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Het jaar 1963 is ingegaan onder - voor het korps
rijkspolitie - betere omstandigheden.
In de eerste plaats is de salariëring van het overgrote
deel van het personeel aanzienlijk verbeterd, terwijl
de aspecten van de werving van jeugdige adspiranten
redelijk gunstig lijken.
Ik doe een beroep op allen die bij de werving van
nieuwe leden van het korps een rol spelen een bijzon-
dere activiteit aan de dag te willen leggen.
Wanneer binnen afzienbare tijd een veel groter aantal
leerlingen de opleiding te' Arnhem zou gaan volgen,
zal de opleidingsschool over meerdere geschikte in-
structeurs moeten beschikken. Dan zal noodgedwon-
gen hier en daar opnieuw de toch al geringe feitelijke
sterkte aan personeel verminderd worden met hen die
zich voor het instructiewerk te Arnhem vrijwillig heb-
ben opgegeven en hiervoor zijn uitverkozen.
Aan de horizon daagt dan echter de stroom van vele
jonge krachten die vanaf de opleidingsschool onze ge
lederen komen versterken.
Het is uiteraard van het grootste belang hoe deze uit-
stekend opgeleide jonge wachtmeesters bij de onder-
delen worden opgevangen.
De keuze van eerste standplaatsen is daarom een zaak
van uiterste zorg voor de diverse commandanten.
We koesteren de hoop dat ons korps een goede toe-
komst tegemoet zal gaan en ik verwacht ook in het
nieuwe jaar uw aller toewijding en bezieling.
Alle leden van het korps rijkspolitie met hun gezinnen
wens ik een gelukkig Nieuwjaar toe.
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De boodschap van
gospelsingers ...

de

"Who made the flowers. who made the tree, who made
the rivers? Somebody who' bi er than you and me."
Jubelend stegen deze woorden op naar de gewelven van
de Utrechtse Geertekerk, uit de kelen van ze tien Ame-
rikaanse vrouwelijke en mannelijke go pel inger. daar
voor een kort t.v.-optreden tijden een wereldtoernee
terechtgekomen. Daar stonden ze, in lange witte recht-
toe-recht-aan kostuums en op loffen met touwzolen.
zestien negers en negerinnen, die het evangelie zongen,
swingend, improviserend en in grote pa ie. met kinder-
liikheid, grote muzikaliteit en met een benijden waardige
blijdschap.
Tijdens de jaarwisseling kwam on dit optreden nog
eens in herinnering, het optreden van mensen die zrn-
gen, niet uit winstbejag 'maar zomaar, ,.because we are
a little bit religieus" en vooral om anderen te laten de-
len in hun bijna jaloers makende blijdschap. die in hun
simpele liederen doorklonk en hen van het ezicht
straal de, die de Geertekerk vervulde.
Bij de jaarwisseling tellen we de laa te minuten van
een verlopen jaar, we herren de glazen wanneer twaalf
klokslagen een nieuw jaar hebben ingeluid. en wij wen-
sen elkaar alle goeds, veel geluk, veel gezondheid. veel
geld, een prijs in de voetbalpool, promotie. kortom alle
wat wenselijk is. Maar ergens blijven we onzeker en met
innerlijke aarzeling, wellicht ook met een paar meestal
snel vergeten goede voornemens stappen we het nieuwe
jaar binnen waarvan we niet weten wat het brengen zal.
Misschien waren we zelfs liever in het oude jaar blijven
staan. Eén ding, dat essentieel is voor het menselijk be-
staan vergeten we elkaar toe te wensen: veel blijdschap.
Het is ongetwijfeld niet eenvoudig in deze tijd echte
blijdschap te vinden. Dat geldt voor ieder mens.
Daaraan dachten wij bij de jaarwisseling nog even aan
de oprechte blijdschap van zestien negers, die aan ieder-
een in deze georganiseerde, verzakelijkte samenleving,
gelovig of niet, een boodschap hebben.
Daarom laten wij hier nog enige foto's zien van een van
de gospelsingers. namelijk Marion Williams uit Phila-
delphia, die heeft gezegd: "Ik wil alleen maar de men-
sen gelukkig maken." Dat is een boodschap op zichzelf.
En tenslotte: Daarom wensen wij u en de uwen voor
1963 veel blijdschap toe!

Foto's: gemaakt van T.V.-scherm tijdens uitzending (pan-
film 18/10 din, 1/25 sec., afstand 60 een une er) majoor G. van
Dijk te Heerenveen.
Tekst: Bas den Oudsten.
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Uniek mobilofoonnet diende politie
bij uitvaart Koningin Wilhelmina

Flitsend radiotelefonisch verkeer leverde
vlekkelo:ze regeling en perspectieven

voor de toekomst

Van lang voordat in de residentie de witte rouwstoet vertrok voor
de uitvaart van koningin Wilhelmina, tot dat over Delft een
diepe plechtige stilte viel. is op 8 december het grootste mobilo-
foonnet dat ooit in gebruik was, in werking geweest om acti-
viteiten van omstreeks 1000 bij deze uitvaart betrokken politie-
ambtenaren van rijks- en gemeentepolitie te bundelen en een
effectieve. soepele regeling van verkeer en begeleidingen mogelijk
te maken. Zo ooit, dan heeft de mobilofoon hierbij zijn onmis-
baarheid bewezen. In de oude Alexanderkazerne te Den Haag was
de centrale post voor het draadloze telefoonverkeer gevestigd.
Daar was van minuut tot minuut de situatie langs de gehele route
bekend. Daar werd een' overzrcirt bijgehouden van de positie van
de rouwstoet, de begeleidingen en al het ingezette materieel. Daar
klonken voortdurend de mededelingen van de wagens-en-route,
werden orders gegeven en inlichtingen verschaft. De oude Alex
was het efficiënt werkend en boeiend hoofdkwartier van de mobi-
lofoonverbindingen.

,.Hier Alex, twintig, u moet snel doorrijden, want de stoet met
koningen nadert. Verzoek dringend bericht over positie en snel-
luid."
,.Koning Boudewijn en koningin Fabiola zijn zojuist per trein in
Rotterdam aangekomen en hebben zich nu per auto met escorte op
weg begeven naar Delft."
,.De rouwstoet nadert nu de Urijenbanseioeg in Deljt:

De kolonel T. J. Canter Visscher beoefende ook de public relotions door journolisten in
te lichten over het mobilofoonnet.

4

Tientallen mededelingen, als deze,
evenvele meldingen, vragen en ant-
woorden gingen met grote snelheid
heen en weer. Voertuigen spraken
onderling of met de centraalpost
vanwaar posten werden ingesteld of
opgeheven, orders gegeven, inlich-
tingen gevraagd of verschaft. Nooit
tevoren is zo snel en doeltreffend
een zo omvangrijk mobilofoonnet in-
gesteld en nimmer heeft de mobilo-
foon zijn onmisbaarheid op zo grote
schaal bewezen als op de achtste
december. Van ogenblik tot ogen-
blik wist men in de Alexander-
kazerne precies waar elk voertuig
zich bevond, waar rouwstoet en be-
geleidingsmaterieel voor het afzon-
derlijke vervoer langs andere wegen
van vorstelijke personen en kamer-
heren, zich bevonden. De positie van
de voertuigen werd op een (magne-
tische) plotkaart bijgehouden. Een
televisietoestel in hetzelfde vertrek
waar de mobilofoongesprekken in
en uit gingen, gaf gelegenheid om
ook door te geven wat berijders van
rijkspolitievoertuigen zelf niet kon-
den waarnemen. En elke mededeling
die voor iedereen van belang was
kon ook door ieder voertuig worden
gehoord. Alle gesprekken liepen
over een automatische relaiszender
in de toren van Bergambacht, die
op deze wijze als een soort Telstar
fungeerde.

Belangrijke taak voor
korps rijkspolitie

In de Alexanderkazerne heeft de
kolonel T. J. Canter Visscher ons
een indruk gegeven van de belang-
rijke taak die het korps rijkspoli tie
te vervullen kreeg bij de uitvaart
van koningin Wilhelmina. Daar
hoorden wij ook van de enorme
moeilijkheden die door een zeer
dichte mist, duisternis en gladheid
werden veroorzaakt bij de overbren-
ging van-het stoffelijk overschot van
het Loo naar Den Haag. Tot het
verkeersplein Ouderijn ging alles
goed maar toen werd de mist zo
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dicht, de gladheid zo gevaarlijk dat
normaal doorrijden niet mogelijk
was. Er was een ere-escorte van 9
motoren van de koninklijke mare-
chaussee, 8 motoren van de rijks-
politie en 1 Porsche. De mist werd
dermate dicht dat zelfs de berm-
planken niet meer te zien waren.
Diverse wrakken van verongelukte
auto's moesten omzeild worden,
sommige in de berm gestrande voer-
tuigen waren nieteens te .zien. Er
moesten drie Porsches bij komen om
de stoet te leiden. De stoet werd
"opgesloten" tussen vier Porsches en
per mobilofoon geleid. Er werden
fakkels aangestoken en naast elke
Porschebestuurder zat een man in
de kap. Zonder de moderne verbin-
dingsmogelijkheden van de mobilo-
foon zou de stoet zijn gestrand, nu
ontstond er slechts drie kwartier
vertraging.

Organisatie

De organisatie van de maatregelen
bij de uitvaart is tot stand gekomen
in een reeks vergaderingen die dag
aan dag werden gehouden in het
hoofdbureau van politie te Den
Haag. Daar waren steeds alle korp-
sen, de spoorwegen, de Koninklijke
Marechaussee, de garnizoenscom-
mandant en de l e stalmeester van
het Koninklijk Huis vertegenwoor-
digd. In drie bijeenkomsten zijn de
taakverdelingen gemaakt, de ver-
keersomleidingen, parkeermogelijk-
heden en vele andere zaken, als bij-
voorbeeld het militair vervoer,
de versterking van de gemeentelijke
politiekorpsen door de' rijkspolitie,
besproken.
Van het korps rijkspolitie waren 700
man in touw. Er waren 100 motor-
rijders voor escortes en dergelijke,
180 man als bijstand in Den Haag
- waar 520 man van de gemeente-
politie gereed stond -, 220 man
voor bijstand aan de gemeentepolitie
Rijswijk en 200 man in Delft.
Een en ander vergde een geweldige
organisatie, temeer omdat de meeste
korpsleden al een dag tevoren op de
plaats van bestemming aankwamen
en voor de nacht ondergebracht
dienden te worden, hetgeen onder
meer geschiedde in de jeugdherberg
Okkenburg, in het jeugdcentrum
Overvoorde te Rijswijk en het jeugd-
centrum De Haven te Wassenaar,

V.l.n.r.: zittend de opperwachtmeester J. Verhogen en A. G. van de Poel, de wmrs. )e

kl. H. A. de Ruiter en A. C. J. Kraakman, staande de kapitein A. C. Vogel en de overste
Jhr. W. A. Gevers Deynoot in het mobilofooncentrum.

alsmede in het gebouw van de Tech-
nische Hogeschool te Delft. Daar
waren 30 man ook '5 nachts in touw
om te assisteren bij de afzetting van
de binnenstad, terwijl de reserve-
detachementen van de M.E.-pe'otons
uit Alkmaar, Amsterdam en Utrecht
in Woerden overnachtten. De M.E.-
'ers waren 's morgens op de vlieg-
velden Ypenburg en Zestienhoven
en in Wateringen, vanwaar zij bui-
ten de hoofdroute om snel een an-
dere plaats zouden kunnen bereiken.
De R.P.-200 stond op Zestienhoven
gereed om luchtwaarnemingen te
verrichten. Lang voor de uitvaart
was derhalve niet slechts een slui-
tend plan gemaakt om zo nodig een
enorme stroom van voertuigen en
toeschouwers in goede banen te hou-
den, maar ook werd reeds lang te-
voren hard gewerkt aan de uitvoe-
rig van de plannen. Reeds donder-
dags waren de 2 pelotons van 32
beredenen, die onder commando van
de kapitein P. J. Plattel voor en
achter de- witte lijkkoets zouden rij-
den, in Den Haag.

Het ging niet uitsluitend om maat-
regelen voor de uitvaart zelf, maar
ook om vele begeleidingen van vor-
stelijke personen daarvoor. De mist
leverde ook daarbij meermalen grote
problemen op. Op het vliegveld
Ypenburg bijvoorbeeld stond men op
tijd klaar voor de begeleiding van
het hertogelijk paar van Luxemburg
dat daar zou aankomen. Het vlieg-
tuig landde evenwel op Soesterberg.
Andere gasten kwamen per boot aan
in Hoek van Holland, zoals prinses
Alice, gravin van Athlone, terwijl
op Schiphol gerekend was of per
trein zoals koning Frederik van
Denemarken.
Alle vorstelijke gasten werden ook
met begeleiding langs een aparte
route naar Delft gebracht en het
liep allemaal zonder moeilijkheden.
De kapitein L. P. Bergsma die alle
begeleidingen verzorgde, heeft wel-
licht slechts eenmaal zorgen gehad,
namelijk toen het even scheen dat
de stoet vorstelijke personen aan de
rand van Delft zou stuiten op de
stoet van kamerheren, die daar was
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gestopt. Hij was niet de enige die
daarover in de zorgen zat. Ook in
het hoofdkwartier zag men dat aan-
komen en via het unieke mobilo-
foonnet werd een plooi vlot glad-
gestreken.
Daar in de Alexanderkazerne wa-
ren ook de kolonel T. J. Canter Vis-
scher die uiteraard nauw bij het uit-
kienen van de bijstand betrokken
was, de overste jhr. W. A. Gevers
Deynoot die de centrale figuur was
voor de organisatie van de rijks-
politie in Den Haag en omgeving,
de overste W. H. van Ballegoyen
de Jong, die als hoofd bureau ver-
keerszaken uiteraard ook een be-
langrijk aandeel had en de kapitein
A. C. Vogel die de inzet van mo-
tormaterieel verzorgde.

Uniek mobilofoonnet
Tot het zeer vlotte verloop van alle
activiteiten heeft het grote mobilo-
foonnet niet welllIg bijgedragen.
Door de automatische relaiszender
op de toren van Bergambacht kon
worden afgerekend met het normale
systeem waarbij alles over "een
man" loopt. Er was namelijk een
centraal net waarin iedereen regel-
recht met iedereen kon spreken en
iedereen alles van iedereen kon ho-
ren, zodat het automatisch ook al-
lerlei inlichtingen verschafte. De
zender regelt dat zelf volgens het
principe: wie het eerst komt heeft
de lucht.
Terwijl normaal elk politiekorps op
een eigen frequentie werkt, was er
nu ook een koppelnet voor Den
Haag, Rijswijk en Delft. Voorts wa-
ren er nog de normale eigen.rretten,
voor de rijkspolitie met vaste posten
op de Broekmolenweg in Rijswijk,
in Pijnacker, Ypenburg en Zoeter-
meer. En tenslotte was er een re-
servestation op het gebouw van
Pander te Den Haag, dat als reserve
niet nodig was en daarom op een
ander kanaal kon worden gebruikt
voor de verbinding met en tussen de
begeleidingen van kleinere stoeten.
De opperwachtmeesters J. Verhagen
en A. G. van de Poel en de wacht-
meesters le kl. H. A. de Ruiter en
A. C. J. Kraakman zaten in het
Alexanderhoofdkwartier om de ap-
paratuur te bedienen, berichten te
ontvangen en orders door te geven.
Een en ander scheen soms voor de
outsider een soort Babylonische ge-
heimtaal.

6

Want, wat te zeggen van de mede-
deling: "Alex, 9. 2, 26, over?" Het
hield simpelweg in dat de Alex 9
Porsche (dus van de Surveillance
Groep Autosnelwegen) op het ver-
keersplein Ouderijn overging van
rijksweg 2 op rijksweg 26. Het cen-
trale net had de roepnaam "Alex".
het normale r.p.-net was "r.p. Alex",
de post waarover de begeleidingen
liepen was ,.Peter". Met een plot-
kaart en met het t.v.-beeld van de
uitvaart onstond zo een voortdurend
overzichtelijk geheel.
De stoet naderde het verkeersplein
Ypenburg. Prompt klonk de mede-
deling: ,,103. die volkswagen moet
er tussenuit". En de volkswagen
ging eruit.
De 20 stond stil bij Delft waar de
kamerheren uitstapten, terwijl de
stoet vorstelijke personen naderde.
,,20 snel doorrijden, de stoet konin-
gen nadert," zo klonk prompt een
waarschuwing. En de 20 meldde dat
zijn stoet alweer op gang was.

Voorlichting per t.v.

Op deze wijze had een stroom van
honderdduizenden voertuigen en toe-
schouwers verwerkt kunnen worden.
Bovendien had de overste jhr. Ge-
vers Deynoot waardevol preventief
werk gedaan door in een televisie-
uitzending een uitgebreid beeld te
geven van de getroffen maatregelen,
waarbij hij aan de hand van diverse
kaarten bovendien vele nuttige wen-
ken gaf. •

,:t Is zo rustig, u kunt de helft van de
mensen wel wegsturen," zei de kapitein mr.
A. l . Dek tegen de adjudant R. Postma (met
helm). Rechts de adjudant T. W. Geense.

Stiller.

Het bleef aanzienlijk stiller op de
wegen naar Den Haag en Delft en
ook langs de route. dan (terecht)
was verwacht. Op het Rijswijkse
plein was. zo werd per mobilofoon
meegedeeld. meer politie dan pu-
bliek. De R.P. 200 rapporteerde een
vrijwel normale zaterdagse verkeers-
drukte. Het lederlandse volk bleef
bij de televi ie en de kachel, van-
wege kou en gevree de verkeers-
drukte.
De rijkspolitie was op alles voorbe-
reid en de moderne apparatuur in
de Alexanderkazerne. de witte mo-

Over/eg ap de brug bij de rotonde Ypenburg.
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toren, de Porsches, dit alles vormde
wel een merkwaardig contrast ten
opzichte van de wel zeer oude ge-
bouwen, waarin het organisatorisch
en radiografisch hart van de rege-
lingen op deze dag klopte. Een en
ander was overigens niet bij toeval,
want in de oude Alexanderkazerne
is momenteel de Sectie Bijzondere
Diensten gehuisvest, die bestemd is
om eerlang naar het centrum van
het land te verhuizen.

Flitsend ...

Flitsend snel gingen de bondige
meldingen in de oude Alex over en
weer. Van de rijksweg 15 werd ge-
meld dat er nog steeds geen verkeer
was en dat er schietoefeningen ge-
houden konden worden. Op het te-
levisiescherm werd de escorte van
de kapitein Bergsma zichtbaar, ter-
wijl die de Markt in Delft over reed.
De motorrijders stonden plotseling
sti!. Prompt ging uit de Alexander-
kazerne de mededeling: ,,103, uw
motorrijders staan stil." Onmiddel-
lijk klonk de stem van de kapitein,
die aan de 12 achter de stoet vroeg:
,,12, staan de motorrijders stil?" En
direct daarop meldde de 12: ,,103,
hier 12. Nee, ze rijden weer."

Nut voor toekomst

Zo bewees het grootste mobilofoon-
net dat ooit functioneerde, grote
diensten. Voor de eerste maal spra-
ken op deze wijze meerdese korpsen
voortdurend met elkaar en dit le-
verde ook weer vele nieuwe erva-
ringen, die voor de toekomst van
grote waarde zullen blijken. "Het is
onvoorstelbaar, dat de politie ooit
zonder mobilofoon gewerkt heeft.
Bij de watersnood in 1953 stond de
zaak nog in de kinderschoenen,
maar toen bleek de mobilofoon ook
al van groot belang. Maar de ma-
nier waarop nu gewerkt is vormt
toch wel een zeer belangrijk resul-
taat met grote mogelijkheden," zei
de kolonel Canter Visscher, toen de
speciale posten opgeheven en de
motor- en Porscherijders van de es-
cortes ronkend het kazerneplein op-
reden en stommelend de trappen van
de oude Alex op kwamen, op weg
naar koffie ...

1500 mobilofoons
dragen bij tot efficiency

Rijkspolitie: ruim 400 toestellen en 29 stations

De R.P. 200 koerst als een donkere vogel tegen de blauwe lucht
boven het groenige water van de Waddenzee en boven de geel-
grijze zandbanken die bij eb droogkomen. De bemanning ziet bij
een van de banken een scheepje half op het droge en mannen op
de zandplaat, die zich in de richting van een aantal zeehonden
bewegen. Prompt wordt per mobilofoon aan de bemanning van de
R.P. 26{?) die ergens tussen Harlingen en Terschelling kruist,
doorgegeven dat er vermoedelijk zeehondenstropers aan het werk
zijn en het r.p.-vaartuig wendt de steven. Een surveillance-wagen
stuit ergens op een ongeval en de melding wordt direct doorge-
geven per mobilofoon, met een verzoek om versterking, medische
en technische hulp. De R.P. 200 .geeft verkeersbewegingen of op-
stoppingen op de rijkswegen door tijdens een bloemencorso. Er-
gens wordt een auto gestolen en het signalement wordt snel ver-
spreid per mobilofoon. Een verkeersmaniak ontsnapt een patrouil-
lerende r.p.-wagen, maar dank zij de mobilofoon wordt hij wel
gevonden. Een wagen van een verkeersgroep raakt vast in de
sneeuw of begeleidt een konvooi auto's over een door sneeuw on-
begaanbare weg. Bij de verkeersgroep weet men het allemaal pre-
cies door geregelde mobilofoonmeldingen, zoals ook voortdurend
bekend is waar alle wagens van een verkeersgroep zich bevinden
aan de hand van mobilofoonmeldingen van de posities die, op
een plotkaart worden bijgehouden. Het zijn allemaal simpele be-
wijzen van het feit dat de mobilofoon een onmisbaar uitrustings-
stuk van een modern politie-apparaat is. dat de politie-arm on-
voorstelbaar lang maakt en een zeer efficiënte - manuren en ma-
teriaal sparende - werkwijze mogelijk maakt.

Verbetering
mobilofoonnet

wordt noodzakeli;k

Dat geldt voor simpele plaatselijke
zaken, maar het geldt ook voor om-
vangrijke gebeurtenissen waarbij het
er om gaat een grote verkeersstroom
niet in een chaos te laten ontaarden.
Wat de mobilofoon als communica-
tiemiddel waard is, kwam als nooit
tevoren aan het licht in het kader
van de politie-organisatie bij de uit-
vaart van koningin Wilhelmina. Dat
net, tot stand gebracht door de po-
litieverbindingsdienst, na slechts en-
kele dagen voorbereiding en in
nachtelijke uren botgevierd tech-
nisch vernuft, was een respect af-
dwingend resultaat van de hechte
samenwerking tussen de algemene
inspectie van het korps rijkspolitie
en de politieverbindingsdienst.

iemand heeft in 1946, toen de eerste
mobilofoon in werking trad, kunnen
voorzien dat dit apparaat technisch zo
vervolmaakt en praktisch van zo on-
schatbare waarde zou worden als de
mobilofoon nu is. De Nederlandse po-
litie was ingesteld op de telefoon voor
verbinding met centrale posten. En,
aangezien er niet op elke gewenste
plaats langs de straat een telefoon
beschikbaar is, had dat niet slechts
tijdverlies tot gevolg, maar was het
ook aanzienlijk moeilijker een over-
zicht te krijgen van de surveilleren-
de auto's, waarvan de bemanningen
zich van tijd tot tijd per telefoon
meldden. De politieverbindings-
dienst, die om het maar eens offici-
eel te zeggen, belast is met de ver-
zorging van een "politie verre-be-
richtgeving ten behoeve van de op-
sporing van strafbare feiten en de
handhaving der openbare orde", be-
schikte over het politietelexnet met

7
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achtentwintig telexposten verspreid
over het land en ondergebracht in
hoofdbureaus van gemeentepolitie,
districtsbureaus en bureaus van ter-
ritoriale inspecties van de rijks-
politie, de rijkspolitie te water, de
algemene inspectie, de directie poli-
tie, het ministerie van binnenlandse
zaken en het parket van de procu-
reur-generaal te Amsterdam, alsme-
de over vijf posten van de Konink-
lijke Marechaussee. Voorts heeft de
politieverbindingsdienst een natio-
naal politieradiotelegrafienet en het
berichtencentrum te Utrecht is uiter-
aard ook opgenomen in het inter-
nationale radiotelegrafienet ten be-
hoeve van de politie.
Sinds jaar en dag zijn de activitei-
ten van de politieverbindingsdienst
voor de aanleg en instandhouding
van mobiele radiotelefonieverbin-
dingen ten behoeve van politie en
Bescherming Bevolking, hand over
hand toegenomen.

Efficiency
De politieverbindingsdienst heeft 43
radiokanalen in licentie. De rijks-
politie beschikt over een deel daar-
van en benut de mogelijkheden met
veel succes. De betekenis van de
mobilofoon schuilt niet alleen in
tijdhesparing en besparing van mate-
rieel of in de waardevolle mogelijk-
heid van snelle meldingen aan de
centrale posten, maar de efficiency
werkt ook omgekeerd. Door een
voortdurend overzicht van de positie
van surveillerend materieel kunnen
vanuit de centrale posten ook mel-
dingen die op andere wijze inkwa-
men, bijvoorbeeld van ongevallen,
direct worden doorgegeven aan het
voertuig dat het dichtst bij de op-
gegeven plaats is.
Het is geen wonder dat men zich
afvraagt hoe de politie ooit doel-
matig heeft kunnen werken zonder
mobilofoon en dat in het korps
rijkspolitie dat met zijn noodzake-
lijke verbindingen over het gehele
land in staat is het meeste profijt
van de mobilofoon te trekken, (te-
recht) de mening heerst, dat in deze
tijd een wagen zonder mobilofoon
waardeloos is voor de executieve
dienst.
Het mag zo zijn dat de politiever-
bindingsdienst de licentie van 43
radiokanalen heeft en van die
"koek" kanalen heeft toegewezen
aan het korps rijkspolitie, maar het

.8

korps rijkspolitie is op zijn kanalen
"baas in eigen huis". Het korps
heeft 29 mobilofoonstations inge-
richt, die voor een hecht net van
waardevolle verbindingen zorgen.

De efficiency kan evenwel nog aan-
zienlijk iaorden uitgebreid wanneer
de bemanningen van de Tijks/Jolitie-
voer- en vaartuigen ook direct on-
derling contact kunnen zoeken zon-
der de tussenschakel van de vaste
mobilijoonposten: In dit verband
hebben proeven met twee relaiszen-
ders in Bergambacht en Bilthoven
ten behoeve van dit directe contact,
reeds belangrijke resultaten opgele-
verd, met name ook bij de oTgani-
satie rond de uitvaart van koningin
Wi~helmina op 8 december 1962.
Het wordt hiermee dus mogelijk dat
de bemanning van een surveilleren-
de wagen bij Delft zonder meer kan
spreken met een wagen die ergens
bij Utrecht rijdt.
Speciaal ook bij grote verkeerscon-
centra ties op spitsuren of hoogtij-
dagen is dit van groot belang. In-
tussen kan ook de R.P. 200 dienst
doen als relaisstation en is er ook
het rijdend mobilofoonstation dat
weer mogelijkheden biedt om een
apart mobilofoonnet op te bouwen bij

evenementen. Op bepaalde afstan-
den kunnen dan aparte eenvoudige
mobilofooninstallaties worden neer-
gezet zodat alle posten langs bij-
voorbeeld een T.T.-circuit in con-
stante verbinding kunnen staan met
de centrale post.

De ontwikkeling gaat voort: ook de
G.S.A.'s oftewel de groepssurveil-
lanceauto's worden alle met een mo-
bilofoonapparatuur uitgerust. Lang-
zamerhand gaat daarmee ook de
situatie tot het verleden behoren dat
men bij de groep de surveillerende
manschappen urenlang "kwijt" is,
dat zij zijn opgeslokt door hun ge-
bied en dat men zelfs niet weet
waar zij zich precies bevinden. Ook
het feit dat de proeven met een mo-
bilofoon op een motorrijwiel succes-
vol zijn verlopen duidt op een ver-
dergaande ontwikkeling. Tijdens de
uitvaart van koningin Wilhelmina
was de' motor van de spitsrijder voor
de stoet met een mobilofoon uitge-
rust.
Een nadeel van de huidige toestand
is wel, dat iedere bezitter van een
radiotoestel met F.M.-band de in
het gebied waar hij woont gevoerde
politiemobilofoongesprekken kan
ontvangen. Dat levert normaal ge-
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sproken weirug hinder op, temeer
omdat de doorsnee-radioluisteraar
bij deze gesprekken nog minder be-
lang heeft dan bij de gesprekken die
op de visserijband worden gevoerd.
Bij berichten tijdens een klop jacht,
die ergens - ongemerkt door het
publiek - gaande is of voor re-
cherchemededelingen kan de zaak
anders liggen en daarbij wordt uiter-
aard de grootst mogelijke omzich-
tigheid betracht. Er is nog geen
sprake van een vast code, wel wordt
al steeds meer gestreefd naar een
zekere uniformiteit en naar bondig-
heid in het mobilofoon verkeer van
de rijkspolitie. De ongewenste om-
standigheid, dat iedereen de ge-
sprekken kan opvangen kan worden
afgezwakt door te switchen op an-
dere kanalen. Een feit blijft overi-
gens dat bijvoorbeeld in Amsterdam
kranten alle mobilofoonmeldingen
ontvangen en soms nog v66r de po-
litie uitrukken naar een daarin aan-
gegeven plaats en dat zulks onaan-
gename gevolgen voor een eventueel
onderzoek zou kunnen hebben.

-;

P.V.D.-zorgen
De ontwikkeling van het mobilo-
foonverkeer betekent een aanzien-
lijke belasting voor de politieverbin-
dingsdienst. Het bij de rijkspolitie
sterk manuren besparende apparaat
(al merkt men van die besparing
aan manuren niet zoveel door de
steeds groeiende politietaak) heeft
bij de politieverbindingsdienst een
tekort aan manuren of beter: aan
deskundig radio-technisch personeel
doen ontstaan.
Voor de oorlog was er bij de ge-
meentepolitie te Amsterdam een
mobilofoon in bedrijf, maar dat leek
allemaal nog niet veel op de appa-
raten van nu.
In 1946 verschenen de eerste Engel-
se mobilofoons. Nu zijn er 1500 ap-
paraten in gebruik bij de politie-
korpsen in Nederland, waarvan
reeds ver over de vierhonderd bij
het korps rijkspolitie, zulks met een
snelle toename. Tot voor enige ja-
ren was er een jaarlijkse toename
van 20 tot 30 apparaten, maar in
1961 waren het er 146, in 1962 wer-
den ruim 100 voertuigen van een
mobilofoon voorzien en dit jaar zal
een uitbreiding met omstreeks 140
apparaten noodzakelijk blijken.
Dat betekent een belangrijke inves-

.~,i
••

?

d
De kapitein A. C. Vogel bezig om op een (magnetische) plotkaart de positie van de
voertuigen bij te houden aan de hand van mobil%onmeldingen op 8 december 1962.

tering, aangezien één apparatuur
omstreeks vierduizend gulden kost.
Wie evenwel nagaat wat de beteke-
nis is en de besparing die de mobi-
lofoon oplevert nagaat, zal tot de
conclusie komen dat deze wonderen
van de moderne techniek zichzelf
terugverdienen. Bovendien gaat een
dergelijke apparatuur zo'n tien jaar
mee en reist dus een en dezelfde in-
stallatie mee in vier of vijf auto's.
Dat betekent overigens weer dat de
centrale werkplaats van de politie-
verbindingsdienst in Bilthoven niet
klaar is met een eenmalige montage
of het verrichten van reparaties.
Wanneer de auto's "eruit" gaan,
komen ze terug in de p.v.d.-werk-
plaats waar de mobilofoon in het
nieuwe voertuig wordt ingebouwd.
Dat brengt een extra belasting mee
voor deze werkplaats waar men met
het beschikbare radio- technisch per-
soneel de ontwikkeling niet kan bij-
houden. Een voorbeeld daarvan is
dat in diverse groepssurveillance-
wagens al maanden geleden een in-
stallatie werd ingebouwd maar dat
voor andere G.S.A.'s de apparatuur
al een half jaar klaar ligt zonder
dat men aan het inbouwen kan toe-
komen.

Meer perfectie
De mobilofoon is bij de politie be-
langrijker geworden dan de telefoon
voor het publiek. Door de toename
van het aantal apparaten is evenwel
ook perfectionering van het net no-
dig geworden.

DOOl' dat ook de landgroepen de be-
schikhing krijgen over met mobilo-
foon uitgeruste auto's bestaat de be-
hoefte ook de commandovoering per
mobilofoon te doen. Nu belt het
groepsbureau de verkeersgroep van
het district, die dan de wagen op-
roept, het antwoord krijgt en weer
doorgeeft. Als er nu één groep aan
de lijn hangt gaat dat, maar wan-
neer er meer komen, wordt de mo-
bilolonist een soort duizendpoot.
Men zoekt nu een oplossing voor
deze problemen door een zodanige
wijziging van het bestaande net te
vinden dat in de toekomst meerdere
mobilofoons kunnen worden opge-
nomen, terwijl tevens de groepscom-
mandanten de mogelijkheid krijgen
rechtstreeks contact te onderhouden
met de bij hun groep ingedeelde
voertuigen.

Zo zitten er aan die simpele "praat-
kastjes", die de politie onschatbare
diensten bewijzen en die een effi-
ciënt functioneren van een politie-
korps in deze tijd mogelijk maken,
toch nog problemen. Daarbij is het
verheugend dat de politieverbin-
dingsdienst nog beschikt over men-
sen die hun taak ook als een soort
hobby zien en in staat zijn ook daar-
voor een oplossing te vinden, zulks
voor zover het 't korps rijkspolitie
betreft in samenwerking met de al-
gemene inspectie waar men voor de
huidige ontwikkeling een open oog
en een goede belangstelling koestert.

9
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Technici werken op
aan vervolmaking

achtergrond
mobilofoon

Achter het dagelijkse mobilofoon-
verkeer staan niet alleen de mobi-
lofonist of degenen langs de weg,
die de centrale figuren zijn in het
spel van vragen en antwoorden, de
politie een zeer lange, flitsend rea-
gerende arm geeft, maar daar staan
ook de technici van de politiever-
bindingsdienst in de centrale werk-
plaats te Bilthoven of in de werk-
plaatsen te Groningen en Den Haag
en vooral de technici van de bedrij-
ven die de apparatuur van jaar tot
jaar vervolmaken. Daarbij heeft
vooral de Storno te Kopenhagen,
een van de grootste bedrijven van
radiotelefonie-apparatuur in Europa
met succes naar een vervolmaking
van de mobilofoon gestreefd en het
is niet verwonderlijk dat deze appa-
ratuur ook bij het korps rijkspolitie
111 toenemende mate 111 gebruik

kwam. Bij het bepalen van een keu-
ze speelt niet slechts het feilloos
functioneren een rol, maar met na-
me ook het stroomverbruik en om-
vang en gewicht van de installatie,
de schokbestendigheid en de toegan-
kelijkheid van de apparatuur voor
het verrichten van reparaties. In de
wedloop voor vervolmaking boekten
de technici van torno belangrijke
successen, onder meer door de tor-
nophone V, die voor 67% werd ge-
transistoriseerd hetgeen onder meer
resulteerde 111 een stroomverbruik
van slechts 20 Watt in de stand-bij-
stand. Het zendvermogen van deze
apparatuur, die leverbaar is voor 1,
2, 4 of 8 kanalen, bedraagt 10 Watt.
Het geringe stroomverbruik en de
waterdichte constructie maakten het
mogelijk deze apparatuur niet al-
leen in auto's maar ook op motoren

De mobilofoon heeft ook op de motoren zi;n wo arde ol bewezen. Het spreken en luis-

teren onder het ri;den geeft voorol spitsri;ders bi; begeleidingen veel gemok. Op de foto

de wmr. Je kl. G. von Osch von de verkeersgroep Dordrecht.

10

toe te passen. In dit apparaat is bo-
vendien een squelch-relais inge-
bouwd, zodat claxonoproep moge-
lijk is. Er zijn diverse mogelijkheden
voor toonoproep. Feiten als deze
dwingen ook respect af voor de ca-
paci teiten van de technici, die
voortdurend bezig zijn met de ver-
volmaking van de mobilofoon: die
simpele kastjes waarmee u en uw
collega's dagelijks contact hebben.

OPTREDEN RESERVIST
ZEE R GEWAARDEERD

Het is al weer enige maanden ge·
leden dat er in de buurt van Mars-
sum openbare schennis der eerbaar-
heid werd gepleegd tegenover 2
jeugdige meisjes. Deze vlogen naar
huis terug en vertelden aan hun va-
der wat er gebeurd was. Vlug op-
treden was h ier geboden, dat be-
greep die vader ook wel. En aange-
zien de plaatselijke politie niet zo
spoedig te bereiken was, ging hij
naar zijn overbuurman, de reserve-
wachtmeester der rijkspolitie H. van
der Wal. Nadat vlug het een en an-
der verteld was, deed Van der Wal
zijn tuniek aan, zette zijn uniform-
pet op en spoedde zich in een auto
naar de aangegeven plaats. Daar
trof hij een man aan, die door één
der meisjes - die meegegaan wa-
ren - als de dader werd herkend.
De man ontkende echter, maar toen
hem werd voorgesteld om naar de
woning van de rayon-commandant
te gaan. stemde hij hierin toe. a
eerst ook toen nog ontkend te heb-
ben, bekende hij tenslotte dit mis-
drijf gepleegd te hebben.
Door het snel en doelbewust optre-
den van deze reserve-wachtmeester
(waarop het in dergelijke zaken in
de regel aankomt, wil men succes
hebben) werd dus het misdrijf opge-
lost. De districtscommandant, de
majoor J. Rodenhuis heeft op de
contact- en vormingsbijecnkomst te
Franekcr, nadat de diploma's en
medai lies waren uitgereikt, de van
niets wetende reserve-wachtmeesto
H. van der Wal een besluit uitge-
reikt, waarin hij zijn bijzondere
waardering uitsprak voor het snelle
en doelbewuste optreden van Van
der Wal.
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HERALDISCHE VERKENNINGEN

Via Van
stamvaders

Wassenaar en Van
van Nederlands en

Polanen
Belgisch

naar de
Vorstenhuis

door de overste Jhr. W. A. GE VER S DEY N OOT te 's-Gravenhage .

Foto's: Techn. Recherche 's-Hertogenbosch en Arnhem

Jan van Pol a n en I, gehuwd
met Cat har i n a van B red e-
r 0 d e, respectievelijk in 1342 en
1372 in de kerk te Monster begra-
ven, zagen wij reeds op het over-
zicht bij het vorige artikel vermeld.
Zij hadden een talrijk nageslacht,
waarvan ik voor een deel weer een
overzicht heb opgesteld, het derde
en laatste overzicht van de uitge-
breide familie Van Wassenaer dat
ik u denk te geven.
Zoals ik u reeds mededeelde, wer-
den de zoons van Jan van Polanen
en vooral de oudste zoon, Jan van
Pol a n en Il, ongelofelijk rijk, om-
dat zij niet alleen van hun vader
maar ook van hun neef Willem van
Duvenvoirde (Snikkerieme) erfden.
Jan kon Almonde, Dubbelmonde,
goederen te Mechelen, de tol te Am-
mers en Niemandsvriend, het schout-
ambacht Geertruidenberg, Baten-
brugge, Oosterhout, Capelle en Nieu-
werkerk aan de Ijssel, Ridderkerk,
Zuidbroek, Brandwijk, Streveland,
Gijbeland, Bleskensgraaf, Vreeswijk,
Van der Niervaart. de Lier, Maas-
land, Westkerke, het ambacht Twin-
tighoeven, Overwaspik, Stevensam-
bacht, Monsterkerk. Strevelshoek,
Raamsdonk en Breda het zijne noe-
men. Bovendien huwde hij eerst met
o d a van Hoor n e, die erfdoch-
ter was van het geslacht Van Put-
ten en Strijen en daardoor ook groot-
grondbezitster en zelf verwierf hij in
1342 door koop, de Heerlijkheid van
der Lecke, die vrijwel de gehele
Krimpenerwaard omvatte.
Een koop als hier bedoeld moet

weer hersteld, maar niet omdat Jan
woningzoekende was geworden, want
reeds op 10 mei 1350 had hij de eer-
ste steen gelegd van een ander kas-
teel, dat te Breda, waarin nu nog de
officieren van ons leger aan de Ko-
ninklijke Militaire Academie hun
opleiding krijgen.
Jan hertrouwde eerst met M a c h-
tel d van R oot s e I a eren daar-
na met M a r g r iet v 0 n Lip p e
en werd met zijn eerste twee vrou-
wen begraven in de grote kerk te
Breda, waar zijn graftombe, hoewel
deerlijk gehavend, nu nog een be-
zienswaardigheid vormt.
Uit zijn eerste huwelijk sproot Jan
van Pol a n e n lIl, H eer van
der L e c k e, die behalve de bezit-
tingen die bij zijn vader reeds wer-
den genoemd, Heer was van Groot
en Klein Zundert, Nispen, Sprundel
en de Hage. Hij huwde eerst met
M a r i a, natuurlijke dochter van
Jan III Hertog van Brabant, die
kinderloos bleef, daarna met 0 d i-
I i a van S a I m-O b e r S a I m, bij
wie hij slechts één dochter kreeg, te
weten Johanna of Jenne van
Pol a n e n van der L e c k e,
geboren 10 januari 1392, die op 1

Een vrij oud hoekje van de Koninklijke Militaire Academie te Breda, dat eens het be-
langrijke Kasteel van Breda is geweest, waar eerst de Heren van Polanen en later de
Graven van Naussau hun residentie hebben gehad.

in het licht van de tijd worden ge-
zien, de Graaf van Holland ver-
kocht een dergelijk erfelijk leen niet
aan iedereen; dat Jan deze Heerlijk-
heid kon kopen, vond zijn oorzaak
in het feit dat het eerder in de fa-
milie van zijn moeder, Van Brede-
rode, was geweest en door gebrek
aan mannelijke nakomelingen weer
aan de graaf was vervallen. Wij za-
gen iets soortgelijks al bij Philips
van Wassenaer, die het burggraaf-
schap van Leiden kon kopen.
Jan van Polanen was een belang-
rijke figuur in de Hoekse partij en
mede daardoor werd zijn stamslot
Polanen in 1359 door de Kabeljau-
wen verwoest. Het werd spoedig
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augustus 1405 huwde met Eng e 1-
b r e c h t I, G r a a f van N a s-
s a u, Die t zen V i a n den, die
als stamvader van ons vorstenhuis
wordt beschouwd.
Feitelijk moet dit huwelijk als de
oorzaak worden gezien, van de om-
standigheid dat wij een Nassau-
vorstenhuis hebben, want doordat
Engelbrecht met de goederen van
zijn vrouw werd beleend, ontstond
het grondbezit en daarmede de aan-
zienlijke positie der Nassau's in de
Nederlanden en werden zij daaraan
hecht verbonden. Ik hoop u van En-
gelbrecht, zijn voor- en nageslacht
echter later nog iets te vertellen.
Jan van Polanen III ligt ook begra-
ven in de grote kerk te Breda, maar
van zijn tombe is weinig over, van
zijn eens zo mooie gepolychromeer-
de beeld dat op de grafzerk rustte,
zijn ons nog slechts wat steenklom-
pen gebleven en van de wapenschil-
den die het monument eens sierden,
zien wij nog slechts de moeten.
Mij rest nu nog slechts u te noemen:
Heer 0 t t 0 van der L e c k e,
Heer van Hedel en Alrnsteen, zoon
van Jan van Polanen 11 en zijn der-

de vrouw, Margaretha von Lippe.
Hij is 20 oktober 1428 overleden en
werd' te 's-Heerenberg begraven. Hij
huwde vóór 1395 met Sophia, erf-
dochter van Bergh en Bylandt, over-
leden 2ï mei 1412 en eveneens te
's-Heerenberg begraven. Hun kinde-
ren, bewoners van het machtige kas-
teel Bergh te 's-Heerenberg, gin-
gen de naam en het wapen Bergh
als de hunne gebruiken, maar in
feite was dit nieuwe geslacht van de
Heren en Graven van den Bergh
toch een tak van ons oude geslacht
Van Wassenaer. Ten bewijze daar-
van voerden zij aanvankelijk dan
ook in het eerste en vierde kwartier
van hun gevierendeelde wapen het
wapen Van der Lecke of Van Po-
lanen en in het tweede en derde
kwartier het wapen Van den Bergh,
zijnde: "in zilver een goud genagel-
de, getongde en gekroonde leeuw,
met een zwarte schildzoom beladen
met elf gouden penningen"; maar
na een paar generaties verloochen-
den zij - heraldisch gezien althans
- hun afkomst en lieten zij het Van
Polanenwapen weg. Zij werden voor-
ouders van vele gekroonde hoofden,

~

Graftombe van Jan 11 van Polanen en zijn eerste twee vrou-
wen: Oda van Hoorne en Machteld van Rootselaar, in de
Grote Kerk te Breda, Helaas zijn de beelden in de beëlden-
storm en nadien vrij ernstig beschadigd, maar ook wat over-
bleef is nog zeer het bekijken waard.

(nadruk verboden)

o.a, ons vorstenhuis, de Hohenzol-
Iern's en het Belgische vorstenhuis.

Mag ik hiermede het geslacht Van
Wassenaer, waarvan thans nog een
tiental mannelijke nakomelingen
over zijn, voor zover voor ons van
belang, geheel hebben behandeld,
mij rest nog u enige families te noe-
men, die, hoewel hun afstamming
uit dat geslacht niet kan worden
bewezen, toch wel zo dicht daar bij
hebben geleefd, dat de sporen daar-
van nog steeds zijn waar te nemen.
In de eerste plaats wil ik u daar-
van noemen, het boerengeslacht
Wassenaar in Friesland in het Bildt.
te Jelsum en in Harlingen; mis-
schien herinnert u zich dat de Sjah
van Perzië, toen hij indertijd een sta-
tiebezoek aan ons land bracht, bij die
familie stamboekvee ging bekijken.
Deze familie, bij de genealogen wel-
bekend, voert als wapen; "in rood
een zilveren dwarsbalk, vergezeld
van drie zilveren wassenaars". Het
is gebleken dat dit geslacht uit Lisse
en Sassenheim stamt en financieel
iets te maken heeft gehad met het
oude riddergeslacht Van Wassenaer.
Of het daaruit, mogelijk uit een
dochter of uit een bastaard, is voort-
gekomen, is niet aangetoond kunnen
worden. Ik neem aan, dat dit in de
familie-overlevering wel zal worden
verteld. maar als men in dit opzicht
aan zulke overleveringen geloof
hecht, hebben onze oude ridders wel
erg veel wettige nakomelingen ge-
had en zouden er erg veel archief-
stukken moeten zijn verloren ge-
gaan. Dikwijls kan men trouwens de
fouten van zulke overleveringen
aantonen. Ijdelheid is nu eenmaal
een zeer menselijke kwaal!
Dan is er nog een predikantenfami-
lie geweest, waarvan de leden zo-
wel in Friesland als in Amsterdam
hebben gestaan, die zich V a n
Was sen a e r noemde en als wa-
pen voerde; "gedeeld; I. doorsne-
den; a. in blauw een gouden balk;
b. in rood drie zilveren wassenaars;
Ir. in zwart een smalle gouden drie-
hoek, linksschuin gesteld met de
punt naar boven". Vermoedelijk
stamt deze familie uit een Van Was-
senaer-bastaard, die in de 15e eeuw
heeft geleefd, maar ook dit is niet
bewezen.
Tot de huidige Nederlandse Adel
heeft het in 1892 uitgestorven ge-
slacht behoord van de Jonkheren
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H a I f- Was sen a er, dat voor zo-
ver is na te gaan. stamde uit een in
157.3 geboren landbouwer, Jan Jans-
zoon Half- Wassenaer, in de "Mient"
bij "Eikenduinen", welke woon-
plaats volgens de familie-overleve-
ring, halverwege Wassenaar zou
hebben gelegen. Deze verklaring van
de naam, waaraan natuurlijk de af-
stamming uit het riddergeslacht was
verbonden, komt mij niet erg waar-
schijnlijk voor. Wel ligt de Mient
bij Eik en Duinen, thans respectie-
velijk een straat en een begraaf-
plaats in Den Haag, ongeveer hal-
verwege tussen Wassenaar en Mon-
ster, de zetels van de voornaamste
familietakken Van Wassenaer en
Van Polanen, maar dat de naam
hier op een geografische - en niet
op een biologische helft zou slaan,
wil er bij mij toch niet erg in!
Het wapen: "gedeeld: r. effen zil-
ver; Ir. doorsneden: a. in rood een
gouden dwarsbalk; b. in blauw drie
zilveren wassenaars", zou men kun-
nen beschouwen als een wapen, ont-
staan uit die der beide ouders: het
gedeelte waar het wapen van vaders
wapen behoort te staan is blank ge-
laten, hij had dus geen wapen; het
wapendeel van moeders familie is
dat van het geslacht Van Wasse-
naer, zij het dat de helft daarvan is
weggelaten en de kleuren zijn om-
gewisseld.
Hiermede heb ik voldoende gezegd
over de personen die het wapen met
de drie wassenaars droegen, in een
volgend artikel zullen wij zien dat
zij dat wapen op vele plaatsen heb-
ben achtergelaten.

16

Foto links: Graftombe van Jan lil van Polanen. Oor-
spronkeli;k stond deze tombe midden in het koor
van de Grote Kerk te Breda, doch later is hi; naar
deze nis verplaatst. Het in de achtermuur ingemet-
selde beeldhouwwerk is kenne/i;k de achterzi;de van
de tombe geweest. De beeldenstorm heeft ook van
dit monument weinig overgelaten, moor de wapens
zullen wel in de franse ti;d zi;n verdwenen.

Foto midden: Het machtige kasteel Berg te 's-Hee-
renberg zoals het er thans uitziet. Hoewel de ge-
bouwen die wij zien niet zo heel erg oud zijn en
vele molen zijn gerestaureerd en herbouwd, kunnen
we aan de vorm daarvan toch wel zien welk een
geweldige versterking dit kasteel in de middel-
eeuwen moet zijn geweest.

Foto onder: Nog een afbeelding van het kasteel
Berg te 's-Heerenberg. Het wapen boven de in-
gangspoort is rechts boven iets groter nogmaals
weergegeven, zodat u kunt zien dat dit het wapen
is van de Groven Van den Bergh.

(nadruk verboden)

Rp.org_KB1963_01_jan_Nr.05 15



Groots afscheid van de overste

N. J. Bijlsma als districts-

cOlumandant Almelo

Het district Almelo heeft afscheid
genomen van de overste N. ]. Bijl-
sma, die inmiddels per 1 januari
1963 is opgevolgd door de kapitein
]. Zijp. Enkele honderden mensen
waren naar Almelo gekomen, waar
zij de overste en mevrouw Bijlsma
een afscheidsmiddag bereidden, die
zich kenmerkte door een sfeer van
vriendschappelijke hartelijkheid en
dank, waardering en hoogachting. De
receptie genoot de belangstelling van
tal van autoriteiten: mr. B. 1. A. A. ter
Veer, procureur-generaal, fungerend
directeur van politie te Arnhem en
dr. C. F. Diesch als vertegenwoordiger
van de Commissaris der Koningin
in de provincie Overijssel, behoor-
den tot de aanwezigen. Bijna alle
burgemeesters wier gemeenten in het
district Almelo liggen, waren geko-
men, evenals leden van de zittende
en de staande magistratuur, alle
korpschefs van gemeentepolitie uit
de provincie Overijssel, de comman-
dant van de vliegbasis Twente, of-
ficieren van de Koninklijke Mare-
chaussee, vertegenwoordigers van de
Rijkswaterstaat, van invoerrechten
en accijnzen, jachtopzichters, en
uiteraard, naast het voltallige per-
soneel van de staf, vele personeels-
leden uit het district Almelo.
Nadat de kolonel P. Oom, territori-
aal-inspecteur in het ressort Arn-
hem de middag met een woord van
welkom aan de aanwezigen geopend
had, voerde een lange rij sprekers
het woord. Een groot aantal cadeaus
onderstreepten de hartelijke en waar-

derende woorden die tot de overste
werden gericht, waarbij ook me-
vrouw Bijlsma niet vergeten werd.
Uiterlijk onbewogen liet de scheiden-
de districtscommandant de stroom
van vriendelijke woorden over zich
heen gaan. 'Toen echter de officier-
toegevoegd in het district Almelo.
de luitenant Th. van Dolderen, als
een der laatste sprekers het af-
scheidscadeau van het gehele dis-
trict aanbood, en er onder het groe-
ne kleed dat al die tijd het geïm-
proviseerde spreekgestoelte had be-
dekt, een prachtig televisietoestel te
voorschijn kwam, werd het de over-
ste zichtbaar te veel.
Inderdaad was dit cadeau, evenals
alle andere, geen routinegeschenk dat
men een scheidende chef, waarmee
over enkele dagen de dienstbanden
worden verbroken, aanbiedt. Het
was een manifestatie van dank en
waardering, van hoogachting, die
men de overste Bijlsma als districts-
commandant, maar ook als mens,
altijd heeft toegedragen.
Na de aanbieding van dit cadeau
voerde de kolonel Oom nog het
woord tot de scheidende functionaris.
Tot slot van de bijeenkomst sprak de
overste Bijlsma woorden van dank.
De overste besloot hiermee zijn poli-
tiële loopbaan die hij begon als adj.-
inspecteur bij de gemeentepolitie te
Deventer. Na enkele jaren vertrok
hij naar Leeuwarden waar hij als in-
specteur de recherchedienst had. In
1946 werd de overste Bijlsma dis-
trictscommandant te Almelo.

De overste en mevrouw Bijlsma nemen afscheid van enkele korpschefs ven gemeente-
politie, v.l.n.r. in uniform, de korpschefs van gemeentepolitie te Hengelo-O., Almelo
en Kampen.

R.P.- KALENDER 1963

De Rijkspolitiekalender 1963 ver-
scheen in een nieuw gewaad, name-
lijk op breder, minder hoog formaat
en met een modern titelblad in de
vorm van een deel van een krante-
pagina. Helaas is het de vraag of
deze nieuwe r.p.-kalender daarmee
als geheel beter is dan wij gewend
zijn. Het op het titelblad in de be-
staande krantepagina ingevoegde
bericht en de wijze waarop een foto
met bijschrift daarin zijn opgeno- -
men, zijn journalistiek en "opmaak-
technisch" ietwat vreemd, terwijl
het afwijkende lettertype het niet
doet. Het kalendarium verdient
weer lof. Alleen vragen wij ons af
waarom boven de ruimte die voor
pri vé-aantekeningen beschikbaar is,
"niet te vergeten" staat en waarom
wij daar niet lezen "niet vergeten"
ofzo. Over de keuze van de foto's
kan men van mening verschillen,
maar op een paar uitzonderingen na
(bijvoorbeeld bezoek van H.M. de
Koningin aan het korps rijkspolitie,
korps-atletiekwedstrijden, wacht-
meester in sneeuw) zijn wij er niet
zo bar enthousiast over. Op het ka-
lenderblad voor maart bijvoorbeeld
is onder het bijschrift "als Papa
"Opper" wordt" een "politievrouw"
te zien, die de "vierde streep" op de
uniformjas van haar man naait,
terwijl zoonlief toekijkt. Waarom
moet daar zo bar ernstig bij gekeken
worden, is "opper" worden niet ple-
zierig, dachten wij. Waarom ook is
deze "pappa" een "papa", waarom
heeft moeder een schilderij en een
schemerlampsnoer in het hoofd en
waarom moesten dat rookstel erbij
en die lege stoel? Het blad
voor juli werpt weer andere vragen
op. Wat moet nou die wachtmeester
uitgerekend bij de lingerie-afdeling
van de markt? En nog dringender
is de vraag wat met dat bijschrift
,.zoveel hoofden, zoveel zinnen" pre-
cies bedoeld wordt. Voor het overi-
ge: hoeveel plezier het ons ook doet
het Korpsblad Rijkspolitie, in gezel-
schap van Hofnar en het Algemeen
Politieblad aan te treffen op de enige
kleurenfoto bij november, zeggen wij
toch: zonde van de kleurenplaat, die
namelijk niets. zegt.

Het is allemaal jammer en de vraag
rijst of de commissie - voor wier
activiteiten overigens alle respect -
te weinig materiaal voorhanden had
voor een betere, meer sprekende
keuze. Het zou wanneer dat het ge-
val is, aanbeveling verdienen nieuwe
bronnen aan te boren, want de r.p.-
kalender is zo langzamerhand een
waardevolle traditie geworden, die
wij - ondanks de kritiek van dit
jaar - niet graag zouden willen
missen.

B. den O.
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Puzzel was niet zonder
•verrassIngen

De Sinterklaaspuzzel heeft heel wat abonnees aan het werk gezet en een
groot aantal inzendingen werd ontvangen. Tot onze spijt bleken er enkele
foutjes in de opgave te zitten, die overigens voor de inzenders geen moeilijk-
heden hebben opgeleverd. Het betrof 25 horizontaal en 7 verticaal, alsmede
138 horizontaal en 139 verticaal, waar respectievelijk bedoeld was: n.o. en
osmium en ra en gom. Ook heeft de samensteller - wien wij niettemin voor
zijn medewerking hartelijk danken - zich een dichterlijke vrijheid veroor-
loofd bij verticaal 53, door Eri in plaats van Erie te schrijven. Voor velen
was een struikelblok horizontaal 26 in combinatie met verticaal 11 waar
respectievelijk "of" en "sloven" moest worden ingevuld. In veel oplossingen
was voor 11 verticaal voor zwoegen het woord "slaven" gekozen. Hiertegen
is geen bezwaar, maar dan klopt 26 horizontaal niet omdat dan als voeg-
woord "af" ontstaat, hetgeen geen voegwoord is. Voor 14 verticaal hadden
ook velen het woord "leus" ingevuld, hetgeen "meug" moest zijn. Wij dan-
ken alle inzenders, in het bijzonder hen die bij hun oplossingen enkele vrien-
delijke woorden tot de redactie richtten, soms in de vorm van een gedicht,
soms als limerick.
Der gewoonte getrouw, is het aantal prijzen afgestemd op het aantal inzen-
dingen. De gelukkige winnaars - aan wie de prijzen inmiddels zijn toege-
zonden - zijn:

provincies GRONINGEN, FRIESLAND en DRE TE (140 inzendingen):
le prijs f 10,-: mevr. G. Duut-v. Lenning, C. G. Wiegersweg 33, Finsterwolde.

L. Brouwer, Violenstraat 33, Assen.
2e prijs f 7,50: A. Groothuis, Z.diep 163, Nieuw-Buinen.

G. Lubberts, Mr. Hr. Smeengeweg . Koekange.
3e prijs f 5,-: G. J. Overbeek, J. Riemerstraat 1, Wehe.

J. ten Cate, Straatweg 39a, Lemmer.
4e prijs f 2,50: H. Smit, Bûtsingel 13, Joure.

C. Hospes, Prof. Vitringastraat 21, Franeker.
provincies ZUID-HOLLAND en ZEELAND (53 inzendingen):
le prijs f 10,-: H. van der Graaf, Beatrixstraat 12, Groot-Ammers.
2e prijs f 7,50: Kl. van der Meer, Zanddijk 11. 's-Gravenzande.
3e prijs f 5,-: Mevrouw A. F. de Rook-Lamb, Beukelsdijk 159c, Rotterdam.
4e prijs f 2.50: C. Karman, Hoekstraat 30, Sassenheim.
provincies GELDERLAND en OVERIJSSEL (50 inzendingen):
le prijs f 10,-: G. Trip, Kerkstraat 42, Putten.
2e prijs f 7,50: Chr. Slot, Nieuw-Guineastraat 18, Urk.
3e prijs f 5,-: J. Oosting, Meppelerweg 39, Balkbrug.
4e prijs f 2,50: Th. W. van Schaik, Raadhuisstraat 36, Maurik.
provincies NOORD-HOLLAND en UTRECHT (37 inzendingen):
le prijs f 10,-: C. J. Brunott, Frans Halsstraat 18, Zaandam.
2e..prijs f 7,50: A. Ijtsma, Vuntuslaan 33, Loosdrecht.
3e prijs f 5,-: J. W. Steen, G. van Stoutenborchstraat 6, Mijdrecht.
provincies NOORD-BRABANT en LIMBURG (24 inzendingen):
le prijs f 10,-: J. H. van den Elshout, IJsselsingel 26, 's-Hertogenbosch.
2e prijs f 7,50: A. van Harberden, Wilhelminaplein 33, Someren.
3e prijs f 5,-: J. van den Berg, Kerkstraat 24, Berghem.

En dit is de oplossing:
HORIZONTAAL: 31. estrik

32. garve
35. largo
36. c.i.
37. Ur
38. enkel
39. l.o.
42. hé
43. me
44. re
45. ne
46. er
47. stellage
52. gez.
54. nagalm
58. St.

98. re
99. teen

100.monding
102.N.S.
104. aroma
106.er
107.A.G.
108.ene

59. Ee
60. ets
62. serie
65. ar
66. e.o.
67. E!elijkstelling
69. baronie
71. nor
73. el'
74. aker
76. baar
79. long
8L schar
83. als, of: eer

dat, dus, dan
84. ave

85. en
86. ala
87. tenen
89. tele
91. opa
93. non
96. dr. of:

Ir, rnr, ds.

1. mee
4. kolos
9. biest

13. d.m.
15. yes
16. interest
19. uk
20. la
21. de
22. te
24. Lena
25. N.O. (m.o.)
26. of
28. adres
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110.N.L.
111. ober
113.Tegelen

of Bemelen
117. retort
120.Santiago
122.Nero
123.tolerabel
124.N.N.
125. rood
127.fee
129.N.B.
130.mi
131.Erp
132.dom
135.gat

VERTICAAL:

1. Myra
2. Ee
3. estrade
4. kenschets
5. oratie
6. le
7. osmium

(osnium)
8. stok regel
9. burgerzin

10. ik
11. sloven
12. tafelen
13. d.d.
14. meug
17. N.L.
18. T.E.E.
23. eer
27. Allegro
29. d.l.
30. S.G,
33. Ane
34. R.K.
40. ara
41. Essen
48. T.T.
49. lee
50. Iel
51. gek
53. Eri (m/z Erie)
55. aar
56. lei
57. moe
61. sten
62. sI.
63. egaal
64. Abe
67. graan
68. erg denkend

136.si of: do,
re, mi, fa

137.n.t,
138. ra (r.g.)
140.ma of pa
142. te
143.ego
145.mos
147.al
149.nee
152. lt.
154.emir
155. ra
156.er
157.ei

70. arrangeren
72. Ob
75. kranig
77. Ave
78. rentabiliteit
79. lettergrepen
80. oneer
82. haan
87. trans
88. eerland
90. le
91. om
92. PO
94. on
95. Aneta
97. R.M. of Sh.

101.Dante
103.snob
105.mot
109. ere
112.e.a.
114.ge
115.er
116.lof
118.erbarmen
119.t.l.
121.N.N.
121a. oor
126.oproer
128.emotie
130. mat
133.om of op
134.mal
139.gom (aom)
141.var
144.ge
146.si
148. la
150.de
151.or
152.le
153.T.l.

Aantal R.P.-Porsches
wordt uitgebreid

Het aantal Porsches waarmee de
Surveillance groep Autosnelwegen
(S.A.S.) van het korps rijkspolitie
opereert op de dubbelbaans auto-
wegen, zal worden uitgebreid van
twaalf tot zestien. Het succes van
het optreden met de Porsche, dat
reeds bij de uitgebreide proeven met
een wagen naar voren kwam, is in
versterkte mate tot uiting gekomen.
Reeksen aanwijzingen, wenken, waar-
schuwingen en ook adviezen dienen
de veiligheid van het verkeer. Dik-
wijls ook blijken de Persehes op on-
gevallen te stuiten, waardoor een
snelle melding aan T.P.W., ver-
heersgroep en plaatselijke comman-
danten, alsmede het vlot verlenen
van eerste hulp mogelijk wordt.
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J. M. A. Kasprowicz, hoofd
bureau reserve-rijkspolitie

Met ingang van
1 januari 1963 is
door de Alge-
meen Inspecteur

in overleg
met het Hoo rd
van de Directie
Politie van het
Ministerie van
Justitie - aan-
gewezen tot
Hoofd van het
Bureau reserve Rijkspolitie van de
Algemene Inspectie van het Korps
Rijkspolitie, de ambtenaar voor bij-
zondere diensten bij de Algemene
Inspectie, de heer J. M. A. Kaspro-
wicz. De heer Kasprowicz - op 26
maart 1908 geboren - behaalde na
zijn middelbare schoolopleiding, het
diploma Zeevaartschool en het di-
ploma stuurman (G.H.V.). Als koop-
vaardijofficier bij de Kon. Holl.
Lloyd bevoer hij vele wereldzeeën.
De crisisjaren - omstreeks 1930/
1934 - welke ook hun stempel
drukten op de zeevaart, waren mede
oorzaak dat hij ging uitzien naar een
andere carrière. Hij koos het politie-
vak en behaalde in 1935 het inspec-
teursdiploma. Gezien de in die ja-
ren zeer beperkte mogelijkheden om
als inspecteur van politie te worden
aangesteld, aanvaardde hij in 1936
een functie bij het toenmalige Korps
Rijksveldwacht. Hij begon zijn loop-
baan bij dat korps op het bureau
van de toenmalige districtscomman-
dant te 's-Gravenhage in een admi-
nistratieve functie. Teneinde zich
ook ervaring in de dienst bij de
executieve onderdelen van dat Korps
eigen te maken, werd hij toen ach-
tereenvolgens geplaatst bij de wa-
terpolitie. de plattelandspolitie. de
verkeerspolitie en de parketdienst
van dat korps. In een later stadium
werd hij op het bureau van de In-
specteur van de Rijksveldwacht ge-
plaatst teneinde deze bij te staan bij
de opbouw van de Inspectie der
Rijksveldwacht.
Mede als gevolg van de algehele
mobilisatie in 1939 en de reorgani-
satie der nederlandse politie onder
het bewind van de duitse bezetting
in 1940 kon zijn verwachting niet
worden verwerkelijkt tot adjunct-
districtscommandant der Rijksveld-
wacht te zullen worden benoemd.
De heer Kasprowicz werd daarna
ingedeeld bij de toenmalige Inspec-
tie der Marechaussee. Bij de ophef-
fing van die inspectie volgde zijn
indeling bij het bureau van de "ge-
volmachtigde voor de reorganisatie
van de nederlandse politie" en daar
werd hij tewerkgesteld bij het bu-
reau waterpolitie en toegevoegd aan
het hoofd van dat bureau. Na ver-

trek van dat hoofd nam de heer
Kasprowicz diens taak geheel over,
waarbij hem de rang van kapitein
der Staats politie werd verleend.
In 1944 werd hij wegens hem ten
laste gelegde belediging van Hitler
door de S.D. gearresteerd en kwam
hij terecht in het concentratiekamp
te Amersfoort. Vandaar werd hij in
juni 1944 naar Duitsland getrans-
porteerd waar hij op 1 april 19-15
door de Amerikanen werd bevrijd.
B;; de oprichting van het Korps
Rijkspolitie in november 1945 werd
hij tewerkgesteld bij de Algemene
Inspectie van dat Korps en belast
met werkzaamheden bij het bureau
personeel. Met ingang van 1 januari
1948 werd hij (in verband met zijn
benoeming op evengenoemde datum
tot ambtenaar voor bijzondere dien-
sten) eervol ontslagen als kapitein
der voormalige Staatspolitie.
B;; de oprichting van het Bureau
Werving van het Korps Rijkspolitie
- in maart 1954 - werd de heer
Kasprowicz aangewezen als naaste
medewerker en plaatsvervanger van
het hoofd van dat bureau.

Kapitein W. H. L. van
Ni;nanten O.C. Breda

Bij gemeenschap-
pelijke beschik-
king van de mi-
nisters van j us-
titie en binnen-
landse zaken is
de kapitein W.
H. L. van Nij-
nanten met in-
gang van 1 au-
gustus 1962 aan-
gewezen als com-
mandant van het
district Breda. Hij blijft derhalve in
de plaats waar hii op 8 maart 1922
werd geboren. Breda heeft in het
leven van de kapitein Van Nijnan-
ten een belangrijke rol gespeeld. Hij
aanschouwde er niet alleen het le-
venslicht. maar keerde er, na in In-
donesië de lagere school te hebben
bezocht. terug om er het lyceum te
doorlopen. Na de bevrijding ver-
trok hij als oorlogsvrijwilliger naar
Engeland. Hij demobiliseerde eind
1947 als res. 2e luitenant en ging
naar de school voor politie-officie-
ren te Hilversum. Nadien was hij
toegevoegd officier in de districten
Dordrecht en 's-Gravenhage en in
1960 keerde hij als officier toege-
voegd in het district Breda weer te-
rug naar zijn geboorteplaats.

Kapel kreeg trompetvaant;es
Door een lofwaardig initiatief en de
grote activiteiten van mevrouw M.
Bijisma - v. d. Broek, echtgenote van
de commandant van het district Al-
melo van het korps rijkspolitie. heb-
ben echtgenotes van rijkspolitie-
officieren een bedrag bijeengebracht
waarmee de nog steeds ontbrekende
8 trompetvaantjes voor de Rijks-
politiekapel konden worden aange-
schaft. Tijdens een repetitie van
de kapel in het Kurhaus te Scheve-
ningen, werden deze bijzonder fraai
uitgevoerde vaantjes door mevrouw
Bijlsma (in bijzijn van de ere-voor-

zitter, de inspecteur-generaal der
rijkspolitie J. Gerritsen en diens
echtgenote, die als representante van
de dames van de rijkspolitie-offi-
cieren optrad) persoonlijk met een
hartelijk en van oprecht meeleven
getuigend woord uitgereikt.

De generaal Gerritsen heeft me-
vrouw Bijlsma daarop voor haar
spontane en succesvolle bemoeiingen
zijn erkentelijkheid en die van de
kapel betuigd, hetgeen de kapel-
leden onderstreepten met een stevig
applaus en een pittige mars.
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Noodzakelijke aandacht voor Latijns-Amerika

Onlangs heeft het internationale verbond van
christelijke werkgevers (Uniapac) in Brussel een
conferentie belegd ter bespreking van de proble-
men van Latijns-Amerika. Deze bijeenkomst werd
niet alleen door vele werkgevers bijgewoond,
maar ook door vertegenwoordigers van regerin-
gen en internationale organisaties. Tot de aan-
wezigen behoorde eveneens Prins Bernhard. De
aanwezigheid van Prins Bernhard, vertegenwoor-
digers van regeringen en internationale organi-
saties, bewijst dat de verhouding tussen Europa
en Latijns-Amerika de geesten steeds meer bezig
houdt.

Prins Bernhard zei in zijn rede, dat Europa alles
wat in zijn vermogen ligt moet ondernemen om
het sociaal-economische ontwikkelingsproces in
Latijns-Amerika zo snel en zo goed mogelijk te
bevorderen. Hij pleitte tevens voor de oprichting
van een Europees instituut voor technische hulp-
verlening, dat als onafhankelijke instelling of in
samenwerking met een Europees ontwikkelings-
fonds voor Latiins-Amer ika, zou kunnen functi-
oneren.

Ook andere sprekers hebben tijdens deze confe-
rentie met zeer veel nadruk aangedrongen op
hulpverlening aan Latijns-Amerika. De tijd
dringt. De armoede in die landen in zo onvoor-
stelbaar groot, dat men niet langer Afrikaanse
en Aziatische ontwikkelingsgebieden als de nood-
gevallen dient te beschouwen die het eerst voor
hulp in aanmerking komen. Vergeleken met de
Aziatische en Afrikaanse ontwikkelingsgebieden
kenmerkt Latijns-Amerika zich door een zeer
duidelijk verschil. De afstand tussen rijk en arm
is bijzonder groot. "Rijk" betekent hier in de
regel zéér rijk en "arm" is een omschrijving voor
een levensstaat die alle beschrijvingen tart.

Vandaar ook dat het communisme in Latijns-
Amerika een gebied vindt waar - indien wij in
het Westen niet snel tot massale hulpverlening
komen - grootse successen geboekt kunnen wor-
den.

Om in de grote noden van Latijns-Amerika te
voorzien hebben de Verenigde Staten het Ver-
bond van de Vooruitgang in het leven geroepen.
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Dit verbond heeft ten doel in de Latijns-Ameri-
kaanse staten de gemiddelde stijging van het in-
komen per hoofd van de bevolking in tien jaar
tijds op minstens 2.5 % per jaar te brengen.
De betrokken landen zullen hiertoe zelf 80 mil-
jard dollar beschikbaar moeten stellen, terwijl
het buitenland 20 miljard zal fourneren. De Ver-
enigde Staten nemen van de buitenlandse hulp
10 miljard dollar voor hun rekening. Van de
internationale financieringsinstellingen en van de
niet-Amerikaanse landen (West-Europa, Canada,
Japan) wordt een bijdrage van 6 miljard ver-
wacht. Tevens is nog voorzien in particuliere in-
vesteringen ten bedrage van 3.5 miljard dollar.
Als men ook de indirecte Amerikaanse bijdragen
via internationale instellingen en de particuliere
Amerikaanse investeringen in aanmerking neemt,
is het duidelijk dat de Verenigde Staten verre-
weg het grootste gedeelte van de bijstand leve-
ren. Uit politieke en psychologische overwegingen
acht de Amerikaanse regering het echter van
groot belang, dat vooral Europa niet achter blijft,
teneinde de hulpactie geen zuiver Amerikaans,
maar een algemeen-Westers karakter te geven.
In het eerste jaar heeft de Alliance for Progress
zich teveel tot een hulpprogramma van de Ver-
enigde Staten ontwikkeld.
Wat kan Europa doen om de ontwikkeling van
Latijns-Amerika te bevorderen?
De hierboven genoemde conferentie te Brussel
heeft een aantal concrete maatregelen voorge-
steld. Deze hebben betrekking op gunstiger voor-
waarden voor exportkredieten voor kapitaals-
goederen (machines etc.), een overeenkomst met
Latijns-Amerikaanse staten ter bescherming van
de eventuele Europese investeringen, belasting-
faciliteiten voor investeringen, de oprichting van
industriële en agrarische ontwikkelingscentra in
Latijns-Amerika en de opleiding van Latijns-
Amerikanen in Europese bedrijven.
Verder werd op de E.E.G. een beroep gedaan het
de Latijns-Amerikaanse landen gemakkelijker te
maken hun tropische produkten en halffabrika-
ten naar West-Europa uit te voeren, bijvoorbeeld
door lagere invoerrechten.
Alles bij elkaar een begin, maar een belangrijk
begin.
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Een zware steen met vriiwel onleesbaar

geworden letters dekt het grof van Joseph

Sinkei aan de voet van de Grote Kerk te

Workum.

*

van

Bijna iedereen kent het "schone"
lied over de "Winkel van SinkeI",
waarin alles te koop is: "Daar kan
men krijgen, mandjes met vijgen,
hoeden en petten en damescorsetten,
doosjes pommade, flesjes orgeade
(amandelmelk), drop om te snoepen,
pillen om te "Nou ja, kort-
om alles! Maar niemand kent de
herkomst van dit lied waarop zelfs
enige - zij het onbetekenende -
variaties in omloop zijn volgens
welke de orgeade bijvoorbeeld cho-
colade wordt. En bijna niemand
weet dat diezelfde Winkel van Sin-
kel werkelijk heeft bestaan en dit
jaar precies een halve eeuw geleden
werd opgeheven. Het was het eerste
grootwinkelbedrijf, het eerste wa-
renhuis met vertakkingen in vele
plaatsen van ons land, een familie-
bedrijf dat in Amsterdam z'n acti-
viteiten moet zijn begonnen, doch
waarvan het "zakelijk brein" voor
een belangrijk deel in Leeuwarden
was gevestigd. Behalve in Amster-
dam, Leeuwarden, Utrecht, Leiden
en Den Haag ligt er aangaande de
Winkel van SinkeI ook nog een tra-
gisch stuk geschiedenis in de Friese
stad Workum, waar op het kerkhof
naast de fraaie grote kerk een van
de grondleggers van het legenda-
rische bedrij f begraven ligt.
Honderdveertig jaar geleden, in
1822, trok in Amsterdam een zekere
Anton Sinkel, afkomstig uit Klop-
penburg in het hertogdom Olden-
burg, de aandacht omdat hij in zijn
manufacturenzaak aan de Nieuwen-
dijk een nieuwe verkoopmethode in-
voerde. Het was bij hem niet meer
mogelijk af te dingen zoals te doen
gebruikelijk was, waarbij de prijs
mondeling aan adspirant-kopers was
meegedeeld, doch de artikelen wer-
den geprijsd en ook tegen de op de
prijskaartjes vermelde bedragen ver-
kocht.
De geldschieter van Anten moet van
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dat besluit grijs haar hebben gekregen
want hij zag er het begin van het
einde in. Trouwens, niemand geloof-
de in deze methode, behalve Anton
SinkeI en hij kreeg gelijk want het
kopend publiek ontdekte al spoedig
dat de aangegeven prijzen laag wa-
ren en bovendien bleek men het
prettig te vinden dat het spel van
loven en bieden niet langer gespeeld
hoefde te worden.
Anton SinkeI wreef zich in de han-
den en vestigde in de Kalverstraat
een tweede zaak, die hij overnam
van een apotheker met de merk-
waardige voorwaarde dat in de
Winkel van Sinkel ook speciale ge-
neesmiddelen verkocht zouden wor-
den. Wellicht had die apotheker er
nog belangen bij dat Anton Sinkel
in het vervolg naast manufacturen
en kleding, pepermunt en eau de co-
logne ook aan een zijden draad ge-
regen olijfpitjes uit Jeruzalem ging
verkopen opdat kleine kinderen, die
à raison van twee gulden en vijftien
stuivers daarmee uitgerust konden
worden, pijnloos tanden zouden krij-
gen. En, in hetzelfde bedrijf waar
men jassen verkocht van een kwali-
teit dat ze konden staan, als onver-
slijtbaar te boekstonden en van va-
der op zoon overgingen als waarde-
volle erfstukken, werden nu ook
.,onfeilbare" middelen tegen kink-
hoest en verstoppingen verkocht. Zo
kwamen de pillen in dat schone lied
over de Winkel van Sinkei, die nu
al een filiaal had en zich in een blij-
vende groei naar omzet en popula-
riteit verheugde. Dank zij het nieu-
we verkoopsysteem ontstond ook de
uitdrukking: ,.Je kunt een kind wel
naar Sinkel sturen." In die tijd toen
er ook al meubels en tapijten wer-
den verkocht, het bedrijf werd uit-
gerust met paskamers en aparte af-
delingen voor katoen, laken en lin-
gerie, trokken de Sinkels ook naar
Friesland. In het Amsterdamse

bedrijf moeten op een zeker ogen-
blik zelfs honderd bedienden heb-
ben gewerkt en was de dagomzet
soms meer dan f 20.000,-. Ieder-
een kende het bedrijf en de dienst-
vaardigheid van met zorg gekozen
personeel alsmede de speciale lap-
jesdagen en verkoopavonden waar-
op stoffen voor een appel en een ei
werden verkocht, droegen bij tot de

C Voor Moeder
successen van de Sinkels, die dank
zij. hun grote omzet ook voordelig
inkochten en bovendien de weg wis-
ten. Zo reisde Anton Sinkel elk jaar
in een met vier paarden bespannen
bolderwagen naar Leipzig om in te
kopen. Hij was evenals zijn familie-
leden een ijverige figuur, die zich
behalve voor het bedrijf alleen tijd
gunde om te schaken. Die hobby be-
oefende hij zo graag dat hij in het
rijtuig waarmee hij 's avonds naar
zijn buiten Hors du Boue in Hilver-
sum reed, een schaakbord had laten
maken dat hem in de gelegenheid
stelde om onderweg een partij te
spelen. Het bord was zelfs verlicht
en dikwijls nam hij vrienden mee om
te kunnen schaken. De middenstand
was weinig met de Sinkels ingeno-
men en dat werd niet onder stoelen
of banken gestoken, maar de Sinkels
werkten rustig en met succes door.
Waarschijnlijk zijn de plannen voor
verdere uitbouw van het bedrijf me-
de in Leeuwarden gemaakt, waar in
1827 de 37-jarige Hermann Sinkel
die kort tevoren in Utrecht was ge-
trouwd met de 22-jarige Cornelia
de Kruyff zich vestigde met zijn nog
ongehuwde broer Joseph Sinke!.
Tegenslagen bleven trouwens niet
uit In december 1832 vertrok Jo-
seph SinkeI, die op 27 oktober van
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hetzelfde jaar was gehuwd met de
uit Kloppenburg afkomstige Dore-
thea Schenkberg, per boot uit Har-
lingen voor een zakenreis naar Am-
sterdam. Het werd zijn laatste tocht,
want hij sloeg onderweg bij de zuid-
kust van Friesland overboord en
verdronk.
Het duurde tot 12 mei 1833 voordat
twee inwoners van Workum, een ze-
kere Klaas van der Meulen of in de
wandeiing "alde Klaes kuormakker"
en een kennis wiens naam niet meer
bekend is, het stoffelijk overschot
vonden. Joseph Sinkei werd op
de begraafplaats aan de zuidzijde
van de Workumer Grote Kerk be-
graven.
De zaken werden energiek voortge-
zet door Hermann en Anton, een en
ander nog steeds tot ergernis van de
middenstanders. In 1836 bijvoorbeeld
kocht Anton SinkeI voor f 24.000,-
de gebouwen van het Barbara- en
Laurentiusgasthuis aan de Oude-
gracht. Ze werden geheel gesloopt
en er verrees een modern warenhuis
dat een "paleis-winkel" werd ge-
noemd. Het pand kreeg meerdere
stijlen maar werd bijzonder opval-
lend, alleen al omdat de voorgevel
werd geschraagd door vier meer dan
levensgrote maagden en er nog beel-
den werden aangebracht die de
koophandel, de voorzichtigheid, de

en Kind)
zeevaart en de hoop verbeeldden.
D: opening van dit bedrijf in 1839
wekte de nodige reacties. Dat blijkt
ook uit een passage in de Utrechtse
Volksalmanak van 1842 waarin
wordt gezegd, dat deze winkel van
Sinkel wel bijdroeg- tot verfraaiing
van de stad maar dat de doelstellin-
gen van Sinkei bepaald minder edel
waren dan die van de man die in
1359 op dezelfde plaats de gasthui-
zen had laten bouwen. Het enige
voordeel voor de stad was dat
vreemdelingen naar de winkel kwa-
men kijken, zo meende de schrijver,
die bovendien constateerde dat Sin-
kei de binnenlandse industrie niet
steunde door veel in het buitenland
te kopen en door die buitenlandse
inkoop bij grote hoeveelheden weer
kon verkopen tegen prijzen die het
met name kleine manufacturiers on-
mogelijk maakte tegen hem te con-
curreren. Ondanks de kritiek bleven
de zaken goed gaan, ook in Leeuw-
arden waar in het bedrijf behalve
het gezin van Hermann Sinkel -
blijkens de volkstellingsuitkomsten
- in 1840 al ,,7 bedienden, 6 win-
keldochters en 1 dienstmaag-d" in-
woonden.
De Sinkels hielden niet van half
werk en nog altijd ging het goed.
Hermann Sinkel vertrok uit Leeuw-
arden, wellicht naar Den Haag,
maar daaromtrent geven de annalen
geen juist beeld. Het gebouw bleef

~.e ~et.~t.o.c&VaK. J(.ee~eK. Jt-o,o,~
.,Wat doen jullie nou?" vroeg va-
der, toen hij Kees en Koos bij de
schuur bezig zag met de fietspomp,
"jullie pompen toch niet zelf je ban-
den op?"
"Ja,' antwoordde Kees, terwijl hij
met een rood hoofd overeind kwam
en de slang losliet die sissend van
het ventiel schoot, ,.wij pompen van-
daag zelf onze banden op, want we
gaan een fietstocht maken."
"Tsjong," zei vader, "dat mag in de
krant. En waar gaat de reis naar
toe, als ik vragen mag, zeker naar
Istamboel. want voor een verre reis
pompen jullie je banden misschien
wel op, maar de rest doen jullie
toch immers altijd op de velgen?"
"Wij pompen zelf," hield Kees vol,
"en we gaan niet naar Istamboel,
maar we gaan naar het bos om de
wilde dieren te bekijken."
..Pas maar op, dat jullie niet door
de wol ven verscheurd worden, en op
tijd thuis zijn," grapte vader en hij
liep het tuinpad af, op weg naar
zijn werk.
"Haha, wolven," lachte Koos, "hoog-
stens de zeven geitjes, maar wol-
ven ... "
Toen de banden opgepompt waren
stapten de jongens op hun fietsen,
met rode hoofden van inspanning.
In het bos hing de geur van rot-
tend blad. Grote plassen stonden op
de paden. En het was er zo stil, dat
je de eekhoorns van de ene boom in
de andere boom kon horen springen.
Maar zien konden de jongens ze
niet, die eekhoorns. Misschien wa-
ren ze ook wel bezig aan hun win-
terslaap, misschien ook niet, want
hoe weten jongens wanneer bij de
eekhoorns de winter precies begint
of eindigt?
Ze passeerden het huis van de bos-
wachter, die bij de schuur bezig was
een paar blokken hout te kloven en

hen nieteens zag. De jongens reden
kalm de paden langs, dan weer
linksaf, dan weer rechts. Opeens
schoot een konijn over de weg, vlak
voor het wiel van Kees, die er zo
van schrok, dat hij pardoes in de
modder naast het pad terecht kwam.
Een poosje later reed Koos plotse-
ling tegen het achterspatbord van
zijn grotere broer omdat die opeens
van de fiets en riep: "Kijk 'es een
hert, dat gaan we besluipen!"
Maar het hoefde al niet meer, want
Kees schreeuwde zo hard dat het
hert na een bange blik de lange
slanke poten strekte en tussen de
bomen verdween. De jongens stook-
ten elkaar intussen op. Kees zei dat
er misschien wel rovers of heksen in
het bos waren en dat ze misschien
wel een groot avontuur zouden be-
leven. Zo vergleed de middag tot
het schemerig werd en juist toen
reed Koos in een spijker en zijn
band liep sissend leeg.
Goede raad was duur. "Ik kan je
ook niet achterop nemen want ik
heb geen bagagedrager," zei Kees.
Ze beraadslaagden hoe het allemaal
moest en het werd intussen donker
en steeds later. Toen nam Kees zijn
broer voorop, de fiets aan zijn lin-
kerhand. Maar het schoot ook al
niet hard op. Koos stond het huilen
nader dan het lachen en hij keek
bang de duisternis in. Kees merkte
het niet, die trapte tot het zweet
langs zijn gezicht liep en totdat ze
de lantaarns van hun stadje zagen.
Toen moeder hen binnen zag komen
slaakte ze een zucht van verlichting.
Ze sloeg de handen in elkaar en zei:
"Goddank, wat heb ik om jullie in
angst gezeten."
Koos barstte in tranen uit en stot-
terde: "Anders ik wel, ik was zo
bang voor wolven ... "

Onno Bastiaans

eigendom van Anton Sinkel, maar
de zaken werden verder waarschijn-
lijk geleid door Willem Bredemeijer.
Tegen 1859 werd bekend dat "het
Huis" Sinkel het hotel van wijlen
Baron Baud te Den Haag had aange-
kocht om het in te richten tot een
kolossaal manufacturenmagazijn met

een entree op de Kneuterdijk en een
op het Noordeinde, zulks met een
door een glazen koepel overdekte
passage.
Tegen het eind van de vorige eeuw
moet voor de Winkel van Sinkel het

(vervolg op pag. 25)
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WINKEL VAN SINKEL
(vervolg van pag. 23)

getij zijn gekeerd, waarschijnlijk me-
de door de toenemende concurrentie
van andere, soortgelijke bedrijven.
In Leeuwarden werd Sinkel's winkel
tot 1877 geleid door Bredemeijer.
Daarna werd er onder meer een
schoenenzaak (Bukers) gevestigd in
wat eens de Winkel van Sinkei was.
In Utrecht werd het pand van de
Winkel van SinkeI. de ijzeren maag-
den incluis, verkocht aan het ban-
kiershuis Vlaer en Kol en nog altijd
rolt het geld op de plaats waar eens
duffel en pillen van eigenaar ver-
wisselden. En in Amsterdam heeft
vooral de concurrentie van het wa-
renhuis dat de kooplieden Goudsmit
en Polak op het Damrak lieten bou-
wen, namelijk De Bijenkorf, ertoe
bijgedragen dat in 1910 de liquida-
tie-uitverkoop begon van de Winkel
van SinkeI, een uitverkoop die twee
jaar later, dus precies een halve
eeuw geleden werd afgesloten met
koopjes als een salonameublement
voor vijfenzeventig gulden, -een tafel
voor twee rijksdaalders of een divan
voor een tientje.
Sic, transit, gloria mundi

Marianne

Personalia

Verplaatsingen

Wij herdenken

Wmr. 1e kl.
R. M. Klein
Appingedam

ressort Groningen
t 8·"·1962

Per 16-11-'62: S. Roorda, wmr. 1e kl.,
van Amsterdam naar Heerenveen.

RESSORT 's-GRA VENHAGE
Per 15-11-'62: J. v. Beukelen, owmr.,
van Klaaswaa1 naar Haaften.
Per 1-12-'62: P. C. Smedema, wmr. 1e
kl., van Heerjansdam naar Urk.

RESSORT 's-HERTOGENBOSCH
Per 1-11-'62: J. Christiaans, wmr. 1e
kl., van Waalre naar Jisp; N. M. Gee-
len, wmr. re kl., van Tudderen naar
Meerssen; A. H. Biesterbos, wmr. 1e
kl., van Uden naar Zeeland.
Per 15-11-'62:H. J. Th. van Son, adj.,
van Halsteren naar Breda (staf dis-
trict); A. W. J. Leenen, owmr., van
Posterholt naar Roermond (park.gr.) ;
J. F. Renkens, wmr. re kl., van Bu-
del naar Posterholt; H. Streekstra,
wmr. 1e kl., van Rijen naar Middel-
beers.
Per 19-11-'62: S. G. M. de Kok, wmr.
1e kl., van Rucphen naar Bosschen-
hoofd.
Per 20-11-'62: J. J. A. de Leuw, wmr.
1e kl., van Best naar Deurne.
Per 30-11-'62: F. H. Kehrens, wmr. 1e
kl., van Kelpen naar Heel.
Per 1-12-'62: G. Loermans, wmr. 1e
kl., van Best naar Schoot; M. J. van
Grinsven, wmr., van Megen naar Zee-
land; G. J. van Hooft, owmr., van
Schoot naar Alverna.RESSORT AMSTERDAM

Per 15-11-'62: G. Dragtsma, owmr.,
van Enkhuizen naar Helvoirt; J. H.
Jaar, owmr., van Zegveld naar Ka-
merik.

BOOG
AZIJN

ZACHT - AROMATISCH

Sinds 1564 in Hollandse keukens

N.V.
Internationaal

*ZOUTKEETSGBACBT na

AMSTERDAM
Tel. 24 81 48, 24 SZ 48, 24 1&38

RESSORT ARNHEM
Per 13-11-'62: W. V. d. Kolk, wmr. 1e
kl., van Vollenhave naar Olst.
Per 15-11-'62: H. W. Wisselink, wmr.
1e kl., van Nederhemert naar Zeg-
veld; H. J. Gossink, adj., van Hattem
naar Apeldoorn.
Per 21-11-'62: H. Holt, wmr. 1e kl.,
van Ruurio naar Laren.
Per 28-11-'62: E. Donker, wmr. 1e kl.,
van Haaksbergen naar Vroomshoop.
Per 1-12-'62: J. G. v . Hoogmoed,
owmr., van Alverna naar Malden.HAAS

AZIJN

Een zuive~ natuurprodukt

ER IS GEEN BETERE

RESSORT GRONINGEN
Per 1-11-'62: L. Boer, owmr., van Hol-
werd naar Rinsumageest.
Per 5-11-'62: L. H. Westra, wmr. 1e
kl., van Leek naar Ulrum.
Per 12-11-'62: R. Hoekstra, wmr. le
kl., van Dokkum naar Nijkerk.
Per 20-11-'62: H. H. Bronsema, wmr.
le kl., van Buinermond naar Leek.

RIJKSPOLITIE TE WATER
Per 1-11-'62: A. Kok, wmr. te kl., van
Drimmelen naar Venlo; J. M. Noor-
lander, wmr. 1e kl., van Arnhem
naar Enkhuizen.
Per 1-12-'62: C. Visser, wmr. re .kl.,
van Amsterdam I naar Nigtevecht.

Wilt U goed verzekerd zijn en toch billijke premiën betalen?
Wendt U dan VOO RAL LEV E R Z E K E RIN GEN

tot de
Verzekering Maatschappijen ,,0 NSB E L A N G" te Amersfoort

D. P. DE ROND
Transportbedrijf

VERHUIZINGEN
EMIGRATIEVERPAKKINGEN

Vervoer van ZWAAR MATERIAAL van 1 tot 50 tOD
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Aanwijzing voor functie
RESSORT 's-HERTOGENBOSCH
Per 1-8-'62: Officier re kl. W. H. L.
van Nijnanten tot districtscomman-
dant te Breda.
Per 15-11-'62: Adjudant G. Dragtsma,
tot groepscommandant te Helvoirt.
RESSORT ARNHEM
Per 15-11-'62: Adjudant J. van Beu-
kelen tot groepscommandant te Haaf-
ten.

Bevorderingen
STAF ALGEMEEN INSPECTEUR
tot wachtmeester re kl.:
Per 1-1-'62: K. Los, Alkmaar; J. Kerk-
norr, Amsterdam; D. A. Schat, Am-
sterdam; W. J. van Ballegoouen, Bllt-
hoven ; W. Kooijman, Dordrecht; B.
H. Kottink, Apeldoorn; A. van der
Woude Bilthoven; H. van TUlJl, TIl-
burg; 'J. Wierenga, 's-Gravenhage;
H. van der Steen, Breda; J. Ras,
's-Graverihage.
Per 4-7-'62: J. van Dalen, Leiden.
Per 6-7-'62: F. A. Th. Bossink, Am-
sterdam.
RESSORT AMSTERDAM
tot opperwachtmeester:
Per 1-6-'62: W. Temmink te Soestdijk.
Per 1-10-'62: F. Heemsbergen te Soest-
dijk.
tot wachtmeester le kl.:
Per 1-1-'62: T. Prins, te Blaricum; B.
Methorst te Westzaan; A. Bumng te
Oosterend; F. Smink te Amsterdam;
W. Hartenberg te Andijk; T. Bos te
Heemskerk; H. H. Brandt te Amster-
dam; N. J. Nieuwland te Oostzaan;
H. ter Meer te Bilthoven; J. Groot
te Slootdorp; W. Boersma te HlppO-
lytushoef; C. Snip te Aalsmeer-Dorp;
Ch. H. v. d. Berg te Alkmaar; R. W.
Jans te Breezand; J. Hoogendoorn te
Diemen; J. de Jong te Schagen; .J.
Baas te Loosdrecht; F. Jansen te Wll-
leskop; W. N. Justus te Amsterdam;
J. Blonk te Schagen; M. J. de Leeuw
te Groet; C. N. Winter te Opmeer;
H. Sikkema te De Rijp; A. de Jong
te Bilthoven; A. Buizert te de Meern;
G. Appelman te Berkhout; W. v.
Rooij te Maarssen; J. Wegter te
Heemskerk; H. Heetebrij te Amster-
dam; H. J. Beets te Kleme SlUIs;
H. W. Botter te Den Oever; D. J.
Schaaij te Bennebroek; D. v. Beek
te Weesperkarspel; P. Gorissen te
Amsterdam; P. Wanink te Venhui-
zen' J. Ottens te Den Burg; A. W.
Jonker te Amsterdam; H. A. Köhler
te Halfweg; Y. Be rg sm a te Wormer-
veer; C. Schutte te Alkmaar; P. J.
Kuipers te Heiloo; R. Jansen te Hou-
ten; M. Portengen te Weesperkarspel;
H. Boersema te Heiloo; H. J. Mannée
te Doorn; P. Verschoor te Noord-
Scharwoude; J. Kuijper te Heems-
kerk; T. v. d. Bosch te Abcoude;
P. Compaan te Amsterdam; G. Dek-
ker te Weesp; P. van Dijk te Half-
weg; H. Heij te Rhenen; W. H. Kwant
te Alkmaar; L. W. de Groot te Maars-
sen; N. J. Baar te Grootebroek en
G. W. Holst te Driebergen.
Per 3-1-'62: D. Obbes te Muiden.
Per 4-1-'62: Th. Jaarsma te Purmer-

~~~. 8-1-'62: C. Binsma te Amsterdam.
Per 13-1-'62: J. wagenaar. Enkhuizen.
Per 22-1-'62: E. v. d. Meer te Hippo-
lytushoef.
Per 23-1-'62: J. C. H. v. Ooijen te Rens-
woude.
Per 26-1-'62: D. v. d. Brink te Amster-

~;~:i7-1-'62: A. G. Dekking, Utrecht.
Per 30-1-'62: J. J. Ottens, Enkhuizen.
Per 1-7-'62: A. G. Meijer, Bilthoven.
Per 3-7-'62: C. G. Brouwer te Am-
sterdam.
Per 8-7-'62: J. B. A. M. de Sain te
Blaricum.
Per 13-7-'62: M. de Bakker, Wogrrum.
Per 18-7-'62: J. Hotting, Medembllk.
Per 19-7-'62: W. C. Sukkel te Schoorl.
Per 21-7-'62: A. Engelsma te Weesp.
Per 26-7-'62 (herbenoeming): H. J. v.
d. Heuvel te Breukelen.
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tot opperwachtmeester:
Per 1-2-'62: M. P. H. v. d. Giessen te
Everdingen.
Per 1-12-'62: H. de Kok te Dorn bu rg.
tot wachtmeester re kl.:
Per 1-1-'62: A. Aarnoudse, 's-Graven-
deel; A. Andeweg, Spijkenisse; L. v.
d. Berg, Lexmonu; P. A, Blaakman,
Sas van Gent; C. Boertjes, Zuid-BelJ-
erland; F. M. Bruggemann, Leiden;
J. Dieleman, Roelofarendsveen; L. G.
v. Eendenburg, Stellendam; M. A. v.
d. Graaft, Wassenaar; P. F. Hoog"n-
de Jong, Leiden; Chr. Jousma, RlJp-
doorn, Ouderkerk a.d, Amstel ; L. C.
wetering; G. H. Ketellapper, St. Jan-
steen; L. Klapwijk, Brouwershaven;
J. Kootstra, Hendrik-Ido-Ambacht;
D. R. Kraak, Terneuzen; H. v. d.
Lans 's-Gravenhage; J. v. d. Lugt,
Tern~uzen; G. v. Luik, Leiderdorp;
C. I. de Meij, Kruiningen; W. v, Mid-
delkoop. Vianen; O. M. Th. l\o1innaert,
Middelburg; P. de Mol, RlJnsburg;
G. B. v. Nunen, Hendrik-Ido-Am-
bacht; A. S. v. d. Oost, 's-Gravenha-
ge; M. Paauwe, Papendrecht; G. Pan-
nekoek, Spijkenisse; J. Plasmans,
's-Gravenhage; J. Rietdijk, Bleiswijl:<:;
G. v. Rinsum, Dordrecht; W. v. RlJ,
Hendrik-Ido-Ambacht; A. J. Smal,
Sommeisdijk; D. Smit, Leidschen-
dam; H. Snel, Krimpen a.d. IJssel;
D. Stout, Bergschenhoek; H. Ver-
schoor, Ooitgensplaat; G. de Vogel,
Terneuzen; J. Wasserman, Rotter-
dam; A. v. d. Windt, 's-Gravenhage;
W. Zevenbergen, Oegstgeest; J. G. A.
v. Zijl, 's-Gravenhage; P. C. Smede-
ma, Urk en G. W. Lavigne, Hazers-
woude.
Per 2-1-'62: G. Gelderioos, Boven-
Hardinxveld; M. v. d. Maas, Kort-
gene en A. K. Zaagman, Noordwij-
kerhout.
Per 9-1-'62: A. G. Clement, Meerkerk.
Per 11-1-'62: G. W. Assendelft, Leiden.
Per 15-1-'62: P. H. v. Damme, Klaas-
waal.
Per 16-1-'62: W. A. J. Jansen, Poortu-
gaal.
Per 20-1-'62: J. de Wilde, Middelburg.
Per 25-1-'62: Th. Spelt, Oegstgeest,
Per 28-1-'62: P. Menger, Stolwijk.
Per 1-4-'62: A. Janse, Zaamslag.
Per 1-7-'62: A. P. v. d. Linde, Oud-
dorp.
Per 6-7-'62: A. Gelderblom, Voorhout.
Per 10-7-'62: Th. J. Zwemer, Leiden.
Per 11-7-'62: T. Noordhoek, Nieuw-
Lekkerland.
Per 12-7-'62: G. Bijl, Vianen.
Per 16-7-'62: E. Bos, Brielle.
Per 18-7-'62: G. Zijlstra, Leiden.
Per 19-7-'62: Tj. Boersma, Alblasser-
dam en J. de Haan, 's-Gravenzande.
Per 20-7-'62: J. M. Lamper, Westka-
pelle.
Per 21-7-'62: L. v. d. Sluis, Rozenburg
en J. Israël, Barendrecht.
Per 3-12-'62: Chr. Goudappel, Middel-
burg.

RESSORT 's-HERTOGENBOSCH
tot adjudant:
Per 15-11-'62: G. Dragtsma te Helvoirt.
tot epperwachtmeester r
Per 15-10-'62: F. Togni, Staf T.1. 's-Her-
togenbosch.
Per 1-11-'62: A. H. Biesterbos te Zee-
land.
Per 15-11-'62: J. F. Renkens te Poster-
holt.
Per 1-12-'62: G. Loermans te Schoot.
tot wachtmeester re kl.:
Per 1-1-'62: J. H. van Amptlng, G. L.
M. Groot, A. J. Jorna en W. B. P. La-
mers te Roermond; E. A. J. van den
Bergh en J. van der Wal te Gennep;
A. Boer en C. Verhaaff te Ouden-
bosch; T. van Bruggen en L. van der
Muuren te Made; H. H. Engelaar,
Halsteren; P. Goërts en G. J. Maijeur
te Swalmen; A. K. Hakhoff, Arcen;
F. W. Heumen, Mook; P. A. C. van
Hoof, Oud Gastel; A. Jansen, Horn;
K. Jonker, Maasbracht; A. W. G. van
den 'Nteuwentruifzen, Ulvenhout; P.
A. Pruijsers, Chaam; K. A. de Roo,
Zevenbergen; J. L. Schipper, St. Wil-

lebrord; A. J, Stroobant, Stramproij;
J. Tichelaar, Echt; J. van Vark, Br~
ua ; G. A. vervoert, Venraij; W. Wes-
terriolt, Geenruidenberg; G. lt. z.oe-
texouw, i>tten; T. Halma en W. den
ua, te vcgnei ; P. W. W. Lieu rse n en
l.i. v , lV1un~ter te Rosmalen; J. ti .Kre-
VIt, st. Mlcnielsgestel; .t-'. Arenas,
H. J. oe .tiaas, J. H. M. Damers, A.
Hor:;,l, .rf, Lerns, A. lfoogenaOU.fn en
H. v, Velden te 's-Hertogen coscn ;
N. H. v. d. Heijuen en J. V. a. Her~
te Berguem ; G. W. J. Ooms, :Oe. An-
trionts ; J. H. 1:-'. M. esomers, J', :s. Ve-
nema, A. H. C. Dankers en C. T. v.
d. Sluis te Schijnoei; .ti. F. A. Areno-
sen, MIl!; H. J. Burtermuis en J. B.
Aceren te VliJmen; B. ti. W. stok-
man tn l!;. P. iV!. van Dooren te Doen;
A. B. Ma rIj n.issen, Volkel; .t'. J. van
den Heuvel, R. J. !'eppmg, B. H.
Honger" G. W. Swets, ir. oe Bruijn
en tr. W. A. van Kuijk te Maastricnt;
Nl. Sm ee ts, Beek; H. A. J. Spanjer,
en H. vos te ElJgelsnoven; L. G. H.
!'"erboom, SChaesoerg; B. J. v aan-
noit, Heer; L. J'. Mü rrs, St.ern ; .1-'. G.
Hendriks, Scn m vero ; J. A. 'r ouaarn,
Waubacn; J. ,,'. M. A. Baijens, zun-
dert; W. J. M. Top, H. h. van tial-
oer, A. J. van vpstal, L. Ve rzaj I,
J. Sl ot noorn en W. .rn. van Keste ren
te .t:indhoven; C. M. Ligtnart, Some-
ren; J. H. ten Katen, Veldhoven; G.
J. Brinker, Waalre; A. W. van Kuijen
en J. J. A. de Leuw te Best; P. J. Die-
lissen, Boxtel; F. L. Laenen, Maar-
neeze; J. Korpel, Erp; J. F. Zwart-
hoed, Nuenen; iè. Vijge en J. Nieuwen-
huis te Gemert; R. J. te Luggennorst,
Oirschot; M. J. J. M. den Boer, Deur-
ne; A. Roza, Veen; S. van der Velde,
Sprang-Capelle; J. Tabor, Rijen; A. C.
Honcoop, 's-Gravenmoer; C. G. van
der Plas en J. F. de Jonge te Tilburg;
J. van der Nat, Eethen; J. S. van der
Lei, Wijk en Aarnurg ; L. J. A. van
ouen, Drunen; H. P. J. Neijts, Goir-
le; G. D. Pullen en H. Flinterman te
Werkendam; L. P. Hollemans, Hil-
varenbeek; L. Damen, Berkel-En-
schot; H. Streekstra, Middelbeers;
A. B. van der Burg, Moergestel en
B. P. A. Voets, Oisterwijk.
Per 2- 1-'62: H. Verboom. BladeJ.
Per 3- 1-'62: H. J. Mosk, Kruisland.
Per 6- 1-'62: W. van Eijkeren, Gulpen.
Per 6- 1-'62: G. H. Slenter, Kessel.
Per 8- 1-'62: G. van Blanken, Goirle.
Per 10-1-'62: A. P. School, SChijndeJ.
Per 11-1-'62: B. B. v. Kampen, Berli-
cum.
Per 12-1-'62: G. Noorland, Eindhoven.
Per 14-1-'62: F. L. de Moor, Etten.
Per 15-1-'62: H. Berkhof, Tilburg.
Per 17-1-'62: A. D. M. van Meel, Eind-
hoven.
Per 18-1-'62: W. G. Janssen, Heesch.
Per 19-1-'62: N. A. Spek, Grave; A. A.
M. Olsthoorn, Udenhout.
Per 21-1-'62: G. Willems, Eindhoven;
P. F. Mijts, Roermond.
Per 26-1-'62: H. J. Seip, Sch aeabe rg ;
L. M. G. G. Donners, Heer.
Per 27-1-'62: J. Karst, Maastricht.
Per 29-1-'62: P. A. van Dommele, Wer-
kendam; A. W. Meussen, Beek en
Donk.
Per 1-2-'62: N. M. Geelen, Meerssen;
H. I. Altena, St. Michielsgestel.
Per 1-7-'62: J. H. de Jong, Eindhoven;
G. C. T. Leeuwen, Grevenbicht; F.
P. M. Gijsbertsen, Cuijk.
Per 3-7-'62: A. M. van der Zee, Son
en Breugel.
Per 5-7-'62: J. A. Groot, Oudenbosch.
Per 9-7-'62: A. J. Roes, Montfort.
Per 14-7-'62: C. H. Renkens, Leende.
Per 15-7-'62: A. Koevoets, Tilburg.
Per 18-7-'62: C. P. Gooijer, Waalre;
J. B. H. Kloppenburg. Bergeijk.
Per 18-12-'62: P. Slagter, Uden.
RESSORT ARNHEM
tot adjudant:
Per 15-11-'62: J. v. Beukelen, Haaften.
tot opperwachtmeester:
Per 1- 1-'62: H. Kwakernaak, Vuren
Per 15-11-'62: W. Leidekker, Almelo en
D. Gelder, Doetinchem.
tot wachtmeester le kl.:
Per 1-1-'62: L. H. v. d. Berg, Heilig
Land; A. J. den Boer, Buurmalsen;
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G. J. Boers, Diepenheim; S. de Borst,
Steenderen; H. Bouwman, Zwartsluis;
G. J. Brouwer, Groesbeek; G. ter
Brugge, Nijkerk; H. Bruggtnk, Alber-
gen; J. ter Burg, Huissen; Th. J.
Burgers, Berg en Dal; W. Bijl, Wijhe;
O. Dam, Nunspeet; S. Dijkman,
Zwolle; H. J. Eisenga, Olst; P. v. El-
ten, Drempt; T. v. Engelen, Lent;
J. Feenstra, Urk; Q. Flipphi, Zeve-
naar; J. A. Fluyt, 't Harde; D. W.
Groeneweg. Neede; A. Hein, Nijkerk;
P. Hendriks, Gendringen, P. Hen-
driks, Zwolle; P. Hertog, Doetinchem;
C. Th. ter Hoeven, Rijssen; J. Hubers,
Dreumel; W. G. C. Hunik, Nijmegen;
J. Jansen, Rijssen; W. Jansen, Stad
Delden; H. J. Janssen, Harderwijk;
J. Kamphuis, Tuk/Steenwijkerwold;
H. Kolk, Zwartsluis; C. A. Koopman,
Elten; A. Koster, Dedemsvaart; W.
Kramer, Zaltbommel; A. Kuijper,
Zaltbommel; B. Lentink, VaassenJEpe;
H. Lentink, Hattem; E. Leurink, We-
zep ; W. Markus, Apeldoorn; S. Meijer,
Beesd; A. Minor, Elten; Chr. Mol, Al-
melo; H. Mulder, Apeldoorn; E. H.
Mulder, Raalte; A. Niezen, Nijkerk;
A. H. Numan, 't Harde; H. Puister,
Apeldoorn; J. J. Ruessink, Wilpl
Voorst; F. G. J. Spit, Borne; H. E.
van het Spijker, Scherpenzeel; H. v.
d. Stroom, Hattem; G. P. Sundahl,
Aalten; A. Timmer, Holten; W. G.
Veerbeek, Goor; P. K. Vellinga, De-
demsvaart; A. J. Verkerk, Vorden;
A. C. de Vries, Groesbeek; W. R. J.
Warringa, Vriezenveen; W. A. Week-
hout, Markelo; J. H. Weusthof, Al-
melo; H. G. A. Willink, Tubbergen;
J. van der Zalm, Haaften; A. Zweek-
horst, Vaassen.
Per 6-1-'62: J. Oldenbeuving, Almelo.
Per 19-1-'62: R. P. A. M. Leussink,
Apeldoorn.
Per 21-1-'62: H. W. ter Horst, Elten.
Per 27-1-'62: A. J. Schut, Lichtenvoor-
de.
Per 2-4-'62: P. Visscher, Emmeloord.
Per 5-7-'62: P. Looijenga, Terborg.
Per 7-7-'62: W. L. Groeneweg, Doe-
tinchem.
Per 15-7-'62: H. J. Peters, Hedel.
Per 18-7-'62: J. Schoonderbeek, Bath-
men.
RESSORT GRONINGEN
tot opperwachtmeester:
Per 1- 2-'62: A. Heinen, Uffelte.
Per 15-11-'62: E. Voulon, Oude Pekela.
tot wachtmeester re kl.:
Per 1-1-'62: A. Ballema, Hoogeveen;
R. Bil, Akkrum; Th. F. Bollen, Hee-
renveen; M. Bosma, Koudum; P. Bos-
ma, Leeuwarden; L. Buma, Nieuwe
Schans; A. J. Bijlsma, Marssum; J. ten

Cate, Lemmer; J. Das, Heerenveen;
A. G. Drent, Groningen; J. van Dijk,
Holwerd; H. Dijkstra, Joure; P. J.
Faber, Franeker; H. Frikken, Leeuw-
arden; S. Grijpstra, Donkerbroek;
A. de Haan en J. J. de Haan, Assen;
W. Hadderingh, Roden; M. Harrnga,
Tietjerk; J. A. Helmantel, zwaag-
westeinde: J. Hofman, Borger; H.
Hooites, Groningen; E. Idsar~i, Me;
naldum; J. IJ. Jaarsma, Rmsuma-
geest; A. de Jong, Buitenpost; J. Jong-
stra, Bolsward ; H. Kaman, Diever;
H. Kampen, Oude Pekela; G. Kamps,
Zwaagwesteinde; G. Kingm a, Nieuwe
Pekela; G. M. Koning, Stiens; A. Kor-
tenschijl, Kollum; J. Koops, Blijham;
H. J. Kuiper, Warffum; F. H. Larooi,
Akkrum; H. Meijer, Bolsward; J. Post-
ma, Oude Pekela; Sj. Procee, St. Ni-
cotaasga ; D. Rotman, Roden; J. Scha-
per, Garrelsweer; F. Scholtens, As-
sen; H. Schut, Schoonoord; J. Staal,
en S. Tienstra, Assen; H. A. Tiesinga,
Woudsend; K. van Veen. Exloo; A.
Visser, Gasselte; K. de Vries, Peize;
E. v. d. Wal, Coevorden; D. Wolters,
Oosterwolde; M. IJbema, Groningen;
M. Zuidema, Bedum en B. Zijlstra,
Joure.
Per 2- 1-'62: J. D. Miedema, Oester-
meer.
Per 3- 1-'62: D. Smit, Scharnegoutum
en H. Woppenkamp, Marum.
Per 11- 1-'62: H. Vogelzang, Kollumer-
zwaag.
Per 17- 1-'62: R. Hoekstra, Dokkum
(thans Nijkerk).
Per 24- 1-'62: R. H. de Hoop, Murmer-
woude.
Per 29- 1-'62: G. te Velde, Lemmer.
Per 10- 7-'62: G. W. Spanninga, Wedde.
Per 17- 7-'62: J. L. Russchen, Hooge-
veen.
Per 19- 7-'62: D. Keuning, Oosterwolde
Per 3-12-'62: J. Onrust, Appelscha.

RIJKSPOLITIE TE WATER

tot wachtmeester re kl.:
Per 1-1-'62: J. G. Outhuijse, H. P. van
den Heuvel, J. Paalman en J. Hooge-
veen te Amsterdam; J. Wiersma, L.
M. Dieleman en C. van Loenhout te
Terneuzen; J. M. Jansen, Nijmegen;
A. C. Nieuwland, Vlaardingen; H. Lok,
Ridderkerk; A. J. van Kruijsbergen
en H. M. de Bot, Maasbracht; A.
Slingerland, Sliedre.cht; J. de Jong,
Grouw; F. J. van Dokkum en C. J.
van Veldhuizen, Wemeldinge; N. H.
de Jonge, Gouda; P. C. Molenaar,
Harderwijk; J. B. van Leersum,
Vreeswijk; A. Riezebos, Nigtevecht;
Tj. Westerhuis, Harlingen en J. G.
Delhaas, Drimmelen.

Per 4-1-'62: R. Schenkman, Wemel-
dinge.
Per 15-1-'62: M. Wildschut, Aalsmeer.
Per 25-1-'62: S. Bouma, Leeuwarden.
Per 27-1-'62: W. Dijkstra, Sneek.
Per 1-2-'62: A. A. Saanen, Amsterdam
en S. Boomstra, Vlaardingen.
Per 6-7-'62: D. de Vries, Aalsmeer.
Per 15-7-'62: K. R. Sandburg, Tiel.
DIENST LUCHTVAART
Per 10-1-'62: J. Chr. O. van der Vel-
den, Amsterdam.

In dienst getreden
ALG EM. INSPECTIE
Per 19-11-'62: A. B. W. H. Jungeurt,
SChrijver i. t. d. te 's-Gravenhage.
RESSORT AMSTERDAM
Per 15-11-'62: F. Massolt, wachtmees-
ter le kt. te Wijk bij Duurstede.
RESSORT 's-GRA VENHAGE
Per 1-12-'62: N. J. Boerboom, schrij-
ver op a.c. te 's-Gravenhage.
Per 3-12-'62: S. Jongepier, techno
contr. te Middelburg.
RESSORT 's-HERTOGENBOSCH
Per 1-11-'62: J. A. M. Hopmans, adm.
ambt. C3, te Maastricht.
RESSORT ARNHEM
Per 19-11-'62: R. Kuiper, schrijver te
Wierden.
Per 1-12-'62: M. J. Th. Broekman,
schrijver te Eist.
RESSORT GRONINGEN
Per 15-11-'62: F. J. V.d. Woude, schrij-
ver i. t. d. te Oosterwolde.
RIJKSPOLITIE TE WATER
Per 1-9-'62: Mej. J. J. van Ladesteijn,
SChrijver i. t. d. te Amsterdam.

De dienst verlaten
STAF ALGEMEEN INSPECTEUR
Per 1-12-'62: W. J. M. Pieters en J. van
der Schee, adm. krachten op a.c. te
's-Gravenhage.
RESSORT AMSTERDAM
Per 1-12-'62: J. Castricum, wmr. te
kt. te Amsterdam en W. Blomberg.
wmr. le kt. te Egrnorid aan Zee.
RESSORT 's-HERTOGENBOSCH
Per 1-12-'62: J. H. de Lang, wmr. te
Zeeland.
RESSORT ARNHEM
Per 1-12-'62: G. Groenhuis, adjudant
te Nijmegen.
RESSORT GRONINGEN
Per 1-12-'62: G. J. Smeenk, adjudant
te Winschoten.

Ambts-
;ubilea

Owmr.
J. Spaan

Amsterdam
ressart Amsterdam
25 jaar ap 16-11-1962

Owmr.
G. J. Verbeek

Schagen
ressort Amsterdam
25 jaar op 16-11-1962

Wmr. 1e kl.
G. Westerveld

Avenhorn
ressort Amsterdam
25 jaar op 12-11-1962

Wmr. 1e kl.
J. B. Leiten

Hoofddorp
ressort Amsterdam
25 jaar op 8-2-1963

Owmr.
C. Bos

Blaaksedijk
ress. 's-Gravenhage
25 jaar op 16-11-1962

Wmr. 1e kl.
J. Nijhof

Heemskerk
ressort Amsterdom
25 jaar op 16-11-1962

Owmr.
L. Pakvis

Ber. gr. Wassenaar
ress. 's-Gravenhoge
25 jaarop 19-12-1962

Owmr.
S. V. d. Wulp

ress. 's-Gravenhoge
B. Hard.lGiess.dam
25 jaar op 3-1-1963
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Owmr.
J. C. Hilgersom

's-Gravenzande
ress. 's-Gravenhage
25 jaar op 16-11-1962

Adjudant
J. J. Vogel
Oud-Gaste I

ress. 's-Hert.boseh
25 jaar op 8-2-1963

Owmr.
H. Peters

Alphen
ress. 's-Hert.bosch

25 jaar op 3-12-1962

Owmr.
J. H. Kerkhof!

Nunspeet
ressort Arnhem

25 jaar op 16-11-1962

Wmr. 1e kl.
G. Kramer

Andelst
ressort Arnhem

25 jaar op 4-2-1963
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Wmr. 1e kl.
J. A. v. d. Velde

Bruinisse
ress. 's-Gravenhage
25 jaar op 22-11-1962

Owmr.
J. H. Duisters
Grubbenvorst

ress. 's-Hert.bosch
25 joar op 15-11-1962

Owmr.
H. Gerritsen

Stein
ress. 's-Hert.boseh

25 jaar op 8-12-1962

Wm[. 1e kl.
S. Hopman

Ermelo
ressort Arnhem

25 jaar op 16-11-1962

Owmr.
H. J. van Puiten

Vriezenveen
ressort Arnhem

25 jaar op 7-2-1963

Wmr. 1e kl.
N. v , Rijswijk

Tholen
ress. 's-Gravenhoge
25 jaar op 1-12-1962

Owmr.
P. J. Mouthoon

Gennep
ress. 's-Hert.boseh

25 jaar op 17-11-1962

Owmr.
J. A. J. Lichteveld

Gennep
ress. 's-Hert.bosch

25 jaar op 8-12-1962

Owmr.
A. J. J. v. Drumpt

Arnhem
ressort Arnhem

25 jaar op 22-11-1962

Owmr.
R. Heeling

Sehoonebeek
ressort Groningen

25 jaar op 3-1-1963

Owmr.
Chr. Wisse

's-Gravenhage
ress. 's-Gravenhage
25 jaar op 3-12-1962

Wmr. H. W. van
Zij 11 de Jong

Beek-L.
ress. 's-Hert.bosch

25 jaar op 16-11-1962

Wmr. 1e kl.
G. Veer

Denekamp
ressort Arnhem

25 jaar op 16-11-1962

Wmr. 1e kl.
J. E. M. Woltering

Arnhem
ressort Arnhem

25 jaar op 29-11-1962

Owmr.
P. Hiemstra

Eelde
ressort Groningen

25 jaar op 12-1-1963

Wmr. 1e kl.
W. H. Rosie

's-Gravenhage
ress. 's-Gravenhage
25 jaar op 4-12-1962

Wmr. 1e kl.
J. A. Mols

Hooren
ress. 's-Hert.bosch

25 jaar op 25-11-1962

Owmr.
M. Udo

Doetinchem
ressort Arnhem

25 jaar op 16-11-1962

Wmr. 1e kl.
R. Venema
8euningen

ressort Arnhem
25 jaar op 1-12-1962

Owmr.
H. Struik

Nieuw-Buinen
ressort Groningen

25 jaar op 3-2-1963

Owmr.
A. Goosen
Middelbur9

ress. 's-Grovenhage
25 jaar op 6-12-1962

Wmr. 1e kl.
J. H. 1. Thissen

Nieuwenhagen
ress .. s-Hert.boseh

25 jaar op 1-12-1962

Wmr. 1e kl.
H. F. Kuit
Nijmegen

ressort Arnhem
25 jaar op 16-11-1962

Owmr.
G. J. T. Papenburg

RuurIo
ressort Arnhem

25 jaar op 1-1-1963

Adjudant
H. C. Timmer

Mant9um
ressort Groningen

25 jaar op 5-2-1963
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Twaalfde JJ-stedentocht
rijdersopgave voor

en rijkspolitie
zware

Een onverzettelijk leger van vastbe-
raden kerels stortte zich in de grauwe
duisternis van de woeste ochtend
waarmee Frieslands langste winter-
dag begon op het ijs bij de brug
over het Van Harinxmakanaal, de
door verkeer verstopte zuidelijke
toegang tot de Friese. hoofdstad.
Rauwe kreten uitende buitelden zij
over elkaar langs het gladde talud,
bier en daar beschenen door het on-
wezenlijke oranjelicht van natrium-
lantaarns. Zij stampten door de dui-
zendkoppige menigte naar het schijn-
sel van fakkels en schijnwerpers op
het ijs en in hun kreten klonk de
onbeschrijfelijke spanning van dit
spookachtig moment waarin de strijd
om de hoogste eer die de winnaar
van de twaalfde ll-stedentocht, die
een barr : marathon zou worden, be-
gon. H t tampen van de 578 dap-
peren werd oIDS overstemd door
het geluid van ruige barsten die als
kanonslagen door het ijs sprongen
onder het gewicht van de duizenden
die water zagen opwellen.
Rijders vielen over de bar ten. krab-

belden weer overeind en schoten weg
door de smalle opening die tussen
de toeschouwers was opengebleven.
Zij verdwenen in duisternis en ne-
vels, bij 15 graden vorst, moeizaam
pogend hun cadans te vinden op de
smalle ijzers die hen over 200 km
slecht ijs moesten brengen, 200 km
bar avontuur om de hoogste Friese
schaatseer.
Zij werden gevolgd door bijna 10.000
voorzichtiger lieden, die het er niet
om ging de eerste te zijn maar al-
leen om tot de laatste kilometer de
tocht uit te rijden. Ieder kwartier
1000 rijders en terwijl de eerste 1000
de smalle baan verstopten stond de
overste A. K. Holthuis van de rijks-
politie te water met de startkaart in
z'n handen, die Jeen Nauta uit
Grouw al op de eerste meters had
verloren. De twaalfde Friese 11-
stedentocht was begonnen.
Een half uur later joeg een wagen
van de verkeersgroep Heerenveen
voor een karavaan persauto's uit in
de richting Ijlst, de eerste etappe
van een lange rijkspolitie-begelei-
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Een klassiek beeld in de ll-stedentocht:

deelnemers passeren Sneek.

ding over dikwijls smalle, door op-
gewaaide sneeuwhopen nog smaller
geworden Spekgladde wegen, voor
een karavaan die soms was als een
kruiwagen kikkers, waar er telkens
een dreigt uit te springen.
Tegelijkertijd ook kwam de speciale
radioverbinding in bedrijf die de
groep bijzondere diensten had laten
installeren en waaraan met name
door de opperwachtmeester J. Ver-
hagen hard was gewerkt. Er was
een relaiszender geïnstalleerd in de
Oldehove, waardoor 15 langs de
hele route uitgezette mobilofoon-
posten met elkaar konden spreken,
hetgeen ook hierbij van groot be-
lang bleek. Sneek, Ijlst, Sloten, Ga-
lamadammen, Staveren, Hindeloo-
pen, Workum, Bolsward, Witmar-
sum, Franeker, Berlikum, Vrouw-
buurtstermolen, Bar tlehiem,' Dokkum
en de T.P.W. bij de finish hadden
een geregeld contact, onderling en
met de centrale post in het districts-
bureau te Leeuwarden.
Zo konden velerlei maatregelen
worden genomen om een verkeers-
chaos te voorkomen. Zo kon bijvoor-
beeld bij de eerste melding dat een
groep wedstrijdrijders in Hindeloo-
pen was aangekomen de weg Bols-
ward in de richting Workum worden
afgesloten. Zo wisten de leden van
het Korps Rijkspolitie ook voortdu-
rend wanneer de eerste rijders en

2

daarmee een belangrijke verkeers-
stroom verwacht konden worden. Het
net werkte uitstekend, behalve de ap-
paratuur in loten, die op verschil-
lende plaatsen werd geprobeerd, maar
niet het gewenste resultaat opleverde
en tenslotte werd opgeborgen.
Op de ll-stedenroute woedde de
slijtageslag al vóór de eerste con-
trolepost. Vijf kilometer van Leeuw-
arden stapten de eersten van de
schaatsen met de opmerking dat ver-
der rijden gelijk stond aan moorden
en dat ze .,een lokje" gingen kopen.
Hylke Speerstra die als eerste wed-
strijdrijder zijn kaart op de tafel bij
de controlepost Sneek smeet, moest
vijf kilometer verder opgeven we-
gens hoornv liesbevriezing. Daarmee
zou hij niet de enige blijven. Terwijl
de perskaravaan onder vertrouwde
spitsleiding van de verkeersgroep
Heerenveen om de zuid koerste, naar
Sloten. Staveren. Hindeloopen en
Workum bleven in de wedstrijd-
groep nog maar de sterksten over.
Zelfs zeer bekende rijders, als bij-
voorbeeld Anton Verhoeven uit Dus-
sen konden het niet meer bijbenen.
En op dit gedeelte van de route be-
gon Reinier Paping zijn naam te
vestigen door een prestatie te leve-
ren die het publiek langs de baan
tot groot enthousiasme bracht. Hij
liep voorzichtig uit de kopgroep die
niet volgde. legde er een klein
schepje op en verdween uit het ge-
zicht. Berichten over de positie van

de kop rijders, over perskaravaan en
verkeersdrukte en ook over ongeval-
len flitsten door de lucht boven Si-
berisch Friesland. Boven datzelfde
in barre winter gevangen gewest
cirkelde een vliegtuig met Prins
Bernhard aan boord. En terwijl Pa-
ping oprukte naar Dokkum, werd
vaag bekend dat Koningin Juliana
en Prinses Beatrix ook naar Fries-
land zouden komen om een indruk
te krijgen van deze twaalfde 11-
steden tocht. Bij de finish. tegen alle
traditie in op het meer De Grote
Wielen bij Leeuwarden. waren alle
voorzorgsmaatregelen genomen met
dezelfde zorgvuldigheid waarmee
ook tevoren de wegen waren ver-
kend en het mobilofoonnet was in-
gericht. Er waren afzethekken ge-
plaatst over een lengte van vele
honderden meters, waarachter zich
reeds lang voor de winnaar van de
wedstrijd verwacht kon worden, dui-
zenden kijkers bijeendromden. Fries-
land had de 200 kilometer lange
baan geruimd, Friesland wilde ook,
overal bij de controleposten en voor-
al bij de finish alles zien. Dat was
niet meer dan recht. Men bleef niet-
temin achter de hekken, totdat een
helikopter verscheen, die buiten de
afzett~ng landde en waaruit Koningin
J u!iana en Prinses Beatrix voet op
het ijs zetten. De afzethekken wer-
den geopend om de vorstin door te
laten. Het enthousiaste publiek
dromde door de opening naar bin-

In Sloten vonden we leden ven het korps die de onwillige mobilofooninslollotie verplaatsten.

Ondanks hun inspanning bleef Sloten de enige post die "het niet deed".
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Een extra mobilofoonnet bewees ook bij
de J1-stedentocht uitnemende diensten.

Wedstrijd rijders op het zwaarste deel van
de route bij Vrouwbuurtstermolen.

Op een brug in Sloten zagen twee leden
van het korps rijkspolitie de dapperen na.
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nen maar werd voor een deel nog
tegengehouden. Het publiek elders
langs de hekken, gegrepen door 11-
stedenkoorts en geestdrift, drong
naar voren, de hekken voor zich uit-
schuivend over een lengte van hon-
derden meter. en over de hekken
wippend in va tberaden opmars op-
dringend in de richting van de ko-
ningin en prinses die zich naar de
finish begaven. in gezelschap van
onder meer de commissaris der ko-
ningin in Frie land, mr. H. P. Lint-
horst Homan. die zelf als toertocht-
rijder met een helikopter ergens bij
Warns in Zuid-Friesland van de
baan was gehaald toen bekend werd
dat de koningin en de kroonprinses
zouden komen.
Het publiek drong te ver op en liet
alle dringende verzoeken die de
overste Holthui vanuit een geluids-
wagen liet horen, onbeschaamd langs
zich heengaan. Toen het ijs kraakte
informeerde de koningin lachend
hoe diep het water ter plaatse was.
,.Tien meter" zei iemand. De ko-
ningin wees tot haar hals en rea-
geerde opgewekt met te zeggen: "Dat
is wel tot hier:'
De winnaar van wiens prestaties via
de mobilofoon in de T.P.W. op het
ijs de meldingen geregeld binnen-
kwamen, liet langer op zich wach-
ten. De snijdende oordooster wak-
kerde verder aan. Een enthousiasme
zonder grenzen woedde aan de fi-
nish toen Reinier Paping aankwam,
met 21 minuten voorsprong had hij
de meest barre aller 11-stedentoch-
ten volbracht in 10 uur en 59 minu-
ten, nog voor J. Uitham uit Noor-
derhogebrug en de door hoornvlies-
bevriezing sneeuwblinde Jeen van
den Berg. Paping werd de eerste 11-
stedenwinnaar die het verhaal van
200 kilometer strijd aan de koningin
vertelde, een glorieus feit uit een
ll-stedentocht, die veel kritiek heeft
ui tgelokt, kritiek op de organisato-
ren die de tocht op zulk slecht ijs
niet hadden mogen laten doorgaan,
kritiek op de politie die met harde
hand had moeten optreden bij de
finish. Aan het oordeel van de ko-
ningin lijkt in deze doorslaggevende
betekenis te mogen worden gehecht.
De commissaris der koningin. mr.
H. P. Linthorst Homan zei ons: "De
koningin en de prinses hebben het
een machtig evenement gevonden."

De adiudant
K. van LEUSSEN

naar Hattem

Met ingang van
I januari 1963 i
de adjudant K. v.
Leussen aange-
wezen als groeps-
commandant te
Hattem. Op 16
december 1917 is
hij geboren te
Avereest. Van 23
maart 1938 tot
15 juli 1940 was
hij sergeant-capitulant en op 2 sep-
tember 1940 trad hij in dienst bij de
toenmalige lIIe Divisie Marechaus-
see. Van 23 maart 1943 tot 1 mei
1944 maakte hij deel uit van de
Economische Groep Zwartsluis. Ver-
volgens werd hij postcommandant te
Emmeloord en op I september 1958
werd hij aangewezen als groepscom-
mandant te N.O.-Polder, met als
standplaats .Emmeloord. In verband
met de groei van de bevolking tot
rond 30.000 werd de Rijkspolitie in
de Noordoostpolder vervangen door
gemeentepolitie, zodat voor de ad-
judant Van Leussen het groepscom-
mando aldaar verviel.

De adiudant
J. SOLUYT
naar Heeze

De adjudant J.
Boluyt is met in-
gang van 1 febru-
ari 1963 aange-
wezen als groeps-
commandant te
Heeze. Hij is op
26 december 1911
geboren te Din-
teloord. Zijn
politie -loopbaan
ving aan op 7
april 1932 bij het depot van het Wa-
pen der Koninklijke Marechaussee te
Apeldoorn. Na zijn opleiding werd
hij ingedeeld bij de toenmalige le
Divisie van het Wapen der Konink-
lijke Marechaussee. Na een dienst-
tijd van ruim 6 jaar bij het Wapen,
werd hij op I mei 193 aangesteld
als agent van politie te Alphen aan
de Rijn. Op 31 oktober 19~0 trad hij
in dienst bij de toenmalige Mare-
chaussee. Na de bevrijding werd hij
op I januari 1946 aangesteld tot
postcommandant te Heeze, welke
standplaats hij hield tot 1 januari
1958. met ingang van welke datum
hij werd aan ewezen als groeps-
commandant te teenbergen.
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Patiënt van
dirigeerde

Johannastichting te Arn·hem
Rijkspolitiekapel tijdens bezoek

van Koningin Juliana

Waarschijnlijk hebben nooit tevoren zoveel kinderen zo blij geluis-
terd naar het optreden van de rijkspolitiekapel en drumband als
de lichamelijk gehandicapte bewoners van de [ohannastichting bij
Arnhem, waar kapel en drumband extra luister hebben bijgezet
aan het officiële bezoek van koningin [uliana. OfJ de dag waarop
het Nederlandse volk zoü vernemen dat de grenzeloze offervaar-
digheid voor de opening van .Flét dorp" voor lichamelijk gehan-
dicapten een bedrag van f 21.192.000.- heeft opgeleverd, plaatste
de koningin, beschermvrouwe van de Johannastichting, twee grens-
palen aan de rand van de terreinen waarop "Het dorp" zal ver-
rijzen, hetgeen symbolisch gezien mag worden als een mijlpaal in
de hartverwarmende historie van dit dorp. Koningin [uliana heeft
bovendien ter plaatse in de besneeuwde bossen een half uur lang
staan schilderen aan het naambord voor Het Dorp; wille letters op
een blauw vlak, zulks ten aanschouiae van natuurlijk Mies Bouia-
man en dr. A. Klapwijk, van vele blijde patiëntjes uit de Johanna-
stichting en van een groot aantal genodigden en belangstellenden.
Het waren de mannen van de rijkspolitiekape] en drumband die
door hun optreden onder leiding van de kapitein H. Ch: Hooger-
vorst en de wachtmeester 1e kl. B. Groeneveld aan dit alles extra
glans gaven. Een hoogtepunt in dit optreden was voor de kapel de
aanbieding van een in rijkspolitie-uniform gestoken fJOP door de
wachtmeester 1e kl. L Damen uit Berkel-Enschot, groep Udenhout.
die voor dit eervolle, representatieve gebeuren door loting was aan-
gewezen. H 00gtepunt voor de paiiënten van de [ohannastichting was
ten aanzien van dit optreden de rondgang die kapel en drumband
maakten langs alle paviljoens waar zij met applaus en gejuich van
gehandicapte maar nochtans opgewekte jongeren werden beloond.

De wachtmeester le kl. L. Domen bood Koningin Juliana een rijkspolitiepop aan.

De mooiste dog in het leven van A Iwin Lisser.

ooit tevoren hebben de leden van
kapel en drumband met zoveel vol-
doening de urenlange terugreis naar
hun standplaatsen aanvaard als op
die maandag en nooit hebben zij met
zoveel plezier zo lang in de kou
taan musiceren als daar in de be-
neeuwde bossen. temidden van pa-

tien ten die in rolstoelen en op bed-
den de plechtigheid bijwoonden en
deel hadden in dit gebeuren, dat
ook werd bijgewoond door de alge-
meen-inspecteur, de generaal J. Ger-
ritsen en diens echtgenote, alsmede
door de kolonel P. Oom, territoriaal-
inspecteur in het ressort Arnhem.
Het mag nauwelijks verbazing wek-
ken dat de leden van rijkspolitie-
kapel en drumband hun optreden op
de terreinen voor de ] ohannastich-
ting begonnen met het kopen van
een "Open-het-dorp-sleuteltje". Zij
vonden het niet genoeg alleen maar
te spelen ook al hadden zij privé en
als korps lid al bijgedragen tot een
gelukkiger bestaan van lichamelijk
gehandicapte landgenoten. Wie door
de gebouwen en om de terreinen
van de ]ohannastichting gaat en zich
inleeft in het leed van medemensen
waaraan wij jaren voorbij zijn ge-
gaan, wordt bekropen door een ge-
voel van wroeging ten opzichte van
een maatschappij waarvan wij allen
deel uitmaken, maar die jarenlang
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de ogen gesloten hield voor het leed
van lichamelijk gehandicapten.
Want, wie heeft geweten en erbij
stilgestaan dat al in 1900 de ]ohan-
nastichting werd opgericht vanuit
het diaconessenhuis te Arnhem, met
als doel lichamelijk gebrekkige kin-
deren van alle gezindten en uit het
gehele land op te leiden tot nuttige
leden van de maatschappij. Sinds-
dien zijn er kinderen verzorgd en
medisch behandeld, sindsdien kre-
gen zij onderwijs en een vakoplei-
ding. Daarmee was men de tijd ver
vooruit en daaruit groeide naar de
nieuwste inzichten het revalidatie-
centrum voor kinderen, dat overigens
pas in de afgelopen jaren aan de
eisen aangepaste gebouwen kreeg en
nu een apart dorp voor de ernstigste
blijvend gehandicapten. In de mu-
ziek van kapel en drumband bij het
bezoek van koningin ] uliana aan de
]ohannastichting klonk de vreugde
door over het feit dat Nederland
heeft begrepen dat een volk ook
verantwoordelijk is voor het welzijn
van een bepaalde groep uit dat volk en
dat de mens de plicht heeft waar hij
kan, bij te dragen tot de levensvreugde
van de gehandicapte medemens.
De leden van de kapel en drumband,
uit alle windstreken naar Arnhem
gereisd en per bus naar de ] ohanna-
stichting vervoerd hadden er echt
zin in. Zij koesterden maar één gro-
te vrees namelijk dat regen of
sneeuw hen parten zou gaan spelen.
Dat instrumenten onbruikbaar zou-
den worden en uniformen doornat
en rijp voor de stomerij, hetgeen niet
de eerste maal zou zijn. Maar alles
werkte mee. De majoor F. M. C. Of-
fermans organiseerde wat nog te or-
ganiseren viel en plukte nog 8 man
van het station. De kapitein Hoo-
gervorst nam in een van de lokalen

Wie hulp nodig heeft kan altijd op leden van het Korps Rijkspolitie rekenen ...

van de ]ohannastichting met zijn
mannen nog een paar passages door
en buiten brak de zon door de wol-
ken. Een opperwachtmeester sleepte
een paar kinderen op rolstoelen door
het park toen kapel en drumband al
aangetreden tonden en al speelse
klanken door de winterse bossen lie-
ten stoeien. voordat de koningin en
de genodigden door de lanen nader-
bij kwamen voor de officiële plech-
tigheid. Patiëntjes keken vol ontzag
toe naar de dingen die gebeurden
en kapel en drumband speelden ook
toen de koningin de grenspalen
plaatste en de tijd nam om van het
bord "Ons Dorp" een degelijk werk-
stuk te maken.
Op het moment dat koningin ]uliana
terugging naar de gebouwen van de
]ohannastichting om met de geno-
digden een plan te zien van de actie
van ons dorp trad de wachtmeester
1e kJ. L. Damen naar voren uit de
gelederen van de kapel en bood de

Het bezoek van Koningin l uliona aan de Johannostichting kreeg extra glans door het
optreden van de rijkspolitiekapel.
Foto rechts: Niet slechts persfotografen maar ook patiënties van de stichting fotogra-
feerden de Koningin.
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rijkspo!itiepop aan die door de ver-
raste vorstin werd aanvaard met de
opmerking: "Ik vind 'm prachtig."
De commissaris der koningin in Gel-
derland mr. H. W. Bloemers zorgde
toen voor hilariteit door de majoor
Offermans te vragen of die pop het re-
sultaat was van de leeftijdsverlaging
De kapel en drumband hebben daar-
na een rondgang gemaakt langs de
paviljoens waar het enthousiasme
geen grenzen kende toen de kapitein
Hoogervorst de pittige Alwin Lisser,
een van de patiënten, de kapel en
drumband liet dirigeren. Dat gaf
vreugde bij de leden van de kapel
die de gastdirigent voortreffelijk
bijstonden; het gaf nog meer blijd-
schap dan er al was op deze vreug-
devolle dag, waarin het korps rijks-
politie een aandeel mocht hebben.

B. den O.
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R A I toonde vooruitgang van automobielindustrie

Diverse oude~problemen onopgelost

Honderd verschillende merken voer-
tuigen en alles wat zo .,drum und
dran" was - en dat was heel wat
- hebben op 36000 vierkante meter
RAl-gebouw de vooruitgang in de
automobielindustrie getoond en ook
weer aandacht gevraagd voor en-
kele vraagstukken aan de veiligheid
van het verkeer verbonden. Het was
in feite volkomen begrijpelijk dat de
voorzitter van de RAl, de heer
S. Schootstra, bij de opening van
zoveel glans, maatregelen bepleitte
tegen de import van autowrakken op
het punt waarvan Nederland de
vuilnisbak van Europa genoemd
wordt. Hij deed dit voor hij het
woord gaf aan de minister van Ver-
keer en Waterstaat, drs. H. A. Kort-
hals die de tentoonstelling officieel
opende.
De RAI-automobielexposities zijn, zo
is ook ditmaal weer gebleken, niet
slechts een paradijs voor de liefheb-
bers en de vaklui, maar ook een stu-
dieobject voor de politie. De bezoe-
ker behoeft zich nieteens te verdie-
pen in het zwaar vaktechnisch jar-
gon waarin de technische kwalitei-
ten van de auto's zijn vervat om te
ontdekken dat er niet slechts naar
technische verbetering op het punt
van cylinderinhoud, compressie, ver-
mogen en wat dies meer zij, wordt
gestreefd. maar dat ook ten aanzien
van de veiligheid de constructeurs
blijven dokteren aan chronische pro-
blemen.
Een van die vraagstukken, namelijk
de afstelling van de koplampen
overeenkomstig de belading, blijkt
nog steeds niet ondervangen. Men
is er nog altijd niet in geslaagd tot
een automatische correctie van de
koplampen te komen. Een aanzien
van signaal- en markeringslichten
geldt nog altijd het streven naar een
zo groot mogelijke lichtsterkte over-
dag bij een zo gering mogelijk ge-
vaar voor verblinding 's nachts. Het
moet overigens mogelijk zijn de inten-
siteit van deze lichten automatisch
te verminderen, bijvoorbeeld bij in-
schakeling van de overige verlich-

ting. De pijl-richtingsaanwijzer blijkt
op personenauto's nu geheel verdwe-
nen.
De remmen ondergaan door de ja-
ren heen een gestage verbetering en
omdat de remcapaciteit bij de toe-
genomen snelheden steeds belang-
rijker wordt, is de schijfrem een "sel-
ling point" geworden, waardoor de
ene fabrikant niet bij de andere kon
achterblijven. Ten aanzien van de
veiligheid spelen ook de banden een
belangrijke rol en op dit punt be-
tekent de zogenaamde radiaalband
weer een belangrijke vooruitgang.
Het zogenaamde "undertired" zijn
van auto's blijkt tegenwoordig niet
veel meer voor te komen.
Een aspect dat steeds meer aandacht
krijgt is de tendentie tot enorme ver-
lenging van de doorsmeertermijnen,
die werden uitgebreid (van normaal
omstreeks eenmaal per 1500 kilo-
meter) tot 10.000, 15.000 en zelfs al
tot 60.000 kilometer. Ook het olie-
verversen word t steeds meer terug-
gebracht tot omstreeks eenmaal per
10.000 kilometer. Dat geeft veel ge-
mak, veel kostenbesparing, maar het
houdt ook een gevaar in, namelijk
dat men de auto niet meer geregeld
controleert. Velen leggen niet meer
dan 10.000 kilometer per jaar af en
dat betekent dat de motorkap een
jaar lang omlaag blijft.
Ook in ander opzicht is de veilig-
heid een actuele zaak gebleven. ener-
zijds wordt de veiligheid vergroot.
anderzijds wordt in verband met ge-

wicht en stroomlijn het profiel van
dunne staalplaten dusdanig gemaakt
dat zelfs een geringe aanrijding gro-
te schade oplevert. In de auto wor-
den zonnekleppen en randen afgezet
met schuimrubber om letsel door
stoten te voorkomen, er worden
stuurwielen gemaakt met verdiepte
naven, maar men vergeet nog steeds
in vele fabrieken de stuurwielas zo
te construeren dat hij bij een aan-
rijding niet als een lans het interieur
van de auto binnendringt. Op bet
punt van veiligheidsgordels houden
fabrikanten steeds meer rekening
met dè bevestiging daarvan door
betrouwbare bevestigingspunten aan
te brengen. De strijd tussen heup- en
diagonaalgordel of uitsluitend de
heupgordel is nog altijd niet uitge-
woed. Verheugend is dat de fabri-
kanten langzaamaan iets meer aan-
dacht gaan besteden aan de levens-
duur van de auto's, hetgeen mede
tot uitdrukking komt in verlenging
van de garantietermijnen. In de Ver-
enigde Staten, bijvoorbeeld, waar
ruim een jaar geleden nog de 6000
mijl als een verantwoorde en uitge-
knobbelde garantietermijn gold, doet
nu de 24/2-1-termijn opgeldt, hetgeen
erop neerkomt, dat men al naar ge-
lang het uitkomt of 2 jaar of 24000
mijl onder garantie rijdt.
Intussen waren op de RAl diverse
voertuigen te zien, die goede beken-
den zijn geworden van de leden van
het Korps Rijkspolitie. Een nieuwe
ster onder de politievoertuigen is de
vaderlandse DAF 750 in een politie-
uitvoering met speciale voorzienin-
gen voor inbouw van mobilofoon en
zwaailicht, die speciaal in stadsver-
keer goede diensten kan bewijzen.

De DAF in politiedienst
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HERALDISCHE VERKENNINGEN

Met de drie l11anenop
door Nederland

•
'In de voorgaande artikelen heb ik
de families, die een wapen met drie
wassenaars voerden uitvoerig be-
sproken. Ook hebben we gezien, dat
families dikwijls de naam van het
kasteel waarop zij woonden als hun
naam gingen gebruiken. Anderzijds
kreeg de Heerlijkheid die bij een
kasteel hoorde, dikwijls het wapen
van het geslacht dat daarop in de
middeleeuwen zetelde. De wapens
van de Heerlijkheden werden later
dikwijls ook de wapens van de ge-
meenten waarin ze waren gelegen.
Ik wil daarom eens nagaan, welke
gemeenten het wapen van het ge-
slacht Van Wassenaer hebben ge-
kregen en nu nog gebruiken, in hoe-
verre het is gewijzigd en of het op
de juiste manier wordt gebruikt.
De hier gegeven wapenafbeeldingen
zijn danook reprodukties van die
voorkomend op de officiële gemeen-
telijke stukken.
In de eerste plaats
is dat vanzelfspre-
kend de gemeente
Was sen a a r, die
het wapen van de
Heerlijkheid van die
naam overnam, zijn-
de het wapen van
de Burggraaf van
Leiden, Philips van
Wassenaer. waarin
rood en blauw van
plaats hebben ge-
wisseld. .,i
Dit wapen werd op
24 juli 1816 door de Hooge Raad
van Adel bevestigd en beschreven
als: "gevierendeeld: I en IV, in
blauw drie zilveren wassenaars; Il
en lIl, in rood, een gouden dwars-
balk; het geheel gedekt door een
kroon met 5 bladen."
Zoals uit de eerste afbeelding blijkt,
gebruikt Wassenaar dit wapen op de
juiste wijze weergegeven op het ge-
meentelijk briefpapier; ik heb echter

8

•reis

door de overste Jhr. W. A. GE VER S 0 E Y N OOT te 's-Gravenhage

ook brieven gezien, waarop ten on- drinkend uit een rechts geplaatste
rechte in het wapen de dwarsbalk zwarte drinkbak, waarboven een uit
als van zilver was aangegeven zie de rand van het schild komende
tweede afbeelding. zwarte kraan met een blauwe wa-
Voo r sc hot e n, terstraal; links een groene boom met~~~~;~~~;,~~:~~rl ~~~~~o~~2~::~t:~d:~r~,:;:;
als wapen, dat van 14 november 1938
de Heerlijkheid en van de H. R. v. A.
het geslacht Van Duvenvoirde. Dit het volgende wa-
wapen werd door de H.R.v.A. d.d. pen: ,.in zilver een
24 december 1 17 bevestigd en om- golvende blauwe
schreven met: ..in goud drie zwarte dwarsbalk, over zijn
wassenaar ". Het komt op het schrijf- hoogte beladen met

een korte gouden paal beladen metpapier van de gemeente op juiste
twee schuingekruiste rode sleutelswijze afgebeeld voor.
(Leiden op een dam in de Vliet).

De vroeger bestaande gemeente Boven de balk een zwarte wasse-
Ve u r, had blijkens de bevestiging naar (Veur), er onder een rode her-
door de H.R.v.:\.. d.d. 25 maart 1818, tekop (Stompwijk); het wapenschild
hetzelfde wapen als Voorschoten, gedekt door een kroon met drie
waarnaast Veur was gelegen. Veur bladen en twee paarlen". In de ge-
werd. met de gemeente S tom p- vel van het in 1940 gebouwde ge-
wijk, (waaraan op -1 november 1887 meentehuis zijn de drie bovenom-

door de H.R.v.A. als wapen was schreven wapens boven de ingangs-
verleend: ..in zilver, een rood hertdeur aangebracht (zie foto). Op het
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briefpapier van de gemeente ge-
bruikt men, zoals u op de afbeelding
daarvan kunt zien, een wapenteke-
ning, waarin de kleuraanduiding,
behalve die van het goud, is wegge-
laten.
Ik noemde u in het wapen van Leid-
schendam de rode schuingekruiste
sleutels van Leiden; het is misschien
wel aardig u daarbij te vertellen
dat dit sleutels van de Hemelpoort
zijn en niet die van de stad. Leiden
had - evenals vele andere steden
die een sleutel in hun wapen heb-
ben - een hoofdkerk die aan St.
Pietcr was gewijd. Zoals bekend, be-
waart St. Pieter de sleutels van de
hemel en ook zijn opvolger, Z.H. de
Paus in Rome, voert een sleutel in
zijn wapen.
M 0 n s ter, binnen welks grenzen
de Van Polanen's hun eerste Heer-
lijkheid hadden, kreeg natuurlijk het
Van Polanen-wapen, hetwelk 2.,1juli
1816 door de H.R.v.A. werd beves-
tigd met de om-
schrijving: "in zil-
ver drie zwarte
wassenaars, het wa-
penschild gedekt
door een kroon met
paarlen. Deze ge-
meente gebruikt op
het briefpapier, op andere stukken
en op stempels echter abusievelijk
wapentekeningen met drie horizon-
taal gearceerde, dus blauwe wasse-
naars (zie afbeelding); dat juist deze
gemeente een monsterlijke afbeel-
ding van haar wapen maakt, mag
haar wellicht niet euvel worden
geduid!
Van de gemeenten, gelegen in het

eLiJ

gebied van de vroegere Heerlijkheid
, van de Lek, welke zoals wij zagen,

in 1342 door Jan van Polanen werd
verworven, voeren er velen, zij het
met enige variaties, eveneens het
Van Polanenwapen,
te weten:
Krimpen aan
deL e k, bevestigd
H.R.v.A. d.d. 24
juli 1816: "in zilver
drie zwarte wasse-
naars". Dit wapen
wordt zoals u ziet, ook op het brief-
papier gebruikt.
Lek k e r k e r k,
bevestigd H.R.v.A.
d.d. 20 februari 1816:
..in zil ver drie zwarte
naar rechts gewen-
de wassenaars". De
gemeente gebruikt
dit wapen met een
enigszins gothische schildvorm op
haar briefpapier, doch op ander
drukwerk van de gemeente trof ik
ook wapenafbeeldingen aan met een
normale schildvorm (zie afb.). De
aan Lekkerkerk grenzende voorma-
lige gemeente Z u i d b roe k. die
thans deel uitmaakt van de gemeen-
te Bergambacht, had van 24 juli
1818 tot 8 november 1819 hetzelfde
wapen als Lekkerkerk.
Ook 0 u der k e r k a a n d e IJ s-
s e I voert blijkens
bevestiging van de
H.R.v.A. d.d. 24 juli
1816 ditzelfde wa-
pen, zoals ook op
het briefpapier van
de gemeente is te
zien.

l~~~l

WJ

r»1
~

LEKKERKERK

Krimpen aan
d e IJ s s e 1, be-
vestigd H.R.v.A.
d.d. 24 december
1817, voert: "in
zilver drie omge-
wende zwarte was-
senaars". Dit wapen
gebruikt de gemeente ook op het
briefpapier. De thans tot deze ge-
meente behorende voormalige ge-
meente S tor m pol der, voerde
blijkens de bevestiging H.R. v.A. d.d.
24 december 1817 ditzelfde wapen:
doch in het schildhoofd vergezeld
van een zwarte letter "S".
Berkenwoude
kreeg eerst op 22
oktober 1928 van
de H.R. v.A. een
wapen, te weten:
"in zilver een goud
gekroonde. rood ge-
tongde en genagel-
de, zwarte dubbelstaartige leeuw,
vergezeld van drie wassenaars in de
schildhoeken". Dit wapen zou de
combinatie zijn van de wapens van
de verschillende Heren van de Lek;
vóór 1342 zou n.l. een geslacht Heer
van de Lek geweest zijn, dat een
dubbelstaartige leeuw in zijn schild
voerde; maar ook hier zijn de drie
wassenaars van de Van Polanen's
toch vertegenwoordigd. Op het
briefpapier van de gemeente vinden
we in de wapentekening van de rode
kleur van tong en nagels en van de
gouden kleur van de kroon niets te-
rug. maar erger is, dat ook de dub-
bele staart van de leeuw ontbreekt.

~

•

Het in Noord-Brabant gelegen 0 0 s-
ter hou t, dat zoals wij zagen reeds
een leen was van de rijke bastaard
Willem van Duvenvoirde en dat
later Van Polanen-bezit werd, voert
blijkens erkenning door de H.R.v.A.
d.d. 16 juli 1817: "in zilver drie
zwarte wassenaars; met twee gouden
leeuwen als schildhouders, een kroon
met vijf bladen en een goud met
blauw kleed." Op het briefpapier

9
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van de gemeente is dit wapen vrij
goed weergegeven, de kleuraandui-
ding op de leeuwen ontbreekt ech-
ter en het goud op het kleed is van
een soort damascering voorzien.
Sc hij n del, in Noord-Brabant,
reeds in 1398 g-enoemd als leen van
Hendrik van der Lecke, kreeg van
de H.R.v.A. d.d. 14 april 1958, in
ruil voor een ander wapen, een

nieuw, dat historisch beter verant-
woord was en dat een reconstructie
is van het oude schependomszegel.
De omschrijving van het wapen luidt
nu: ,.gedeeld: 1. doorsneden: a. in
goud drie zwarte wassenaars, b. in
zilver een groene jonge eikenboom;
Il. in blauw een gouden beeld van
St. Servatius."
He del, in Gelderland, dat reeds
in het begin van de 15e eeuw een
leen was van Otto van de Leek, de
stamvader van de
jonge Heren Van
Bergh, kreeg d.d. 20
februari 1816 be-
vestiging door de
H.R. v.A. van het
wapen: "in goud
drie blauwe was-
senaars". Vermoedelijk heeft het ge-
meentebestuur in 1816 de kleuren
van de wapen tekening niet geweten
en slechts uit oude zegels bekend-
heid gehad met de wapenfiguren;
men heeft toen maar - zoals wel
meer werd gedaan in soortgelijke
gevallen - de kleuren van het Rijks-
wapen aangenomen; een andere re-
den dat juist deze kleuren werden
gekozen, kon ik althans niet vinden.
De afbeelding van het wapen op het
gemeentelijk briefpapier. geeft abu-
sievelijk blauwe manen op zilver in
plaats van op goud.
o bda m, in de provincie Noord-
Holland, kwam, zoals wij zagen,

10

omstreeks 1500 in het geslacht Van
Duvenvoirde, later Van Wassenaer.
Blijkens bevestiging
door de H.R.v.A.
d.d. 26 juni 1 16
voert deze gemeen-
te als wapen: .,in
rood drie gouden
wassenaers". Zoals
bijgaande afbeel-
ding laat zien. staat op het brief-
papier van de gemeente een wapen
afgebeeld, dat het best omschreven
zou kunnen worden met: "in zilver
drie bananen chillen (kleur niet aan-
gegeven)". Dit is wel een droevig
voorbeeld van ondeskundigheid op
het gebied van de heraldiek, doch
wij mogen dit de Ob dammers niet te
zeer euvel duiden, want ook de teke-
ning van de wassenaars op het di-
ploma van de H.R.v.A. van 1816 is
heraldisch verre van fraai en doet
aan bananen chillen denken.
R ij n s a ter wou d e, ten noorden
van Leiden gelegen. voert blijkens
de bevestiging door
de H.R.v.A. d.d. 24
juli 1816: .,in blauw
een gouden dwars-
balk, vergezeld van
drie gouden wasse-
naars". Zoal de
afbeelding van het
wapen op een gemeenteformulier.
hier gereproduceerd, laat zien, geeft
de in gebruik zijnde wapentekening,
in plaats van gewone wassenaars,
zogenaamde .. ezichtswassenaars" te
zien; hoewel de H.R.v.A., zoals zou
behoren, zulks niet uitdrukkelijk be-
schreef, komt dit soort wassenaar
ook voor op het diploma van deze
raad van 1 16.
Ook het naa t Rijnsaterwoude ge-
legen Wou b rug ge kreeg op 24
juli 1816 van de H.R.v.A. bevesti-
ging van het wa-
pen: "in blauw een
gouden dwar balk,
vergezeld van drie
gouden wassenaars;
het wapenschild ge-
dekt door een vijf-
bladige kroon". In
dit geval vertoont het diploma geen
gezichtswassenaars en een juiste af-
beelding van het wapen is dan ook
te vinden op het gemeentelijk brief-
papier.
Beide laatstgenoemde wapens zijn
die van de Heerlijkheid der Heren

Van den Woude, zoals deze het
sinds 1302 voerden en hoewel deze
Heerlijkheid omstreeks 1557 in het
bezit van de familie Van Wasse-
naer- Van Duvenvoirde is gekomen,
kunnen deze wapens toch niet tot de
Van Wassenaer-wapens worden ge-
rekend.
Ik wil u niet vermoeien met de ge-
nealogie der heren Van den Woude
en er mede volstaan u te vertellen
dat ze van vader op zoon altijd Ja-
cob hebben geheten. Nu blijkt dat in
1285 een Jacob van den Woude ze-
gelde met een gedamasceerde dwars-
balk en een in twee rijen gescha-
keerd St. Andrieskruis over alles
heen en dat in 1302 en 1306 zijn
zoon Jacob een zegel gebruikte met
een schiid, waarop een dwarsbalk
vergezeld van drie wassenaars. Het
is wel opvallend, dat zowel het
oude- als het nieuwe Van den Wou-
de-wapen I~jken op het oude- en het
nieuwe Van Wassenaer-wapen en
dat ook de wijziving omstreeks het-
zelfde tijdstip heeft plaats gehad;
enig verband zal er dus wel zijn.
Tenslotte wil ik u nog noemen, de
gemeente N i eu w-
v I iet in Zeeuws-
Vlaanderen, die
blijkens de bevesti-
ging door de H.R.
v.A. d.d. 31 juli
1817, "drie blauwe
wassenaars op zil-
ver" voert, het wapenschild gedekt
door een vijfbladige kroon. Blijkens
de hierbij gegeven tekening op het
briefpapier van deze gemeente is
het wapen daarop wel zeer gebrek-
kig weergegeven.
Het is mij niet mogen gelukken,
enig verband te vinden tussen dit
wapen en dat van het geslacht Van
Wassenaer of de daaruit voortge-
komen families; maar een bevredi-
gende verklaring over de herkomst
van dit gemeentewapen kreeg ik
evenmin. Het blijkt dat de vroegere
Heerlijkheid Nieuwvliet dit wapen
reeds in 1664 gebruikte, maar op
een kaart van het Vrije van Brugge,
waarop de wapens van steden en
heerlijkheden zijn afgebeeld, ver-
vaardigd in 1571, komt het wapen
van ieuwvliet niet voor. Ik zal dus
dit artikel moeten beëindigen met
een open vraag, mogelijk dat een
der lezers iets omtrent de herkomst
van dit wapen zal weten te zeggen.
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Mejuffrouw mr. A. A. Schwartz

Nu achter de
in Utrechts

Oud-collega mejuffrouw mr. A. A.
Schwartz heeft op 9 januari van dit
jaar deze grote stap gedaan. Zij ver-
liet op die datum de dienst bij de
rijkspolitie en aanvaardde het ambt
van rechter bij de arrondissements-
rechtbank te Utrecht. De president
van de rechtbank, die haar na het
requisitoir van de officier van justi-
tie installeerde belastte haar met de
behandeling van de kinderzaken. Zij
blijft dus met de politie door de
groene tafel verbonden, doch ver-
wisselde de symbolen van de sprin-
gende granaat met die van de weeg-
schaal en de blinddoek. Door de
grote belangstelling van de zijde van
de rijkspolitie ter bijzondere terecht-
zitting, bleek duidelijk de verbon-
denheid tussen beide organisaties,
politie en rechterlijke macht. Het is
een verheugende en geruststellende
gedachte dat een vrouwelijke offi-
cier van de rijkspolitie, die geduren-
de 8 jaren ten nauwste betrokken is
geweest bij de aanpak van jeugd-
zaken in de kleine gemeenten van de
territoriale inspectie in het ressort
Amsterdam thans de haar voorge-
legde zaken waarbij minderjarigen
zijn betrokken zowel strafrechtelijk
als civielrechtelijk te behandelen
krijgt. Zij zal bovendien het college
rechters en het parket uit eigen er-
varing kunnen voorlichten over de
problemen die de politiefunctiona-
rissen bij het opmaken van een pro-
cesverbaal of een rapport tegenkomt
en heeft op te lossen. Inzicht en be-
grip voor elkaars taak en werkwijze
leiden tot waardering.
Behalve dat mejuffrouw Schwartz
kan terugzien op een mooie staat
van dienst bij de politie, waar zij
pionierswerk verrichtte, heeft zij in
een andere functie de kinderbescher-
ming gediend en wel als secretaresse
van de vereniging voor gezinsvoog-
dij- en vrij patronaat Pro ]uventute
te Amsterdam. In de jaren, dat zij
aan deze instelling was verbonden
maakte zij een studiereis naar Ame-
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groene tafel
rechtzaal

rika waarover zij een en ander pu-
bliceerde.
De eerste contacten. die zij met de
kinderbescherming heeft gehad wa-
ren tijdens de 2e wereldoorlog toen
zij na beëindiging van haar studie
in de rechtswetenschap aan de uni-
versi tei t te trecht werk vond op
het bureau van de kinderrechter al-
daar. Of zij toen reeds aan het kin-
derrechterschap gedacht heeft?
De betrekkelijke rust in deze ambte-
lijke wereld was in tegenstelling met
de oorlogsspanningen elders. Me-
juffrouw Schwartz meende dat zij
haar aangeboren eigenschappen van
organiseren en activeren beter kon
gebruiken in dienst van het vader-
land ter bestrijding van het onrecht
door de bezetter bedreven. Zij heeft
dan ook verkozen om actief deel te
nemen aan de voorbereidingen van
de grote spoorwegstaking, waarvan
de uitvoering geslaagd is geweest.
Het is te begrijpen dat voor de ge-
zinnen van de stakers materiële en
morele steun eerste vereiste waren.
Ook daaraan heeft zij met inzet van
haar hele persoonlijkheid meegehol-
pen. Toen de oorlog voorbij was is
mejuffrouw chwartz betrokken ge-
worden bij de oprichting van de Unie
voor Vrouwelijke Vrijwilligers en
later opgenomen in de leiding van
de Stichting 1940-1945 te Amster-
dam. Een veelbewogen loopbaan van
een gevoelsbewogen en veelbeloven-
de vrouw die het devies "plichtsge-
trouwen steeds paraat" in de prak-
tijk heeft gebracht en ongetwijfeld
in de toekomst nog zal blijven bren-
gen.
Haar vrouwelijke collega's zullen
haar scherpzinnige, zakelijke en pun-
tige opmerkingen in hun besprekin-
gen missen, haar mannelijke colle-
ga's haar kameraadschappelijke om-
gang, het personeel en de leerlingen
van de opleidingsschool te Arnhem
haar didactische gaven en initiatie-
ven op het gebied van de kinderbe-
scherming, de kinderen met hun ou-

Mejuffrouw mr. A. A. Schwartz

ders waarmede ZIJ lil haar politie-
functie in aanraking kwam, haar
luisterende. aandacht, haar werke-
lijke belangstelling in hun wel en
wee en haar bereidheid tot het ge-
zamenlijk zoeken naar een goede op-
lossing.
Wij wensen haar als kinderrechter
evenveel succes als in haar functie
van hoofdofficier bij de rijkspolitie.

Mej. L. J. M. Kleyn,
Hoofdofficier voor Jeugdzaken bii de
Territoriale Inspectie in het ressort
's-Grovenhage v.h. Korps Riikspo/itie
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Wilt U bij adres verandering

ook uw oude en nieuwe groep

en/of onderdeel en district
vermelden?

*
Ook bij verandering van werk-

kring of pensionering kan het

abonnement op het Korpsblad

behouden blijven.

Red.
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~ilometer" kruipen

en Lopen door

muL zand, duindoorn

en ~a~eL, duin op

duin a~

Nachtelijke strt
op Amelande

Door de vale lichtkring van de laat-
ste straatlantaarn bij Nes werden
vier figuren van duisternis naar
duisternis ge choven door de storm
die hen met windkracht 9 in de rug
duwde, in de richting van de zee,
die bulderend een stuk uit de duin-
voet vrat, zonder dat iemand op het
eiland het merkte. Zonder licht
koersten de vier vreemde fietsers de
badweg af, zonder licht koersten zij
achter elkaar het schelpenpad op,
dat in de donkerte iets oplichtte
maar toch nauwelijks zichtbaar was,
zwijgzaam als gold het een geheime
expeditie. Dat was het in feite ook.
Zij hadden in het dorp al omzichtig
het bureau van de postcommandant
verlaten, want op een eiland in de
nacht kunnen donkere ramen ogen
hebben als het om stropen gaat, om-
dat stopers geen vakbond kennen en
geen verzuiling. omdat zij een zijn.

Onherkenbaar vermomd - in over-
alls, verschoten manchester broeken
of leren jas - de petten diep in de
ogen getrokken, reden wij uit, de
opperwachtmeester G. W. Verbeek,
de wachtmeester le klasse P. A. de
Jong, Reinder Visser, de zoon van de
jachtopziener en een nog feller stro-
perjager dan zijn vader, en uw ver-
slaggever.
Fietsen zonder licht op een smal
pad in donkere duinen is een kunst,
voor wie niet van nature radar heeft
meegekregen. Fietsen zonder licht
mag niet, fietsen met licht tijdens
een stroperjacht op een eiland kan
niet. Zo kan het voorkomen dat de
gewone sterveling die nimmer de
kans kreeg zich in "blind wielrijden"
te trainen op een schelpenpad een
wachtmeester aanrijdt in een storm-
achtige nacht ...
De kilometers van het schelpenpad

14
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operjacht
tr Oerd

weken traag in de richting van het
Oerd, de eenzame oostpunt van het
eiland. Het soms even tegen de he-
mel zichtbare diep gebogen duin-
helm wees driftig dezelfde weg. Op
de hellingen van de Buren Blinkert,
een hoge duintop met een oude
Duitse bunker in zijn kale kruin,
stonden we als sinistere monumen-
ten tegen de blauwzwarte hemel,
speurend over de Kooiduinen en een
deel van het Oerd. Vaag in het
noordoosten zwaaiden de lichtbun-
dels van de vuurtoren van Schier-
monnikoog, in het westen wenkten
die van Hollum. In de gangen van
de bunker, onbereikbaar voor de ve-
nijnige wind, hurkten we tegen de
muur.

,-

"Niets te zien," zei de opper. "Nee,
niks," antwoordde de wachtmeester.
"Dit kost massa's tijd. Je weet pre-
cies wanneer je weggaat, nooit wan-
neer je terugkomt," verklaarde de
opper. "Soms is het of er niets aan
de hand is, zoals nu. Maar opeens
begint het spel. Nou ja,' een van de
drie keer dat je wat ziet krijg je er
een te pakken. 't Gaat nu om het
lichtbakken. Dat doen ze tegenwoor-
dig met aan elkaar gesoldeerde hul-
zen van zaklantaarns met een stuk
of zeven staafbatterijen en dus met
een best stuk licht erin. De konijnen
blijven erin zitten en 't is "kip ik
heb je". Nou ja, kip. .. We doen
er veel aan de laatste tijd. De jacht-
opziener kreeg bij een jachtpartij
per ongeluk een hagelschot - z'n
ene oog is nog niet in orde al werkt
hij weer -. Enfin, iedereen dacht
dat toen de kust vrij was en dat was
ook wel zo, maar het duin niet, zie
je. Jongens, niet schijnen met de
zaklantaarn want als er een licht-
straal naar buiten valt kunnen ze

Expeditie

het op kilometers afstand zien ... "
zei de opper.
En hij vertelde ook een verhaal dat
eigenlijk nogal paradoxaal is. Het
hele duin terrein van Ameland is
door Domeinen verpacht aan de
Jagersvereniging Ameland, .die on-
geveer dertig, merendeels eilander
leden heeft. En, hoewel er enkele
jaren geleden door myxomatose vrij-
wel geen konijnen waren, zijn er nu
in het vorige seizoen door één lid
van de jagersvereniging al twee-
duizend geschoten. Nochtans bleven
er zoveel konijnen dat staatsbosbe-
heer vond dat er niet genoeg exem-
plaren van dit schadelijk wild op-
geruimd worden en dat er enkele
klemvergunningen werden afgege-
ven. Vele eilanders beschouwen het
duin met al wat erin rondloopt ech-
ter als gemeenschappelijk eigendom
en kunnen het niet verkroppen dat
de konijnen in feite voor een kleine
groep zijn. dat er konijnen teveel
waren maar dat zij ze niet mogen
vangen. En nu er op sommige delen
van het eiland weer myxomatose
heerst, stropen ze nog. Vele eilan-
ders zit het stropen in het bloed.
Het is hun meest geliefde sport die
hen het gevoel van volledige vrij-
heid geeft.
En de opper vertelde in de oude
bunker een paar van zijn stropers-
belevenissen, terwijl de wachtmees-
ter De Jong nog eens op het duin
poolshoogte nam.

in kou en duisternis ...

"Ik kwam een man op laarzen tegen
bij Ballum. Hij had een hond bij
zich. Ik hield hem staande, maar hij
gaf geen krimp. Een mens mag toch
zeker wel met zijn hond wandelen,
al is het na twaalven? Dat mag,
maar het is wel vreemd als hij dan
zeven ronde batterijen voor een
staaflamp bij zich heeft. Ik keek
rond en een eindje verder vond ik
een staaflamp en een konijn dat nog
warm was langs het pad. Toen
kwam die man over de brug ...
't Is trouwens moeizaam en tijdro-
vend werk. Je hebt niet altijd zoveel
succes als die keer toen we een
spoor volgden nadat we een schot
gehoord hadden en in een boerde-
rij zeven konijnen en een fazant
vonden en tenslotte nog het geweer.
Of die keer dat ik langs het schel-
penpad bij Ballum fietste en opeens
twee silhouetten op een duintop zag.
Ik gooide de fiets neer en trok er
heen. Toen ik aan de voet van het
duin was, zag ik nog net een kop.
Ik vond alleen twee fietsen met drie
klemmen in een fietstas. Maar dan
moet je met drie fietsen verder, dat
valt ook niet mee. De eilanders
stropen graag. Er zijn er, die op de
Willem Barendsz op de walvisjacht
gaan, maar het bijt ze de keel uit
dat ze hier niet een konijn kunnen
verschalken."
"Er zijn er ook," zei de wachtmees-
ter De Jong, "die een paar weken
naar de fjorden zijn, maar dan

15
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zitten ze in Leeuwarden .... "
Onlangs snapten we een paar jon-
gens die met zes klemmen op stap
waren, de klemmen van pao Maar
ja, er is toevallig ook nog een
Jachtwet," zei de opper nog.
Buiten de bunker stond de wind aan
het helmgras te rukken en werden
bij elke voetstap langs de helling
naar beneden slierten zand wegge-
jaagd de duisternis in. Langs het
schelpenpad stonden gagel en duin-
doorn verstijfd en was er geen ver-
schil te zien tussen vaste grond en
het zwarte water van poelen. Ach-
ter elkaar klommen we naar de top
van de Oerder Blinkert en later
naar de top van een ander duin op
tien kilometer van de bewoonde
eilander wereld, de fietsen ergens
beneden verborgen in de gagelstrui-
ken. Alles scheen rustig, de wind
gierde en in de verte dreunde de
branding. Opeens schoot een licht-
bundel door een duinpan op een
paar honderd meter afstand.
"Jullie die kant om, ik en meneer de
andere kant en kalm, geen zaklan-
taarns, geen gepraat," siste de op-
per en hij gleed als een prehisto-
rische hagedis weg naar de volgen-
de duintop, waar plotseling het licht
van de stroper op enkele tientallen
meters opflitste en in noord-weste-
lijke richting bewoog naar de zee.
De opper wees en gleed andermaal
weg langs de helling om snel een
paar meter naar het volgende duin
over te steken. De lichtbundel van
de stroperslamp gleed op hetzelfde
ogenblik naar de duinovergang en
draaide verder. Toen ik overstak
naar het volgende duin was de op-
per opgelost in de duisternis. De

• lamp van de stroper flitste geregeld
enkele tientallen seconden aan en
weer uit; hij kwam snel naderbij.
De branding donderde in' de verte,
de storm joeg het zand in mijn ge-
zicht, terwijl ik plat tegen een hel-
ling lag, naast gagelstruiken en ten-
slotte poogde weg te komen opdat
de stroper geen onraad zou bespeu-
ren.
Ik dacht aan Wilde Rixt, de vrouw,
die volgens de legende eens op het
eenzame Oerd woonde. Zij ging op
donkere avonden als deze met een
lantaarn over de duintoppen om
schepen te doen stranden en daarna
de drenkelingen uit te schudden. Zij
was nog beter af dan ik, dacht ik:

16

•

zij had tenminste een lantaarn. Al-
leen zou het waarschijnlijk met ons
beter aflopen. Want, Wilde Rixt
vond eens na een nieuwe stranding
het aangespoelde stoffelijk overschot
aan het strand van een jonge zee-
man, in wien zij haar zoon herkende.
Zij liep in zee met haar lantaarn en
soms, op stormachtige avonden als
deze moet zij nog over het duin
dwalen. Dan kan men haar krijsende
lach tot in de verte horen en men
weet zeker dat het de stem van
Wilde Rixt is. al heeft niemand
haar ooit weer gezien ...
Dat licht daar? ... Nee, dat was
het licht van de stroper, dat om het
duin draaide en verdween, terwijl
ik de stek Is van duindoorn dwars
door de overall in mijn vlees voelde
priemen. ..Elke doorn veroorzaakt
een ontstekin . had de opper ge-
zegd ... "
Een stroper loopt met zijn lantaarn
sneller door de valleien dan zijn be-
lager kruipt. duin op, duin af,
wachtend en speurend, ervoer ik.
Het licht van de stroper flitste nu
verderop aan. Het scheen of wij sa-
men in het wijde Oerd waren, de
stroper wiens licht nu weer ver-
dwenen wa en ik. Langzaam kwam
ik omhoog bij een struik en op het-
zelfde ogenblik flitste een felle licht-

straal in mijn gezicht, en sprong
iemand mij in de nek. "Sommige
stropers zijn soms tot alles in staat,"
dacht ik, "hebben ze niet eens op
het schelpenpad een spijkerplank
klaargelegd om de speurders met
een lekke band naar huis te sturen?"
Toen zei een stem: "Verdraaid, bent
u het?" En de wachtmeester De
Jong grinnikte. Samen kropen we
verder, het spoor van stroper en an-
dere speurders bijster. Totdat plot-
seling op een duintop een zaklan-
taarn aanflitste en stemmen opklon-
ken. "Ze hebben 'm," riep de wacht-
meester.
Bij de verborgen fietsen vonden we
even later de zoon van de jachtop-
ziener. "We hebben 'm hoor," grin-
nikte hij en hij scheen in het gezicht
van zijn vader, de jachtopziener on-
bezoldigd die zei: "Ach ja, ik dacht
ik ga er nog maar eens opuit. Maar
voor stroperij is het nu veel te
licht .. ,'"
Twintig kilometer fietsen door de
storm, kilometers kruipen .door de
duinen tussen twaalf en vijf uur
's nachts: voor niets. En dat alles
alleen omdat Jacob van Reimer, de
jongens van Sjouke Jaap of Dolle
Dries Buffel misschien op stap zijn.
Het is op Ameland gewoon . . .

B. den O.
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Oud reglement licht doopceel
van legendarische veldwachter

Zwervers, vreemdelingen en misdaden
alles kwam in het zakboekje

door cdjudcnt M. P. V A N DER DAM te Exloo

Nu taak, functie en betekenis van de politie in betrekkelijk korte tijd sterk
zijn veranderd, aangepast en meegegroeid met deze moderne tijd; nu vol-
ledig is afgerekend met het begrip veldwachter dat nog slechts voortleeft in
de herinnering en dan nog in verhalen, is het temeer boeiend eens even
achterom te kijken naar de "goede oude tijd", die voor de handhavers van
het gezag helemaal zo goed niet was. Wij doen dat aan de hand van een
artikel van de adjudant M. P. van der Dam, commandant van de groep
Odoorn te Exloo in het district Assen. Hij besteedt aandacht aan de veld-
wachterij in Drente en was daartoe in de gelegenheid doordat hij min of
meer bij toeval een oud boekje in handen kreeg, namelijk het ,.Reglement o[}
de inrigting der veldwachters in de provincie Drenthe", dat op 26 juni 1829
is verschenen. Het bevat boeiende stof voor de politieman van vandaag en
bijgaand artikel zal menige glimlach opwekken.
Daarbij moet nog in aanmerking worden genomen, dat in Drente ten aan-
zien van de ordehandhaving juist orde op zaken was gesteld. In dit gewest,
slecht bereikbaar, met vele woeste, onontgonnen en bijna onbegaanbare ge-
bieden van poelen en moerassen, waar de bevolking met de grootste moeite
het hoofd boven water hield en waar voedsel voor de mens en mest voor
het land het kostbaarste bezit vormden, was tot kort tevoren de orde ge-
handhaafd door kerspelsoldaten. Zij dienden hun taak uit te oefenen, gekleed
in blauwe rok met rode kraag, blauw camisool en bewapend met een snap-
haan. Drost en gedeputeerde staten van Drente vonden dat deze ordehand-
havers vijf gulden per week moesten verdienen. Zij wisten overigens nieteens
hoeveel er waren en wie het gezag handhaafden. In het begin van de vorige
eeuw werd een soort enquête ingesteld naar aanleidin van vele uitwassen
waarbij kerspelsoldaten waren betrokken. Die soldaten waren voor hun hono-
rering afhankelijk van bijdragen van de leden van het kerspel en sommigen
maakten alleen de ronde om die bijdrage op te halen. Ze werden benoemd
door de boerschappen zelf, door de volmachten of ei enerfden. Ze hadden
er allerlei baantjes bij, werden geminacht en waren onbekwaam. De meesten
konden lezen noch schrijven, sommigen waren ,.niet erg oppassend of ge-
zeggelijk", danwel "lomp en lui", danwel "zeedert eenigen tijd zwak en on-
gesteld van hersenen", maar werden dikwijls benoemd of gehandhaafd om-
dat zij anders door de diaconie onderhouden zouden moeten worden. Het
lag voor de hand dat er iets moest gebeuren en het aantal bewakingskringen
werd tenslotte ingekrompen evenals het aantal kerspelsoldaten, maar die
kregen tenminste de nodig geachte twee rijksdaalder per week en tenslotte
verschenen na 1811 toen de burgerlijke gemeenten kwamen, de veldwachters
in vol ornaat. Hun komst betekende een belangrijke verbetering.

Totdat in 1829 het "Reglement op
de inrigting der veldwachters in de
provincie Drenthe" verscheen, was
het met het politietoezicht in dit ge-
west een ruige zaak. Hoewel het
reglement ons vandaag meermalen
doet glimlachen, betekenden de
hierin vastgelegde regelingen een
aanzienlijke verbetering. Er werden
plotseling eisen gesteld aan degenen
die orde en gezag moesten hand-

haven. Om tot veldwachter be-
noemd te kunnen worden moest men
niet jonger dan 25 en niet ouder
dan 40 jaar zijn, aan de wetten op
de dienst der nationale militie vol-
daan hebben, van goed erkend ze-
delijk gedrag zijn, kunnen lezen en
schrijven en van een goed lichaams-
gestel zijn, sterk en in staat de ver-
moeienissen van de dienst te door-
staan.

18

Dat was al heel wat. Wanneer er
vacatures waren zouden in de eer-
ste plaats en boven andere candi-
daten lieden in aanmerking komen
die eervol uit de militaire dienst
waren ontslagen en in het bijzonder
zij die "versierd waren" met enige
militaire eretekenen of medailles.
De veldwachters van kleine ge-
meenten hadden (des verkiezende)
voorkeur bij een vacature in een
grotere gemeente en elke veldwach-
ter moest wonen in de gemeente
waar hij in het bijzonder dienst
moest doen.
De hele organisatie van de politie
in Drente was ingedeeld in briga-
des, elk .van een brigadier en vijf
veldwachters. Deze provincie had
zeven brigades, dus 42 man politie,
die elk meerdere gemeenten om-
vatten. Zo was er een brigade voor
Anlo, Assen, Norg, Rolde en Smil-
de, een voor Eelde, Peize, Roden,
Vries en Zuidlaren, een voor Bor-
ger, Emmen, Gieten, Gasselte en
Odoorn, Coevorden, Dalen, Ooster-
hesselen, Zweeloo en Sleen deel-
den een brigade, Beilen, Hooge-
veen, Ruinen, Westerbork en Zuid-
wolde werden door een brigade be-
diend en dan waren er nog briga-
des voor Diever, Dwingeloo, Ha-
velte en Vledder, alsmede voor
Meppel, Nijeveen, Ruinerwold en
De Wijk.

Om te ontkomen aan vele oude,
ongewenste toestanden werd met-
een maar bepaald dat de beroepen
van klerk of kantoorschrijver, mo-
lenaar, broodverkoper, bakker,
brouwer, vleeshouwer, herbergier,
tapper of slijter in sterke drank on-
verenigbaar waren met het ambt
van veldwachter.
De veldwachters mochten. ook niet
wonen in huizen waar deze beroepen
werden uitgeoefend, zij mochten ook
geen boerenarbeider zijn of werk-
zaamheden uitoefenen in geregelde
loondienst. Zag hij naast al deze
taboes toch nog kans een bijbaantje
te vinden dan mocht hij dat alleen
maar aannemen met bijzondere
goedkeuring van de gemeente en

Rp.org_KB1963_02_feb_Nr.06 40



van de gouverneur, die de veld-
wachters ook benoemde.
In handen van de vrederechter (dit
klinkt ons thans onaangenaam in
de oren) moesten zij de eed van ge-
trouwheid aan de Koning en aan
de Grondwet afleggen, waarvan
door de vrederechter aantekening
werd gemaakt op de akte van aan-
stelling.

Kleding
Iedere veldwachter en brigadier
kreeg aan kleding: één rok van grijs
laken met groene opslagen en kraag;
één buis van dezelfde kleur, dezelfde
omslagen en kraag; twee lange broe-
ken van grijs laken, het kruis en de
binnenpijpen van zwart leer; twee
paar slobkousen van zwart karsaai;
één jas van grijs karsaai met een
groene kraag.
Het equipement bestond uit:
twee stropdassen en een koperen
gesp; één ronde hoed, aan één zijde
opgetoomd, met een groene band,
waarop het woord "Veldwachter", in
zwarte letters; één pet voor de da-
gelijkse dienst; twee paar sterke
schoenen; één patroontas welke moest
worden gedragen van voren door
een band om het lijf vastgemaakt.

Bewapening
De bewapening van de aldus fraai
uitgedoste ordehandhavers bestond
uit één infanteriesabel met koppel
van zwart vernist leer, voorzien
van een koperen plaat, met het op-
schrift: "Veldwachter der gemeente
.... " en in het kringsgewijze rand-
schrift: "Drenthe" en voorts één
karabijn, met bajonet, bandelier en
bajonetschede. De veldwachters
mochten geen jachtakte of jacht-
permissie hebben.
De draagtijd van de rok, buis, jas,
stropdassen en de broek bedroeg
twee jaar. Over de andere kleding
wordt niet gesproken.
Bij vernieling, breken of verliezen,
tenzij dit buiten de schuld van de
veldwachter of brigadier geschied-
de, kwam de vernieuwing daarvan
ten laste van de ambtenaar en wel
door inhouding van een gedeelte
van de bezoldiging.
Zij moesten steeds bij het verrich-
ten van hun dienst en voorts altijd
als zij in het openbaar verschenen in
uniform (in montering) gekleed en
bewapend zijn.
In de periodieke vernieuwing van

,.

ldeding werd bij wijze van aanbe-
steding over de gehele provincie
voorz ien.
Het onderscheidingsteken van de
brigadier bestond uit een zilveren
galon ter breedte van 15 strepen,
geplaatst op iedere mouw van de
rok of wel op de mouwen van het
buis en van de jas, boven de om-
slagen. Het woord "Veldwachter"
werd vervangen door het woord
"Brigadier" .
Van de wapenen mocht alleen ge-
bruik worden gemaakt ingeval van
strikte noodzakelijkheid.

Taak

De brigadiers
moesten volgens
ken tegen:
wanbedrijven en overtredingen JO

het bijzonder (opzichtelijk) de vel-
den en gewassen betreffende; het
beschadigen van bomen, bossen en

en veldwachters
het reglement wa-

land- en tuinbouwgereedschap ; het
zonder toezicht lopen van vee op
openbare plaatsen en wegen; het
verwaarlozen van wegen en sloten.
Zij moesten voorts optreden bij
overtreding van hetgeen in het Wet-
boek van Strafrecht en bij de Wet
op de Veldpolitie was bepaald en
van wat bij andere reeds bestaande
of nog te maken (daar te stellen)
wetten of verordeningen is of zal
worden bepaald of voorgeschreven.
Bovendien waren zij geroepen tot
behulpzaamheid in het 'uitvoeren
van plaatselijke verordeningen, zo-
als het houden van een bijzonder
toezicht op overtredingen van ver-
ordeningen ter wering van bede-
laars en vagebonden; op het on-
voorzichtig bewaren van vuur en
licht; het opsporen en aanhouden
van gedeserteerde of onwillige mi-
litairen zowel als van alle andere
voortvluchtige of verdachte perso-

De rijksveldwachter die ongeveer tussen 1860 en 1900 dienst deed
in Westerbork.
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nen; het vervoer van gearresteerden.
Maar dat was nog- niet alles, want
het vervoer van buskruit; het stelsel
van maten en gewichten; toezien
op het vieren van de zon- en chris-
telijke algemene feestdagen; optre-
den tegen het maken van nacht- en
straatrumoer; handhaven van orde
op jaarmarkten, kermissen en der-
gelijke hoorden er ook bij, evenals
het dobbelen en loten of het waar-
zeggen, horoscooptrekken en derge-
lijke bedriegerijen; de vreemdelingen
in de herbergen of in de logementen
overnachtende en verder "al hetgeen
betrekking heeft op de bescherming
der openbare en bijzondere eigen-
dommen, de zekerheid van perso-
nen en het behoud van de goede
orde." De veldwachters moesten
voorts ook nog voldoen aan alle
dienstverrichtingen die plaatselijke of
gerechtelijke autoriteiten hen moch-
ten opleggen. Het was heel wat
waarmee de veldwachters officieel
hun dagen vulden.
Ook een stukje strafvordering ont-
breekt in het Reglement niet.
Bij het plegen van misdaden of wan-
bedrijven, waarop gevangenisstraf of
een zware straf stond mochten de
veldwachters, indien zij dit op heter-
daad ontdekten of achterhaalden, de
daders aanhouden en geleiden voor
het Hoofd van het Plaatselijk be-
stuur.
Van alle misdaden, wanbedrijven
en overtredingen moesten zij be-
hoorlijk proces-verbaal opmaken en
dat inleveren, mèt de door hen in-
beslaggenomen of inbewaringgeno-
men stukken van overtuiging, bij het
Hoofd van het Plaatselijk bestuur.

Stiptelijk

Overigens waren zij gehouden, al
de aan hen, door de Officier van
Justitie, de Vrederechter, 'de Hoof-
den van Plaatselijk bestuur of de
Brigadier, gegeven orders "stipte-
lijk" ten uitvoer te brengen, zonder
zich in de beoordeling in te laten
of de order tot zijn taak behoorde
of niet.
Indien zij zich omtrent de opdracht
bezwaard voelden dan mochten zij
daarvan aantekening doen in hun
zakboekje.
De orders van de Officier van Jus-
titie en de Vrederechter werden via
bemiddeling (intermediair) der
plaatselijke besturen aan de veld-
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wachters kenbaar gemaakt, tenzij
spoed vereist was.

Op tournee

De veldwachters moesten dagelijks
patrouilles (tournees) doen en wel
zoveel mogelijk in alle delen van de
gemeente. terwijl gelast zou kunnen
worden dit ook bij nacht te doen,
wanneer dit nodig geoordeeld werd.
Zij moesten zich gedragen naar de
orders die hun door de Hoofden
der Stedelijke of Plaatselijke bestu-
ren werden gegeven en waren ver-
plicht dadelijk aan de Burgemeester
kennis te geven van hetgeen zij, als
strijdig met de goede orde of de
algemene ru t. mochten ontdekken.
Ook gaven zij bericht van alle wan-
bedrijven in het bewakingsgebied
gepleegd.
De veldwachter waren kennelijk
ook assistent van de ambtenaar van
de burgerlijke tand, omdat zij ook
kennis moe ten geven van alle per-
sonen welke zich in de gemeente
vestigden (zich nederzetten).

Zakboekje
Hoe die meldingen werden gedaan,
leert het vol ende artikel, waarin
is bepaald dat de veldwachters zich
een zakboekje moesten aanschaffen
waarin zij da voor dag van de door
hen gedane ronden en van de ge-
constateerde misdaden of ontdekte
wanbedrijven en andere bijzonder-
heden meldin moesten maken.

Assistentie
Ook toen werd al over assistentie-
verleningen e proken. In gevallen
van buitengewone noodzakelijkheid
tot een bepaalde dienst ten behoeve
van justitie of politie konden de
veldwachter ook elders worden in-
gezet, zulks op uitdrukkelijk bevel
van de Gouverneur.
In bijzondere gevallen was de bur-
gemeester bevoegd assistentie te
vragen van de veldwachters der
omliggende gemeenten, indien in zijn
gemeente de openbare orde plotse-
ling en onverwacht bedreigd of ge-
stoord werd. Zonder verlof van de
burgemeester mocht de veldwachter
zich niet uit zijn gemeente verwij-
deren, tenzij de dienst het nodig
maakte.

Inspectie

De Brigadiers moesten vier maal
per jaar in hun brigade inspectie

(revue) houden in een gezamen-
lijke bijeenkomst in een gemeente
die door de gouverneur werd aange-
wezen, terwijl de Burgemeester van
de aangewezen plaats of één door
hem gedelegeerd lid van het Plaat-
selijk Bestuur, de inspectie bijwoon-
de. De brigadiers werden tweemaal
per jaar geïnspecteerd door een lid
van Gedeputeerde Staten In een
door hem te bepalen plaats.
Het voornaamste oogmerk van deze
"revuën" was te controleren of al
de kleding-, equipement- en wape-
ningstukken geheel aanwezig en in
goede staat waren; om diegenen der
veldwachters ernstig te onderhou-
den, te onderrichten en tot hun
plichten terug te brengen, indien zij
daaraan tekort waren gekomen;
om zich ervan te overtuigen of al-
len voorzien waren van een exem-
plaar van het "Reglement". Van de
inspecties werden rapporten ge-
maakt voor gouverneur en gemeen-
tebestuur.
Wanneer een veldwachter zonder
vrijstelling niet aan de inspectie
deelnam werd een vierde gedeelte
van zijn maandsalaris ingehouden.

Geen drank of giften

Als een brigadier of veldwachter
zich aan insubordinatie tegen zijn
superieuren, of aan nalatigheid of
oogluiking in de dienst, schuldig
maakte, of zich aan de drank over-
gaf, of, terzake van zijn dienst, een
gift, gave of geschenk, hetzij In
geld, hetzij in veldvruchten, fruit,
groente of andere voorwerpen, aan-
nam, alsmede zonder toestemming
van het Plaatselijk Bestuur een be-
roep of bedrijf uitoefende en ten-
slotte op enige andere wijze aan
verzuim van zijn plichten bij de be-
staande of nog te "emaneren" wet-
ten of reglementen voorgeschreven
of voor te schrijven schuldig maak-
te, kon hij terstond in zijn "bedie-
ning" worden afgezet.
Ook schorsing was mogelijk, want
in een ander artikel wordt gezegd
dat bij een schorsing de bezoldiging
werd ingehouden.
De schorsing vond plaats door de
Plaatselijke Besturen. Het ontslag
(finale afstelling) door de Gouver-
neur.
Het Paatselijk Bestuur was echter
gehouden om de geschorste (gesus-
pendeerde) of ontslagen (Gedemit-

Rp.org_KB1963_02_feb_Nr.06 42



teerde) ambtenaar voorlopig (pro-
vioneel) te voorzien, hetgeen ook
het geval was ingeval ziekte of
overlijden van de ambtenaar, voor
wat betrof het gezin.

Tradement en pensioen.

Ook de tractementen werden in het
reglement geregeld. Zo mocht een
veldwachter verdienen tussen de
f 208.00 en f 312.00 per jaar. De
grootte van het tracternent werd ge-
regeld door de Stedelijke Besturen
en voor de politie van het platte-
land door Gedeputeerde Staten, na
overleg met het gemeentebestuur.
De Brigadiers hadden een jaarlijk-
se verhoging van niet beneden de
f 60.- en niet boven de f 72.-,
boven de bezoldiging van een veld-
wachter.
Aan veldwachters die 25 jaar in één
of meer gemeenten van de provin-
cie gediend hadden en door li-
chaamsgebreken tot de verdere
waarneming van de dienst onbe-
kwaam waren geworden, werd ee-r
pensioen van maximaal de helft en
minimaal een vierde gedeelte van
de jaarlijkse bezoldiging, uitgekeerd.
Ook wanneer de veldwachter in de
dienst buiten zijn schuld tot de ver-
dere waarneming van zijn post on-
geschikt werd, werd eenzelfde pen-
sioen uitgekeerd.
De weduwen kregen - zolang zij
niet hertrouwd waren eenzelfde
pensioen, indien haar man in de
uitoefening van zijn functie was
omgekomen of aan de toegebrachte
verwondingen was overleden. De
pensioenen werden levenslang ge-
noten.
Het werd aan Hoofden en verdere
Leden van de Plaatselijke Besturen
uitdrukkelijk en ten strengste ver-
boden, om zich van de veldwachters
tot het doen verrichten van bijzon-
dere huis- of andere personele
diensten te bedienen. Veroorloofd
was echter dienst ten behoeve van
de gemeentelijke administratie, als
zulks zonder enig nadeel voor de
gewone dagelijkse dienst en behou-
dens de onbelemmerende waarne-
ming der functies kon geschieden.
En dat kon heel dikwijls zo weten
wij. Er is gelukkig toch wel bar
veel veranderd en niet alleen in
Drente.
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Overste P. J. van
limburgse

Boon nam
reserve-

Overste P. J. van Boon speldt voor de laatste maal' de vri;willigers-medaille op.

Bindjngsavond in "De Prins van Oronje ..

De muziekkapel van de reserve~rjikspof;tie in het district Roermond onder leiding van

reserve-ad;udont A. Partouns, droeg veel bi; tot het succes van de avond.
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I afscheid van
· rijkspolitie '

door de opperwachtmeester
J. J. H. VAN AERSSEN te Nijmegen

Hoe springlevend het instituut van
de reserve-rijkspolitie in Limburg is
bleek dezer dagen nogeens overdui-
delijk op een aan karakter bijzonder
rijke contact- en uormingsbijeen-
komst van het district Roermond in
het concertgebouw ..De Prins van
Oranje" te Venlo, waarop ook de
overste P. f. van Boon afscheid nam
van .,=ijn" reservisten. Daar was de
eigen muziekkapel van de reserve-
rijkspolitie, onder leiding van de
reserve-adjudant A. Partouns en
daar werd door een reeks autoritei-
ten met de enige honderden reser-
visten en hun dames het reirein ge-
=ongen van de dool" de reservist
P. Kwaspen gecomponeerde reserve-
rijkspolitiemars. Er was een "buut-
reedner" en er was eensgezindheid
en sfeer.

Aan het hoofd van de ere-tafel zat
bij deze bijeenkomst de bisschop van
Roermond, mgr. P. J. A. Moors, met
aan zijn rechterhand de Algemeen
Inspecteur van het Korps, de gene-
raal J. Gerritsen. Rondom de ere-
tafel zagen wij nog vele andere au-
toriteiten, onder meer burgemeester
van Venlo, mr. dr. L. de Gou, de
Venlose politiecommissaris C. B. M.
Wolf, de subs.-officier bij de arron-
dissementsrechtbank in Roermond,
mr. J. A. J. van der Bruggen, de
kolonel b.d. G. L. Steeghs van het
Steun Wettig Gezag en van het ei-
gen Korps, de territoriaal inspecteur
in het ressort Den Bosch, de kolonel
J. F. M. M. Oor en de districts-
commandanten M. C. Ruigrok, G. L.
J. J. Bekker en H. W. Weerts.
Sjenske, de .,buutreedner.'" uit Kes-
sel wist met onvervalste Limburgse
spot de ernst te verdrijven. Het moet
trouwens gezegd, dat er in deze
kwinkslagen wellicht meer ernst
schuilt, dan men er door de bank
aan wil toekennen. Wie immers de
ernst, maar ook de betrekkelijkheid
van alle aardse dingen niet weet te
onderscheiden, zou óf nooit een goed
.Jmutrecdner" kunnen zijn, óf de
"buut" nimmer volledig weten te
waarderen. Wel, Sjengske was een
prima "reedner" en de aanwezigen
(ook die van "boven de Moerdijk"),
hebben er zich kostelijk mee geamu-
seerd.
Maar vóór Sjengske aan het woord
kwam, had de voormalig districts-
commandant Roermond, de overste
P. J. van Boon, de man die de re-
serve-rijkspolitie in Limburg groot
maakte, reeds gesproken. Overste
Van Boon spoorde de reservisten
aan, de fakkel der geestdrift over te
dragen aan de jongeren. Voor de

In aansluiting op de
reizende rijkspolitie-
tentoonstelling ..raad
& daad", die overal
veel belangstelling
trekt, is een r.p.-
wimpeltje ontwor-
pen. Op het blauwe
wimpeltje komt de
granaat voor en het
korpsdevies "plichts-
getrouwen steeds
paraat".

De kolonel Vol. de Gast, auctor in-
tellectualis van de tentoonstelling
heeft de wimpeltjes laten vervaar-
digen als een meer blijvende her-
innerinz aan de tentoonstelling,

laatste maal heeft de overste daarna
de vrijwilfigers-medailles uitgereikt.
want in de toekomst zal deze taak
beschoren zijn aan de huidige dis-
trictscommandant, de kapitein W. A.
Hulsmans. die in het instituut van
de reserve-rijkspolitie in Limburg,
een waardevolle erfenis kreeg, die
hij met zorg zal beheren, al zal hij
het straks moeten stellen zonder zijn
"trouwe waakhond" (zoals hij het
zelf uitdrukte), reserve-adjudant
F. de Jager, die de zeven kruisjes
nadert en er dan noodgedwongen
een streep onder moet zetten.
De muziekkapel en het dames-reser-
vistenkoor. onder leiding van de
heer J. Berden, droegen op deze
avond zoveel bij tot een vreugde-
volle sfeer, dat alle sombere gedach-
ten verdwenen.
En zolang de geest, die sprak uit de
toespraak van de reserve-wacht-
meester le kl., R. Suilen, over de
Limburger vaardig blijft, zolang de
fakkel van overste Van Boon en re-
serve-adjudant De Jager, door hun
opvolgers zal worden voortgedragen,
zolang- zal het instituut van de re-
serve-rijkspolitie in Limburg welig
tieren.

Nu ook R. P. wimpels

met standaard

speciaal bestemd voor de jeugd,
die de wimpeltjes (verkrijgbaar te-
gen de summiere prijs van f 0,20
per stuk) bijvoorbeeld als fietsvlag-
jes zou kunnen gebruiken. Inmiddels
is gebleken dat de belangstelling
hiervoor niet tot de jeugd beperkt
blijft maar leeft bij een groot deel
van de korpsleden en ook bij de
reservisten. In verband daarmee is
ook al een beukenhouten standaard
ontworpen, waarmee het mogelijk
wordt de wimpeltjes bijvoorbeeld
ook op een bureau te plaatsen. De
standaard kost f 0,75, zodat men
voor nog geen gulden in het bezit
kan komen van wimpel plus stan-
daard. Bestellingen kunnen worden
gedaan bij de Territoriale Inspec-
tie te 's-Gravenhage, betalingen op
giro no. 13 96 37 ten name van
J. Goedbloed te 's-Gravenhage.

raad
&
daad

De tentoonstelling "raad & daad"
van het korps rijkspolitie was van
12 tot en met 15 februari te zien in
Spijkenisse. is van 19 tot en met 22
februari in Oud-Beijerland, van 27
februari tot en met 1 maart in Hen-
drik-Ido-Ambacht en op 12, 13 en
14 maart in Hardinxveld-Giessen-
dam.
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cSi-;pa,.lijen
Het lijkt bepaald onnet om iemand
tot slemppartijen aan te zetten,
want slempen is brassen en slemp-
partijen hebben zodoende in eerste
aanleg ook al geen beste klank.
Maar toch: in het slempen waartoe
ik u wil brengen schuilt geen
kwaad, alleen maar ouderwetse
winterse gezelligheid.
Als bewijs voor de onschuld mag
een citaat gelden uit een van de
boeken van Arthur van SchendeI,
die toch een door en door onbedor-
ven schrijver was: "toen ze allen
zaten met de kopjes slemp en de
kersttaart voor zich ... "
Hoewel bijna iedereen al is verge-
ten wat slemp eigenlijk is, komt in
het "gerenommeerde Kookboek van
de Amsterdamse Huishoudschool"
van C. J. Wannée en zelfs nog in
de door mevrouw R. Lotgering-
Hillebrand bewerkte elfde druk
van dit lijvige boek voor aankomen-
de en reeds erkende aanhangsters
van schuimspaan, frituurpan, de
echte ouderwetse "slemp" voor.
Alle noodzakelijke ingrediënten
werden vermeld: 2 liter melk, drie-
kwart gram saffraan, zeven gram
thee, acht kruidnagelen, 8 centimeter
pijpkaneel, stukje foelie, 80 gram
suiker en 20 gram maizena, waarvan
zelfs het merk wordt genoemd, een

•••
gratis reclame, waar ik natuurlijk
niet in trap. Dan lees ik verder:
"Bind de kruiden in een neteldoeks
lapje, doe ze in de melk en breng
deze langzaam aan de kook. Laat
ze verder zolang trekken tot er ge-
noeg smaak aan de melk is geko-
men (plm. een half uur). Knijp het
lapje van tijd tot tijd voorzichtig
tussen twee lepels uit, doe de suiker
in de melk en laat ze met de aan-
gemengde maizena nog S à 4 minu-
ten doorkoken. eem de kruiden
er uit en giet de slemp in het war-
me melkketeItje", aldus dit werk
voor fijnproevers en smullers.
Ik vind het allemaal nogal inge-
wikkeld. Wee chaal, duimstok en
telraam zijn bijna onontbeerlijke
hulpmiddelen. ooral dat "warme
melkketeltje" lijkt mij erg lastig,
maar misschien kan het ook wel in
een ander pannetje of keteltje, al
is dat niet helemaal authentiek voor
deze drank uit een ver verleden, de
drank waar rootvader en groot-
moeder zich heel wel bij voelden.
Melk is een ezonde drank, geloven
wij, maar er zijn zo weinig varia-
ties. ou ja. er zijn tegenwoordig
ook milkshake. maar die doen het
in ons land toch niet zo heel best.
En, de oude melkdranken als anijs-
melk, saliemelk of citroenmeIk, ra-
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ken evenals slemp steeds meer uit
de mode. Er was ook nog theemeIk,
dat was geen thee met veel melk,
maar veel melk met een heel klein

C Voor Moeder

beetje thee, hetgeen heel anders
smaakt.
Van Lennep en Hildebrand schre-
ven al over saffraanmelk. Dat was
een nogal dure drank, aangezien
voor een kilo saffraan de stampers
van 2000 crocusbloemen nodig zijn.
Uit de saffraanmelk is eigenlijk de
goedkopere slemp, een saffraan-
compositie geboren. Heel vroeger
ging men de kaneel, de kruidnage-
len, de saffraan, de foelie en de
vermalen cardimonpit droog ver-
mengen, maar dat gaf stof in de
melk en daarom ging men extracten
maken. Er zijn vandaag de dag nog
op enkele plaatsen in ons land zak-
jes slemppoeder te krijgen, die zon-
der meer in melk opgelost kunnen
worden. Dat poeder wordt gemaakt
door alle ingrediënten in een mor-
tier dooreen en fijn te wrijven. In
de slemp zit nu ook nog een heel
klein beetje gember, wat cola en
wat vanille.
Behalve lil zakjes is het ook als
stroop verkrijgbaar geweest, maar
dat is reeds lang uit de mode. "Te
veel geknoei", zei ons een drogist
die nog steeds slemp verkoopt in
ouderwetse zakjes, met het oude re-
cept erop.
Ik vind het niet lekker en als kind
vond ik het afschuwelijk, zegt hij
eerlijk.

(vervolg op pag. 25)
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Kees en Koos op Groenland (1)

"In het ongenaakbare poolgebied
van Noord Groenland wordt de ex-
peditie van de vermaarde poolon-
derzoeker Fridjoff Nanninga sinds
enkele weken vermist. De expeditie
vertrok in september van het afge-
lopen jaar uit Noorwegen. Aan-
vankelijk werden geregeld radio-
rneldingen van Nanninga en zijn
mannen ontvangen. Daaruit bleek
ook dat de tocht bijzonder zwaar
was De expeditie raakte in hevige
sneeuwstormen, die wekenlange ver-

en Kind J
tragingen tot gevolg hadden. De
temperaturen daalden tot meer dan
dertig graden onder nul. Een van
de kampen van Nanninga en zijn

SLEMPPARTIJEN
(vervolg van pag. 24)

Slemp is niet afgestemd op de kin-
dersmaak, ook niet op de mannen-
smaak, zegt die drogist, die het ge-
regeld schenkt op bijeenkomsten
van plattelands vrouwen .• "Die zijn
er gek op", beweert hij:
Zo wordt er nog altijd slemp ge-
dronken, al is de oude winterdrank
verdwenen uit de koek en zopies op
de ijsbanen. Zo worden er nog zak-
jes poeder verkocht met de tekst:
"Gezonde, kouverdrijvende en Geu-
rige Slempmelk, dewelke als winter-
en avonddrank bijzonder wordt
aanbevolen door hare zuivere plant-
aardige samenstelling, door haar
fijnheid van smaak."
U bent vrij om die drank uit groot-
moeders tijd nogeens te maken en
een slemppartij aan te richten. U
bent ook vrij om te zeggen: "Da's
eens maar nooit weer", zoals dat in
deze dagen met van afschuw ver-
trokken mond gedaan werd door

MARIANNE.

mannen werd in het hoge noorden
overvallen door een groep mannen,
die de indruk gaven tot een andere
expeditie te behoren. Nadien had
de expeditie van Fridjoff Nanninga
gebrek aan voedsel, maar de man-
nen trokken verder omdat zij zich
al bij het einddoel bevonden. Sinds
meer dan twee weken zijn geen be-
richten meer ontvangen.
Besloten is daarom reddingsploegen
uit te zenden, die zullen pogen
[anninga en zijn mannen op te spo-

ren en hen van nieuwe voedsel-
voorraad te voorzien. Het wordt
niet uitgesloten geacht dat de leden
van de expeditie gastvrijheid ge-
nieten van een nederzetting van Es-
kimo's, die daar leven van de jacht
op rendieren, poolvossen, ijsberen,
lemmings en hazen en dan nog van
de visvangst."
Zo luidde het bericht dat die za-
terdagmiddag werd voorgelezen
door de hopman van de verken-
nerstroep waarvan Kees en Koos
nu al een paar maanden lid waren.
Jawel. Kees en Koos waren padvin-
ders geworden. Vader plaagde hen
nog weleens door te zeggen: "J on-
gens, hebben jullie vandaag je goe-
de daad al gedaan, anders kunnen
jullie mooi even mijn schoenen
poetsen."
Moeder zei lachend: "Je moet ze
niet plagen met de padvinderij. Ze
doen elke dag al een goede daad
door de vogels te voeren, die an-
ders zouden omkomen in sneeuwen
kou. Bovendien steken ze heel wat
op. Koos bijvoorbeeld kan ineens
z'n eigen schoenen poetsen en hij
kan ze nog vastmaken ook: met een
echte platte knoop, zonder lussen ..."
Koos kon zich daar nog wel eens
boos om maken, maar Kees troostte
hem door te zeggen dat vaders en
moeders helemaal niks van de pad-
vinderij wisten. En, nu ze daar alle-
maal om de hopman heen stonden,
dacht Koos: .,Neem dit nou bijvoor-
beeld. Wat begrepen vaders en
moeders van een poolreiziger, die al
maanden op reis was en nu mis-
schien zonder eten en drinken in de
barre sneeuw van Noord Groen-

land ronddwaalde, bedreigd door
allerlei vreemde gevaren?"
Je hoefde je niet eens te verbeelden
hoe het er wel allemaal uitziet daar
in Noord Groenland, mijmerde Kees,
die om zich heenkeek over de wijde
witte vlakten rond het troephuis
aan de rand van de stad. Een dik
pak sneeuw had de wereld van
Kees en Koos veranderd in een
poollandschap. Op sommige plaat-
sen was de sneeuw opgewaaid tot
complete duinen van een paar me-
ter hoog. De sloten waren allemaal
volgestoven en je kon nauwelijks
zien waar ze waren. Het was com-
pleet Groenland en niet anders en
Kees zou nieteens verbaasd zijn als
hij straks een ijsbeer of een paar
Eskimo's met een hondenslee zou
tegenkomen. Hij zou gewoon zijn
hand opsteken en "Hei" zeggen en
de Eskimo's zouden ook de hand
opsteken en roepen "Ook Hei", ze
zouden hun capuchons van rendier-
vel nog wat verder over het voor-
hoofd trekken en voortjagen op
hun slee over de wijde witte wereld.
Hij zou ze natuurlijk kunnen vra-
gen of ze de poolvorser Fridjoff

anninga ook hadden gezien, over-
woog Kees ...
De jongens werden in groepen ver-
deeld. Ze namen een geweldig pak
mee; de nieuwe voedselvoorraden
voor de poolreiziger en zijn man-
nen. En ze trokken op het kompas
naar het noorden, te beginnen van
de schaapskooi, die nu de laatste
Eskimonederzetting in de buurt 'zou
zijn. Ze hoopten een spoor te vin-
den in de sneeuw, maar ze konden
er niet op rekenen, want er waren
hier en daar ook sneeuwstormen
geweest, die de sporen met een wit
tapijt hadden bedekt. Achterelkaar
trokken ze door de onafzienbare
witte wereld, die oneindig groot
scheen, zo groot als Groenland zelf,
het grootste eiland van de hele we-
reld "Wat er ook gebeurt, altijd
bij het voedsel blijven", riep de lei-
der van hun groep. Toen trokken
ze zwijgend verder, het barre avon-
tuur tegemoet ...

Onno Bastiaans.
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De adiudant
8. llJKlEMA
commandant

verkeersgroep
leeuwarden

Met ingang van l '
februari 1963 is de
adjudant B. Lijkle-:
ma aangewezen als
commandant van de
Verkeersgroep
Leeuwarden. Op 5,
oktober 1913 is hij"
geboren te W ouds-
end en in 1934 trad
hij in dienst bij het"
Wapen der Koninklijke Marechaus-
see. In de bezetting ging hij over
naar de Staatspolitie (Marechaussee).
Nadat hij in januari 1945 was on-
dergedoken volgde zijn ontslag door
de bezetter. Op 1 januari 1946 werd
hij aangesteld als opperwachtmees-
ter der rijkspolitie bij de Verkeers-
groep Heerenveen. Van 15 maart
1952 tot 11 mei 1953 was hij sport-
instructeur bij het toenmalig Gewest
Groningen, waarna hij werd ge-
plaatst bij de Verkeersgroep Gro-
ningen. Op 15 juni 1954 volgde zijn
verplaatsing naar de Verkeersgroep
Leeuwarden, waarna hij op 15 maart
1957 werd benoemd tot groepscom-
mandant te Barradeel en op 15 fe-
bruari 1958 tot groepscommandant
te Franeker. Op 1 april 1958 werd
hij bevorderd tot adjudant der rijks-
politie.
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U kunt nog banden bestellen
voor het inbinden van de
derde jaargang van het Korps-
blad. Ook van de l e en 2e
jaargang zijn nog enkele ban-
den beschikbaar.

De prijs is f 1,95 per stuk.
Uitvoering: Blauw linnen
band met zilveropdruk.

Bestellingen per postwissel of
op giro 8331 11 t.n.v. Schaaf-
sma & Brouwer te Dokkum,
waarna toezending volgt.
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onze alsonneeo-reeervioten

Voorzover door u het abonnementsgeld voor de
4e jaargang (sept. '62 t.m. aug. '63) nog niet werd
voldaan, verzoeken wij u het bedrag van f 3,50
vóór 8 maart a.s. over te maken per postwissel of
op giro no. 8331 11 t.n.v. Schaafsma & Brouwer
te Dokkum.
Na die datum zal u per post een kwitantie worden
aangeboden, verhoogd met 45 ct. administratie-
en incassokosten.

Personalia

Wij herdenken

Owmr.
A. A. v. Vliet
w. lekkerland

re ss. 's-Grovenhage
t 2·1·1963

Verplaatsingen
RESSORT Al\ISTERDAM
Per 15-12-'62: L. J. eh. v. Leeuwen,
wmr., van Elpendarn naar Uithoorn.
Per 17-12-'62:G. B. de Kamper, wmr.
1e kl., van Wijk bij Duurstede naar
Bunschoten.
RESSORT 's-GRA VENHAGE
Per 11-12-'62:J. J. v. d. Enden, wmr.
1e kl., van Lekkerkerk naar Voor-
schoten.
Per 16-12-'62: L. Klapwijk, wmr. 1e
kl. , van Brouwershaven naar St. An-
naland; A. v. Elsäcker, wmr. 1e kl.,
van Renesse naar Brouwershaven.
Per 2-1-'63: G. v. Duijn, wmr. 1e kl.,
van Rijnsaterswoude naar Leimuiden;
H. A. Daalman, wmr., van Waddinx-
veen naar Norg ; A. Kok, wmr., van

Leidschendam naar Bilthoven; J. B.
Faber, wmr. 1e kl. en J. Plasmans,
wmr. le kl., van verk.gr, 's-Graven-
nage en H. P. Kater, wmr., van Wad-
drnxveen en J. Heinen, wmr., van
Oudewater naar Staf Alg. Insp, (Sec-
tie Bijz. Verkeerstaken) (met behoud
van standplaats).
RESSORT 's-HERTOGENBOSCH
Per 1-12-'62: J. A. Hermans, wmr. 1e
kl., van Schijf naar Rucphen.
Per 3-12-'62: H. van Komen en A. K.
e. v. d. Noort, techno contrs., van
Bilthoven naar Breda.
Per 10-12-'62: e. J. Gaarthuis, wmr.
i e kl., van Grathem naar Obbicht;
M. J. Alers, wmr. 1e kl., van Meers-
sen naar Nuland.
Per 17-12-'62:V. Koster, wmr. 1e kl.,
van Neerkant naar Waalre.
Per 19-12-'62:J. V. d. Wal, wmr. 1e kl.
van Gennep naar Hoogkerk.
Per 27-12-'62: J. H. Hagen, wmr. 1e
kl. , van Nistelrode naar Dongen.
Per 2-1-'63: W. van Eijkeren, wmr. 1e
kl., van Gulpen naar Ouderkerk a.d.
Amstel; A. e. Kavelaars, wmr. 1e kl. ,
van Breda naar Eindhoven; A. B. V.
d. Burg, wmr. 1e kl. , van Moergestel
naar Tilburg; G. B. Bossink, wmr.,
van Horst naar Eindhoven; E. Vijge,
wmr. 1e kl. , van Gemert naar Eind-
hoven; de wmrs. 1e kl. G. Willems,
J. Slotboom en G. Noorland van Eind-
hoven naar Staf Alg. Insp. (Sectie
Bijz. Verkeerstaken) (met behoud van
standplaats).
Per 9-1-'63: A. F. e. Brouwer, wmr.,
van Liessel naar Gemert.
Per 14-1-'63: W. Westerholt, wmr. 1e
kl., van Geertruidenberg naar Den
Hulst.
Per 15-1-'63: L. Hanssen, wmr. 1e kl. ,
van Belfeld naar Grathem.
RESSORT ARNHEM
Per 10-12-'62:W. F. Sueters, wmr. 1e
kl., van Hengelo-G. naar Esch.
Per 18-12-'62: A. Minor, wmr. 1e kl.,
van Elten naar Lochem.
Per 20-12-'62: L. Hamberg, wmr. 1e
kl., van De Pollen naar Goor.
Per 31-12-'62:H. Huisman, wmr. 1e kl.
van Emmeloord naar Losser; J. H.
S. Olde Juninck, owmr., van Emmel-
oord naar Zwolle; P. Visscher, wmr.
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le kl., van Emmeloord naar Utrecht;
H. v. Dijk, wmr. re kl., van Mark-
nesse naar Dronten; R. Nijdeken,
wmr., van Ens naar Roggebotsluis;
H. Mulder, wmr. Ie kl., van Nagele
naar Daimsholte.
Per 1-1-'63: K. v. Leussen, adjudant,
van Emmeloord naar H&ttem; H. Had-
derrngh, wmr., van Leeuwen naar
Schoonebeek; Vl. van 't Sant, owrn r.,
van Elten naar Nijmegen.
Per 2-1-'63: Naar Staf Alg. Insp. (Sec-
tie Bijzondere Verkeerstaken) de na-
volgende wmrs. re kl.:
J. v. d. Scheer, W. L. Groeneweg en
A. Bruggeman te Doetinchem; C. J.
de Groot te ijmegen; J. Kamphuis
te Tuk; J. Jansen te Apeldoorn en
J. P. v. Bennekom te Wamel.
Per 2-1-'63: H. J. M. Boorn karnp, wmr.
van Borne naar Utrecht; P. v. Lui-
nen, wrnr. le kl., van Lemelerveld
naar Almelo; H. J. Peters, wmr. le
kl., van Hedel naar 's-Hertogenbosch;
J. v. d. Zalm, wmr. i e kl. , van Haaf-
ten naar Geldermalsen; J. A. H. v.
Velzen, owmr., van Alphen naar Gen-
dringen.
RESSORT GRONINGEN
Per 10-12-'62: J. v. d. Zee, owmr., van
Bo rge r naar Holwerd.
Per 1-1-'63: A. de Roode, adjudant,
van Westerbork naar Middelharnis;
J. Miedema, owmr., van Appelscha
naar Heerenveen.
RIJKSPOLITIE TE WATER
Per 1-1-'63: C. van Loenhout, wmr. le
kl., van Terneuzen naar Drimmelen.
OPLEIDINGSSCHOOL ARNHEM
Per 1-1-'63: De volgende adspiranten
naar:

ressort Amsterdam:
H. M. Bakker naar Blokker.
H. J. de Man naar Purmerend.
Tj. Meinema naar Volendam.
S. G. Piersma naar Uithoorn.
L. Visser naar Uitgeest.

ressort 's-Gravenhage:
A. de Boer naar Hillegom.
C. Bouwman naar Leidschendam.
M. van Deventer naar Middelharnis.
H. J. Evers naar Bergschenhoek.
W. Herder naar Waddtnxveen,
H. W. de Landmeter naar Hellevoet-
sluis.

ressort 's-Hertogenbosch:
L. J. Baltes naar Meerssen.
A. Bos naar Thorn.
H. M. J. Donker naar Budel.
P. Gouderjaan naar Horst.
G. P. van de Griek naar Someren.
P. J. Hettema naar Fijnaart.
K. de Leeuw naar Rijen.
J. A. G. M. Melis naar Hoogerheide.
A. B. M. Nieuwkamp naar Gulpen.
H. Smink naar Uden.
J. A. A. Somers naar Hall]{.
J. G. Theunissen naar St. Michiels-
gestel.
A. van Leusen naar Raamsdonksveer.

ressort Arnhem:
G. Drent naar Doesburg.
Th. H. Everts naar Borne.
H. Gerhardus naar Groesbeek.
J. F. Leene naar Berkurn.
G. W. van Mourik naar Maurik.
R. R. van Rees naar Huissen.

ressort Groningen:
J. Aarnoutse naar Appingedam.
H. A. Grasmeijer naar Norg.
H. J. Muller naar Menaldurn.

Rijkspolitie te Water:
M. Danel naar Amsterdam-U.
A. A. Meijer naar Venlo.
C. Tj. Visser naar Amsterdam-UI.
N. Zuiderna naar Terneuzen.

Aanwijzing voor functie
RESSORT ARNHEM
Per 1-1-'63: Officier le kl. J. Zijp tot
districtscommandant te Almelo;
Adjudant K. v. Leussen tot groeps-
commandant te Hattem.
RESSORT GRONINGEN
Per 1-1-'63: Adjudant A. de Roode tot
groepscommandant te Middelharnis.

Bevorderingen
STAF ALGEMENE INSPECTIE
(Sectie Bijzondere Verkeerstaken)
tot opperwachtmeester:
Per 15-11-'62: J. van Helden, Almelo;
A. G. v. d. Poel, Terneuzen.
RESSORT AMSTERDAM
tot opperwachtmeester:
Per 1-1-'62: G. Westerveld, Averihorn ;
A. Bijpast, Nibbixwoud; A. H. Huis-
ken, Loenersloot en J. H. A. Over-
mars, Cothen.
Per 1-6-'62: J. Bakker, Hensbroek.
tot wachtmeester le kt.:
Per 1-1-'62: W. J. Rasch, Wervershoof.
Per 18-12-'62: J. v. d. Pol, Enkhuizen.
RESSORT 's-GRAVENHAGE
tot opperwachtmeester:
Per 1-1-'62: P. J. Goedendorp, Goude-
rak; C. D. Kemp, Kedichem; P. v. Es,
Lange Ruige Weide; M. J. v. Eck,
Hagestein; A. Bosrna, Hoogblokland;
H. Stek, Ameide; B. B. Smits, Hein-
kenszand; 1. J. Wielaard, Waarder;
A. de Koster, Cadzand; J. J. van 't
Hart, Maasdam; D. C. Kleijbeuker,
Ammerstol; M. A. Ruissen, Zuidland;
W. Muilwijk, Benthuizen; C. Brand,
Zwartewaal; Ac B. v. Koert, Noorde-
loos; J. Stroo, Wolphaartsdijk en
J. v. d. Meijden, Heerjansdam.
Per 1-6-'62: G. C. M. Keiler, Heken-
dorp.
tot wachtmeester le kl.:
Per 1-10-'62: J. A. v. Uitert, Hendrik-
Ido-Ambacht.
tot adm. ambt. C 2 in v.d.:
Per 1-5-'62: C. J. M. Straver, 's-Gra-
venhage.
RESSORT 's-HERTOGENBOSCH
tot opperwachtmeester:
Per 1-1-'62: H. J. v. d. Lisdonk, Tete-
ringen en C. v. Drent, Veen.
Per 1-6-'62: P. W. H. Kersjes, Cadier
en Keer; J. A. v. Engeland, Nieuw-
stadt; J. Quaedflieg, SIenaken en
C. H. Hintzen, Beegden.
Per 10-12-'62: W. F. Sueters, Esch;
M. J. Alers, Nuland en C. J. Gaart-
huis, Obbicht.
tot wachtmeester le kl.:
Per 26-10-'62: K. J. Spitters, Rijen.
Per 3-11-'62: J. W. Le Duc, Tilburg.
RESSORT ARNHEM
tot opperwachtmeester:
Per 2-1-'63: L. Stam, Hattemerbroek.
tot wachtmeester le kl.:
Per 1-1-'62: Th. M. Boer, Vaassen.
Per 1-7-'62: W. C. Put, Almelo.
RESSORT GRONINGEN
tot opperwachtmeester:
Per 1-6-'62: A. van Esveld, Sauwerd.
Per 10-12-'62: J. v. d. Zee, Holwerd.
tot wachtmeester le kt.:
Per 3-12-'62: J. Onrust, Appelscha.

In dienst getreden
STAF ALGEMENE INSPECTIE
Per 15-1-'63: A. L. Esser, schrijver in
tijd. dienst te 's-Gravenhage.
RESSORT AMSTERDAM
Per 3-12-'62: C. van Tol en J. D. Nij-
kamp, techno assistent te Bilthoven.
RESSORT 's-HERTOGENBOSCH
Per 1-12-'62: E. Blaauw, schrijver in
tijd. dienst te Echt.
RESSORT ARNHEM
Per 3-12-'62: A. Kieft te Zwolle; N. J.
de Kat, W. V. d. Linden, B. H. Stomps
te Doetinchem en C. H. Polhout te
Harderwijk, allen als techno contro-
leur.
RESSORT GRONINGEN
Per 3-12-'62: B. K. Wassing, Gronin-
gen, A. J. Leever en R. Prummel te
Assen, als techno controleur op a.c.
Per 1-1-'63: G. H. Brummer, rijks-
ambt. E te Groningen; B. N. Dinck-
g reve, ambt. C 3e kl. i.t.d. te Gronin-

gen; mej. W. A. Veldstra, typiste op
a.c. te Leeuwarden; T. S. Halma te
St. Anna Parochie, W. Tigges te Fer-
werd, B. D. Huitema te Witmarsum,
C. Smouter te Sleen en S. V. d. Bij
te Noordbergurn, allen als schrijver
in tijd. dienst.
OPLEIDINGSSCHOOL ARNHEM
Per 1-1-'63: Als adspirant:
A. W. van Aanholt, H. J. Angerient,
A. R. Appelhof, P. J. Beelen, J. D.
van den Berg, R. J. D. van Beuse-
kom, N. A. Blom, Chr. Bokkers, W.
M. Boons, J. J. Bos, J. Boschman,

. A. J. Bosma, C. P. P. G. van Boven,
J. Braun, A. J. Bremmer, J. C. M.
Broekhof, J. de Bruin, P. de Bruin,
J. L. Buise, J. Ie Clercq, H. G. Dam-
veld, P. M. J. Ch. E. van Dinther,
B. Dijkstra, H. L. J. Effting, A. Fol-
gerts, H. S. Freen, T. van de Graaf,
B. H. Harbers, P. G. de Heer,
G. .l:!ooghiemstra, M. A. J. M. Jansen,
W. de Jong, H. Keizer, J. A. A. Kus-
ters, P. L. H. Lap, J. van Loon, A.
M. D. Loos, C. K. A. van der Lugt,
C. Lutrne, J. Marinissen, A. Mes-
scheridorp, L. Mulder, G. Nieuwen-
huis, J. Niks, A. Nijenbanning, J. D.
A. van Oosterhout, F. J. M. C. van
Os, H. van den Oudenalder, J. Paauw,
F. P. Passchier, C. Pas veer, L. Peper,
D. J. van der Ploeg, J. P. A. Plag,
L. W. J. Plum, J. Remmelzwaai, C. L.
Ringelberg, J. de Ru, H. A. P. van
Sambeek, H. J. ter Schure, R. Schut,
J. Smit, H. van der Spoel, J. C. Stada,
F. Stuivenga, J. D. van Toorn, K. H.
van der Veen, H. J. Verhoef, J. Ver-
kuijl, B. M. Voolstra. P. van der
Vries, J. Westerhuis, H. Wieringa,
W. A. van Woerkom, J. G. A. van
der Woning, S. J. van der Zwaag,
J. B. H. van Alfen, J. Eits, F. J. Ha-
gernan, B. Heirnensen, J. Hiemstra,
H. Homan, W. W. Idema, P. J. de
Koning, J. Kramer, W. J. Kranen-
burg, H. Leppink, W. Magen dans,
G. W. Oberink, J. Ch. M,. Ottenheim,
J. J. van der Putte, H. J. Roks, J. M.
Roks, G. J. de Valk, G. J. M. Ver-
hoeven, G. J. F. Vermeer, J. A. Ver-
planke en J. A. van Wessel.

De dienst verlaten
RESSORT AMSTERDAM
Per 7-12-'62: J. V. Oijen, wmr. le kl.
te Amsterdam.
Per 1-1-'63: G. M. Dubois, wmr. le kl.
te IJsselstein en F. W. v. Duimen,
wmr. te Vinkeveen en Waverveen.
RESSORT 's-GRA VENHAGE
Per 1-12-'62: A. Batenburg, adm. kr.
op a.c, te Barendrecht.
Per 17-12-'62: Joe Sloot - Tjon-Kon,
schr. op a.c. te 's-Gravenhage.
Per 1-1-'63: J. Holwerda, owmr. te
Barwoutswaarder; C. Groenewoud,
owmr. te Heinenoord; A. C. V. Mil,
wmr. te Lisse.
RESSORT 's-HERTOGENBOSCH
Per 1-1-'63:~ D. V. Pijkeren, adjudant
te Horst; P. J. A. de Kort, wmr.· le
kl. te Nuland.
RESSORT ARNHEM
Per 15-12-'62: P. de Bil, owmr. te Al-
melo.
Per 1-1-'63: N. J. Bijlsma, dir. off. 2e
kl. te Almelo; E. Bekamp, H. T. Bui-
mer, B. Kalteren, J. Schuurman en
G. M. Warringa, wmrs. le kt. te Em-
meloord; J. G. V. d. Belt, wmr. le kl.
te Bant; J. Kroeskop, wmr. le kt. te
Tollebeek; P. J. Posthumus, wmr. re
kl. te Luttelgeest; J. B. Brusse, wmr.
te Emmeloord; G. V. Aaideren, owmr.
te Emmeloord; E. J. Gagliardi, schrij-
ver te RaaIte; H. L. J. Effting, schrij-
ver te Wychen eri H. Keizer, schrij-
ver te Apeldoorn.
RESSORT GRONINGEN
Per 12-12-'62: B. Kalma, owmr. te
Leeuwarden.
Per 1-1-'63: T. Luppens, adjudant te
Groningen; F. Sleiffer, adjudant te
Heerenveen; A. de Jong, wmr. le kl.
te Buitenpost; J. J. Raspe, adm. kr.
op a.c. te Winschoten; G. Nieuwen-
huis, adm. kr, op a.c. te Bellingwolde.
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Owmr.
J. W. Schipper

Oostvoorne
ress. 's-Grovenhage
25 jaar op 15-12-1962

Owmr.
P. Clements

Maasland
ress. 's-Grovenhage
25 jaar op 28-2-1963

Owmr.
H. A. Salfischberger

's-Hertogenbosch
ress. 's-Hert.bosch

25 jaar op 29-12-1962

Owmr.
Th. G. Hagelaar

Apeldoorn
ressort Arnhem

25 jaar op 1-3-1963

28

Adjudant
B. C. Bijkerk

's-Gravenhage
ress. 's-Gravenhage
25 jaar op 16-12-1962

Owrnr,
J. H. Raadscheiders

Maastricht
ress. 's-Hert.bosch

25 jaar op 18-12-1962

Wmr. 1e kl.
G. l. Beem

Sprundel
ress. 's-Hert.bosch

25 jaar op 3-1-1963

Wmr. 1e kl.
J. F. Haverkamp

Teuge
ressort Arnhem

25 jaar op 10-3-1963

Ambts-
jubilea

Owmr.
A. Arendse

Breskens
ress. 's-Grovenhage
25 jaar op 29-12-1962

Adjudant
A_ J. Consten

Eijsden
ress. 's-HerLbosch

25 jaar op 20-12-1962

Owmr.
L. J. Wornier

Leur
ress. 's-Hert.bosch

25 jaar op 7-1-1963

Adjudant
G. H. R. Brunekreef

Almelo
ressort Arnhem

25 joar op 12-3-1963

Adjudant
C. Mondria

Leusden
ressort Amsterdam
25 joar op 30-12-1962

Owmr.
A.N.M. v.d. Heijden

Middelburg
ress. 's-Gravenhoge
25 jaar op 3-1-1963

Adjudant
J. L. W. Soes

Melick-Herkenbosch
ress. 's-Hert.bosch

25 jaar op 22-12-1962

Wmr. 1e kl.
J. P. den Boer

Vaassen
ressort Arnhem

25 jaar op 17-1-1963

1

.- 1

~
Owmr.

J. D. v. d. Sloot
Nijkerk

ressort Arnhem
25 jaar op 15-12-1962

Owmr.
B. Welle

Noord-Schorwoude
ressort Amsterdam
25 jaor op 15-12-1962

Adjudant
W. Kristelijn
Middelburg

ress. 's-Gravenhage
25 jaar op J-1-1963

Owmr.
P. J. H. Noijen

Roermond
ress. 's-Hert.bosch

25 jaor op 22-12-1962

Wmr. 1e kl.
J. A. Vedder

Spijk
ressort Arnhem

25 jaar op 20-1-1963

Wmr. 1e kl.
T. P. Ploos v. Amstel

Aalten
ressort Arnhem

25 jaar op 27-12-1962

Owmr.
J. Boerma
Bennebroek

ressort Amsterdam
25 jaar op 4-1-1963

Wmr. 1e kl.
J. Ringoir

Capelle a.d. l.lssel
ress. 's-Grovenhage
25 jaar op 10-1-1963

Owmr.
P. v. Melsen

Breda
ress. 's-Hert.bosch

25 jaar op 24-12-1962

Owmr.
F. Numan

Gendt
ressort Arnhem

25 jaar op 28-2-1963

Owmr.
J. Bout

Wemeldinge
Rijkspolitie te Water
25 jaar op 20-3-1963
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Het beslissende ogenblik, een politieman belt vonuit een bakkerij tegenover de gevangenis

dot er drie zwarthandelaren worden gebracht, de gevangeniskraak begint ...

"De overval"
monument gevangeniskraakvoor

Een miljoen ederlander hebben in de afgelopen weken de
film ..De Overval" gezien. een film die meer ederlands is dan
welke andere van vaderland e bodem. een monument voor de ver-
zetslieden die op december 1944. in een tijd van moedeloosheid,
depressie en bittere nood. de Leeuwarder trafgevangenis kraak-
ten, geluidloo . op kousenvoeten als het ware. en die 51 gevange-
nen bevrijdden zonder een chot te 10 sen. Het nieuws van de ge-
vangeniskraak in het donker te van de bezetting ging als een lo-
pend vuurtje door het land en wekte niet alleen grote bewondering
maar gaf velen nieuwe moed. De film ..De Overval", een degelijk
onopgesmukt en sober relaas - naar een cenario van dr. L. de Jong
vervaardigd - is een monument en ook een machtig stuk voorlich-
ting voor de jeugd, die de bezetting alleen van horen en zeggen kent.
Maar de film is bovenal een bood chap omdat hieruit de idealen
spreken uit de bezetting, omdat eraan wordt herinnerd wat mensen
voor de vrijheid over hadden, hoe groot de eensgezindheid was en
vooral dat de vrijheid als de meest waardevolle voorwaarde voor
het menselijk bestaan waard is om ook in vredestijd voortdurend
waakzaam te zijn ten opzichte van invloeden die een bedreiging

daarvan kunnen inhouden.
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Juist toen de bevrijden de gevangenis zou-
den verlaten, werd er gebeld, twee S.S.'ers
stonden voor de poort.

Wanneer er een film is die de Neder-
landse politie-ambtenaar in elk ge-
val gezien moet hebben, dan is het
.,De Overval", al was het ook alleen
maar omdat deze film ook een be-
langrijke episode uit het bestaan van
enige voortreffelijke politiemensen
belicht, politiemensen die met het
zweet in de handen en op het voor-
hoofd de première hebben gezien,
die daarna de eerste voorstelling in
Leeuwarden en de reünie van de
bij de overval betrokken ;yet~etslie-
den bijwoonden en die later nog bij
een voorstelling in het paleis Soest-

dijk waren en andermaal - evenzeer
in spanning - de befaamde overval
uitgevoerd zagen op het witte doek
met Rob de Vries als Piet Kramer, de
man die de totale leiding van de
overval had, maar nu gewoon als de
houthandelaar P. Oberman in Dok-
kum woont. En voorts met Kees Brus-
se als de inspecteur Bakker om wiens
bevrijding het vooral ging, maar die
als commissaris ]. Dreeuws van het
Leidse politiekorps aanwezig was,
evenals trouwens de inspecteur-
korpschef G. Spoelstra uit Harlin-
gen, die destijds als verzetsman
Gadse. maar ook als officier van
het Leeuwarder politiekorps het
middel verschafte waarmee de over-
vallers in de gevangenis kwamen,
een simpel insluitingsbevel. Dat deed
de deur van het Huis van Bewaring
opengaan, toen op de achtste
december 19H een politieman, een
N.S.B.'er, drie zwarthandelaars kwa-
men brengen. In werkelijkheid wer-
den vij f overvallers binnengelaten,
die nadat het dienstdoende personeel
was uitgeschakeld nog 14 man bin-
nenlieten. De tussendeuren gingen
open, de wacht van de cellenvleugel
werd overvallen en verzetslieden
klommen langs de ijzeren trappen om
de cellen te openen van tevoren
zorgvu.dig gekozen gevangenen. Bij-
na ging de zaak mis. Tot grote

Zo werden de wapens van boerderijen in het wijde Friese land Leeuwarden binnengesmok-
keld, in takkebossen voor de bakkerij tegenover de gevangenis.

2

schrik van de dekkingsploeg in een
pand tegenover het huis van bewa-
ring, reed een auto over de brug die
niet in de plannen voorkwam. Tot
evengrote schrik van de overvallers
werd er tijdens de operatie gebeld
en stonden twee S.S.'ers voor de
poort op het moment dat de bevrij-
den al in de gang daarachter ston-
den. Snel werden zij teruggedreven,
de S.S.'ers werden binnengelaten,
van uniformen ontdaan en opgeslo-
ten in de cel waar ook de niet be-
trouwbare adjunct-directeur van het
Huis van Bewaring opgeborgen was.
Een groot vraagstuk waarvan de af-
loop onzeker was, werd tijdens deze
overval soepel opgelost. Twee ge-
vangenen, namelijk de heren Dreeuws
en Leijenaar zaten niet in het Huis
van Bewaring maar in de Bijzondere
strafgevangenis die daarachter ligt.
Twee telefoontjes naar de andere
kant .met de opdracht hen onmid-
dellijk voor verhoor naar het Huis
van Bewaring te brengen, waren
voldoende.
Het is allemaal zo simpel verteld,
en het verliep allemaal zo kalm en
rustig alsof het de gewoonste zaak
van de wereld was, deze voor het
Nederlandse verzet zo typerende
kraak waarin het niet ging om zo-
veel mogelijk vijanden te doden
maar alleen om medemensen te red-
den. Wekenlange moeizame voorbe-
reidingen en besprekingen waren er
aan voorafgegaan. En wekenlang
ook was de commissaris Dreeuws al
opgesloten omdat hij een S.D.-ge-
vangene had vrijgelaten. Wekenlang
probeerden de Duitsers de namen
van verzetsmannen over zijn lippen
te persen. De commissaris Dreeuws,
na de bevrijding korpschef te Alk-
maar en nu te Leiden vertelde tij-
dens de reünie van het verzet na de
vertoning van de film in Leeuwar-
den: "Ze hebben mij geslagen en ge-
trapt, uitgekleed en met waterstra-
len bespoten, geboeid in een cel van
nauwelijks een vierkante meter ge-
gooid en steeds weer geslagen als ik
tegen de muur leunde. Ze sloegen
een autobandpomp op mij in drieën.
Ik kreeg vrijwel geen eten en drin-
ken, moest honderd diepe kniebui-
gingen maken. Toen zij mij en
Leijenaar die avond kwamen halen
zei ik: ou is het gebeurd, nou
schieten ze on toch nog kapot. En
zelfs in het Huis van Bewaring be-
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seften we eerst nog niet dat we be-
vrijd werden. Ik beb alles door deze
film weer voor mij gezien. Hier en
daar is in de film wel iets anders.
maar wat geeft dat?"
Wekenlang was er gewerkt aan deze
overval, onder leiding van Piet Kra-
mer, een man voor wie commissaris
Dreeuws de diepste bewondering
koestert. Het vraagstuk was hoe de
overvallers in de gevangenis moes-
ten komen. Er werd gedacht aan
over de gracht varen met een boot.
er werden plannen gesmeed om door
een zijpoort binnen te komen. Gadse
oftewel inspecteur G. Spoelstra op-
perde het idee om het simpelweg
door de poort te doen met een in-
sluitingsbevel. Het lukte grandioos.
zonder dat een druppel bloed vloeide
en speciaal dat bleek achteraf de
Duitsers zo te imponeren dat zij geen
represaille maatregelen troffen. Er
was zelfs geen spoor van' de bevrij-
den, er was peper gestrooid op de
brug, toen de laatsten door andere
groepen leden van de ondergrondse,
werden afgevoerd naar onderduik-
adressen.
De overval, waarvoor al voorberei-
dingen waren getroffen toen er nog
geen directe noodzaak bestond, maar
die nog vrij plotseling, evenwel zon-
der dat iets aan het toeval werd ge-
laten, werd uitgevoerd toen bericht
kwam dat een van de gevangenen
de verhoren waarschijnlijk niet lang
meer zou kunnen verdragen, was
een succes. De hele episode herleeft
in de film, waarvoor het huis van
bewaring in de afgelopen herfst we-
kenlang was veranderd in een film-
studio. Er liepen weer Duitsers rond

**
als in de bezetting. Alleen, nu zaten
andere gedetineerden achter de deu-
ren. die snoep en sigaretten kregen
in ruil voor hun "stille" medewer-
king. omdat zij tijdens de opnamen
door lawaai te maken alles konden
bederven. Piet Kramer van toen
kwam kijken hoe het allemaal ging,
hoe producer Rudolf Meijer en re-
gisseur Paul Rotha bouwden aan een
monument voor een verzetsdaad. In
de film speelde mevrouw G. Koop-
man-Sprock oftewel de actrice Diny
prock mee die als de koerierster

Mies samen met mevrouw R. Sijses-
Hofstra. toen Lou in dagelijkse
moeizame fietstochten met brieven,
mondelinge boodschappen en wapens
door het wijde Friese land een aan-
deel had in de overval. En op
de reünie van de verzetslieden na
de première in Leeuwarden, waren
ze er bijna allemaal, die er niet wa-
ren. zoals Jodocus of Johannes KoIH,
werden pijnlijk gemist. Zij behoren
tot de velen die hun leven gaven
voor de vrijheid en alleen al omdat
deze film herinnert aan wat vrijheid
betekent. verdient de Overval ieders
belangstelling. Bovendien is het een
weliswaar simpele, maar ondanks
het ontbreken van franje, adembe-
nemend spannend document.

B. den O.

Foto boven,
Commissaris J. Dreeuws nu korpschef te
Leiden, .. ik zei , nou schieten ze ons

toch nog kapot. . .

Foto onder.
Inspecteur G. Spoelstra (Godse) ... toen
man van het insluitingsbevel, nu korpschef

te Har/ingen.

*Een scène uit "De Overval": inspecteur
Hakker (gespeeld door Kees Brusse) in
de rol van de toenmalige inspecteur
J. Dreeuws, wordt verhoord door de Haupt-
sturmführer Grundman (H. D. Culeman), die
hier probeert de lichamelijk murw geslagen
moor geestelijk ongebroken inspecteur met
een zocht lijntje te verleiden namen te noe-
men.

**"Pos goed op je zelf Piet", zei de koe-
rierster (hier Yoka Berretty) tegen Piet Kra-
mer (Rob de Vries) voor de overvol begon.

3
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"Operatie Meerkoet" te Rossum
op beeldbuis
door de adjudant J. W. KOK K ELI N K te Zaltbommel

Het "hulp verlenen aan wie hulp
behoeft" is in deze winter door vele
leden van het Korps Rijkspolitie wel
op zeer ruime wijze geïnterpreteerd,
getuige de vele manieren, waarop
die hulp,' ook tot de dieren werd
uitgestrekt. Op vele plaatsen in het
land zijn leden van het Korps Rijks-
politie weer betrokken geweest bij
de zorg voor het dier, bij de voede-
ring van watervogels en dergelijke,
die reeds sinds jaar en dag in het
district Vlaardingen van de Rijks-
politie te Water voor wat betreft de
Biesbosch wordt beoefent, maar ook
de aandacht heeft van bijvoorbeeld
de post Kornwerderzand, waarvan
de leden alweer ettelijke tochten
voor het welzijn van de vogels op
het Ijsselmeer hebben gemaakt.
Daarbij is het allemaal niet geble-
ven. Enkele weken geleden toen ook
de Waal door temperaturen van 15
graden en meer onder het vriespunt
lag dichtgevroren, gingen op een
zondagmiddag de postcommandant
van Rossum, de wachtmeester le kJ.
J. de Schiffart en de reserve-wacht-
meester C. E. Cretier, garagehouder
te Rossum, door de bijtende oosten-
wind naar het kanaal dat de Waal

-,----_.~~~-~;~ -

verbindt met de sluizen bij het voor-
malige fort Sint Andries. Zij had-
den elkaar 's morgens al ontmoet en
het plan gemaakt om in nood ver-
kerende watervogels, waarvan velen
de hongerdood tegemoet gingen, te
redden.
In het kanaal zaten verscheidene
meerkoeten aan het ijs vastgevroren.
Middenin was nog een stuk open
water, een leuf die was ontstaan
door een paar sleepboten, die daags
tevoren enkele op de Waal ingevro-
ren schepen hadden verlost.
Het was onzeker of het ijs aan
weerszijden van de sleuf sterk ge-
noeg was en of het mogelijk zou blij-
ken de vastgevroren meerkoeten te
bevrijden. De wachtmeester en de
reserve-wachtmeester hadden terecht
een ladder en een stuk touw bij
zich, zaken die zij zeker nodig ble-
ken te hebben bij hun "operatie
meerkoet". Voetje voor voetje op-
rukkend langs de ladder bereikten
zij vijftien meerkoeten, die behoed-
zaam uit het ijs werden bevrijd en
overgebracht naar de garage van de
reserve-wachtmeester, waar de die-
ren een goede .,service-beurt" kre-
gen en voor ..na-zorg" in een hok

·1'-'a _

Slechts over een ladder waren de dieren te bereiken.

4

Zo ontkwamen bi; Rossum meerkoeten aon
de dood.

bij andere geredde vogels werden
gezet. Een passerende fotograaf
maakte er een aantal plaatjes van,
die nog dezelfde avond op het t.v.-
scherm verschenen in honderddui-
zenden huiskamers, ten bewijze van
het feit, dat de rijkspolitie-ambtenaar
niet alleen maar oog heeft voor over-
tredingen of misdrijven, maar weet
wat plicht is tegenover mens en dier.
Deze plaatjes waren er enkele van
de vele soortgelijke die in de afge-
lopen maanden gemaakt hadden
kunnen worden.

Brandkastkraker
In de gevangenis van de Ame-
rikaanse staat Nebraska is een
brandkastkraker op officieel
oerzoek aan het werk geweest.
De handelsschool van Milford
zond namelijk twee brandkas-
ten naar de gevangenis. Nie-
mand in de school kon ze open-
krijgen omdat de letter combi-
naties verloren waren gegaan.
Prompt verscheen in .The Fo-
rum", een blad voor en door
degenen die in deze gevangenis
hun straf uitzitten, een adver-
tentie waarin een brandkast-
kraker werd gevraagd. Er was
wel liefhebberij ...
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Ontdekkingstocht naar "raffinement" van de olie

in het Sotlekgebied

De olieraffinaderij waarvan het
silhouet machtig afsteekt tegen de
hemel boven het Botlekgebied,
vormt een belangrijke schakel in
de voortschrijdende industrialisatie
van ons land. Industrie eist immers
voldoende en niet te dure energie.
Zolang derhalve de kernenergie
voor wat betreft de toepassing voor
de industrie nog "in de kinder-
schoenen" staat, zal naast de ko-
lenmijnen en de in betekenis toe-
nemende aardgasbronnen, de olie-
raffinaderij een zeer belangrijke
bijdrage in de energievoorziening
blijven leveren. Dit betekent nog
altijd dat er steeds meer ruwe olie
verwerkt moet worden. Eigenlijk al
direct na de tweede wereldoorlog
werd naast de bestaande olieraffi-
naderij te Pernis, door een andere
maatschappij de stichting van een
tweede raffinaderij in ons land
overwogen. Dat bedrijf kwam even-
wel tenslotte niet in ons land maar
bij Antwerpen uit de grond, doch
de plannen voor de tweede raffina-
derij in Nederland kwamen in 1956
andermaal op tafel, waarbij tot
bouw in het Botlekgebied werd be-
sloten. Drieduizend arbeiders van
onder meer dertig Nederlandse-aan-
nemingsbedrijven werkten twee
jaar lang aan de totstandkoming
van dit project. waaruit met een ver-
werkingscapaciteit van omstreeks
4,5 miljoen ton aardolie per jaar of
70.000 vaten per dag het dagelijks
werk van tienduizenden arbeiders
overal in ons land wordt gegaran-
deerd voorzover dat tenminste direct
van energ-ie afhankelijk is. En dan te
weten, dat de raffinaderij in het
Botlekgebied nog maar een 'half pro-

270 km pijpleiding ...

ti

cent van de wereldproduktie omvat.
Voordat deze raffinaderij beschik-
baar was, betrok deze Maatschappij
haar producten van de in 1953 ge-
bouwde raffinaderij te Antwerpen
en van de Lago raffinaderij op
Aruba. Bij de nieuwe fabriek werd
een petroleumhaven gegraven,
waaraan tankers tot 50.000 ton kun-
nen meren. Wanneer de haven Eu-
ropoort gereed is kunnen ook de
grootste tankers ter wereld hier olie
aanvoeren.
Naast de import van ruwe olie,
hoofdzakelijk uit het Midden-Oos-
ten, wordt ook ruwe olie verwerkt
van de ederlandse Aardolie
Maatschappij, welke onderneming
voor 50 % eigendom is van de
Standaard Dil Company of New
] ersey, waarvan de Esso een doch-
ter Mij is en ja ... voor 50 % van
de Koninklijke Shell-groep (N.V.
Koninklijke 1 ederlandse Petroleum
Maatschappij), die dus broederlijk
g-edeeld de vaderlandse olie raffi-
neren.
Bij de gehele opzet van de nieuwe
raffinaderij is ruimte voor uitbrei-
ding gereserveerd met het oog op
de toekomsti e fabricage van che-
mische oroducten.
Gezien de ervaringen met andere
raffinaderijen was het te verwach-
ten dat ook binnen afzienbare tijd
een chemische fabriek op het terrein
zou verrijzen. De bijprodukten die uit
ruwe olie kunnen worden gemaakt
zijn schier onuitputtelijk.
Bij de vervaardiging van organisch-
chemische producten is ook aard-
olie een der voornaamste grond-
stoffen, doch in steeds belangrijker
mate wordt aardolie ook gebruikt
voor de bereiding van anorganische
chemische producten.
De gebruikelijke - traditionele -
grondstoffen voor de bereiding van
org-anische chemische producten
waren steenkool en plantaardig ma-
teriaal. Aardolie heeft over het al-
gemeen genomen deze eerder aan-
gevuld dan vervangen. Dezelfde
chemische producten worden tegen-
woordig vervaardigd uit alle drie
de grondstoffen.
De fabricage van chemische pro-
ducten uit olie is geen afzonderlijke
industrie doch een integrerend deel
van de chemische industrie. Dit had
tot gevolg- dat vele raffinaderijen
een chemische fabriek dichtbij of
op het terrein van hun raffinaderij
hadden gebouwd. De gassen die na-
melijk bij de vervaardiging van
kraakbenzine worden verkregen
dienen als grondstof voor chemische
producten. Nu tegenwoordig ge-
makkelijk te transporteren vloeibare

Duik in de olie
In het district Dordrecht is de
(goede) traditie gegroeid dot elk
joor groepscommandanten en an-
dere staffunctionarissen onder lei-
ding von de districtscommandant ,
de overste A. C. van Gorkum ex- (
cursies ondernemen noor be/ong- (
rijke bedrijven in of bij dit district. !
Daaraan donken wij bijgaand orti-
kei over een van de belangrijkste
nieuwe bedrijven voor ons land,
namelijk de olieraffinaderij in het ~(.
Botlekgebied. Ook dit oedrijf werd
uiteraard op een van die excursies
aanged,oan. Het is van dermate
grote allure dot wij graag ruimte ~~
geven aan bijgaand nogal tech-
nisch moor boeiend relaas d·at de ~
adjudant W. J. van Essen over dit
bedrijf schreef en waarmee wij even
goed in de olie raken. . . ~

2
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olief racties beschikbaar zijn is het
minder noodzakelijk dat olie-che-
mische installaties in de buurt van
een raffinaderij zijn gelegen en
vindt men ook wel chemische fabrie-
ken buiten de terreinen van een raf-
finaderij.
Uit de afvalstoffen van de ruwe olie
kunnen vele producten worden ge-
maakt, waarvan hier een bescheiden
(onvolledig) waslijst je :
isopreen-rubber - een synthetische
rubber -, fenol-aceton, glycerine,
ammoniak, stikstof, etheenoxide en
zijn derivaten, polythenen en poly-
propenen kunsthars plastics, ethyl-
benzenen, styreen (isolatie-stof), al-
kylaat (bestemd voor de bereiding
van synthetische wasmiddelen), op-
lossingsmiddelen, asphalt-bitumen,
roet en nog veel meer.
Bijzonder kenmerkend is wel dat
de wereldproductie van kunststoffen
uit olie vervaardigd, is gestegen
van ± 39.000 ton in 1920 tot 5 milj.
ton in 1960.
Zij overtreft momenteel al de pro-
ductie van de belangrijkste non-
ferro metalen, zoals aluminium, ko-
per en lood.
Maar we zijn inmiddels al te ver in
het chemische afgedaald en keren
thans terug naar het procedé der
olie-raffinage:
Het doel van de raffinage is ruwe
aardolie om te zetten in de produc-
ten die bruikbaar zijn voor de he-
den daag e machine.
De taak van de olieraffinage is de
aardolie te cheiden in een aantal
fracties of componenten.
Een deel van deze componenten
zijn licht en vluchtig, verdampen
snel en worden ruwe benzine ge-
noemd, andere componenten zijn
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meer of minder zwaar en worden
midden destilaten genoemd, die de
basis vormen voor petroleum, die-
sel- en huisbrandolie; de zwaarste
componenten die overblijven vor-
men de stookolie.
De eerste verdeling van aardolie
bereikt men door de gedeeltelijke
destillatie, een proces dat is geba-
seerd op de natuurkundige wet dat
lichte bestanddelen bij lage tempe-
raturen tot koken komen, terwijl de
zwaardere een hogere temperatuur
verlangen om tot het kookpunt te
geraken. In de moderne techniek
bereikt men de fractionele scheiding
door de ruwe olie te brengen op
een temperatuur van ± 4200 C. Dit
geschiedt in het zogenaamde "for-
nuis" van de raffinaderij. In damp-
vorm gaat zij vervolgens naar de
hoge destillatie toren, die van bin-
nen is voorzien van geperforeerde
schotten. De lichte vluchtige be-
standdelen stijgen naar de top van
de destillatietoren, de zwaardere
stijgen tot verschillende hoogten,
terwijl de zwaarste van de bodem
van de toren kunnen worden afge-
tapt. De destillatietoren van deze
raffinaderij heeft een hoogte van 60
meter, de grootste diameter is circa
6 meter.
In de top van de toren komt de
lichte benzine, direct daarna de
zwaardere benzine en op meerdere
plaatsen daaronder de verschillen-
de andere destillaten, die ieder af-
zonderlijk kunnen worden afgetapt.
De volgende aftappunten na de
zwaardere benzine leveren produc-
ten die na een speciale bewerking
diesel- en huisbrandolie, alsmede
industrie-olie opleveren. Dicht boven
de bodem van de toren komt lichte
stookolie vrij, die wordt aangewend
voor lichte industrieën, terwijl van
de bodem zelf zware stookolie wordt
afgetapt die wordt gebruikt voor de
zware industrieën en als brandstof
voor zeeschepen. De destillaten
hebben bij het verlaten van de to-
ren nog een zeer hoge temperatuur,

die door middel van lucht (uniek op
deze raffinaderij) worden gekoeld
en vervolgens in tanks worden opge-
slagen om tot een practisch vol-
maakt eindproduct te worden ver-
werkt.
De zwaardere benzine wordt voor
een verdere bewerking toegevoerd
aan de zogenaamde "powerformer"
- een goed Nederlands woord hier-
voor is nog niet gevonden - waar-
in de zwavel (zeer schadelijk deel
in de ruwe benzine) verwijderd
wordt en de structuur van de mo-
leculen wordt veranderd. De ben-
zinef racties worden daartoe tot
zeer hoge temperaturen van 5000 C
verhit en naar een reactor geleid,
waarin zich een platina katalysa-
tor bevindt. Het platina veroorzaakt
een omvorming van iedere molecul
benzine, of om de taal van de che-

Voor wie van cijfers houdt

oppervlakte van het terrein
opgespoten hoeveelheid zand
terreinverhoging
aantal heipalen

hoeveelheid beton
hoeveelheid staal
totale lengte van de op het
terrein aanwezige pijpleidingen
totale oppervl. v. h. wegennet
aantal tanks

grootste tank

192 ha
5 milj. ton
4,5 meter
2700 met een gezamenlijke

lengte van 57 km
30.000 m3
30.000 ton

270 km
13.000 m2
92 met een gezamenlijke inhoud

van 800.000 m3
24.000 m3

micus te gebruiken, het maakt dat
elk van de koolwaterstofmoleculen
van een rechte in een ringvormige
keten wordt veranderd. Dit betekent
in de practijk dat de oorspronkelijke
benzinefractie, die in de hedendaag-
se motoren een slechte verbranding
zou veroorzaken, wordt veranderd
in een zuivere en stabiele brandstof
met een maximum van energie. Na
door de katalysator te zijn gegaan,
passeert de benzine opnieuw enkele
kleinere destillatietorens, waarin zij
opnieuw in enkele fracties wordt ge-
scheiden, waarbij het propaan-bu-
taangas vrijkomt. Door een latere
menging worden deze in de juiste
verhouding weer samengevoegd en
kleinere toevoegingen van bepaalde
stoffen, z.g. "additives" zorgen dan
voor een efficiënt eindprodukt, de
benzine.
De midden-destillaten (dus ruwe
diesel- en huisbrandolie) worden
door een Z.J:{. .Jrydrofiner" (ook niet
goed in Nederlands vertaalbaar) ge-
voerd, waarin zij in contact worden
gebracht met waterstofgas en ver-
volgens over een andere katalysator
worden geleid, waarbij zwavel en
andere schadelijke bestanddelen
aan de moleculen worden onttrok-
ken.
De basis-producten krijgen dus
ieder voor zich een aparte behande-
ling en worden daarna door men-
ging samengevoegd tot eindproduc-
ten, in dit geval dus tot diverse
soorten diesel- en huisbrandoliën.
Al deze producten worden boven-
dien nog gewassen met loog, hetzij
met koperchloride, zodat de grootst
mogelijke zuiverheid van de eind-
producten wordt bereikt.
Die eindproducten zijn: industrie-
gas, propaan- en butaangas, ben-
zine, tractorpetroleum, brandstof
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voor straalmotoren, dieseloliën, huis-
brandoliën, gasolie, lichte en zware
stookoliën.
Al deze producten worden nog eens
voor aflevering door het zich op het
terrein bevindende laboratorium ge-
test.
Ik zei dat het hierbij gebruikte koel-
systeem uniek is en zo'n kreet be-
hoef t een zekere toelichting.
De technici zijn bij deze raffinaderij
afgestapt van de veelal gevolgde
conventionele waterkoeling.
In feite is het luchtkoelingssysteem
vooral in aanschaf kostbaarder,
maar met waterkoeling zit men
steeds weer met 't lozingsprobleem.
Directe lozing van afgewerkt koel-
water mag zonder meer niet in de
rivier geschieden en eist dan weer
zuiveringsinstallaties. De hier ge-
volgde methode is uniek in Europa
en bestaat uit een aantal krachtige
electromotoren, die middels propel-
lers een sterke luchtstroom verwek-
ken voor de koeling.
Het hoofdcontrole-bureau van dit
bedrijf lijkt veel op de schakelin-
stallatie van een groot electrisch be-
drijf. Op grote schaal zijn hier elek-
tronische instrumenten toegepast.
Het gehele raffinageproces kan in
deze electronische controle-kamer
op de voet worden gevolgd en bij-
geregeld waar nodig. De t'ehele raf-
finaderij kan op zon- en feestdagen
op een volledige capaciteit draaien
met een bezetting van slechts om-
streeks 25 man personeel.
Een enkele druk op de knop van
een bepaald electronisch instrument
geeft inhoud of temperatuur van de
grote opslagtanks zeer nauwkeurig
weer. Alles kan op afstand bediend
en geregeld worden.
De veiligheidsmaatregelen zijn zo-
danig dat ongelukken practisch zijn
uitgesloten. Mocht er onverhoeds
toch iets gebeuren dan is een zeer
parate en goed getrainde fabrieks-
brandweer onmiddellijk met alle
mogelijke moderne materiaal ter be-
schikking.
Het bedrijf beschikt voorts over een
laboratorium en een eigen medi-
sche stat.
Direct voor de ingang, waarvoor
zeer ruim gelegenheid tot parkeren
is, treft men het grote administra-
tiegebouwaan. Door de zeer rechte
wanden en het vele glas waaruit het
is opgetrokken, kreeg het zeer spoe-
dig de bijnaam van het aquarium.
Treedt men het echter binnen dan
waant men zich in de hal van een
modern hotel, waarin zijn onder-
gebracht een prachtige ..... zaal
tevens te gebruiken als bioscoop-
zaai, een eig-en keuken en eetzaal en
alle mogelijke comfort.
Dit en nog veel meer hangt ten
nauwste samen met de benzine in
uw bromfiets, de olie voor uw
haard, de inhoud van uw petroleum-
stel maar ook met de wasmiddelen
en de plasticemmers in uw keuken.
Het zit allemaal "in de olie."

B

Reacties op omslagfoto .
De omslagfoto op het februarinum-
mer 1963 van het Korpsblad Rijks-
politie heeft hier en daar reacties
gewekt, die het gevolg zijn van vra-
gen, gerezen naar aanleiding van
die foto. Omdat soortgelijke vragen
wellicht elders zijn gerezen, publi-
ceren wij hierbij de vragen en het
antwoord daarop.

De wachtmeester le kl. J. M. Mudde
te 's-Gravenhage schrijft:

Bij een nadere beschouwing van
de foto's in het februarinummer
is onder collega's echter een me-
ningsuerschil ontstaan met betrek-
king tot de omslagjoto. Aan u de
daad om dit meningsverschil ol' te
lossen. Er zijn. er die menen, dat
die collega rechts op de foto tij-
dens de opname niet aanwezig
was. HUil argumentatie is, dat de
contouren van die collega onna-
tuurlijk aandoen ten opzichte van
de andere objecten op de foto.
Tevens missen :ij op de sneeuwen
gedeeltelijk op het ijsvlak de z.g.n.
zijschaduw van die collega. Deze
zijschaduiu is bij de paarden en
arreslede duidelijk zichtbaar. Ook
vinden =ijde lichtvalling die weer-
kaatst wordt op het linkerbeenstuk
niet in overeenstemming met de
werkelijkheid. aangezien het zon-
licht van een andere zijde komt.
Ook had de huidskleur volgens
hen donkerder moeten zijn, onge-
veer overeenkomstig de gezichts-
weergave van de bestuurder van
de arreslede. Het is, zeggen zij,
practisch een tegenlichtopname,
waardoor grijstinten donkerder
worden. De:e collega is uit een
bestaande foto geknipt en op deze
foto geplaatst: geretoucheerd en
vervolgens geclicheerd. Andere
zeggen. deze collega stond ter-
plaatse toen de opname werd ge-
nomen, doch tijdens die opname is
er gebruik gemaakt van aanvul-
lend blitslicht. waardoor ver schil-
lende effecten worden overstraald.
Uit het vorenstaande moge bij !l

niet de gedachte zijn opgekomen
van een zekere critiek, want dit is
in het geheel niet aanwezig, doch
het is zuiver en alleen een be-
staand meningsverschil onder col-
lega's.

Mevrouw Chr. Sildez-Kamperman,
echtgenote van de postcommandant
te Ankeveen. vraagt:

Hoe komt u aan die wachtmeester
1e kl.? Iedereen belt me op elJ
zegt dat het mijn man is. De kin-
deren en zelfs mijn man zien geen
verschil. Wie is die dubbelganger?
Mijn man is nog nooit in Fries-
land geweest, dus hij kan daar ook
niet bij die wedstrijden geweest
zijn, Wij vinden het enig, maar
zijn toch aalt wel erg nieuwsgierig
wie het is.

Beide reacties bewijzen dat het
Korpsblad Rijkspolitie nauwkeurig
wordt gelezen, de foto's met aan-
dacht beschouwd en dat is verheu-
gend. Er valt ook uit af te leiden
dat de rijkspolitie-ambtenaar zich
niet laat misleiden, diens echtgenote
evenmin.
Ten aanzien van de eerste brief
moet gezegd dat de foto inderdaad
een montage is. De wachtmeester op
de omslagfoto was er wel, de paar-
den en arresleden ook. Bij arresle-
denwedstrijden is het evenwel dik-
wijls moeilijk de beide in een be-
paalde ronde kampende sleden op
een foto vast te leggen, omdat de
ene slee de andere dikwijls ver voor-
uit is. Er waren derhalve al ettelijke
foto's gemaakt waarop de wacht-
meester le kl. te zien was met één
slede, terwijl de foto met twee sle-
den pas een juist beeld zou geven.
Aangezien er ook nog een foto was
gemaakt met twee sleden maar zon-
der wachtmeester, is er een montage
gemaakt, die voor het clicheren nog
geretoucheerd had moeten worden.
Dat is niet bij de c1ichéfabriek ver-
geten en behalve ten aanzien van de
contouren van de wachtmeester le
kl., als ten aanzien van lichtval en
schaduwen rezen dus terecht beden-
kingen. "De wachtmeester le kl. op
de foto is uiteraard niet de post-
commandant te Ankeveen, maar de
wachtmeester le klas J. Dijkstra
te Joure bij wiens standplaats, na-
melijk te Broek de foto werd ge-
maakt.

De redactie.
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UNIEKE GEBEURTENIS IN APELDOORN

Zestien R.P. ambtenaren uit,

ontvangen tegeli;k N.S.f.
één district
diploma

door opperwachtmeester J. J. H. V A N A E R S SEN te Nijmegen

..

In het district Apeldoorn komt de
liefde voor de sportbeoefening van
twee kanten. Enerzijds van de dis-
tri ctscommandant, de overste jhr.
A. M. C. Mollerus, die de sport een
zeer warm hart toedraagt en ander-
zijds (we zouden haast zeggen, hoe
kan het anders) van de politieman-
nen in het district, die bereid zijn
ook in eigen tijd sport te beoefenen.
Overste Mollerus bracht het per-
soonlijk onder woorden, toen hij op
26 februari j.l. in hotel Bloemink in
Apeldoorn een unieke gebeurtenis
inleidde. Uniek inderdaad, want het
was voor de eerste maal in de ge-
schiedenis, dat tegelijk 16 N.S.F.-
diploma's in één district konden
worden uitgereikt. De Ned. Sport
Federatie had in deze uitzonderlijke
gebeurtenis dan ook aanleiding ge-
vonden aan de overste Mollerus te
verzoeken aan de uitreiking een
feestelijk tintje te mogen geven. Een
verzoek waarop de overste van harte
was ingegaan, zo bleek uit zijn toe-
spraak. Hij memoreerde verder in
het kort, wat er al zo kan worden
bereikt, als de "liefde van twee zij-
den komt". Het district Apeldoorn
was 11 maal atletiekkampioen van
het ressort Arnhem en heeft bloeien-
de tafeltennis-, judo- en volleybal-
afdelingen. En toen van dienstzijde
geen vrije-tijd-faciliteiten meer wer-
den verleend voor de voetbalsport.
zeiden ze in Apeldoorn, dan voet-
ballen we in eigen vrije tijd. Het
was juist deze houding, dit niet in
de steek laten, dat door de overste
bijzonder op prijs was gesteld. Ver-
der roemde de spreker het stimule-
rende voorbeeld en harde werken
van de sportinstructeur van het dis-
trict, adjudant J. v. d. Starre.
Van de zijde van de N.S.F. waren
op deze bijeenkomst aanwezig, de
kapitein H. W. Handgraaf en de
heer S. M. Lansink, respectievelijk lid
en secretaris van de werkgroep vaar-
digheidsproeven en mej. E. J. Kroese.

secretaresse van de afdeling vaardig-
heidsproeven van de N.S.F.
Kapitein Handgraaf voerde namens
de Federatie het woord. Het was
voor hem, zo zei hij onderrneer, een
geruststelling zich onder sportieve
mensen te weten. "Hoe kan het ook
anders, met overste Mollerus aan het
hoofd," zei hij letterlijk. Spreker
noemde het N.S.F.-diploma een te-
genwicht tegen de topprestatie en
een veelzijdigheid op sportgebied,
waarop de bezitter terecht zeer trots
mag zijn. Ook hij roemde het werk
van adjudant v. d. Starre. Dit werk
heeft grote propagandistische waar-
de en wordt door de N.S.F. zeer op
prijs gesteld. Uit erkentelijkheid
hiervoor mocht hij, namens de Fe-
deratie, aan adjudant v. d. Starre
een boekwerkje overhandigen over
de Olympische beweging en haar be-
tekenis voor de sportbeoefening.

a de toespraak bleek ook waarom
mejuffrouw Kroese mee naar Apel-
doorn was gekomen. Terwijl kapitein
Handgraaf de diploma's uitreikte,
speldde zij de medailles op de borst
van de geslaagden. Een geste die
kennelijk zeer op prijs werd gesteld.
Ook van de zijde van andere sport-
organisaties ondervond de bijeen-
komst - gewaardeerde - belang-
telling. De heer W. J. Ca reis ver-

tegenwoordigde het Kon. Ned. Gym-
nastiekverbond en de heren G. Rijke
en F. de Rooy de Ned. Boksbond.
Acte de présence gaven tevens de
toegevoegd officier in het district
Apeldoorn. kapitein E. Spierenburg
(zelf viermaal N.S.F.-diplomaj en de
voorzitter van het district Apeldoorn
der S.R.G.A., adjudant Chr. v.
Ooijen. Opperwachtmeester T. G.
Hagelaar voerde tenslotte het woord
namens de geslaagden. Hij deed dat
op de van hem bekende, humoris-
tische wijze. Uit zijn woorden sprak
vooral de dank voor het werk van
adjudant v. d. Starre en de officials.
De navolgende zestien politiearnbte-

naren verschenen voor de charmante
.S.F.-secretaresse, om te worden

"gedecoreerd":

De wachtmeesters Ie kl. J. Quist,
groep Elburg; M. B. H. Harrnsen,
groep Brummen; H. Mulder, bereden
groep Apeldoorn; R. P. A. M. Leus-
sink, bereden groep Apeldoorn;
wachtmeester G. S. Schoots, bereden
groep Apeldoorn en adspirant H.
Keizer, alleen voor de eerste maal
(N.S.F.-diploma wel te verstaan);
de wachtmeesters le kl.: J. S. v. d.
Werf, groep Epe; A. J. H. Bosch,
groep Brummen; H. J. v. d. Wal,
groep Brummen, E. Harmelink, groep
Nijkerk; E. Lutjes, groep Hattem;
H. B. Groothuis, bereden groep Apel-
doorn en J. J. Ruessink, groep Voorst,
tweede maal.
Zilver (derde maal) voor wachtm.
Ie kl. H. J. Janssen, verkeersgroep
Apeldoorn. Zilver (bijna goud ?
vierde maal) voor opperwachtmees-
ter T. G. Hagelaar, bereden groep
Apeldoorn en tenslotte het goud
(vijfde maal) voor adjudant J. v. d.
Starre, staf district Apeldoorn.
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Hol gezwets over reflecterende
R.P. vesten

Nadat enige ongevallen zijn gebeurd
waarvan bij nacht en ontij opererende
leden van het Korps Rijkspolitie het
slachtoffer zijn geworden omdat zij
door automobilisten niet werden op-
gemerkt, is de vraag gerezen hoe de
veiligheid op dit punt kan worden
vergroot. Daaruit is een proef voort-
gekomen met de scotchlightvesten,
die nu vrij algemeen worden inge-
voerd aangezien de proeven het nut
daarvan bewezen. Daarna is het vest
inzet geworden van discussies, waar-
bij onder meer de kritiek naar voren
kwam, dat soortgelijke vesten in ge-
bruik zijn bij kantonniers van Rijks-
waterstaat en dat "men" derhalve
geen verschil meer zou kunnen zien

tussen politie- en Rijkswaterstaats-
ambtenaren. Men kan over de vraag
of de vesten al dan niet fraai zijn
van mening verschillen, maar in feite
gaat het om de veiligheid, want een
door een dergelijk vest wellicht "Ie-
lijke levende" rijkspolitie-ambtenaar
is in elk geval meer waard dan "een
mooie dode", om het maar eens cru
te zeggen. Overigens heeft het vest
zelfs buiten Nederland de aandacht
getrokken. Het Engelse dagblad "The
Times" heeft er zelfs in een nogal
licht gestemd hoofdartikel aandacht
aan besteed.

"Als men de agenten in het oog
krijgt". aldus .,The Times", zal
men over bijzonder sterke zenuwen

Nog meer N.S.F.-diploma's

De .Jandelijke" lijst van geslaagden voor de vaardigheidsproeven van de
N.S.F. over het laatste kwartaal van 1962, ziet er al volgt uit:

Adjudanten:
R. G. A. Oldenkotte, Breda
W. Kristelijn, Middelburg
J. van der Starre, Apeldoorn

Opperwachtmeesters:
N. Boerboom, Bergambacht
J. Splinter, Hazerswoude
D. C. Kleijbeuker, Ammerstol
L. Bouman, Rucphen
P. J. Beckers, Rijsbergen
J. H. Fijnenberg, Breda
B. J. Kuiper, Hilversum
F. W. J. Schutte, Chaam

Wachtmeesters 1e kl.:
S. de Jong, Kolhorn
W. P. Wisse, Groet
H. Mulder, Apeldoorn
H. B. Groothuis, Apeldoorn
H. J. v. d. Wal, Empe
A. J. H. Bosch, Brummen
J. S. v. d. Werf, Ernst
E. Lutjes, Heerde
E. Harmelink, Hoevelaken
J. J. Ruesink, Wilp
M. B. H. Harmsen, Brummen
J. Quist, Elburg

(4)
(4)
(5)

R. P. A. M. Leussmk, Apeldoorn (1)
J. G. A. van Zijl, Den Haag (1)
J. L. DingIer, Alkmaar (1)
J. de Boer, Heiloo (1)
H. Boersema, Heiloo (1)
P. Antheunisse, Valkenburg (5)
G. W. Assendelft, Leiden (3)
D. Smit, Leidschendam (4)
J. Meijer, Raamsdonkveer (8)
W. J. Anker, Den Haag (3)
K. van Wilgen, Nieuwerkerk aan

de IJssel (1)
A. S. van der Oost, Den Haag (2)
H. J. Janssen, Harderwijk (3)
S. van Biene, Teteringen (8)
W. van Atten, Baskaap (3)
A. van der Gtesse n, Dinteloord (3)

(2)
(1)
(2)
(6)
(11)
(9)
(6)
(8)

(2)
(2)
(1)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(1)
(1)

Wachtmeesters:
G. S. Schoots, Apeldoorn (1)
W. P. van Zijl, Leiden (4)
R. K. van Biezen, Sassenheim (1)
J. Plasmans, Den Haag (4)

Adspirant:
H. Keizer, Apeldoorn (1)

Het tussen () geplaatste cijfer geeft aan hoeveel maal deze proef is afgelegd.
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moeten beschikken om geen "shock"
op te lopen. Motorrijders zijn op
zichzelf al opmerkelijke verschij-
ningen,"

Het blad vervolgt: "Politieagen-
ten, of ze nu Nederlandse zijn of
een andere nationaliteit bezitten,
zien het natuurlijk niet helemaal
vanuit dit oogpunt. Toch zal het
hen moeilijk vallen om, nu er aan
hun traditionele uniform het vlam-
mende rood van de vesten is toe-
gevoegd, op hun brommende,
loeiende motoren niet even er aan
te denken dat ze nu, laten we zeg-
gen, ,,i.sts speciaals in hoge mate"
zijn geworden. En de kleur rood
in het vest, afgezien van de poli-
tieke bijbetekenis, is daarbij nog
een inspirerende, aanvurende
kleur.

Laten we eens denken aan een
voetballer uit Wales die een vrij
matig speler is in zijn club. Trek
deze man nu het rode vest van
zijn landstreek aan en hij wordt
over het algemeen een dolzinnig
optredende, tierende duivel.
Het is een gelukkige omstandig-
heid dat politieagenten er op ge-
traind zijn het hoofd koel te hou-
den en dat de Nederlanders de
reputatie genieten een keurig en
kalm volk te zijn. Anders zouden
ze misschien zelf voortdurend in
de war zijn door hun opzienbarend
uiterlijk en dat zou toch werkelijk
wel een beetje te veel zijn."

Men kan van een Engels blad na-
tuurlijk niet verwachten dat het ver-
schil kent tussen agenten en wacht-
meesters, temeer niet, waar vele Ne-
derlandse bladen op dit punt nog in
het duister tasten, maar dat het he-
lemaal niet blijkt te begrijpen waar
het allemaal om draait - afgezien
van de vraag of de vesten al dan
niet fraai zijn - en derhalve de
zaak afdoet in enig "hol gezwets"
- dat is - dunkt ons - een be-
treurenswaardig feit, waarvan akte!

B. den O.
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I.n "Een Historiesch Verhaal van veele en nooit meer gehoorde
Voorvallen, die geschiet zyn in verscheide Harde Winters", in de
achttiende eeuw uitgegeven te Amsterdam, lazen wij dat men in
1709 in januari en februari met paarden en sleden over de Zuider-
zee trok, van Staveren naar Enkhuizen en verder, nadat het zo
hard gevroren had als het "bij Menschen geheugen" niet gedaan
had. Bekend zijn soortgelijke verhalen uit de winter van 1891, maar
het zinkt allemaal in het niet bij de eerste toertocht voor perso-
nenauto's, die op 20 februari werd gehouden over hel l j sselmeer,
langs Workum, Medemblik, Uleroershoo], Staveren en Hindeloo-
pen. Ruim achthonderd auto's reden bijna honderd kilometer over
de staalharde, vijftig tot tachtig centimeter dikke ijsvloer, die Hol-
land met Friesland verbond, waarop omstreeks honderd manschap-
pen van de rijkspolitie te land en te water, allemaal plotseling
rijkspolitie te ijs geworden, dienst deden op de merkwaardige weg
over het water, waar noch wegenverkeersreglement. noch. binnen-
aanvaringsreglement van toepassing waren, maar waar alles niet-
temin voortreffelijk geregeld was voor dit unieke schouwspel dat
zijn weerga in de historie niet had.

Rijkspolitie
van unieke

Later optrel

Op zondag 24 februari ioes.d ?de· tocht nogeens herhaald en waren
er omstreeks 4000 deelnemers, die bovendien ook Enkhuizen aan-
deden. Na de twee geslaagde toertochten voor personenauto's moest
evenwel de rijkspolitie gaan optreden tegen automobilisten, die
eigenmachtig en zonder vergunning van de rijkspolitie het l l ssel-
meer opgingen, een en ander om ongelukken te voorkomen. Er wa-
ren bij Lemmer, Hoorn. Staveren en de Afsluitdijk. buiten de ge-
controleerde route, voertuigen door het ijs gezakt. a een proef om
met behulp van een vliegtuig van de Dienst Luchtvaart van de
Rijkspolitie de kentekens van auto's op het ijs vast te stellen bleek
het mogelijk de wagens aan te houden waar zij aan de kust komen.

Er waren voor deze tocht door de
rijkspolitie deugdelijke voorbereidin-
gen getroffen, evenals trouwens
door de ijsclubs van Workum, Wer-
vershoof, Medemblik, Sta veren en
Enkhuizen. De ijsclub Workum had
eigenlijk al op 9 februari een der-
gelijke tocht willen houden, maar de
overste A. K. Holthuis, dis tri cts-
commandant van de rijkspolitie te
Water in het district Leeuwarden,
onder wiens territoir het Ijsselmeer
valt, weigerde hiervoor goedkeuring
te geven in verband met de werking
van het ijs. Een goede week later
kwam het ijsclubbestuur van Wer-
vershoof over het Ijsselmeer om de
zaak andermaal aan te snijden. Het
ijs werd onderzocht en er werden
dikten gemeten van vijftig tot tach-
tig centimeter. Een uitgebreide or-
ganisatie kwam op gang, want het
was wel duidelijk, dat de eventuele
risico's zoveel mogelijk beperkt dien-
den te worden. Er werd een baan
geveegd met drietons tractoren, rijks-
waterstaat zegde toe het spuipro-
gramma voor het Ijsselmeer op te
zullen schorten, teneinde het afslij-
ten van de onderkant van het ijs
tegen te gaan. Bij sneeuwval of in-
vallende mist zouden mistseinen, ha-
venlichten en dergelijke in werking
worden gesteld en over de kistwer-
ken in het ijs zouden bruggen wor-
den geslagen.
"Dit wil allemaal nog niet zeggen,
dat er geen enkel risico blijft be-

De overste A. K. Holthuis. commandant van het district Leeuwarden
van de Rijkspolitie te Water, tot wiens territoir het Ljsselmeer be-
hoort zei ons: "Deze maatregelen werden genomen in overleg met de
commissarissen van de koningin in Noord-Holland en Friesland. De
politie immers ook heeft de obdr ach; om daar waar de veiligheid in
gevaar komt de nodige maatregelen te treffen. Het gaat uitsluitend
om de veiligheid. Bij de twee officiële toertochten die =ijn gehouden
is het noodzakelijk gebleken de route grondig te controleren. Er
sprongen vooral' s morgens elke dag weer nieuwe barsten in het ijs,
soms van meer dan een halve meter breed. Van bouena] was duidelijk
te zien dat door die barsten 011 sommige plaatsen een soort vastlig-
gende ijsschotsen of ijseilandjes waren ontstaan. Er waren nog vele
gevaarlijke plaatsen en daarom mochten er geen auto's op het ijs wan-
neer er geen officiële toertocht werd gehouden ofJ een tevoren deug-
delijk gecontroleerde baan. Je weet nooit wat het ijs doet en het is
niet mogelijk om op dit punt terug te grijpen op ervaringen van
vroeger.
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staan, de risico's worden alleen maar
zoveel mogelijk beperkt en het is
duidelijk, dat elke overheids- of
hulp verlenende instantie zich distan-
cieert van de verantwoordelijkheid
voor het deelnemen aan deze tocht",
zei de overste Holthuis tijdens een
persconferentie. Hij deed ook uit de
doeken. dat men aanvankelijk de
route nog had willen uitbreiden tot

.l, zorgde voor "glad verloop"

auto's er onderweg waren vanuit
Medemblik of Wervershoof. Een
T.P.W. op het Ijsselmeer comple-
teerde het net en voor de surveil-
lance op de route zelf stonden 6
auto's en 5 motoren met zijspan
klaar. Daarnaast waren er mobiele
en vaste E.H.B.O.-posten en de
A.N.W.B. had op de route de be-
kende blauwe borden geplaatst, ver-

mandant van het district Heeren-
veen, waartoe Staveren, Hindeloo-
pen en Workum behoren en voorts
ook de kapitein P. Spaanderman de
route volgden. Zij waren trouwens
niet de enigen.
In de morgenuren, toen het aanvan-
kelijk bij de controleposten zeer stil
bleef, trok ook de adjudant J. J.
Bierma van de rijkspolitie te water

~-autotochtenover Ijsselmeer
den tegen ongeorganiseerde oversteek noodzakelijk

Oudezeug. "Ik had daar graag heen
gewild omdat ik Oudezeug zo'n aar-
dige naam vind op een controlestem-
pel," zo zei hij, ,.maar het werd
toch niet verantwoord geacht." Er
zouden, zo deelde de overste nog
mee maximaal tweeduizend auto's
op het ijs worden toegelaten.
De rijkspolitie was erop klaar, die
dag. Er was een mobilofoonnet met
tien stations ingesteld, die voortdu-
rend onderling contact hadden, zo-
dat men in Staveren, Hindeloopen
of Workum precies wist hoeveel

keersborden op het ijs, die precies
vertelden dat Staveren nog twaalf
of Workum nog 23 kilometer weg
lagen. ergens achter de door nevel
beperkte horizon van de uitgestrekte
doodstille ijsvlakte, ergens aan het
eind van de ijzige weg over het IJs-
selmeer. waarop ook de Wegen-
wacht voor een dag een unieke
nieuwe route had. Boven het IJssel-
meer vloog de overste Holthuis,
speurend naar eventuele opstoppin-
gen. terwijl over het ijs zelf onder
meer de majoor G. van Dijk, com-

in Leeuwarden er opuit om getuige
te zijn van de laatste controle van
de baan over zee, die plaats vond
met de drietons tractoren die ook de
baan hadden geveegd. Bij de start
in Workum stonden vele leden van
de rijkspolitie te Water uit de dis-
tricten Leeuwarden en Nijmegen om
ervoor te zorgen, dat niemand, ook
al had hij zijn tientje inleggeld en
nog een rijksdaalder per medepas-
sagier betaald teneinde de tocht te
kunnen maken waar hij nog over
aan zijn kleinkinderen zou kunnen
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vertellen. vertrok zonder in het be-
zit te zijn van de aanwijzingen die
de rijkspolitie voor de deelnemers
had opgesteld. Die aanwijzingen wa-
ren even merkwaardig als de tocht
zelf. Er werd op gewezen dat de
deelnemers de tocht geheel voor
eigen verantwoordelijkheid maakten
en dat niemand voor eventuele scha-
de verantwoordelijk kon worden ge-
steld. De wegenverkeerswetgeving
en het Binnenaanvaringsreglement
zijn vanzelfsprekend tijdens het rij-
den op het Ijsselmeer niet van toe-
passing, zo lazen wij en zelfs dat
was uniek. Want waar kan men on-
gestraft zonder rijbewijs of lichtelijk
onder invloed rijden?
De deelnemers mochten niet sneller
rijden dan veertig kilometer per uur
en dienden een onderlinge afstand
van minstens veertig meter te be-
waren, hetgeen, zo deelde de overste

Holthuis nader mee, meer gericht
was op de veiligheid in verband met
de ijsvloer, dan op een berekening
aangaande de remweg op het ijs. En
bovendien bevatte de lijst van aanwij-
zingen nog een merkwaardige contra-
dictio in terminis, namelijk nat men
geen risico's diende te nemen ook al
omdat de all risks-polissen bij het rij-
den op het Ijsselmeer geen enkel risi-
co zouden dekken. Het waren alle-
maal aspecten die ertoe bijdroegen
dat deze tocht een unieke was en dat
die leden van het korps rijkspolitie,
die bij deze tocht waren ingeschakeld
een zeer bijzondere taak hadden, een
koude taak weliswaar, die echter
niemand onaantrekkelijk heeft ge-
vonden. Wij hebben de tocht gere-
den met de adjudant Bierma, die
overigens bewees dat men bij de
rijkspolitie te Water evengoed met
het autostuur in een slippende wa-

~ . . hoeveel zijn er nou? .

gen overweg kan als met het roer,
de gehele route gereden. Overal von-
den wij leden van het Korps, die
deelnemers van advies dienden, die
wezen op een gevaarlijke bocht na
een afrit, zoals in Medemblik, die
deelnemers in moeilijkheden een
duwtje meegaven, zoals bij de op-
en afrit op de dijk in Staveren, die
veel te steil en te smal was voor
autoverkeer. Daar bij de havenuit-
gang van Staveren was de mobilo-
foonpost ondergebracht in de koepel
van het havenlicht en op de om-
loop hadden de dienstdoende korps-
leden een fraai gezicht over het
merkwaardige ijsfestijn op het IJ s-
selmeer. Overigens liep het niet be-
paald storm voor deze tocht. Vooral
in de eerste uren na de start was het
overal erg rustig. Middenop de
route. in de barre, maar vrijwel egale
vlakte van besneeuwd ijs. hebben wij
met de adjudant Bierma staan luis-
teren naar de diepe, verkwikkende
stilte van het dichtgevroren IJssel-
meer, terwijl de dichtstbijzijnde auto
voor ons slechts een zwarte stip in
de verte en onze "achter! iggers"
slechts stippen in de verte waren.
Er was geen geluid, geen teken van
enig leven, er was geen kust omdat
de horizon schuilging in de lichte
nevel, die de hele dag bleef, ook
toen de zon was doorgebroken. La-
ter op de dag kwamen er meer deel-
nemers en steeg het aantal van min-
der dan vijfhonderd tot iets meer
dan achthonderd.
Bij Wervershoof en bij Staveren.
waar af en toe opstoppingen ont-

17

Rp.org_KB1963_03_mrt_Nr.07 62



f

stonden, werd bewezen dat de or-
ganisatoren en uiteraard de rijks-
politie in feite geen enkele risico
hadden genomen, want zelfs waar
honderden auto's op het ijs stonden,
zoals later ook bij Sta veren waar de
deelnemers lopend over de dijk
moesten om hun stempel te halen,
daar kraakte het ijs zelfs niet.
Grote moeilijkheden kwamen niet
voor. Nou ja, iemand verloor zijn
contactsleuteltje, een ander stond
ergens op de route met een kokende
motor en een derde had een lekke
band, maar daar bleef het bij. Op
sommige plaatsen, waar de banen-
zo duidelijk ui tgezet dat zelfs bij
plotselinge dichte mist verdwalen
uitgesloten zou zijn - elkaar kruis-
ten, was het een zeer merkwaardig
schouwspel om leden van het korps
daar, ergens op het Ijsselmeer, waar
toch eigenlijk geen mens auto's, maar
eerder de boot zou verwachten. het
verkeer te zien regelen. De overste
Holthuis berichtte uit de lucht dat
er wel meer dan tweeduizend auto's
konden worden toegelaten, maar het
aantal automobilisten dat de histo-
rische tocht wilde meemaken kwam
maar even boven de achthonderd.
In elk geval heeft het korps rijks-
politie een belangrijke bijdrage kun-
nen leveren tot een goed verloop
van de eerste autotoertocht over het
Ijsselmeer, waarbij alle oude ver-
halen over tochten met arresleden in
het niet zinken. een tocht waarover

HERALDISCHE VERKENNINGEN

FC\l
~
@

~~

[t,.,..{~1-
., ..... ,; -

/'j,';

na tientallen jaren grootvaders aan
hun kleinkinderen zullen zég-gen:- En
in de barre winter van '63 ging opa
met de auto over het Ijsselmeer. Er
stonden verkeersborden en de rijks-
politie regelde het verkeer ergens
tussen Sta veren en Medemblik ..

B. den O.

~;,..tu."!'

HET HONDJE VAN DE OVER!lTf:

Adjudant N. Vertregt
naar Srouwershaven
Met ingang van
15 februari 1963
is de adjudant
N. Vertregt aan-
gewezen als com-
mandant van de
groep Brouwers-
haven. Op 8 fe-
bruari 1911 is
hij geboren te Middelburg en op 26
oktober 1932 begon hij zijn politie-
loopbaan op het depot van het Wa-
pen der Koninklijke Marechaussee.
Aan het einde van zijn zesjarig
dienstverband, werd hij op 15 okto-
ber 1938 aangesteld tot agent van
politie te Amsterdam, om op 26 ok-
tober 1940 in dienst te treden bij de
toenmalige Marechaussee. Vóór zijn
benoeming tot groepscommandant
was hij vervangend groepscomman-
dant, tevens rayoncommandant te
Someren. Op 1 januari 1946 werd
hij aangesteld tot wachtmeester der
Rijkspolitie le kl., op 1 januari 1954
werd hij bevorderd tot opperwacht-
meester en met zijn aanwijzing tot
groepscommandant volgde per 15 fe-
bruari zijn bevordering tot adjudant.

",,,,1- t."
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Waardering voor Rijkspolitie

te land, te water en te ijs
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Het is op het I] sselmeer niet bij
twee officiële autotochten gebleven
en de belangstelling steeg bij elke
tocht. Duizenden automobilisten zul-
len hun belevenissen over de auto-
tocht tussen Staveren en Enkhuizen
of op de Gouwzee aan hun klein-
kinderen vertellen als een van de
meest opmerkelijke belevenissen in
de barre winter van 1963. Met het
aantal deelnemers steeg ook de hoe-
veelheid werk voor de rijkspolitie en
tegelijkertijd namen de problemen
toe om te voorkomen dat automobi-
listen buiten de officiële tochten om
op het IJsselmeer gingen pionieren.
Immers, buiten de gecontroleerde en
gebaande routes waren nog altijd ge-
vaarlijke plaatsen en diverse voer-
tuigen zakten door het ijs. Niemand
kon dat beter weten dan de leden
van het korps die het Ijsselmeer van
boven hadden gezien. Niemand had
overigens meer zorgen over de sanc-
ties aangaande de maatregelen om
de rijders-zonder-vergunning van
het ijs te krijgen dan de overste
A. K. Holthuis. De opdracht aan de
politie om maatregelen te treffen in
het belang van de veiligheid moest
de politiemannen die automobilisten
naar de dichtstbijzijnde. rijkspolitie-
post aan land verwezen, een basi
geven. Het artikel 461 van het \Vet-
boek van Strafrecht en waterschaps-
keuren boden eventueel nog moge-
lijkheden om op te treden waar on-
willigen aan land kwamen.
Hoezeer overigens het optreden van
het korps rijkspolitie is jtewaardeerd
en hoezeer de tientallen bij deze ac-
tiviteiten betrokken korpsleden aU
hebben gedaan om alles goed te
doen verlopen, blijkt uit eniee brie-
ven van dankbare rijders.

De heer G. Miedema te Winsum
schreef na de tweede tocht aan de
groepscommandant te Workum:

Van de toertocht per auto over ijs
Lllorkum-Medemblik u.u, heb ik en
mijn medetochtgenoten ontzettend
genoten. Dat deze unieke gebeur-
tenis met een dergelijke deelname
toch zo'n groot succes is geworden
is voor een groot deel mede te
danken geweest aan de bemoei-
ingen van de Rijkspolitie te Wa-
ter en de manschappen van uw
dienst te Workum e.o. Vooral
,s avonds toen wij bij donker bij ,t
badpaviljoen te Workum arrtueer-
den in een dubbele soms drie-dub-

bele file. was het bewonderens-
waardig met welk een kalmte, rust
en vriendelijkheid de heren der
politie de één naar Workum de
ander naar Medemblik wees.
Nogmaals onze hartelijke dank
voor U en uw corps.

Hoogachtend,
W.g G. Miedema.

Uit Zwolle kwam deze brief van de
heer H. H. Gassenaar:

Gisteren maakten wij met drie
personen de toertocht over het
ljsselmeer, Zo kregen wij dus aan
het begin het paPier met nuttige
(en aardig gestelde!) aanwijzingen
van uw dienst. Daar wij dit een
bijzonder aardige herinnering aan
de:e tocht vinden zou ik U willen
vragen of het mogelijk is dat U
ons nog twee van deze stencils
toezendt - aangenomen natuurlijk
dat er nog exemplaren over zijn.
Bij voorbaat onze dank voor uw
bemoeienis in deze.
Xu wij U toch schrijven: Alle
waardering voor het vele werk dat
de Rijkspolitie in oerband met

deze tocht verzet heeft, in het bij-
zonder voor de correcte en steeds
opgewekte antwoorden die wij op
onze vragen zonder uitzondering
kregen! Wij noemen dit speciaal
omdat het zelidiscipline vereist
het goede humeur te bewaren tus-
sen zovelen, waaronder steeds weer
vele mensen zijn die zich niet
aan de Tegels houden. De onge-
paste drie en meer rijen naast el-
kaar waren in, naar verhouding,
korte tijd weer gereguleerd tot één.

ogmaals: Dat was keurig werk!

(De heer Gassenaar heeft de stencils
natuurlijk gekregen).

En de heer J. H. Boukema te Mid-
denmeer zond zelfs dichterlijke in-
spiraties. Hij schreef er bij: "Er zijn
ook politiedienaren waarop niet be-
hoeft te worden neergekeken, wat
maar al te vaak gebeurt. Meer men-
selijkheid der burgerij is ook nodig."
Bij zijn schrijven was het rijm ge-
voegd, namens acht Wieringermeer-
bewoners. Het is allemaal toch wel
prettig dat het eens gezegd wordt,
dachten wij!

EEN GASTVRIJE HERMANDAD

Wij reden per auto van d' aore kant,
Over 't l l sselmeer ijs naar 't Friese land,
En wilden in 't mooie Hindeloopen,
Even een kopje koffie kopen.
Doch honderden verdrongen zich in de beide café' s,
"Dat kan wel wat duren", was onze vrees.
Onze dames klaagden hun bittere nood,
Waarvoor zich nu geen gelegenheid bood,
Nergens een bosje of een verlaten Plekje,
In dit overigens zo schilderachtig vlekje.
Gelukkig ontmoetten wij op ons pad,
Een dienaar van de Hermandad,
Die, vol begrip voor de moeilijke situatie,
Z'n sleutelbos greep - en deze met gratie,
Ons overhandigde en wees naar zijn huis,
"U vindt de weg wel, er is niemand thuis,
De W.G. is achter in mijn woning,
Ik moet hier blijven, geen dank, geen beloning."
Getroffen door deze ware menselijkheid,
Zo vaak gemist in onze zaak'lijke tijd,
Groeten wij vanuit "Holland" vandaan,
De onbekende politieman, die zó z'n taak wist te verstaan.
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woensdag 11 oktober 1961.
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Dienst Luchtvaart
10 •Jaar

Onmisbaar onderdeel van Korps Rijkspolitie
De Dienst Luchtvaart van het Korps Rijkspolitie bestond
dezer dagen tien jaar, een belangrijk feit, dat door ieder-
een bij de dienst zelf volkomen zou zijn vergeten, wan-
neer er van buiten de kringen van het korps niet op was
geattendeerd, waarna de commandant, jhr. B. W. F. de
Beaufort in een persconferentie ui t de doeken deed hoe
de dienst tot stand is gekomen en een steeds omvang-
rijker taak te vervullen krijgt.
De Dienst Luchtvaart werd geboren uit de behoefte aan
een speciale tak van dienst op de vliegvelden. Hoe wijd
de perspectieven voor de dienst in deze moderne tijd en
hoe groot de betekenis, zou pas in de loop der jaren
duidelijk worden. Het blijkt alleen al ui t het feit dat er
een afdeling fotografie is gegroeid en dat de Dienst
juist deze dagen is ingeschakeld bij proeven van een
vliegende surveillance boven de autosnel wegen in het
westen, waarbij de waarnemingen van verkeers-overtre-
dingen, opstoppingen of ongevallen radiografisch wor-
den doorgegeven aan de Persehes van de Surveillance-
groep Autosnelwegen. .
Aanvankelijk was er bij de Dienst Luchtvaart nog niet
veel sprake van vliegen, behalve dan voor de wacht-
meesters Verdellen en Verberk, die al voor de dienst er
was vlieglessen gingen nemen en hun brevet hadden toen
de dienst in 1953 werd opgericht. Overigens was er ook
nog geen eigen vliegtuig. Wanneer er gevlogen moest
worden, werd er een toestel gehuurd. De Dienst Lucht-
vaart bestond al een jaar toen het eerste toestel werd
gekocht: een twaalf jaar oude Auster, die voor een zacht
prijsje van de Luchtmacht werd gekocht en als eerste
PH-POL belangrijke diensten bewees. Het Korps Rijks-
politie had er een nieuw werkterrein bij: de lucht.
Van het begin af heeft de majoor De Beaufort het com-
mando gevoerd, maar er zijn bij de negentien leden van
de dienst (waarvan er twee op Eelde werken), meer wer-
kers van het eerste uur, onder meer de commandant van
de groep Schiphol. de adjudant M. C. Weijmer. De
dienst heeft nu acht gebrevetteerde vliegende politie-
ambtenaren en twee vliegtuigen. Verleden jaar kreeg de
dienst de beschikking over een gloednieuwe vierpersoons
Cesna, die het troetelkind is, als was het alleen maar
omdat de technicus, de wachtmeester C. Louw het toe-
stel heeft gemonteerd.
De werkzaamheden van de Dienst Luchtvaart zijn niet

(vervolg op pag. 26)
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De politieke onderwerpen, geschikt voor een be-
spreking aan de bittertafel, zullen in wezen niet
veel verschillen van de grote zorgen der staats-
lieden, De beschouwingen vinden plaats op een
ander niveau, maar een probleem als de zorge-
lijke situatie waarin de Europese Economische
Gemeenschap zich bevindt, dringt zich eveneens
op aan regeringen in West en Oost. Het lijkt erop,
dat president De Gaulle's veto tegen het Britse
lidmaatschap van de Europese Economische Ge-
meenschap de communistische partijen in Europa
ontslaat van de hun opgedragen taak de econo-
mische integratie in Europa en de groei naar een
Atlantisch deelgenootschap te saboteren. Ondanks
de communistische toejuichingen aan het adres
van De Gaulle, worden in de communistische ge-
lederen echter eveneens sterk-kritische geluiden
gehoord ten aanzien van een juiste politiek met
betrekking tot wat de communisten als het
"E.E.G.-probleem" beschouwen.
De verschillen van mening in de communistische
partijen betreffen de kernvraag: moet de verdere
ontwikkeling van de Westerse economische en
politieke integratie zoveel mogelijk geblokkeerd
worden, of dient deze ontwikkeling ondersteund
te worden om eventueel van binnen uit in het
communistische vaarwater geloodst te worden?
Tot in 1962 waren de communisten vrijwel una-
niem in hun ondersteuning van de door de Sow-
jet-Unie geleide oppositie tegen de E.E.G., welk
fenomeen zonder reserve - met veronachtzaming
der feiten - werd veroordeeld als een middel
voor de "monopolistisch kapitalistische exploita-
tie van de arbeidende klasse" en de herrijzenis
van het "West-Duitse revanchisme". Alleen de
Italiaanse communisten opponeerden tegen een al
te krasse veroordeling van de E.E.G.

De kritieke situatie waarin wij terzake van de
E.E.G. zijn beland, heeft enkele dingen duidelijk
gemaakt: de problemen zijn van wereldpolitiek
formaat en er bestaan fundamentele verschillen
van mening in de visie hierop. Niet alleen in het
Westerse kamp, maar evenzeer in het communis-
tische blok.
Evenals de communisten zich afvragen, wat er
nu staat te gebeuren, komen wij in het Westen
niet los van hetzelfde probleem. Het is echter
duidelijk geworden, dat voor de verdere vooruit-
gang van de E.E.G. een zekere mate van politieke
overeenstemming onontbeerlijk is, ook al lijkt die
vooruitgang een zaak van zuiver technische aard:
afbreken van tariefmuren etc.
Hoewel het dus gaat om wereldvraagstukken,
heeft de crisis zich concreet geopenbaard in de

onderhandelingen met Engeland. Dit is hetgeen
waar wij direct mee te maken hebben, hiervoor
moet dus een oplossing gevonden worden, waar-
bij men zich terdege bewust dient te zijn van de
wereld-politieke factoren die mede in het geding
zijn. De redenen waarom De Gaulle niet wil dat
Engeland deel gaat uitmaken van de E.E.G. zijn
niet van technische aard, maar hebben te maken
met die factoren van wereld-politieke aard. Ten
aanzien van de toelating van Engeland tot de
E.E.G. is een redelijke oplossing zeker mogelijk,
natuurlijk met bepaalde tegemoetkomingen van
beide kanten, zonder dat zulks geschiedt ten koste
van het verdrag waarbij de E.E.G. in het leven
werd geroepen of van de vaart en levensvatbaar-
heid van de E.E.G.
Wat moet nu de houding zijn als Frimkrijk wei-
gert verder te onderhandelen? Logisch gesproken
zou men het kwaad bij de wortel moeten aanpak-
ken en de politieke meningsverschillen moeten
beslechten.

Maar het heeft weinig zin De Gaulle te overtui-
gen van de verkeerde kanten in zijn machtspol.i-
tieke conceptie. Deze conceptie komt tot uiting
in het verlangen van de Franse president vorm
te geven aan een continentaal Europa, geba-
seerd op de Frans-Duitse overeenkomst, dat een
tegenwicht moet vormen tegenover Amerika.
Denkt De Gaulle aan een Europa dat zich uit-
strekt van de Atlantische Oceaan tot de Oeral?
De Gaulle staat in zijn opvattingen vrijwel al-
leen. De meeste naties in de Westerse alliantie
willen een hecht verbond met de Verenigde Sta-
ten: een Atlantisch deelgenootschap. De weg die
wij in het Westen nu moeten gaan is geen andere
dan bij voortduring Frankrijk in de praktijk van
het dagelijkse leven onder druk te zetten, aan te
tonen dat in Europa sterke weerstand tegen de
plannen van de Franse president bestaat; dat de
andere Europese landen niet willen medewerken
aan de verwezenlijking van zijn visie op de toe-
komst. Hem moet worden duidelijk gemaakt, dat
de afwijzing van Engeland het voortbestaan van
de E.E.G. bedreigt. Wij willen geen beperkte ge-
meenschap onder Franse of Duitse hegemonie.

En om een gedeelte uit een rede te citeren die
dr. Mansholt enige tijd geleden in Leuven heeft
gehouden: "De Europese Gemeenschap moet een
einde maken aan het versplinterde Europa, dat in
militaire coalities tegenover elkaar staat. Het
moet in onderling overleg, in een Gemeenschap
van gelijkgerechtigde leden een volwaardig part-
ner zijn in een Atlantisch verbond."

23

Rp.org_KB1963_03_mrt_Nr.07 66



War111 te------------------

De warmte in ons bestaan is een
moeilijke aangelegenheid, moeilijk
omdat wij niet er zonder kunnen en
dat zowel in letterlijke als in figuur-
lijke zin. Warmte is een vraagstuk
als het gaat om de verwarming van
onze woning in een barre winter als
die van 1962-1963. Neem alleen
maar de kachels of haarden. Vroe-
ger, toen de mens nog geen huis had,
in holen of hutten leefde en ook la-
ter nog, waren er lang niet die pro-
blemen van tegenwoordig. Je maak-
te simpelweg een vuur met hout of
van turf. En kwam de mens daarbij
niet voldoende op temperatuur, dan
was het simpelweg te koud. Overi-
gens was de mens meer gehard en
dikwijls doelmatiger gekleed. Nu lo-
pen we bij de eerste nachtvorst hui-
verend rond en beginnen tegelijker-
tijd de gesprekken over die haard of
kachel, die het eigenlijk niet doen
kan. De verwarming is een onuit-
puttelijke bron van conversatie ge-
worden. Want: wat zal het wezen?

Centrale verwarming is duur in aan-
schaf, gasverwarming is duur in ge-
bruik ondanks de reuze gasbel in de
grond bij Slochteren, waar wij nog
altijd niets mee doen dan er over
praten. Elektrische verwarming is
gezien het aantal calorieën per kilo-
watt, bijzonder onvoordelig en alleen
maar geschikt in herfst of voorjaar,
of voor kleine vertrekjes, die maar
een paar uur per dag gebruikt wor-
den. Dan blijven nog over kolen en
olie. Olie is gemakkelijk; geen ge-
zeur met aanmaken, asladen legen
enzo. Maar eigenlijk is het een beet-
je vreemd dat wij de olie, waarvan
de aarde toch maar betrekkelijk ge-
ringe voorraden heeft, gebruiken om
die op te branden, doch dat is een
heel ander hoofdstuk. Er is in elk
geval veel meer steenkool dan olie
en bovendien wordt ons veelvuldig
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voorgehouden dat gezellige mensen
kolen stoken. En wij willen toch zo
graag allemaal gezellig zijn?
Nou dan!
Dus heeft verreweg het grootste
deel van de vaderlandse mens-
heid een kolenhaard, zeer dikwijls
een convector. die toch zo voordelig
brandt en waar nootjes IV of V in
kunnen. Dus jouwt iedereen met de
kolenkit en dus leeg ik trouw iedere
morgen de stoffige asla. De nog niet
zo lang geleden als goedkoop aan-
geprezen nootjes zijn inmiddels duur-
der dan de grotere kolen en dat die
grotere naar verhouding meer warm-
te geven, daarover wordt nauwelijks
gepraat, evenmin als over het feit
dat die nootjes niet naar inhoud
maar naar gewicht en toevallig
meestal nat geleverd worden. Maar,
ze geven de voor ons bestaan onmis-
bare warmte., zij het tegen een voort-
durend toenemend bedrag, waarover
wij - terecht - dikwijls klagen.

Er is evenwel ook nog een andere
dan de puur calorische waar wij niet
buiten kunnen en hoewel die warmte
gratis is, buiten wij die te weinig uit,
zo realiseer ik mij soms. Het is die
warmte die vrijkomt bij de dagelijk-
se omgang tus en mensen, die voel-
baar wordt bij een enkel woord, een
blik of een gebaar, de warmte van
sympathie, van verdraagzaamheid
en begrip in de ontmoeting met de
gemeenschap buiten de woning of in
het dagelijks bestaan binnen gezins-
verband. Al mijmerend over de
warmte in het menselijk bestaan en
uitgaande van de uit stukjes kool
gekweekte calorieën, ben ik tot de
conclusie gekomen, dat de mens het
teveel zoekt in de verhitting bij de
botsing der meningen en eigenbe-
langen, een verhitting die ongezond
is en het gemoed verkilt.
Wij lopen dagelijks de kachels na

------------------

opdat wij warm kunnen zitten, wij
zien met schrik en met een gevoelige
scheut van pijn in de portemonnee
dat de voorraad in het kolenhok bij-
na is uitgeput. Maar hoeveel aan-
dacht besteden wij per dag aan het
kweken van die gratis warmte, aan
het kweken van een hartelijke sfeer
van verstandhouding en goed begrip
tussen mensen en dat binnen het ge-

C Voor Moeder

zm en de verdeelde wereld daar
buiten?
Een telefoontje en de kolenboer stort
opnieuw zakken leeg in het hok en
wij stortten onze portemonnee leeg
in de hand van de kolenboer.
Ik dacht: "Eén klein beetje aan-
dacht voor die gratis warmte en de
temperatuur van het dagelijks be-
staan stijgt tot een behagelijk niveau.
Het ligt voor de hand dat het alle-
maal niet van één kant kan komen,
maar iemand moet er toch mee be-
ginnen, waar of niet.

Het komt trouwens niet van een kant
en het zit in van die simpele dingen.
Soms draagt zelfs de kolenboer bij
tot deze gratis warmte. Neem bij-
voorbeeld verleden week. Er werd
gebeld en de kolenman stond op de
stoep. Ik zei argeloos tegen mijn
echtgenoot: "De kolenman is er. 't Is
een hele leuke deze keer." Hij ant-
woordde kort: "Wat kan jou het nou
schelen hoe de kolenboer er uit ziet."
Kijk, dacht ik, dit is het nou, een
klein beetje warmte als de kolen-
man alleen nog maar op de stoep
staat. Als u begrijpt wat bedoeld
wordt door

Marianne.
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Kees en Koos op Groenland (2)

f

Moeilijk, soms wegzakkend tot hun
knieën sjouwden de verkenners door
de sneeuw, het noorden in, over de
barre witte vlakten die eerst alleen
maar besneeuwde weilanden geweest
waren. maar nu opeens waren ver-
anderd in een stuk Groenland. Dat
kwam door de boodschap die de
hopman had voorgelezen over het
verdwijnen van de vermaarde pool-
onderzoeker Fridjoff Nanninga die
hier ergens vermist moest zijn, die
geen levensmiddelen meer had en
door de verkenners opgespoord
moest worden en van levensmidde-
len voorzien. Vooraan ging Rob de
Jong, de leider van de hulpexpeditie.

en Kind J
Hij had een kompas in de hand. dat
hij voortdurend in het oog hield.
Achter hem kwam Koos, die alsmaar
probeerde om precies in de voetspo-
ren van Rob te lopen, wat hem niet
lukte, want de stappen van Rob wa-
ren veel te groot en achter Koos
kwamen twee andere jongens, die
de nieuwe voedselvoorraden voor
Fridjoff Nanninga droegen en tegen
Koos riepen: "Toe nou joh, je moet
doorlopen, de poolvorser ligt mis-
schien wel ergens te verhongeren."
Kees, die het ook hoorde, was hele-
maal in het spel. "Tja, dacht hij,
misschien ligt Fridjoff Nanninga
wel in zijn nauwe tent op de barre
vlakte. terwijl de sneeuwstorm over
het tentdoek ritselt en in het zeil
klappert. Om hem heen een handvol
mannen, moedeloos, radeloos en bij-
na zonder hoop. Zou de redding nog
op tijd komen? Kees liep ongemerkt
wat harder en botste tegen de voed-
seldragers op, waarvan er een strui-
kelde en languit in de sneeuw viel.
Ze liepen naar het noorden, toen een
beetje noordoost en speurden rond
naar iets wat op een tent kon lijken,
naar een teken van leven in de witte
vlakte. De laatste Eskimonederzet-
ting was al verdwenen in de nevels
aan de horizon. Om hen heen was

de stilte, niets bewoog, alleen die rij
donkere gedaanten, die steeds moei-
lijker vooruit kwamen, die door slo-
ten trokken met soms wel een meter
opgewaaide sneeuw, waar zij tot de
heupen inzakten en daarna weer
voortgingen naar een hekpaal, die
zwart afstak in de witte wereld en
volgens Rob de Jong gezien kon
worden als een baken, achtergelaten
door de poolvorser om de weg terug
te kunnen vinden. Nog minstens een
kilometer verder trokken ze twee
sneeuwbergen op. "Mooie uitkijkpost
over de omgeving," riep Rob de
Jong. Op hetzelfde ogenblik werd de
stilte verscheurd door een afschuwe-
lijk gehuil en de leden van de hulp-
expeditie werden van alle kanten
aangevallen. De belagers kwamen
uit een diepe spleet in de sneeuw,
die daar om een hek was heengesto-
ven en kwamen luid brullend aan-
stormen. ..Bij de voorraden blijven
en vechten tot de laatste man," riep
Rob de Jong. Ze vochten als leeuw-
en, rolden van de helling van het
sneeuwduin af en ze vergaten ten-
lotte de hele voedselvoorraad. Een

van hen vocht niet ... Kees was bij
de eerste aanval in de spleet achter
het eerste duin blijven liggen, waar
iedereen hem scheen te vergeten.
Behoedzaam kroop hij omhoog en
keek over de top. Tot zijn verbazing
stond de voedselvoorraad vlak bij
hem. Hij stak zijn hand uit, maar
toen verscheen boven de doos het
gezicht van Koos, die juist op zijn
broer zou springen, toen tot hem
doordrong dat Kees "goed volk"
was. ,.Kom mee joh, die dozen mee
en aftocht:' zei Kees met gedempte
stem.
Een ogenblik later waren de jongens
verdwenen. Het gevecht ging nog
minstens een half uur door tot het
bittere einde. Toen lagen de over-
vallers in de sneeuwen de leden van
de hulpexpeditie hielden hen in be-
dwang .. ,We nemen ze mee en zet-
ten de tocht voort," zei Rob de Jong
maar de woorden bestierven hem op
de lippen toen hij keek naar de
plaats waar de voedselvoorraden

moesten staan. "Het voedsel is ge-
stolen", we volgen de sporen van die
onverlaten," riep Rob en een van de
gevangen overvallers beet hij toe:
"Dat is zeker een list van jullie hé,
ons weglokken en dan stelen in het
heetst van het gevecht, als de aan-
dacht is afgeleid."
De stoet trok de sporen langs in de
sneeuw, mopperend omdat hun over-
winning toch een nederlaag was ge-
bleken. Het kompas hadden ze niet
meer nodig, want het spoor wees de
weg.
Iemand uit de groep zei: "Als ik het
goed zie lopen deze sporen precies in
de richting waar wij ook heen zou-
den trekken, daar begrijp ik niets
van." Niemand begreep het trou-
wens, en het werd helemaal vreemd
toen zij ergens nog meer sporen von-
den en bovendien die van de dozen
met de voorraden. "Hier hebben ze
duidelijk gerust, die boeven, maar
dat zullen we ze inpeperen," riep
Rob en hij versnelde het tempo. Het
liep allemaal anders af dan ze dach-
ten. Op een gegeven ogenblik, za-
gen ze vaag een silhouet dat iets
leek van goor tentdoek. Rob de Jong
bleef staan. "Jongens", zei hij, "we
sluipen er naar toe. Het is mogelijk
dat het de poolvorser Fridjoff N an-
ninga met een paar van zijn mannen
is, die door de boeven worden vast-
gehouden. Misschien wisten die boe-
ven wel dat wij kwamen omdat ze
radioboodschappen hebben opgevan-
gen, die voor de expeditie van Nan-
ninga bestemd waren.
De leden van de hulpexpeditie lie-
ten de gevangenen onder bewaking
van een paar van hen achter en slo-
pen naar de tent. Daar vielen ze bij-
na om van verbazing. Daar kwamen
Kees en Koos glimlachend tevoor-
schijn. "Welkom in het bivak van
Fridjoff Nanninga. Hij is dankbaar
voor het voedsel en ligt binnen met
een gebroken been dat hij heeft
overgehouden aan een overval van
dezelfden, die nu poogden het voed-
sel in de wacht te slepen. Ze wisten
dat het kwam, omdat die kerels -
verdwaalde leden van een wilde ex-

25

Rp.org_KB1963_03_mrt_Nr.07 68



peditie- de zend- en ontvangappa-
raten van Nanninga ook in bezit
hadden. De andere leden van de ex-
peditie vonden we gebonden in de
tent hiernaast. Rob de Jong ging
snel de tent binnen. Daar lag Nan-
ninga op een draagbaar van een
paar jassen en verkennersstokken ge-
maakt. Hij had een zwarte baard,
maar wie goed keek zag dat hij de-
zelfde was als de vaandrig van hun
eigen verkennerstroep, waarvan de
leden middenin in de sneeuwvlakte
van Groenland een driewerf hoera
aanhieven voor Kees en Koos, die
samen de poolvorser hadden gevon-
den. En toen, toen veranderde die
wijde vlakte sneeuw op eens weer in
die gewone besneeuwde weilanden
achter het troephuis ...

Onno Bastiaans.

raad
&daad

tentoonstelling
korps
rii!g;QQlitie

De tentoonstelling "raad & daad"
van het korps rijkspolitie was 12, 13
en 14 maart jl. te Hardinxveld-Gies-
sendam en is op 19, 20 en 21 maart
te Maasland.

PERSONALIA

Wij herdenken

Adjudant
L. Schapenk
Maastricht

ress. 's-Hert. bosch
t 21·1·1963

Verplaatsingen
RESSORT AMSTERDAM

Per 1-1-'63: J. Abrahamse, wmr. 1e kl.
van Rhenen naar Eist.
Per 2-1-'63: P. van Dijk, wmr. 1e kl. ,
van Haarlemmerliede, H. C. W. Keij,
wmr. 1e kl., van Utrecht, A. G. Dek-
king, wmr. le kl., K. Kampen, wmr.,
A. G. Meijer, wmr. 1e kl., van Bilt-
hoven, allen naar Sectie Bijz. Verk.
Taken; G. Dekker, wmr. 1e kl., van
Weesp naar Schiphol (Luva); A. B.
Knippers, wmr., van Volendam naar
Weesp; G. A. Enderink, wmr., van
Haarlemmerliede naar Amsterdam.
Per 3-1-'63: J. H. Severs, owmr., van
IJsselstein naar Waspik.
Per 1-2-'63: A. G. NOij, wmr. 1e kl.,
van Alkmaar naar Nijmegen; J. Sie-
mons, wmr. 1e kl., van Hoogland naar
Appelscha.

RESSORT 's-GRAVENHAGE
Per 1-2-'63: T. den Ouden, owmr., en
A. W. de Graaf, wmr. 1e kl., van
's-Gravenhage (Techn. Rech.) naar
's-Gravenhage (A. I. Bur. Verk. za-
ken); Chr. Littel, wmr. 1e kl., van
Krimpen a.d. IJssel naar Stad a. h.
Haringvliet.

Dienst Luchtvaart 10 jaar
(vervolg van pag. 22)

beperkt gebleven tot de controle op
de vliegvelden en de burgerlucht-
vaart. Bij grote evenementen is het
de Dienst Luchtvaart die de posten
en het surveillerend materieel 00 de
grond per radio inlicht over de be-
wegingen van de verkeersstroom en
eventueel over ongevallen, maar er
is bijvoorbeeld ook gevlogen boven
de Waddenzee en de Zeeuwse stro-
men in de trijd tegen zeehonden-
stropers - waarbij meldingen wer-
den gedaan aan de Rijkspolitie te
Water -. Er zijn vele vluchten uit-
gevoerd in perioden van bosbrand-
gevaar of bij bosbranden en het door
de fotodienst geproduceerde materi-
aal is eveneens van groot belang
gebleken.
In de afgelopen winter heeft de
Dienst Luchtvaart een rol gespeeld
bij de organi atie en ten behoeve
van de veiligheid voor en tijdens
autotoertochten op het IJsselmeer.
De vliegende leden van het Korps
Rijkspolitie hebben een ruime blik
op het werkterrein van landdienst,
verkeersgroeoen en rijkspolitie te
water. Niet zelden merken de be-
manningsleden van een rijkspolitie-
vliegtuig gebeurtenissen op, die nog

niet gemeld blijken, waarmee een
snelle hulpverlening wordt bespoe-
digd door alarmering uit de lucht.
Kort geleden ontdekten bemannings-
leden van een van de toestellen een
aanrijding op de weg Dordrecht-
Rotterdam, met filevorming als ge-
volg. Ook bij de brand die na de
aanvaring van twee tankers op de
Westersehelde ontstond, heeft een
rijkspolitievliegtuig een rol gespeeld.
De bemanningsleden vingen een ra-
diobericht op van een straaljager-
piloot, die de brand aan zijn basis
meldde. De bemanning van de PH-
POL vroeg en kreeg permissie om
over de plaats van de aanvaring te
vliegen en alarmeerde de rijkspolitie
te water, door enkele malen laag
over het bureau te vliegen.
Na tien jaar is de Dienst Luchtvaart
niet meer weg te denken uit een mo-
dern politie-apparaat als het Korps
Rijkspolitie en het ligt voor de hand,
dat er plannen zijn voor uitbreiding,
met name van materieel. Voorts is
er behoefte aan een vaste post op
het vliegveld Zestienhoven. zo zei
de majoor De Beaufort, die voorts
verklaarde geen gebrek te hebben
aan sollicitanten.

Wilt U goed verzekerd zijn en toch billijke premiën betalen?
Wendt U dan VOOR ALLE VERZEKERING EN

tot de
Verzekering Maatschappijen ,,0 NSB E L A N G" te Amersfoort

26

Rp.org_KB1963_03_mrt_Nr.07 69



RESSORT 's-HERTOGENBOSCH
Per 21-1-'63: K. Geelhoed, wmr. 1e kl.
van Hoogerheide naar Geertruiden-
berg.
Per 25-1-'63: N. Nagtzaam, wmr. re
kl., van Raamsdonk naar Moerdijk.
Per 1-2-'63: J. Bol.uij t, adjudant, van
Steenbergen naar Heeze.
RESSORT ARNHEM
Per 1-1-'63: N. J. A. M. Vervaart,
owmr., van Nijmegen naar Breda;
B. Grevink, owmr., van Brakel naar
Zuilichem.
Per 21-1-'63: Th. H. Everts, wmr., van
Borne naar Schalkhaar.
Per 1-2-'63: B. Gerdes, wmr. 1e kl. ,
van Losser naar Dalen.
RESSORT GRONINGEN
Per 2-1-'63: G. Toren, wmr., van Me-
naldum naar Bilhoven; L. Stam,
owmr., van Marssum naar Hattemer-
broek.
Per 1-2-'63: E. Schuring, owmr., van
Pieterburen naar Baflo; H. Meinema,
wmr., van Bedum naar Uithuizer-
meeden; D. v. d. Heide, wmr. 1e kl.,
van Uithuizermeeden naar Warffum;
C. v. Belle, wmr. 1e kl., van Wa rf-
fum naar Zuidwolde; B. Lijklema, ad-
judant, van Franeker naar Leeuwar-
den.

Aanwijzing voor functie
RESSORT 's-HERTOGENBOSCH
Per 1-2-'63: Adjudant J. Boluijt tot
groepscommandant te Heeze.
RESSORT GRONINGEN
Per 1-2-'63: Adjudant B. Lijklema tot
commandant verkeersgr. te Leeuwar-
den.

Bevorderingen
RESSORT AMSTERDAM
tot wachtmeester re kl.:
Per 1-1-'63: A. Smedes, Bunschoten.
Per 3-1-'63: H. Gouderjaan, Abcoude.
Per 5-1-'63: H. v. Beusekom, Enkhui-
zen.
Per 6-1-'63: Sj. de Jong, Barsingerhorn.
Per 8-1-'63: A. Wassens, Diemen;
W. Leeman, Bilthoven.
Per 11-1-'63: H. J. Boschman, Hamers-
veld.
tot wachtmeester:
Per 1-1-'63: T. Meinema, Volendam.
Per 2-1-'63: H. J. de Man, Purmerend;
H. M. Bakker, Blokker.
Per 4-1-'63: L. Visser, Uitgeest.
Per 8-1-'63: S. G. Piersma, Uithoorn.
tot adm. ambt. C Ze kl.:
Per 1-5-'62: C. B. H. van Dijk, Am-
sterdam.
RESSORT 's-GRA VENHAGE
tot Officier der Rijkspolitie re kl.:
Per 1-9-'62: W. D. Lanttrig, Middelburg.
tot opperwachtmeester:
Per 1-2-'63: Chr. Littel, Stad a. h. Ha-
ringvliet.

tot wachtmeester le kJ.:
Per 16-1-'62: C. H. Herweijer, Heuke-
lum.
Per 1-1-'63: M. Jochems, Hillegom.
Per 12-1-'63: M. Vink, Leiden.
Per 13-1-'63: C. Stroo, Ouddorp.
Per 14-1-'63: W. Slob, Dordrecht; M. J.
Boonman, Terneuzen.
Per 16-1-'63: J. Hoek, Leiderdorp.
Per 17-1-'63: A. v. Asch, Leiden.
Per 18-1-'63: T. Fennema, Spijkenisse;
A. H. v. d. Doorn, Roelofarendsveen.
Per 23-1-'63: W. H. J. v. d. Heijden,
Oude Tonge.

Staf (Sectie Bijz. verkeerstaken) :
Per 3-1-'63: K. Kampen.
Per 7-1-'63: P. de Korte.
Per 9-1-'63: A. de Bruijn.
Per 11-1-'63: J. Kremers.
Per 12-1-'63: E. Philips.

allen te 's-Oravenhage.
tot wachtmeester:
Per 1-1-'63: M. v. Deventer, Middel-
harnis; H. W. de Landmeter, Helle-
voetsluis.
Per 2-1-'63: C. Bouwman, Leidschen-
dam.
Per 7-1-'63: A.
Per 9-1-'63: W.
Per 13-1-'63: H.
hoek.

de Boer, Hillegom.
Herder, Waddinxveen.
J. Evers, Bergschen

RESSORT 's-HERTOGENBOSCH
tot wachtmeester le kJ.:
Per 1-11-'62: H. P. Vis, St. Oedenrode.
Per 1-1-'63: J. M. H. Peters, BoekeI.
Per 6-1-'63: P. A. J. Knoors, Herken-
boseh.
Per 10-1-'63: A. W. N. Timmermans,
Heusden.
Per 12-1-'63: H. P. Veenstra, Deurne.
Per 14-1-'63: C. Rode, Woudriehem.
Per 1;;"1-'63: C. E. van Harten, Mill.
Per 16-1-'63: W. H. van Keulen, Lage
Zwaluwe; ~. H. A. de Groot, Etten.
Per lï-1-'63: R. Hiddinga, Loon op
Zand.
Per 20-1-'63: P. H. Beuzenberg, Veld-
hoven: J. H. M. Kropman Schaesberg.
Per 21-1-'63: H. H. Assen, Dongen.
Per 22-1-'63: J. H. van den Poll,
Sprang-Capelle.
Per 23-1-'63: x. :11I.A. Barten, Veghel.
tot wachtmeester:
Per 3-1-'63: K. de Leeuw, Rijen.
Per 4-1-'63: J. A. G. M. Melis, Hoo-
gerheide.
Per 5-1-'63: A. Bos, Thorn; A. van
Leusen, Raamsdonksveer; P. J. Het-
tema, Fijnaart.
Per 6-1-'63: J. A. A. Somers, Hank;
A. B. :11I._'ieuwkamp, Gulpen.
Per 8-1-'63: J. G. Theunissen, St. Mi-
chielsges el.
Per 9-1-'63: P. Gouderjaan, Horst.
Per 10-1-'63: L. J. Baltes, Meerssen ;
G. P. v. d. Griek, Someren.
Per 13-1-'63: H. M. J. Donker, Budel.
RESSORT AR~HEM
tot wachtmee ter le kl.:
Per 4-1-'63: H. C. Arntz, Nijmegen.
Per 8-1-'63: H. H. de Goeijen, Apel-
doorn.

tot wachtmeester:
Per 4-1-'63: G. Drent, Doesburg.
Per 6-1-'63: Th. H. Everts, Borne.
Per 11-1-'63: H. Gerhardus, Groesbeek;
J. F. Leene, Berkum.
Per 12-1-'63: G. W. v. Mourik, Maurik.
RESSORT GRONINGEN
tot Officier der Rijkspolitie le kl.:
Per 1-9-'62: J. C. Warneke, Groningen.
tot opperwachtmeester:
Per 1-2-'63: B. Gerdes, Dalen; J. sie-
mons, Appelscha; E. Schuring, Baflo.
tot wachtmeester re kJ.:
Per 1-1-'63: J. de Jong, Wommels;
F. Kroon, Muntendam.
Per 2-1-'63: J. Meima, Beilen.
Per 5-1-'63: W. Dijkstra, Grootegast;
P. Frieling, Rolde.
Per 8-1-'63: R. Jansma, Baflo.
Per 9-1-'63: K. de Boer, Oude-Pekela.
Per 15-1-'63: D. v. d. Heide, Uithuizer-
meeden.
Per 19-1-'63: J. Okken, Assen.
tot wachtmeester:
Per 1-1-'63: H. J. Muller, Menaldum.
Per 2-1-'63: H. A. Grasmeijer, No rg.
Per 6-1-'63: J. Aarnoutse, Appmge-
dam.
RIJKSPOLITIE TE WATER
tot wachtmeester le kl.:
Per 1-11-'62: J. Sepers, Nijmegen.
Per 1-12-'62: C. Fluijt, Venlo.

In dienst getreden
RESSORT 's-GRA VENHAGE
Per 14-1-'63 H. E. Vreede te Hillegom
en G. L. Wubben te Wateringen, als
SChrijver in t.d.
Per 28-1-'63: J. G. Nauta te Leidschen-
dam, schrijver in t.d.
RESSORT 's-HERTOGENBOSCH
Per 1-2-'63: G. van Dijk, wmr. le kl.
te Waubach.
RESSORT ARNHEM
Per 1-1-'63: J. H. Brus, SChrijver te
Borculo.
Per 1-2-'63: F. H. Westera, wmr. te
Borculo; H. J. Berenschot, wmr. te
Herigelo-G,

De dienst verlaten
RESSORT AMSTERDAM
Per 9-1-'63: Mej. mr. A. A. Schwartz,
dir. officier der R.P. 3e kl. te Am-
sterdam.
RESSORT 's-GRAVENHAGE
Per 1-2-'63: M. Mulder, wmr. le kl.
te Stad a. h. Haringvliet.
RESSORT 's-HERTOGENBOSCH
Per 1-2-'63: J. M. Tak, adjudant te
Beek en Donk; R. G. A. Oldenkotte,
adjudant te Breda.
RESSORT GRONINGEN
Per 2-1-'63: A. Nijenbanning, adm. kr,
op a.c. te Exloo.
Per 1-2-'63: N. de Groot, adjudant te
Leeuwarden.

Ambts-

jubilea
Wmr. le kl.

B. J. Breithor
Driebergen

ressort Amsterdam
25 jaar op 27-2-1963

Wmr. le kl.
P. Plas

Schellinkhout
ressort Amsterdam
25 jaar op 1·4-1963

Wmr. le kl.
P. M .. v. d. Grift

IJsselstein
ressort Amsterdam
25 jaar op 6-4-1963

Owmr.
G. Groen

Lopik
ressort Amsterdam
25 jaar op 6-4-1963

Wmr. le kl.
F. Kalk

Wieringermeer
ressort Amsterdam

25 jaar op 7-4-1963
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Wmr. 1e kl.
L. F. Seheeres

Alkmaar
ressort Amsterdam
25 jaar op 10-4-1963

Wmr. 1e kl.
G. W. Renshof

Zierikzee
ress. 's-Grovenhcqe
25 jaar op 4-4-1963

Wmr. 1e kl.
A. J. Gloerieh

Boeholtz
ress. 's-Hert.baseh

25 jaar op 22-3-1963

Owmr.
B. M. v. d. Waal

Doetinchem
ressort Arnhem

25 jaar op 22-3-1963

Wmr. 1e kl.
G. Halma

Arnhem
ressort Arnhem

25 jao r op 22-2-1963
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Owmr.
J. J. Geels
Amsterdam

ressort Amsterdam
25 jaar op 17-4-1963

Owmr.
H. A. Gieske

leiden
ress. 's-Gravenhoge
25 jaar op 6-4-1963

Owmr.
A. Bakker
Maasbree

ress. 's-Hert.boseh
25 jaar op 22-3-1963

Wmr. 1e kl.
I. Buwolda
Apeldoorn

ressort Arnhem
25 jaar op 1-4-1963

Wmr. 1e kl.
H. Delger

Wedde
ressort Groningen

25 jaar op 27-2-1963

Owmr.
J. Huisman
Amsterdam

ressort Amsterdam
25 jaar op 17-4-1963

Wmr. 1e k •.
A. van Harberden

Sameren
ress. 's-Hert.baseh

25 jaar op 6-4-1963

Wmr. 1e k.
G. H. Peeters

Eijs
ress. 's-Hert.basch

25 jaar op 21-3-1963

Owmr.
J. Stil

Vollenhave
ressort Arnhem

25 jaar op 6-4-1963

Wmr. 1e kl.
J. Metselaar

Groningen
ressort Groningen

25 jaar op 31-3-1963

Wmr. 1e kl.e. J. Overweel
Lisse

ress. 's-Grovenhoge
25 jaar op 22-3-1963

Wmr. 1e kl.
W. te Nijenhuis

Susteren
ress. 's-Hert.boseh

25 jaar op 29-3-1963

á
Owmr.

J. A. van Engeland
Nieuwstodt

ress. 's-Hert.bosch
25 jaar op 20-3-1963

Owmr.
J. A. v, d. Wijk

Tuk
ressort Arnhem

25 jaar op 6-4-1963

Owmr.
L. Boer

Rinsumogeest
ressort Groningen

25 jaar op 6-4-1963

Wmr. 1e kl.
A. Th. Cox

's-Gravenhage
ress. 's-Gravenhage
25 jaar op 24-3-1963

Wmr.
J. H. H. Tonnaer

Susteren
ress. 's-Hert.bosch

25 jaa r op 24-3-1963

Owmr.
J. Th. Schikhof

Veghel
ress. 's-Hert.bosch

25 jaar op 8-2-1963

Owmr.
J. Harlmon

Gorssel
ressort Arnhem

25 jaar op 7-4-1963

Owmr.
S. Sikkema

Assen
ressort Groningen

25 jaar op 6-4-1963

Wmr. 1e kl.
J. A. v. Westerop

leiden
ress. 's-Grovenhage
25 jaar op 26-3-1963

)

Owmr.
N. Over de Vest

Vessem
ress. 's-Hert.boseh

25 jaar op 22-3-1963

Owmr.
E. Buitenhuis
N ieuwleusen

ressort Arnhem
25 jaar op 22-3-1963

Owmr.
D. J. Koekkoek

Brummen
ressort Arnhem

25 jaar op 11-4-1963

Owmr.
R. Homan

Amsterdam
Rijkspolitie te Water
25 jaar op 21-2-1963
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Drie M.E.-Pelotons verleenden
"harde bijstand" te Hoogeveen
Krachtig optreden bi; troebelen
in Hollandscheveld

In Hollandscheveld bij Hoogeveen is het begin maart bijzonder on-

Hollands of beter on-Nederlands toegegaan. Mobiele eenheden van

het Korps Rijkspolitie hebben er rake klappen uitgedeeld toen zo-

genaamde "Vrije Boeren", volgelingen van "boerenleider" Hendrik

Koekoek, ondersteund door een groot aantal even onbezonnen

jeugdigen en tuooruaagenkampbetuoners, poogden de wet naar eigen

goeddunken te interpreteren, het (vermeende) recht in eigen hand

te nemen en het gezag met voeten te treden. De mobiele eenheden

van het korps rijkspolitie uit Assen, Heerenveen en Leeuwarden

hebben - ondanks alle provocaties - tot het uiterste lankmoedig-

heid betracht. Maar toen er niet meer geluisterd werd naar de be-

velen van de politie hebben de leden met harde hand pogen dui-

delijk te maken wat de opstandigen zonder meer niet begrepen; wie

het in een democratische staat niet eens is met maatregelen of

wetten, heeft het recht te pogen een voldoende klankbord of ge-

noeg aanhang te krijgen om daarin verandering te brengen, zo niet

dan dient hij zich te schikken in de maatregelen, waarmee blijkbaar

de gemeenschap waarvan hij deel uitmaakt, vrede heeft.

Bij de botsingen werd de wachtmeester K. van der Veen uit Exloo

door een steen aan zijn hoofd geraakt, de agent G. van der Veen

van de gemeentepolitie werd met een dalipan op het hoofd gesla-

gen. Hun verwondingen bleken niet ernstig, aan de zijde van de

demonstranten liepen velen builen en schrammen op.

Officieel orgaon voor het Korps
Rijkspolitie onder verantwoordelijk-
heid van de redoctie, samengesteld
door de Algemeen Inspecteur van

het Korps Rijkspolitie

*
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fen beeld van de "troebelen" in
het Hol/andscheveld bij Hoogeveen,
die zozeer de aandacht hebben
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van het Korps Rijkspolitie o.l.v. de
kapitein G. J. Feylbrief (links met
megafoon) en de kapitein A. C. van
Dijk, met harde hand moesten op-
treden.
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De troebelen JU Hollandscheveld
kwamen voort uit oud zeer: De zo-
genaamde Vrije Boeren weigeren de
heffingen van het Landbouwschap te
betalen, ook na herhaalde aanma-
ning veranderden de drie boeren in
Hollandscheveld, waarom het bij de
troebelen ging, niet van gedachten.
Al in 1961 werden toen hun boer-
derijen verkocht. Vervolgens werden
zij herhaaldelijk gemaand de boer-
derijen te ontrui men, zodat uitzet-
ting moest volgen. Boerenleider Koe-
koek had herhaaldelijk gezegd dat
de Vrije Boeren hun collega's-partij-
genoten Benjamin Nijmeyer, Klaas
Harlman en Daniël van der Sleen
nooit in de steek zouden laten. Er
gingen, voordat gerech tsdeurwaarder
H. Bodde uit Hoogeveen in actie
zou komen voor de uitzettingen, al-
lerlei geruchten en burgemeester
"drs. J. A. Bakker van Hoogeveen
achtte, evenals hoofdinspecteur A. J.
P. Veerman. korpschef van de ge-
meentepolitie Hoogeveen, assistentie
wenselijk. Zo reisde de kapitein
G. J. Feylbrief met het peloton As-
sen van de mobiele eenheden naar
Hollandscheveld.
Nooit tevoren was er in Holland-
scheveld zoveel publiek op de been
als die dinsdagochtend, de dag
waarvan insiders voorspelden dat er
bloed zou vloeien. Enige duizenden
vrije boeren waren - ook al waren
er bussen demonstranten al op weg
naar Hoogeveen aangehouden - in
het dorp. Hun gelederen werden
versterkt door bewoners van de
streek, die er een snipperdag voor
genomen hadden. De hele menigte
raakte in de ban van kreten als "on-

recht, nazi-methoden, diefstal" en
raakte in een "niet dan over ons
lijk" en .,sla-er-op-los-stemming",
terwijl de duizenden oprukten over
de modderige paden langs ,,'t Op-
gaande" naar de boerderij van Klaas
Hartman, die - zo wist men - het
eerst aan de beurt zou komen. Trou-
wens, dat de ontruiming zou door-
gaan geloofde bijna niemand. "Ze
doen het niet," zei Koekoek, die op
een bord "Oost-Berlijn" schilderde
en op een stuk karton: ,.Wat hier
geschiedt, daaraan denkt men achter
het ijzeren gordijn zelfs niet." En ze
kwamen inderdaad niet die dag,
want er was een list beraamd en
gemeente- en rijkspolitie hadden een
cordon getrokken rond de boerderij
van Benjamin Nijmeyer aan de 6e
Krakeelsewijk op zeker een half uur
afstand lopen, waar de ontruiming
begon. Maar de menigte opstandige
boeren en anderen bleef bij Hart-
man. want daar zouden ze 's mid-
dags zeker komen. Maar deurwaar-
der Bodde en zijn mannen hadden
tot vijf uur 's middags werk om Nij-
meyers spullen aan de openbare weg
te zetten.
De vrije boeren kregen geen kans de
ontruiming te verhinderen, want het
politiecordon was deugdelijk. De
opgewonden boeren begonnen het
verkeer te belemmeren op de weg
naar Hoogeveen en namen een pro-
vocerende houding aan. Maar nog
altijd gebeurde er niets totdat op-
geschoten jongeren en bewoners van
het nabijgelegen woonwagenkamp
zich ermee gingen bemoeien. Er
werd fors met sneeuwballen, stukken
hout. stenen en oude klompen ge-

Boerenleider Hendrik Koekoek verscheen alleen op de derde dag om Doniël van der Sleen
sterkte te wensen en om doorno een koe noar een veewagen te brengen.

2

gooid naar de politie-ambtenaren die
het met Jobsgeduld doorstonden. Te-
midden van het tumult stond de kapi-
tein Feylbrief, die nieteens de moeite
nam de sneeuw van zijn uniform te
kloppen en na enige nieuwe treffers
kalm tegen een paar knapen zei:
,.Jongens ga naar je moeder en zeg
maar dat je een politieman met
sneeuwballen gegooid hebt."
Nieuwe ladingen sneeuwballen wer-
den door daarin geknede stenen tot
evenzo vele gevaarlijke pro jectielen.
Burgemeester drs. J. A. Bakker, die
zich naar Hollandscheveld spoedde
om te P! oberen olie op de golven te
gieten, werd met geloei, gebrul en
ook met sneeuwballen begroet.
De kapitein Feylbrief gelastte de me-
nigte per megafoon herhaalde ma-
len de weg te ontruimen: hysterisch
gebrul was het antwoord. Een poli-
tieman kreeg een bloedende hoofd-
wond door een in een sneeuwbal
verborgen steen. Mede daardoor was
het geduld van de politie uitgeput.
De menigte werd per megafoon ge-
waarschuwd dat er geweld zou wor-
den gebruikt, wederom gejoel. De
gummistokken werden getrokken en
er werden rake klappen uitgedeeld.
Traangasbommen gleden rokend tus-
sen de menigte, die hoestend en
proestend terugdeinsde, fietsen en
bromfietsen achterlatend.
Het was een kort treffen en het was
niet de laatste botsing van het on-
verstand met het gezag. Na het in-
vallen van de duisternis kwamen ze
terug: jeugdige buurtbewoners en
anderen. De ogenschijnlijke rust rond
de ontruimde boerderij duurde niet
lang. Twee agenten van de gemeen-
tepolitie werden in het nauw gedre-
ven, een werd met een dakpan op
het hoofd geslagen; er klonk een
waarschuwingsschot om de beman-
ning van een politie-auto te alar-
meren. Van daaruit werd nog voor-
dat de auto op het ijs van een vaart
werd gesmeten, het hoofdbureau in
Hoogeveen gealarmeerd. Op die
melding kwam ook het M.E.-peloton
van Assen weer in het geweer. Het
werd een complete veldslag: tenen,
dakpannen en sneeuwballen werden
beantwoord met dof neerkomende
klewangslagen. Traanga ver preidde
zich, aanvallers dropen af, kropen
jammerend zonder ie te zien over
de weg. Overal laaen bromfietsen
waarover vluchtende nozems spits-
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Overleg tussen de kapitein A. C. van Dijk en enige manschappen bij de boerderij van
Van der Sleen, waar de Leeuwarder kapitein zijn Asser collega, de kapitein G. J. Feyl-

brief enige tijd af/oste.

roeden liepen. Nederland boekstaaf-
de de ernstigste onlusten sedert de
oorlog en de betekenis van de M.E.-
pelotons werd op duidelijke wijze
aangetoond.
De volgende dag werd intussen met
zorg tegemoet gezien: door boer
Klaas Hartman die in zijn bedrijfje
aan 't Opgaande wakend de nacht
doorbracht, maar eigenlijk nog niet
geloven kon dat ook hij zou worden
uitgezet door de autoriteiten.
In de na-nacht werden ook de mo-
biele eenheden van Heerenveen en
Leeuwarden naar Hollandscheveld
gedirigeerd. Het was te verwachte»
dan aan 't Opgaande rond de boer-
derij van Hartman de strijd verder
gestreden zou worden. De vrije boe-
ren hadden gezegd dat zij Klaas
Hartman nooit in de steek zouden
laten. "Wij zullen een herhaling van
de provocaties van gisteren niet dul-
den," zei de kapitein Feylbrief. "Wij
zijn hier voor vreedzame bijstand bij
tenuitvoerlegging van de wet. Dat
wij hard kunnen zijn tegen wie dat
willen verhinderen - is gebleken. Te-
gen kinderen en gekken kunnen wij
moeilijk vechten, maar als het moet
kan 't nog harder."
De eerste groepen vrije boeren wa-
ren alweer tot Hollandscheveld
doorgedrongen. lang voordat de
ontruiming van Hartmans boerderij
zou beginnen. Zij werden terugge-

l

dreven over de bemodderde paden
langs 't Opgaande.
"Weg met de Vopo's", riep de me-
nigte tegen de vastbesloten M.E.'ers,
die ook met walkie-talkies werkten
en niets aan het toeval overlieten.
"De dood aan Bodde", kreten de
woedende boeren toen Hartman en
de zijnen het erf verlieten en deur-
waarder H. Bodde en zijn helpers
met de ontruiming begonnen, nadat
Hartman zijn laatste kans om te be-
talen hardnekkig had laten varen.
Ook die tweede dag waren er en-
kele charges nodig om de aanhan-
gers van Koekoek - die zich zelf
niet liet zien - op een afstand te
houden. De boeren trokken zich te-
rug, onder meer in' café Welgelegen
waar zij met opgewonden hoofden
brandewijn dronken en de hele situ-
atie achter het ijzeren gordijn situ-
eerden. Er was aanzienlijk meer po-
litie - ook vier beredenen uit Hoo-
geveen - en aanzienlijk minder pu-
bliek, die tweede dag, maar er
broeide al iets terwijl Hartrnan's
boerderij, door de vaart 't Opgaande
en een stevig politiecordon onbe-
reikbaar voor demonstranten, werd
leeggehaald. Nochtans moesten weer
enige charges worden uitgevoerd.
"Vanavond gaat de boel in de fik,
daar kun je donder op zeggen," zei-
den buurtbewoners met troebele blik
in de ogen.

,.Dit is niet de goeie manier om te-
gen het landbouwschap te vechten.
Koekoek heeft hier een windei ge-
legd," zei een wijze twijfelaar, die
onmiddellijk fel werd aangevallen
in een heet debat. Hoofdbestuurslid
- rechterhand van Koekoek - J. E.
Harmsen hield een persconferentie
rond het biljart in Welgelegen waar
ook tientallen boeren luisterden toen
hij zei: "Optreden als achter het
ijzererr gordijn blijkt ook in N eder-
land mogelijk. Het was genoeg ge-
weest om voor die paar honderd
gulden een of twee koeien te nemen.
Maar ze nemen het hele bedrijf."
Die kreet werd meer gehoord in die
dagen maar noch Harmsen, noch
betweters die zich met deze zaak be-
zig hielden zeiden erbij dat het Land-
bouwschap er op die manier niet zou
komen. In beslag genomen goederen
moeten namelijk ter plaatse worden
verkocht. Niemand zou er echt op
bieden en zo zou een koe voor een
gulden gekocht kunnen worden.
Harmsen zei ook dat de partij van
vrije boeren borg staat, dat de uit-
gezette leden in het Hol\andsche-
veld schadeloos worden gesteld.
Die nacht brandde de boerderij van
Hartman af. Er was geen redden
aan. het publiek drong op, er vielen
weer enige klappen. Er was geen
wacht bij geplaatst om eventuele
kijkers niet te prikkelen en herha-
ling van taferelen van de vorige
avond te voorkomen ... De rokende
puinhopen én de boerderij van Nij-
meyer werden daarna op verzoek van
de gemeentepolitie tot de volgende

De veróindingen waren weer best.
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ochtend door de rijkspoli tie bewaakt.
Toen waren de leden van de M.E.-
pelotons inmiddels verzameld rond
de derde boerderij die ontruimd
moest worden. Beredenen kwamen
een kijkje nemen, de kapitein A. C.
van Dijk uit Leeuwarden ontmoet-
ten wij op het sompige erf van boer
Daniël van der Sleen, die het ge-
rechtelijk schrijven in de modder
smeet, burgemeester en deurwaarder
uitschold en hardnekkig weigerde te
betalen. "Ik ben vannacht met hier-
boven in het reine gekomen en mij
is gezegd dat ik dit moet doen," zei
hij met de vinger naar de grauwe
hemel geheven.
Er was vrijwel geen belangstelling
bij deze derde uitzetting en kracht-
dadig optreden tegen vrije boeren
was alleen 's middags nodig toen
vier boeren weig-erden te verdwijnen.
Boerenleider Hendrik Koekoek kwam
even kijken, onaangedaan door het
leed van een door hem misleide man.
die zich met vrouwen 9 kinderen in
de modder liet zetten." ou, sterkte
man," zei Koekoek koud en hij nam
een koe aan het touw om het beest
naar een veewagen te leiden. Doch-
ters van Van der Sleen die hielpen
bij het inpakken van huisraad hin-
gen exemplaren van het orgaan van
de boeren partij voor de ramen.
Enige M.E.-'ers zeiden: "Wat moet
die Koekoek hier, enfin, laat ook
maar zolang hij niets doet."
In Welgelegen werd de boycot be-
sproken, die de streek over de boer-
derijen heeft uitgesproken. "Als er
anderen dan de ui tgezette boeren op
komen, kunnen die hun lol wel op,"
zei men. De boeren waren niet lan-
ger alleen maar boos op het land-
bouwschap maar ook op de expedi-
teur uit Pesse, die het vee van ij-
meyer had vervoerd, nadat vele van
zijn collega's hadden geweigerd.
"Van ons geen orders meer en hij
kan beter niet naar de markt in
Hoogeveen gaan, want hij moet ook
terug," zo spraken ze dreigend.
In het raadh uis van Hoogeveen ston-
den burgemeester drs. J. A. Bakker,
hoofdinspecteur A. J. P. Veerman,
korpschef van de gemeentepolitie en
de kapitein G. J. Feylbrief de ver-
tegenwoordigers van de pers te
woord. Er werden uitgebreide maat-
regelen aangekondigd om ongewens-
te activiteiten rond de ontruimde
boerderij van Van der Sleen te voor-
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komen. Er werd gesproken over de
vraag of boerenleider Koekoek wist
dat de boerderij van Hartman in
brand zou worden gestoken. Er werd
gepraat over de drie arrestanten van
de relletjes en de twee .verdachten
van de brandstichting, die overigens
dezelfde dag werden vrijgelaten.
Die nacht werden de ontruimde
boerderijen van Nijmeyer en Van
der Sleen bewaakt door leden van
het M.E.-peloton Assen. Met de ka-
pitein Feylbrief maakten wij een in-
spectietocht langs de posten. Bij de
boerderij van Nijmeyer stond een
G.S.A., voor eventueel mobilofoon-
contact met het poli tiebureau te
Hoogeveen. Maar er gebeurde niets.
Het enige geluid in de door een
flauw maantje verlichte wereld van
het Hollandscheveld was het suizen
van de mobilofoon, het zuigende ge-
luid van laarzen in de modder. Het
inschakelen van de rijksrecherche bij
een nader onderzoek van de brand
in Hartman boerderij, zulks na
overleg met de procureur-generaal
te Leeuwarden, mr. B. J. Besier,
scheen voorlopig het laatste nieuws
te zullen zijn.
.,Je kunt natuurlijk niet eeuwig blij-
ven waken. maar wij doen het tot
na het weekend," verklaarde de ka-
pitein Feylbrief. Ook bij de boerderij
van Van der leen was niets aan de
hand ... Bent u het, kapitein," infor-
meerde een tem uit het niets, toen
wij de boerderij naderden. "Wij
hoorden wel temmen. maar we wa-

ren toch maar in hinderlaag ge-
gaan," zei een ander. die uit de bos-
jes bij de boerderij kwam.
En een wachtmeester verklaarde,
terwijl hij zijn voeten uit de modder
trok en verplaatste: "De boerenoor-
log is afgelopen." Hij kreeg gelijk:
nog geen 48 uur later legde boer
Van der Sleen het hoofd in de schoot
en kon hij terugkeren naar zijn boer-
derij, zij het nu, de kosten van ui tzet-
ting en dergelijke meegeteld. met een
aanzienlijk grotere schuld, dan waar-
om het hele drama was begonnen.
Het is duidelijk, dat de publieke
opinie zich met deze zaak heeft be-
zig gehouden. Er zijn - alles samen
- tientallen ingezonden stukken in
kranten opgenomen, die evenwel vrij-
wel alle door gebrek aan feitenken-
nis van de inzenders, geen enkele
wezenlijke betekenis hadden. Een
opmerking van velen was juist, na-
melijk die waarin de hele zaak tra-
gisch werd genoemd, een gevolg van
misleiding, van verkeerde methoden
van een man die zich leider noemt,
maar bij de troebelen duidelijk in
leiderschap tekortschoot.
Anderzijds is het een feit dat de
keuze van het Hollandscheveld als
plaats van handeling voor de eerste
bij kracht van wet gevoerde actie
van het Landbouwschap, weinig ge-
lukkig, was. Over de situatie in het
Hollandscheveld is nog in 1959 een
sociologische studie verschenen.
Daarin wordt gesproken over het
geestelijk cul tureel isolement, waar-

De wacht aan het 't Opgaande.
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in de vooral van veenarbeiders af-
stammende bevolking van dit gebied
zeer lang heeft verkeerd. Het Hol-
landscheveld is altijd een gewillige
voedingsbodem voor protestgeroep
geweest. Er is bovendien nog altijd
een beperkt contact met de buiten-
wereld en zo bleef dit dorp een klei-
ne wereld met een nogal kleurloos
bestaan van mensen die geen idee
hebben van vrijetijdsbesteding, van
de wereld van deze tijd. Het rapport
spreekt van een laag intelligentie-
peil en een anti-intellectuele-inslag.
Men voelt zich snel achteruitgezet
en geminacht.
Dat wist het Landbouwschap ken-
nelijk niet toen het zijn keuze voor
de eerste acties op het Hollandsehe-
veld liet vallen, terwijl er elders in
het land honderden boeren zijn die
ook weigeren de heffing te betalen.
Boerenleider Hendrik Koekoek uit
Bennekom wist dat allemaal wel,
want hij is uit Hollandscheveld af-
komstig. Daar ligt de oorzaak van
de relletjes, die drie M.E.-pelotons
- op verzoek van de burgemeester
van Hoogeveen - voor assistentie
naar Hollandscheveld bracht. Het
ging er in feite om de uitvoering
van de wet.

Immers, het Landbouwschap .heeft
dezelfde rechten als iedere andere
schuldeiser om op grond van een
vonnis zijn geld te incas eren, door
beslag op roerend of onroerend goed
of beslag onder derden. Omdat be-
slag op roerend goed door de soli-
dariteit van de boeren die niet bo-
den en het vee teruggaven, geen ef-
fect had, ging het in Hollandsehe-
veld om onroerend goed. Het Land-
bouwschap is in 1954 bij algemene
maatregel van bestuur, dus bij Ko-
ninklijk Besluit, na het horen van de
Raad van State, tot stand gekomen
op grond van de wet op de Publiek-
rechtelijke Bedrijfsorganisatie. Zo-
lang boer Koekoek en de zijnen het
niet tot een wetswijziging kunnen
brengen waarvoor een meerderheid
in de Kamers nodig is, is het heil-
loos en bijzonder bedenkelijk dit
soort protestacties op touw te zet-
ten, een feit waarvan vrijwel alle
ingezonden stukkenschrijvers niet op
de hoogte blijken.
Bij weldenkenden heeft het optre-
den van de M.E.-pelotons, ter onder-
steuning van de uitvoering van de
wet, terecht instemming en respect

6

afgedwongen. Zo lazen wij: met het
grootste respect hebben wij het op-
treden van de rijks- en gemeente-
politie gevolgd. Dat het toch tot
handtastelijkheden kwam kan zeker
niet aan deze mannen worden toe-
geschreven. Meerdere malen werd
door tactvol en rustig optreden een
rel voorkomen. "Het IS achteraf
toch zelfs velen, die aanvankelijk
foei en schande riepen, wel duidelijk
geworden dat het fanatisme van de
vrije boeren bij Hoogeveen, niet an-
ders was dan een soort neo-fascisme.
in elk geval een niet te dulden be-
dreiging van de democratie voor
welker handhaving de M.E.-'ers pal
stonden. B. den O.

r-r->> ,,~-,...""''' ., /'-'"'..-..."-."....,,~<

DOODSNOOD ~

Na een telefoontje van een
voetganger. die OIJ een late
avond gegil van een mens in
doodsnood had gehoord. is de
Londense politie dezer dagen
uitgerukt naar de flat van de
22-jarige mannequin Anita
Foster. De politie tro f de
mannequin springlevend
Zij uerhlaarde dat =ij
muis had gezien

een
aan.

Adjudant F. P. van
te 's Gravenhage

der Vaart
everleden

vangend Chef de Bureau was, maar
in feite een veel belangrijker plaats
innam, was men zijn vertrek naar
Den Haag nog steeds niet geheel te
boven gekomen.
Was het verwonderlijk. dat niet al-
leen het escorte van de begrafenis
met Korpseer, maar ook het zeer
grote aantal belangstellenden daar-
bij, voor vrijwel gelijke delen uit de
beide Districten afkomstig was?
Getuigde het niet van de waardering
die Van der Vaart in zijn werk ge-
noot, dat niet alleen de dis tri cts-
commandanten van Breda en 's-Cra-
venhage en de Officier-toegevoegd
van 's-Gravenhage (die in het ver-
leden ook te Breda geplaatst was
geweest), maar ook de reeds gepen-
sioneerde voormalige D.C. Breda,
bij de plechtige requiem Mis en de
begrafenis op 5 maart 1963 te Rijs-
wijk (Z.H.) aanwezig waren?

De vriendelijke, opgewekte, deskun-
dige en efficiënte wijze van optre-
den van adjudant Van der Vaart
vervulde een ieder met sympathie
en enthousiasme; de wijze waarop hij
steeds klaar stond en bereid was om
te helpen, stemde zeer velen tot gro-
te dankbaarheid.

Mevrouw Van der aart en de bei-
de kinderen wen en wij kracht en
sterkte, naar het voorbeeld van de
Adjudant. hun verdere weg in het
leven te vinden.

De adjudant der
Rijk politie F. P.
van der \ aart,
correspondent
van het Korps-
blad en bureau-
chef van het dis-
trict 's-Graven-
hage. i over-
leden. Dit droeve
bericht ontvingen wij tegen alle
goede verwachtingen die wij in de
herf t van 1962 mochten koesteren,
toen hij na een ziekbed van vele
maanden uit het ziekenhuis terug-
keerde.
Lang i hij niet in Den Haag werk-
zaam gewee t; nauwelijks twee jaar
gei eden was hij uit Breda naar de
residentie verplaatst. Ongeveer een
half jaar geleden kon hij, ogen-
schijnlijk geheel hersteld, na een
langdurige ziekte, vol goede moed
verhuizen naar Rijswijk (Z.H.).
Te spoedig nadien bleek, dat de
ziekte hem toch niet had los gelaten
en in een ziekbed van amper twee
maanden moesten zijn geestkracht en
zijn toch zo taaie lichaam het on-
derspit delven.
Hoe kort adjudant Van der Vaart
ook de sleutelpositie in het district
Den Haag heeft mogen innemen,
toch heeft hij zijn stempel daarop
gedrukt en heeft hij zich daar vele
vrienden gemaakt. In Breda, waar
hij gedurende tien jaren plaatsver-
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Public relations
door R.P. te

met succes beoefend
Water Amsterdam

door opperwachtmeester A. K ES te Amsterdam

Een smaldeel van de Engelse Ma-
rine, bestaande uit de kruiser "Bel-
[ast" en drie destroyers waaronder
de "Berwick", bracht kortgeleden
een vriendschappelijk bezoek aan de
haven van Amsterdam. H.M.S. "Bel-
fast" meerde aan de steiger van de
"Shell" nabij de Buiksloterweg en de
drie andere schepen aan het Stenen
Hoofd.
Dezelfde dag werd de admiraals-
sloep van de .,Belf ast", zijnde een
luxe motorboot van ruim 10 meter,
uitgerust met twee 80 pk motoren,
overvaren door een motorschip van
de Nederlandse Dok en Scheeps-
bouw Maatschappij te Amsterdam,
de "Shipdock IV". Hadden wij die
morgen het toezicht bij het meren
van het smaldeel in goede orde, nu
moesten onze mannen de chief petty
officer, als schipper van genoemde
sloep verhoren in verband met de

.8

aanvaring die de sloep dusdanig had
beschadigd. dat die in zinkende toe-
stand aan het dek van de "Belfast"
was gehesen.
Gezien het feit, dat onze schipper
in de tweede wereldoorlog in sa-
mengestelde konvooien onder Engels
commando voer en behalve de lint-
jes ook nog een Engelse vrouw buit
maakte, leverde het verhoor geen
moeilijkheden op. Wel bleek bij de
reconstructie van de aanvaring dat
de Engelse schipper een navigatie-
fout had gemaakt. De onbekendheid
ter plaatse en onvoldoende kennis
van onze wetgeving op de binnen-
wateren mochten als verzachtende
omstandigheden dienen. De Engelsen
erkenden schuld aan de aanvaring
en namen de schade voor hun reke-
ning, waarna de aanvaring bij rap-
port werd vastgelegd.
Drie dagen later meldde een kapi-

Uit bijgaand artikel-
dat de opperiaaclümeester
A. Kes te Amsterdam voor
het Korpsblad Rijkspolitie
schreef - moge blijken,
dat ook de Dienst der
Rijkspolitie te Water =ijn
steent je bijdraagt tot de
goede verhoudingen op in-
ternationaal niveau.

)

)
)
)
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tein der mariniers (liaison officer)
aan de recherche van de rijkspolitie
te Water dat een opvarende van de
.,Berwick" tengevolge van een on-
geval was overleden. Het slachtoffer
G. H. Hawes lag in de ziekenboeg
van de Marinekazerne te Amster-

,I

~
~
\

~
),
>
>)
)
)

)

Rp.org_KB1963_04_apr_Nr.08 78



De .kiepedieve"
door de adjudant A. C. S C H U URM A N S te Arcen-L.

De kippe van boer Hendrix hadden
zich reeds geruime tijd ter ruste be-
geven. 'n Enkele praatte vredig in
haar slaap met de geluidjes van een
kind. Zacht ruiste de wind over de
Maas en de aangrenzende bossen
van ons schone Noordlimburgse
dorpje. Niets wees er op, dat deze
nacht nog zoveel onschuldig bloed
zou vloeien.
Iets minder
nabijgelegen

vredig was het in een
cafeetje, waar het

,.Beste Bier" weer overvloedig had
gestroomd en de kastelein alle zei-
len bijzette om zijn. nog steeds dor-
stige, klanten buiten de deur te wer-
ken. Eenmaal buiten en niet meer
in de gelegenheid zijnde om te drin-
ken sioeg de dorst om naar honger.
zoals dat wel meer gebc urt en zag
men uit naar middelen om ook deze.
overigens zeer menselijke behoefte.
tegemoet te komen. Wat ook dik-
wijls voorkomt onder deze omstan-

dam opgebaard. In opdracht van de
Officier van Justitie, alhier, werd
door onze recherche een onderzoek
naar de doodsoorzaak ingesteld.
Hiertoe werden door de Groepscom-
mandant der Recherche en een re-
chercheur meerdere opvarenden van
de "Berwick" verhoord, onder an-
dere de scheepsarts en de zieken-
verpleger. Na overleg met het En-
gelse consulaat en de Officier van
Justitie werd - nadat was komen
vast te staan dat er van misdrijf
geen sprake was - (het slachtoffer
was van een trap gevallen) verlof
tot begraven verleend.
Onder toezicht van de recherche is
het stoffelijk overschot van G. H.
Hawes aan boord van de H.M.S.
,.Berwick" gebracht om op de Naval
Cemetery te Zhotley ter aarde te
worden besteld. Een afschrift van
het proces-verbaal met de verkla-
ring van doodschouw en andere bij-
lagen werd aan de commandant van
de "Berwick" meegegeven. After all
waren het zeer droevige omstandig-
heden die onze dienst in steeds nau-
wer kontakt brachten met de Engel-
se bezoekers.
Intussen was de H.M.S. "Belfast",
die 's avonds in floodlight een
prachtige aanblik bood, door duizen-
den Amsterdammers en zelfs men-
sen van buiten bezocht en ook door
schipper J. E. de Jong, van onze af-
deling Documentatie en Statistiek,
gefotografeerd.
De kolonel H. E. Overbeek, die ge-
nodigd was op een afscheidsparty
aan boord van de "Belfast", gaf op-
dracht de foto te vergroten en in te
lijsten en voor het afscheid bood de

kolonel aan boord van de .Belfast".
de rear admiral F. R. Twiss. de foto
aan. De rear admiral himself bleek
nog niet in het bezit van een foto
van de kruiser bij floodlight en wa
zeer verrast.
Via de verbindingsofficier van de
Koninklijke Nederlandse Marine te
Amsterdam bereikte ons een bericht
uit zee, afkomstig van de ..Belfast"
om vier afdrukken van de gemaakte
foto, welke bestemd zouden zijn
voor: de commandant. de l e officier
en de hoofdmachinist van het schip
en een exemplaar voor het Bureau
Naval Command te Londen. Aan dit
verzoek werd voldaan.
Dat deze geste zeer op prijs is ge-
steld moge blijken uit een schrijven
van de Right Honourable Rear Ad-
miral F. R. Twiss. waarin hij onder
meer zegt:

Thet Flag Officer Flo/illas
Home Fleet
H.M.S. BelJast
c/o G.P.O. Londen.

Dear Colonel.
Ik was zo trots/vereerd dat u mij dl!
werkelijk uoortreijelijhe foto uan
ons schi]: gaf, die in het donker is
genomen terwijl het schil) verlicht
was. Ik ben u zeer veel dank uer-
schuldigd voor dit prachtige ge-
schenk en zal het in mijn kamer op-
hangen als een plezierige herinne-
ring aan ons bezoek in uw mooie
stad.
Ik moet u ook nog hartelijk danken
voor de hulir van uw dienst.
Iedere man van ons squadron heeft
een prettige tijd gehad in Amster-
dam.

digheden, was ook hier het geval;
de wijsheid was diep onder in de
lege kan achter gebleven.
Toen het woord "haantjes" viel was
het nog slechts één (zeer onberaden)
stap. naar het kippenhok van boer
Hendrix. Korte tijd later vloeide
onder hevig protest en in verwoede
gevechten het onschuldige kippe-
bloed. genadeloos een einde makend
aan menige zoete kippedroom.
Wie schetst de verbazing van de
boer toen hij de volgende morgen de
inmiddels weer tot rust gekomen
resterende kippen zag scharrelen
tussen al!erlei papieren op de bo-
dem van het hok! Zijn verbazing
teeg toen hij tussen de papieren het

paspoort vond van een zijner ach-
tenswaardige dorpsgenoten. Na rijp
beraad besloot de boer de Rijks-
politie van zijn vreemde vondst deel-
genoot te maken. Deze verscheen
spoedig op de plaats der slachting
en concludeerde: kippediefstal.
Zelden werd een misdrijf zo snel tot
klaarheid gebracht. De eigenaar van
het paspoort, verloren in een ver-
beten strijd met een voor haar leven
vechtende kip, koos eieren voor zijn
geld en vertelde onomwonden de
toedracht. tegelijk zijn vrienden in
de strijd tegen de honger aan de ge-
rechtigheid overleverend. De hele
ploeg hongerigen, zes stuks, werd in
recordtijd geknipt en geschoren en
verliet daarna deemoedig en in co-
lonne het groepsbureau. De achter-
te. een Tilburger, vatte toen hij de

drempel overschreed de algemene
depressie kernachtig samen met:
..Doar goan de kiepedieve!"
De Politierechter in Roermond, die
in zulke gevallen het laatste woord
pleegt te hebben, vond dertig gul-
den per man, om het af te leren,
een redelijk slot aan dit avontuur.

BANDEN
Er is nog een klein aantal
banden van de le, 2e en 3e
jaargang beschikbaar voor het
laten inbinden van uw Korps-
bladen.
De prijs is f 1,95 per stuk.
Uitvoering blauwlinnen band
met zilveropdruk.
Bestellingen per postwissel of
op giro 8331 11 ten name van
Schaafsma & Brouwer te Dok-
kum, waarna toezending volgt.
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IJs - selmeer ...

..Kijk er goed naar, neem het In
je op, want dat maak je nooit
meer mee," zei de overste A. K.
Holth uis, districtscommandant
van de Rijkspolitie te Water in
Leeuwarden, tijdens een van de
vele vluchten, die wij uitvoerden
boven het met ijs en sneeuw be-
dekte Ijsselmeer. En zo was het
ook. u de winter achter de rug
is - al is het ook nog zo kort
geleden - is het al moeilijk
voorstelbaar dat wij deze unieke
winterse gebeurtenissen beleefden
en dat het wijde Ijsselmeer zulke
zeldzame taferelen te zien gaf van
lange linten auto's en schaatsen-
rijders, door de witte wereld van
de winter onderweg van Fries-
land naar Holland.

..•

Barre winter gaf R.P.
de lucht unieke

en
in

te ijs
taak

door de opperwachtmeester J. H. Y ER DEL LEN te Amsterdam
Foto's: R.P. Dienst Luchtvaart afd. Luchtfotografie.

De Dienst Luchtvaart heeft voor de
Rijkspolitie te Water verscheidene
malen kri -kra over het toegevroren
Ijsselmeer gevlogen en wij zaten
daar bij al bevoorrechten op loge-
plaat en.

Alles wa begonnen om het auto-
rijden op het Ijsselmeer buiten de
officiële toertochten tegen te gaan
en op de dagen dat de officiële
toertochten werden gehouden toe-

zicht uit te oefenen waarbij de over-
ste A. K. Holthuis, die aan boord
was, bovendien regelend optrad.
Dat het inderdaad noodzakelijk was
om niet buiten de uitgezette banen
te rijden op het ijs bewijzen wel de
luchtfoto's, die we hebben gemaakt
van de scheuren in het ijs van het
Ijsselmeer. Bij de uitgezette banen
kwamen uiteraard ook scheuren
voor, doch die waren overbrugd met
balken en planken. Het grootste ge-
vaar bestond bij het rijden buiten de
uitgezette banen, in het verdwaald
raken in deze wijde horizonloze
witte vlakte zonder enig oriën-
teringspunt, temeer omdat auto's
doorgaans niet zijn uitgerust met het
hiervoor toch eigenlijk onmisbare
kompas.

Het ijs had geen onbeperkte draag-
kracht, hetgeen bleek op het moment
dat voor de haven van Stavoren een
tractor van 3.5 ton door het ijs ging
en in de diepte verdween. De be-
stuurder kon er tijdig afspringen en
ook de tractor is later gelicht.
We behoeven het in dit artikel niet
meer te hebben over het nut van hct
rijkspolitievliegtuig bij evenementen.
In het onderhavige geval hadden we
de geestelijke vader van de door de

Ook in de haven van fnkhuizen lag het vaartuig van de Rijkspolitie te Water vastgekluisterd. Rijkspolitie te Water genomen vei-
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ligheidsmaatregelen aan boord en
die hoefde zich geen zorgen te ma-
ken of het overal wel goed verliep,
want hij kon op elk gewenst moment
zichzelf langs de ro ute en op de
punten van vertrek en aankomst
overtuigen van de situatie. Het is
uiteraard bijzonder belangrijk voor
een commandant om persoonlijk op
zo'n snelle wijze elk gedeelte van
het onder zijn verantwoording staan-
de gebied, waarvoor de veiligheids-
maatregelen zijn getroffen, te kun-
nen overzien.

Als men er boven vliegt en alles
loopt prachtig zou men geneigd kun-
nen zijn te zeggen: "Och het liep
prachtig ik had het vliegtuig eigen-
lijk niet nodig gehad," maar was de
betrokkene ook zo gerustgesteld ge-
weest wanneer hij ergens op de
grond had gestaan en alleen afhan-
kelijk was geweest van de mobilo-
foonberichten van posten op de
grond en de binnensijpelende be-
richten van automobilisten?

Nu ik dat schrijf moet ik ook nog
denken aan de elfstedentocht. Ook
toen vlogen we boven de route. Op
een gegeven moment vroeg de ad-
judant - nadat hij toestemming
had gekregen van de centraalpost
om rechtstreeks te werken met het
vliegtuig - aan de waarnemer van
het vliegtuig inlichtingen over het
verkeer op een bepaald punt. Aan
de wijze waarop hij het vroeg bleek
overduidelijk dat hij zich zorgen
maakte en van mening was, dat alle
automobilisten klaar stonden om
hem te verslinden. Toen hij na enige
ogenblikken van ons vernam, dat er
op het vermeende drukke punt niets
te beleven viel, hoorden wij de ad-
judant als het ware zuchten van
verlichting en zeggen: "Gelukkig
dan kan ik de auto's laten door-
komen."

Alhoewel de Rijkspolitie te Water
zich met de schepen niet kon ver-
plaatsen en hiermede eigenlijk tot
werkloosheid was 'gedoemd - ge-
tuige de foto van het ingevroren
rijkspolitievaartuig in de haven van
Enkhuizen - heeft deze dienst in
elk geval veel emplooi gevonden op
het ijs. Voor de rijkspolitie te ijs en
in de lucht had de barre winter van
1963 een soms koude maar unieke
taak weggelegd.

HERALDISCHE VERKENNINGEN

fCil
~

~
~~

~;.

HET HONDJE YRN.l>E OVER!>TE:

Naar aanleiding van een tekening. afgedrukt in het maartnummer van het
Korpsblad (en hierbij nogeens ter verduidelijking) een en ander als reactie
op de heraldische verkenningen van de overste Jhr. W. A. Gevers Deynoot,
ontvingen wij bijgaand (aangetekend, ingezonden stuk, dat wij publiceren
met verontschuldigingen aan Cooky.

Nou ja, tenslotte waren het heraldische en geen kynologische verkenningen

nietwaar, Cooky?

1
Mijnheer de Redacteur,

In uw blad van deze maand komt een publicatie voor, die mij ernstig
~ heeft gegriefd en beledigd en alvorens ik over ga om U langs juridische
! weg daarvoor aan te spreken, wil ik trachten een minnelijke schikking

! met U te treffen.
Wat is namelijk het geval: U publiceerde een. weliswaar slecht gelijken-
de anatomisch onjuiste, doch door het onderschrilt toch herkenbare teke-

! ning van mij, in een houding en onder omstandigheden, die mijn kuis-! heidsgevoel mij belet nader te omschrijven.

1
Hoe Mijnheer de redacteur. die nog wel beureert een hondenbaan te
hebben, haalt U het zich in Uw hoofd te veronderstellen dat wij,

!
behorende tot het Kyoonse ras. het verschil niet zouden kennen tussen
een stamboom en een bruikbare boom!
Weet U niet hoe hygiënisch ontwikkeld wij zijn, hoe wij onze inrielitin-

~ gen file gen te beruiken en besnuffelen voordat wij er toe overgaan er
! gebruik van te maken?

1
En een stamboom, ik verzeker het U. ruikt niet fris en hygiënisch, el' zit
bepaald een adellijk luchtje aan.
Door mij op deze wijze aan Uw lezers te vertonen. heeft U mijn eer en

! goede naam ernstig geschaad en ik moet van U eisen mij daarvoor ge-
I noegdoening te verschaffen.

1
En tenslotte mijnheer de Redacteur, pleeg ik inrichtingen als door U
bedoeld niet te bezoeken - dat U dat veronderstelde neem ik U nietI kwalijk, w=t U kent mij niet - maar ik ben een. t e Ij"

!
Hoogachtend,

COOKY
(het hondje van de Overste)

11
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Rampspoedige winter voor

Gevolgen zullen jaren merkbaar blijven.

Toen 5 maart de dooi eindelijk in-
viel, kon niet gezegd worden, dat
daarmee de vissers (sport en beroep)
een pak van het hart viel. Dat pak
zullen beide groepen nog lang moe-
ten dragen. Te lang immers heeft
een dik pakket ijs, bedekt met
sneeuw, over het water gelegen.
waardoor een grote sterfte onder de
vissen is ontstaan. In het ondiepe
water is bijna alle vis door zuurstof-
gebrek gestikt. En aangezien er zeer
veel ondiepe wateren zijn, is de
slachting groot.
Hoe lang zal het duren, voor deze
zware verliezen weer zijn hersteld?
Laten wij hopen, dat het 1965 zal
zijn, althans wat de kwestie van het
a a n tal betreft. Er zullen dan nog
wel enige jaren nodig zijn, voor ook
het aantal grote vissen weer het peil
van 1962 heeft bereikt. Een nogal
triest vooruitzicht voor de sportvis-
ser; want de goede hengelaar i het
niet te doen om een partij nraatvi .
maar om een stuk of wat kanjer.
Juist de kans een grote. terke vi
te vangen, geeft aan de hengelsport
het verrassende en avontuurlijke ka-
rakter. Iedere beet kan de vangst
van je leven inluiden.
Welnu, die kans zal tot 1969 aan-
zienlijk kleiner blijven. dan in 1962
het geval was. Het zuurstofgebrek in
het water, heeft kleine en grote vis-
sen in gelijke mate getroffen. Dat is

voor de op avontuur beluste henge-
laar een extra ramp. De komende
paai tijd zal weer een groot aan tal
visjes opleveren. Dat staat vast.
Maar vóór die visje het formaat,
de kracht en het uithoudingsvermo-
gen gekregen hebben van een vis,
die een hengelaar tien minuten tot
meer dan een half uur in uiterste
spanning kan bezighouden, zijn we
zes tot acht jaar verder. Een bra-
sem van 50 cm is ongeveer acht jaar
oud en een karper heeft zeker 6 jaar
nodig om tot acht pond uit te
groeien, wanneer althans de voed-
seltoestand van het water behoorlijk
is. Voorlopig i de kans op het (on-
toelaatbare) vangen van ondermaat-
se vis voor de hengelaar groot.
En de vraa . of in onze wateren
nog ooit een redelijk aantal groter
bra ems zal verschijnen. is uitermate
twijfelachti . Velen, die ten aanzien
van het vi erijbeleid wat verder
kijken dan hun neus lang is, zitten
diep in de put ten aanzien van de
vooruitzichten van brasem en kol-
blei. Ruim een jaar geleden is na-
melijk de maat op deze vissoorten
opgeheven. wat betekent, dat zij vo-
gelvrij zijn verklaard. [u ze reeds
gevangen kunnen worden vóór ze
nog ooit kuit hebben geschoten, kun-
nen de hengelaars gerust hun hart
vasthouden voor hetgeen hen als
brasemvisser te wach ten staat. Zeer

. . . Ze zijn gegarandeerd allemaal dood overste ...

12

hengelsport

in het bijzonder, nu deze buitenge-
woon lange winter zulk een enorme
slachting onder de brasem en kol-
blei heeft aangericht. Als zich ooit
een gunstige gelegenheid heeft voor-
gedaan de maat op deze vissoorten
weer te herstellen, dan is het ogen-
blik daarvoor nu aangebroken.
Een tegenslag komt echter zelden al-
leen. Een ander gevaar, dat de nog
overgebleven visstand in de grote
en diepe wateren bedreigt, is de
kans, dat er een levendige handel in
pootvis zal gaan ontstaan. Een han-
del, die misschien zelfs door de hen-
gel portverenigingen zal worden ge-
stimuleerd. De mogelijkheid is na-
melijk niet uitgesloten, dat tal van
hengelsportverenigingen een vrijwel
uitgestorven visstapel in hun water
zullen aantreffen en dat zij dan, om
die weer aan te vullen, een beroep
gaan doen op beroepsvissers voor de
levering van handelspootvis. Dit kan
hooglopende ruzies tussen henge-
laarsverenigingen tot gevolg hebben
en heel wat verzet tegen de beroeps-
vissers oproepen.
Het beroep kan uiteraard alleen aan
de vraag naar pootvis voldoen, wan-
neer zij de uitgedunde visstand in de
grotere wateren nog verder uitdunt,
ten einde aan de uitgestorven wate-
ren een magere visbezetting te kun-
nen leveren. Welke complicaties
zullen ontstaan wanneer deze gang
van zaken zich gaat voordoen, is
niet te overzien. Het moet nog blij-
ken, of de wijsheid en de bestuurs-
kracht, aangevuld met sportieve col-
legiali teit, de hengelsportverenigin-
gen in staat zal stellen deze moei-
Iijkheden te overwinnen.
Tegenover de grote klappen, die de
visstapel in de afgelopen maanden
te verwerken kreeg, staat slechts één
bijkomstig gelukje: er kon in die
maanden ook niet gevist worden.
En het beroep kan er in een winter
heel wat uitslepen! Dit echter kan
alleen van betekenis zijn voor de
grote, diepe wateren. In hoeverre
het stilliggen van de beroepsvisserij
temperend heeft gewerkt op de gro-
te verliezen aan vis tengevolge van
de winter, valt moeilijk te begroten.
Maar een klein winstpunt je is het

K. J. Vrijling .
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Nog een herinnering aan de barre winter

Koning Thlalî, Cupido en de Rijkspolitie

IJsbruiloft op voormalig eiland Marken
door de wachtmeester le kl. G. M U I Z E L A A R te Marken

"Wilt gij elkander de linkerhand geven?" vroeg burgemeester
B. G. van Hout op het gladde ijs bij Marken. waar vrijwel al zijn
onderdanen verenigd waren. En hij vervolgde: ..Dan verzoek ik
te antwoorden op de volgende vraag: wilt gij de feestdrank met
mate gebruiken?" Er klonk zonder aarzelen een krachtig "ja" door
de winterlucht. Beide vragen werden, al improvisatie op de
trouwformule, door de burgemeester gesteld aan een drietal Mar-
ker show-echtparen. Met het "ja" dat zij daarop lieten horen. was
de viering begonnen van de unieke Marker bruiloft op het ijs
van de haven, een bijzonder schilderachtig chouwspel, een kleu-
rige herinnering uit de barre winter van 1963.

's Middags om kwart voor twee stap-
ten de schijnbruidsparen in drie ar-
resleden. Voorafgegaan door Mar-
ken's fanfare, waarvan vele leden
hoge hoeden droegen, en gevolgd
door een enorme schare feestelingen.
gekleed in kleurrijke kostuums, ging
het naar de haven. Het was een
fantastische, wat sprookjesachtig
aandoen de stoet, die even later het
ijs van de haven betrad. De drie
bruidegoms namen met hun bruid-
jes plaats aan de "bruiloftstafel", de
vele gasten aan de zogenaamde
"gastentafels". Het waren welvoor-
ziene tafels: grote hoeveelheden
krentebroden waren eangesneden,
tulbanden en met vele kleuren suiker
bespoten taartjes werden opgediend.
Zelfs de fles met "recht op en neer"
was niet vergeten! Op de tafel
waaraan de bruidegoms met hun
bruidjes zaten, stond een enorme
schaal met brandewijn met rozijnen.
Dat was de feestdrank, waarop de
vraag van de burgemeester betrek-
king had. De show-echtparen hiel-
den zich stipt aan hun belofte: één
eetlepel per rondje. Glazen werden
daarbij niet gebruikt. Men deed het
met één eetlepel die men om beur-
ten in de mond kreeg gestoken. De
bruidegoms boden daarbij hun bruid-
jes de helpende hand. Ook burge-
meester Van Hout en diens echtge-

14

note moe ten. overeenkomstig
traditie. de fee tdrank proeven.

Zoal geze d: men hield zich aan de
belofte de drank met mate te 'lullen
gebruiken: elk rondje één eetlepel
"boerejongens". een matige hoeveel-
heid! Dat vonden de ,.innemers"
kennelijk ook en wel licht daarom
volgden de rondjes elkaar steeds

de

sneller op. "Om de kou te verdrij-
ven." zei een van de bruidegoms
veron tsch uldigend.
En het wás koud. Koning Thialf
regeerde met ijzige hand, die mid-
dag. Zijn "heerschappij" was meer
merkbaar, meer "kennelijk" dan de
invloed van Cupido op het gebeu-
ren. Tóch kwam deze minnegod om
.,een hele grote hoek" kijken: de drie
show-echtparen waren echte paar-
tj es, die over enige tijd werkelijk in
het huwelijk hopen te treden. De
ijsbruiloft was voor hen een soort
.,generale repetitie" zou men kun-
nen zeggen.
De bruidjes waren gekleed in kos-
tuums 'van verschillende kleuren.
Marken verdeelde vroeger zijn brui-
den in kleuren, vandaar de aanwe-
zigheid van een witte, een rode en
een zwarte bruid. Het bruidje in het
kostuum met witte mouwen en een
wit schort, liet daarmee zien hoe men
vroeger op het eiland in ondertrouw
ging, het meisje in het kostuum met
rode mouwen toonde hoe dat thans
in zijn werk gaat, terwiji het meisje,
gekleed in een geheel zwart kos-
tuum, "de bruid op de huwelijksdag

Zo zorgden rijkspolitie-ambtenaren dat de bruidsparen op het ijs kwamen en dat de
belangstellenden niet rond hen te hoop liepen.
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zelf" verbeelde. Het waren uitzon-
derlijk fraaie, meer dan honderd
jaar oude kostuums. Eén ervan is
nog gedragen door de overgroot-
moeder van een 68- jarige Marker-
vrouw, die het voor deze gelegen-
heid vrijwillig had afgestaan.
De bruidegoms waren geheel in het
zwart getooid. Zij zagen er zeer
waardig uit met hun hoge zwarte
hoeden en hun feestelijk versierde
lange pijpen.
"Speulmannen" waren er niet, die
raken uit de tijd; en, zo zij er nog
zijn, kosten ze te veel geld. Leden
van het Marker fanfarekorps zorg-
den voor de muzikale afwisseling.
Op een gegeven ogenblik waren alle
tafels verlaten en danste heel die
bonte en kleurige groep een ronde-
dans met de bruidsparen in volle
glorie in het midden. Een schitte-
rend schouwspel, in zijn soort uniek
in ons land. Het was de derde ijs-
bruiloft van na de oorlog. In 1947
en 1956 was ook van een dergelijk
ijsfestijn sprake. De eerste ijsbruiloft
werd gehouden in 1907.
De ijsclubbesturen van Marken,
Monnikendam en Volendam hebben
het feest van 1963 eensgezind ge-
organiseerd. Er was een autoroute
uitgezet over de Gouwzee, van wel-
ke route velen gebruik hebben ge-
maakt. Ongeveer vierduizend "lang-
broeken" (dat is iedere niet-Marker,
zegt de Marker) hebben het mogen
aanschouwen.
Vanzelfsprekend bracht het gebeu-
ren werk mee voor de rijkspolitie.
Vertrouwd reeds met de dienst op
het land. te water en in de lucht,
hebben de rijkspolitieambtenaren ge-
toond het "plichtsgetrouwen steeds
paraat" -zijn, zelfs op de ijsvloer van
de haven van Marken in praktijk te
brengen. Immers, niet al die vier-
duizend mensen konden worden toe-
gelaten tot die ijsvloer. De voertui-
gen van de over de Gouwzee toe-
stromende kijklustigen moesten wor-
den geparkeerd op het ijs bij de ha-
ven. Het teveel "op een kluitje"
kruipen moest worden voorkomen,
omdat een ijsvloer, hoe sterk ook, nu
eenmaal geen "parkeerplaats te
land" is. Zes man van elders kwa-
men assistentie verlenen. Zij waren
bepaald niet overbodig en hadden
die middag ruimschoots de gelegen-
heid de preventieve taak van de
politie uit te voeren.

... Wilt gi; elkaar de linkerhand geven ...

In samenwerking met collega's van
het rayon Monnikendam en Volen-
dam (middels mobilofoonverbinding,
verzorgd door opperwachtmeester

erhagen van de Politie Verbin-
dings Dienst) kwam een uniek stuk
dienstdoen tot stand. Overigens kon
ook hier gezegd worden dat bij alle
verwarmende taferelen de rijkspoli-
tie te land ijskoud dienst deed als
politie te ijs.

. één lepel per rand;e.
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In Sari hebben inbrekers de
brandkast uit het gebouw van
de rechtbank meegenomen.
Aangezien het een grote
brandkast was, waren de ver-
tuacluingen hoog gespannen
en is de verbazing over het
feit dat niemand iets van de
vreemde sjouiopartij heeft ge-
zien, zeer begrijpelijk.
Over de verdwenen inhoud
van de brandkast bekreunt
zich niemand: er was maar
een bankbiljet in en het was
nog vals ook. Het moest die-
nen als bewijsstuk in een
straî zaak ...

Pol itiesa la rissen
gestolen

In Zürich hebben dieven zich
dezer dagen meester gemaakt
van de politiesalarissen. De
dieven hadden weinig moeite:
zij wandelden op een avo.nd
rustig het politiebureau bin-
nen en haalden de loonsokjes
met in totaal 88.350 Zwitserse
francs (f 73.600,-) uit de
brandkast, die zij zoals later
bleek met een sleutel hebben
geopend. Zij wilden duidelijk
de gezinnen van de politie-
ambtenaren niet geheel in ver-
legenheid brengen en lieten
netjes 12.000 [rancs in de
brandkast achter.

I
i
I

~~
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Tweemans-onderzeeër voor
Rijkspolitie te Water

Het materieel van het Korps Rijks-
politie wordt gestaag aangepast aan
de ontwikkeling van deze tijd. Land-
groepen, verkeersgroepen, rayons en
posten hebben of krijgen de beschik-
king over het modernste materieel
en de vloot van de Rijkspolitie te
Water is geheel vernieuwd. Eind
maart evenwel werd plotseling be-
kend dat bij de Rijkspolitie te Water
een geheel nieuwe ontwikkeling wa
ingeluid met de ingebruikname van
een tweemans-onderzeeër. Het be-
richt, gepubliceerd in de Arnhemse
Courant, het Nijmeegs Dagblad en
het Gelders Dagblad verwekte in de
gelederen van het korps' verbazing.
temeer omdat niemand ooit iets had
horen verluiden over de voorberei-
dingen ten aanzien van een duikboot
of experimenten daarmee. Van ver-
schillende zijden werd de redactie
van het Korpsblad op deze nieuwe
fase in de materieelvoorziening ge-
wezen en ook de korpsbladredactie
nam met verbazing kennis van de
publikatie, waarin werd gezegd:

De Rijkspolitie te Water heeft sinds
kort de beschikking gekregen over
een tioeemans-onderzeeêr, die haar
veroorlooft haar patr ouilleoaarten
in de Nederlandse wateren in sa-
menwerking met de douane effec-
tiever te maken.
Het vaartuig, gebouwd op een werf
in Keulen, is vorige week ajgele-

uerd. Op =ijn tocht naar zijn stand-
plaats Rollerdam zal het onderzee-
bootje maandagmiddag, hoogst-
waarschijnlijk tussen twaalf uur en
half één. on:e stad passeren, uiter-
aard boven water varend om dui-
delijk zichtbaar te blijven voor de
scheepvaart. Het scheepje zal vanaf
de brug of de kade goed te volgen
=ijn.
Aan boord zijn. twee speciaal voor
de besturing opgeleide rechercheurs.
De bewapening bestaat o.m, uit een
zusare ;jIJ mitrailleur.
De:e maritieme aanwinst van de
rijkspolitie te water vormt een nieuw
verrassend wapen in de strijd tegen
smokkelaars, die vooral langs de
Sieuwe Waterweg en voor de kust
schijnen te opereren.

Het was allemaal te mooi om waar
te zijn en bepaalde passages klopten
niet helemaal. Wie op de kalender
keek constateerde dat de bewuste
maandag waarop de duikboot te
zien zou zijn, ui tgerekend de eerste
april was.
De redactie van deze kranten had
een foto gebruikt van de enige duik-
boot. die ooit voor het Amerikaanse
Ministerie van Binnenlandse Zaken
is gebouwd: een I-tons scheepje van
4 meter, dat plaats biedt aan twee
personen. Het is gebouwd ten be-
hoeve van het laboratorium voor
vis- en wildstand dat onderzoekin-
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Salomo in
Vogelwaarde

Dat wijsheid ook voor de
rijkspol itieman een onontbeer-
lijke gave geacht moet wor-
den, is weer eens duidelijk ge-
bleken in een zitting van de
politierechter te Middelburg.
Daar verscheen een vrouw uit
Vogel waarde voor de groene
tafel, beschuldigd van diefstal
van een kip van haar buur-
vrouw. De politierechter had
niet veel moeite met het be-
wijs. dank zij het feit dat de
wachtmeester J. de Beule uit
Vogelwaarde uit de doeken
deed hoe hij een Salomonsoor-
deel heeft geveld. De bena-
deelde vrouw kwam klagen
dat haar buurvrouw een kip
van haar had gestolen. De
buurvrouw hield vol dat de
bewuste kip in háár hok thuis-
hoorde en de wachtmeester
vond steun bij Salomo's wijs-
heid.
De kip zou zelf moeten aan-
wijzen wie de waarheid sprak.
De wachtmeester nam de kip
en zette die op de dijk, precies
tussen de woningen van de
twee vrouwen. "Toen ik losliet
aarzelde de kip even, maar
rende toen naar het hek bij het
huis van de klaagster. waar-
mee voor mij vast stond dat de
kip inderdaad gestolen was,"
zo heeft de wachtmeester een
en ander uitgelegd aan de
politierechter, die deze wijs-
heid naar waarde wist te
schatten en de buurvrouw tot
een boete van veertig gulden
veroordeelde ...

~~ •.....•............ ,...~

gen gaat verrichten in de baai van
an Francisco. Het duikboot je kan

onder water een snelheid bereiken
van 2-6 knopen. Men had dit bootje
voorzien van de tekst Rijkspolitie te
Water ...
.,Goeie mop," zei iedereen. .,Jam-
mer dat het een mop is," heeft wel-
licht menig lid van de Rijkspolitie
te Water gedacht. En de haven-
meester van Nijmegen belde de
Rijkspolitie te Water op met de op-
merking: "Ik krijg nog extra haven-
geld voor die duikboot die jullie
stiekum hebben gemeerd . . . "

li
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Reacties op "De Overval"

11111111111111I1111111111I111111I111I11I11111111111111111111I111111I111I11111111I11I11I11I Zeer geachte Redactie,

Naar aanleiding van het ar-
tikel "De Overval" in ons
maartnummer 1963, ontvin-
gen wij van de heer G. Spoel-
stra, korpschef van de ge-
meentepolitie te Harlingen
een reactie, waarvoor wij zeer
gaarne plaatsruimte beschik-
baar stellen.
Bijzonder veel respect hebben
wij VOOT het besluit van de
deelnemers aan deze overval,
ook na de oorlog onbekend te
willen blijven. Was dit tijdens
de bezetting uit lijfsbehoud
dwingende noodzaak, na de
bevrijding was het anoniem
blijven een getuigenis van de
zuivere verzetsgeest, welke
onder de deelnemers heerste.
Nu eenmaal - en naar ons
gevoelen terecht - bij het
samenstellen van een neder-
landse uerzets[ilm de keus
viel op het gebeuren rond het
bevrijden van verzetslieden
uit het Leeuwarder Huis van
Bewaring, achten wij het -
met de heer Spoelstra - in
overeenstemming met de geest
van goede kameraadschap,
ook de niet in film genoem-
den, thans met ere te vermel-
den.
In het bijzonder willen wij
hierbij een posthume hulde
brengen aan Johannes Kolft,
die aan de bevrijding van an-
deren een werkzaam aandeel
heeft gehad, doch persoonlijk
het licht der bevrijding niet
heeft mogen beleven.

1111I1111I111I11I11111111111111111I1111I11I11111111I111I11I111111111111111111111111111111I

"oor het toezenden van het maart-nummer van uw Korpsblad zeg ik u
hartelijk dank. Zoals begrijpelijk had het hoofdartikel over ,.De Overval"
mijn bijzondere belangstelling. Bij het doorlezen daarvan kwamen toch
enkele gedachten bij mij boven, waarvan ik u niet onkundig wil laten.
Het is na ongeveer 18 jaren zo moeilijk om de belevenissen van die 8ste
december 19-14 en de spanningen van die dag en de daaropvolgende
dagen. op de juiste wijze naar voren te brengen. Deze gevoelens zijn noch
op papier. noch in een film weer te geven. Toch heeft uw eindredacteur
deze spanningen op een keurige wijze vertolkt in dit artikel.
Zoals deze actie indertijd werd voorbereid en ten uitvoer gebracht, n.l.
zo geheim mogelijk, zo was ook de mening van het bestuur van de K.P.
indertijd, dat na het gelukken van ons plan de medewerkers zouden ver-
dwijnen en hun namen ook na de oorlog zouden geheim blijven. J aren-
lang hebben wij dit voor de buitenwereld kunnen volhouden. Nu evenwel
deze beroemd geworden ste december voor het voetlicht werd gebracht
in de vorm van een film. waarvan het scenario zo meesterlijk werd ge-
schreven door dr. L. de Jong. kon het niet anders of wat in de vergetel-
heid was verdwenen, kwam weer naar voren. Dat kon ook haast niet
anders, daar met de vervaardigers van deze film contact moest worden
opgenomen. Bij besprekingen is door ons naar voren gebracht, dat wij
er persé op stonden dat deze film geen helden épos mocht bevatten.
De deelnemer waren gewone burgers, meubelmakers. boeren, bakkers,
politiemensen enz. Dit moest een film worden die geboren werd uit de
ziel van het volk. waarin het verzet brandde tegen de daden van onze
overweldiger en waarin in afhankelijkheid aan God, daden werden ver-
richt voor onze medemensen. Deze basis is dan ook de grondslag ge-
worden van deze film en ieder die hem heeft kunnen zien kan bevestigen,
dat deze opzet geslaagd is.
In bovengenoemd artikel worden echter enige namen genoemd en enige
foto's ter illustratie geplaatst van personen die weliswaar een rol hebben
gespeeld bij dit gebeuren, doch er zijn nog zoveel andere politiemensen
die hieraan hebben deelgenomen.
Dat commissaris Dreeuws door de S.D. werd gearresteerd vond weer zijn
oorzaak in het feit. dat hij een S.D.-arrestant uit een cel aan het politie-
bureau te Leeuwarden had laten ontsnappen. Deze arrestant was nie-
mand minder dan de tegenwoordige commissaris van politie te Leeuwar-
den, de heer A. Houwing.
Bij de overval op het Huis van Bewaring te Leeuwarden hebben ook
verschillende politiemensen actief aan de bevrijding van de gedetineer-
den meegewerkt. Om een volledig overzicht te geven van die politie-
rnensen, die met inzet van hun leven deze daad hebben mede verricht.
volgen· hier hun namen en enkele gegevens.
Bij de eerste groep van vijf man die de gevangenis binnen gingen met
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het valse insluitingsbevel waren twee actief dienende politiemannen die
weliswaar ondergedoken waren, doch actief meewerkten in het verzet;
het waren:

Chris ti aan Roting - bijnaam Arie - voorheen marechaussee en na de
bevrijding werkzaam bij de Rijkspolitie.

Jaap Willems - bijnaam Berend - agent van politie bij de gemeente-
politie te Leeuwarden.

Bij de andere medewerkers bevonden zich:
Johannes Kolft - bijnaam Jodocus - die tot de militaire politie behoorde.
Gerben Oppewal - bijnaam Gerhard - voorheen marechaussee. na de

bevrijding werkzaam bij de Rijkspolitie. voorts
Gerrit Jan Niesing - bijnaam Chris - werkzaam bij de Rijkspolitie te

Water,

Jan Gerhardus Visser - bijnaam Jelle - opperwachtmeester der Rijks-
politie.

Pieter Jan Stavast - bijnaam Cor - werkzaam bij de Rijkspolitie, voor-
heen diende hij bij de marechaussee, en ten slotte

Ernst Endricus Rob - bijnaam Ab - eveneens opperwachtmeester der
Rijkspolitie.

De enige van al deze politiemannen
die de bevrijding niet heeft beleefd
is Johannes Kolft. Hij werd op 29
januari 1945, toen hij op het punt
stond gevangen genomen te worden
en daarop vluchtte, door zijn achter-
volgers in Leeuwarden aangeschoten
en is enige uren later overleden.
Het gedenkboek dat in 1949 ver-
scheen en deze overval in rapport-
vorm vermeldt en waaraan de film
is ontleend, is dan ook aan hem op-
gedragen. Ook in de film hoort u
P. Kramer enige malen zijn naam
noemen.
Ik hoop, mijnheer de redacteur, dat
deze toelichting ook in uw blad mag
verschijnen opdat velen in den lande
kunnen kennis nemen van de namen
van hen die tot uw korps behoorden
en waarop de Rijkspolitie trots kan
zijn.

G. Spoelstra, Harlingen

OOK DE "R P 23"
dankt zijn verbluHende

vaareigenschappen aan de

SCHOTTEl-ROERPROPEllER
de ideale voortstuwing en besturing voor

Patrouille-, Directie- en Werkboten

Uitvoerige inlichtingen worden verstrekt door

SCHOTTEl.NEDERlAND N.V.
Melkwegstraat 12 - DEN HAAG

Telefoon 070 - 85 6100

OOK VOOR
VEILIGE WEGGEBRUIKERS

IS

EEN BEGRIP
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Ad;udant I. Benedick
naar Putten
Met ingang van
1 april 1963 is
de adjudant
1. Benedick aan-
gewezen als com-
mandant van de
groep Putten-Go
Op 2 oktober
1914 is hij te
Jubbega geboren
en op 8 oktober 1936 begon hij zijn
politieloopbaan bij het Wapen der
Koninklijke Marechaussee. Hij is
postcommandant geweest te Wilder-
vank en Joure; te Wildervank was
hij later ook plv. groepscommandant.

Op 3 oktober 1955 werd hij aange-
wezen als groepscommandant te
Oude Tonge; op 1 maart 195ï werd
hij bevorderd tot adjudant. Bij de
herwaardering werd hij per 1 janu-
ari 1946 aangesteld als opperwacht-
meester der Rijkspolitie.

Ad;udant J. Th. Schikhof
naar Beek en Donk
Met ingang van
1 maart 1963 is
de adjudant
J. Th. Schikhof
aangewezen als
commandant van
de groep Beek
en Donk. Op 25
juni 1916 is hij
gebo ren te Rot-
terdam. Op 8 februari 1938 trad hij
in dienst bij het Wapen der Konink-
lijke Marechausee. Hij werd op 1
januari 1946 aangesteld als wacht-
meester der Rijkspolitie le klasse en
werd later postcommandant en plv.
groepscommandant te Veghel.

Op 1 januari 1954 werd hij bevor-
derd tot opperwachtmeester en met
zijn aanwijzing als groepscomman-
dant volgde op 1 maart 1963 zijn
bevordering tot adjudant der Rijks-
politie.

cportret UaH %e~tieH ~portieueH

Zestien rijkspolitie-ambtenaren uit

het district Apeldoorn ontvingen te-

gelijk het .S.F.-diploma. zo meld-

den WIJ in het vorige nummer. Op

dat moment waren nog geen foto's

voorhanden van dit gebeuren, dat

wij evenwel bijzonder genoeg achten

om u hierbij de zestien sportieven te

laten zien al mede de zeer sportieve

adjudant J. v, d. Starre op het mo-

ment dat hij het goud op de borst

gespeld krijgt van de N.S.F.-secre-

taresse mej. E. J. Kroese.

Ad;udant S.J.M. Di;kman
naar Horst

trad op 1 juli 193ï in dienst bij het
Korps Rijksveldwacht. Op 1 januari
1946 werd hij aangesteld als wacht-
meester der Rijkspolitie le klasse.

adat hij eerst postcommandant en
plaatsvervangend groepscomman-
dant is geweest te Echt, werd hij
later plaatsvervangend groepscom-
mandant te Horst.
Op 1 januari 1954 werd hij bevor-
derd tot opperwachtmeester der
Rijkspolitie en per 1 maart 1963
volgde zijn bevordering tot adjudant.

Met ingang van
1 maart 1963 i
de adjudant

. J. M. Dijkman
aangewezen als
commandant van
de groep Hor t.
Hij werd op 3
mei 1909 geboren
te Buiksloot en

Wilt U goed verzekerd zijn en toch billijke premiën betalen?
Wendt U dan VOOR ALLE VERZEKERING EN

tot de
Verzekering Maatschappijen ,,0 NSB E L A N G" te Amersfoort
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Q)e jeu'}». • •

vroeger en nu
door de wachtmeester H. J. M. B OOM KAM P te Bilthoven

Nu slechter of alleen maar anders?

Een kenmerkend verschijnsel van
de laatste jaren is dat er een enor-
me belangstelling is ontstaan voor
de jeugd, die op het hellend vlak
is geraakt.' Vooral na de jaren
1940-1945 is er een grote open-
lijke publieke belangstelling gaan
leven voor de groei van de ge- of
misdragingen der jeugd. Nu is het
geenszins mijn bedoeling om hier-
mee te suggereren dat de jeugd van
tegenwoordig slechter is dan die
van vroeger. Ongetwij feld zullen
er vroeger net zo goed als heden
ten dage wel problemen hebben be-
staan en belangstelling zijn getoond
voor misdadige en sexuele excessen
in al zijn verschijningen.
Men omschrijft de jeugd van van-
daag vaak als "asfaltjeugd, no-
zems, brozems etc.". Ook leest men
dikwijls in boeken en tijdschriften,
hoort men via de radio en ziet men
via de televisie dat de moderne
jeugd niet meer opgew<l:ssen is te-
gen de "genoegens des levens".

~~~

Wie, 0 wie? !
Is "de jeugd von tegenwoordig"

slechter don die van vroeger, ol

olleen moor "cnders"? Daarover

schreef de wachtmeester H. J. M.

Boomkamp te Bilthoven bijgaande

beschouwing. Wellicht smijt hij

hiermee de knuppel in het hoen-

derhok en zal dit artikel reacties

uitlokken. Wanneer daarmee de

meningsvorming gediend wordt,

dan gl1oog. Wie, 0 wie laat zijn

licht schijnen over de hope des

vaderlands?

~
(

~

!~~~

Hieruit spruit dan de hedendaagse
misdadige en sexuele problematiek
voort, met betrekking tot de jeugd.
Ze - en dat is de jeugd - willen
geen verantwoording meer dragen.
hoort men vaak de ouderen zeggen.
Ze leven van swing, patates-frites.
achteloos om hun nekken geslagen
wollen dassen - ook des zomers -.
willen zich ondanks hun geringe
leeftijd vaak de houding aanmati-
gen van een oudere door bedacht-
zaam te trekken aan achteloos in
hun mondhoeken hangende pijpen.
Lichaamsvormen worden geaccen-
tueerd door nauwsluitende kleding.
die zodanig wordt gedragen dat
niemand in het ongewisse wordt ge-
laten wat die lichamelijke gevormd-
heid betreft. Dat dit dikwijls lijdt
tot uitspattingen van allerlei aard
is voor velen niets ongewoons. Het
wordt al beschouwd als een normaal
voorkomend verschijnsel. Men hoort
tegenwoordig niets anders.
Inbraken door jeugdbenden, illus-
tere feestjes in kelders langs grach-
ten, joy-riding, aanrandingen, mis-
handelingen, vechtpartijen tussen
..gangs" zijn schering en inslag.
Lees de kranten maar na. U behoeft
beslist geen oude kranten op uw
zolder na te pluizen om te weten te
komen wat de jeugd misdreven of
misdaan heeft. Nee, ook vandaag
leest U dat.

Zou dat nu vroeger niet zo zijn ge-
weest? Was de jeugd toen beter?
Onder vroeger wil ik verstaan de
tijd voor de 2e wereldoorlog. Waren
er toen geen jeugdbenden, besloten
feestjes waar het iets anders toe-
ging dan op een normaal feestje?
Bestonden er toen geen "sleutel-
clubs"? Pleegde de jeugd toen

geen joy-riding? Hingen ze toen
niet rond patates-friteskramen?
Kortom. was de jeugd toen beter
dan nu? Dat is een vraag gemak-
kelijk te stellen, doch moeilijk te
beantwoorden. Vele aspecten moe-
ten daarvoor nader bekeken worden.
De toestand van nu en zoals die
vroeger was. Vooral economisch ge-
zien. Daarin zit mijns inziens de
leutel tot oplossing van het "jeugd-

vraagstuk" . Voorzover daarvan ge-
proken kan worden. Als men wil-

lekeurige oudere mensen vraagt:
zou U terug willen naar de tijd
van voor de oorlog, dan zult U tien
tegen één ontkennend horen ant-
woorden. Op de vraag waarom ze
niet terug willen naar die tijd, volgt
meestal het antwoord dat ze het nu
beter hebben dan voorheen. Een
ieder beschikt over ruimere finan-
ciêle middelen, dientengevolge be-
tere kleding, beter voedsel, meer
luxe. Ook dit laatste is wel aan-
vechtbaar; vindt U het echt alle-
maal luxe wat men daar tegenwoor-
dig onder verstaat? Een koelkast,
een gecombineerde was- en centri-
fuge-inrichting, een behoorlijk ver-
voermiddel in de vorm van een be-
scheiden autootje, is dat nu wel
echt luxe in dit atomisch tijdperk?
Beantwoord U die vraag eens voor
Uzelf!
De na-oorlogse verandering in de
economische structuur heeft ook
zijn uitwerking niet gemist bij de
jeugd. Een afspiegeling van hoe
het nu is in ons bestaan treft men

(vervolg op pag. 26)
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President Nasser's campagne voor een Arabisch
rijk, dat zich uitstrekt van de Atlantische Oceaan
tot de Perzische Golf lijkt aanmerkelijk aan
kracht te hebben gewonnen door de revolutio-
naire gebeurtenissen - binnen een periode van
6 maanden - in Jemen, Irak en Syrië.
Anti ..Nasser regiems werden door militaire junta's
weggevaagd. Alleen Jemen vormt een gedeeltelijke
uitzondering. De omwenteling in dat kleine land
heeft nog steeds niet zijn beslag gekregen. De
republikeinen hebben weliswaar de macht in de
steden op de Imam weten te veroveren, maar het
platteland - en voornamelijk het ruige bergge-
bied - is in handen van de gevluchte Imam en zijn
trouwe bergstammen. Beide partijen in deze, voor
het Midden-Oosten zo gevaarlijke burgeroorlog,
drijven voor een belangrijk deel op steun van bui-
tenlandse bondgenoten.
In antwoord op het verzoek om hulp van de
nieuwe Jemenitische machthebber, Abdoelah Al
Salal, zond President Nasser van de Verenigde
Arabische Republiek Egyptische troepen naar Je-
men. Russische bommenwerpers en gevechts-
vliegtuigen, destijds door de Sowjet-Unie aan
Egypte geleverd, worden nu ingezet tegen de ko-
ningsgezinde troepen.
De totale Egyptische steun aan Jemen bedraagt
nu ongeveer 25.000 man, beschikkend over vlieg-
tuigen, zware tanks en artillerie. Veldmaarschalk
Abdel Hakim Amer, opperbevelhebber van alle
Egyptische strijdkrachten, leidt vanuit zijn hoofd-
kwartier in de Jemenitische hoofdstad, Sana, de
strijd tegen de bergstammen onder aanvoering
van de Imam. De Imam en zijn volgelingen ont-
vangen op hun beurt militaire steun van Saoedië-
Arabië en Jordanië.
Weliswaar is in dit laatste geval de steun aan-
zienlijk minder dan die welke de Egyptenaren
aan het republikeins Jemenitische regiem verle-
nen. Over tanks. vliegtuigen en artillerie beschikt
de Imam niet.
Een groot gedeelte van zijn troepen vecht zelfs
nog met ouderwetse geweren. Het terrein-voor-
deel is daarentegen aan de vechtlustige stammen.
De confrontatie tussen Saoedië-Arabië en Jorda-
nië enerzijds en Egypte aan de andere zijde, een
confrontatie die het gevolg is van deze burger-
krijg, kan tot explosies leiden die het gehele Mid-
den-Oosten in vuur en vlam zetten. Saoedie-
Arabië en Jordanië zijn fel gebeten op Nasser en
zijn opvattingen van de Arabische eenheid. Omge-
keerd stelt Nasser alles in het werk zijn dromen
ook ten aanzien van Saoedië-Arabië en Jordanië
- via revoluties in beide landen - te realiseren.
Aan de invloed van de Verenigde Staten van
Amerika is het tot dusver te danken, dat het ge-
organiseerde geweld van beperkte omvang is ge-
bleven. Maar Nasser kan zich, vooral gezien de
ontwikkelingen in Irak en Syrië, geen nederlaag
in Jemen veroorloven. Dit is alleen al af te lei-
den uit de omvang van de Egyptische militaire
inmengingen in Jemen.
Het einde van de strijd is dan pas in zicht als
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Nasser een eind kan maken aan de regiems in Sa-
oedië-Arabië en Jordanië. Beide woestijn-konink-
rij ken zullen zich echter tot het ui terste-tegen Nas-
ser verzetten en hem dwarsbomen waar zij kunnen.

De Chinees-Russische controverse blijft in de in-
ternationale politiek de aandacht eisen. Verge-
leken met de situatie in 1962, is de toestand dit
jaar grondig veranderd. Tot eind 1962 namen de
twee tegenstanders elkaar alleen maar indirect
onder vuur. De Chinezen vielen in plaats van de
Sowjet-Unie Tito aan en de Sowjets spraken de
banvloek uit over China's bondgenoot: Albanië.
Deze situatie legde een Italiaans communist de
uitspraak in de mond, dat het leek alsof er 600
miljoen Albanezen waren.
Tijdens het congres van de Italiaans communis-
tische partij in december van het vorig jaar, haal-
den de twee antagonisten voor het eerst direct
naar elkaar uit. De Chinese zondaars werden bij
de naam genoemd en stonden aan hevige kritiek
bloot. Dit proces herhaalde zich tijdens de partij-
congressen te Praag en Boedapest.
De grote vraag is nu, of er een verzoening tot
stand kan komen tussen de twee leidende mach-
ten in het communistische kamp. Deze vraag
klemt vooral na het, in januari van dit jaar, te
Oost-Berlijn gehouden zesde partijcongres van de
Oost-Duitse communistische partij. Tijdens dit
congres viel een hooggeplaatst vertegenwoordiger
van de Chinese communistische partij de meest
vernederende behandeling ten deel, die ooit een
communistisch functionaris moest ondergaan.
Niet alleen ontketenden 4500 communistische af-
gevaardigden uit 70 landen met hun geloei en
voetgetrappel een geweldig lawaai dat de woor-
den van de Chinese vertegenwoordiger onver-
staanbaar maakte, maar bovendien beledigde
Chroestsjow het Chinese gemoed op een gevoelige
manier, door tijdens de rede van de Chinees een
uitstapje te ondernemen naar een Oostduitse fa-
briek van televisietoestellen.
Het Chinese standpunt geraakte te Oost-Berlijn
in de verdrukking, hetgeen tot uiting kwam in
het perscentrum. In de vertalingen van de Chi-
nese redevoering waren de aanvallen op J oego-
slavië weggelaten. Alle redevoeringen, behalve de
Chinese, werden binnen een uur woordelijk ver-
taald ter beschikking van de pers gesteld. De ver-
taling van het Chinese standpunt, mét zijn aan-
vallen op Joegoslavië, kwam pas acht uur later.
Het gehele klimaat te Berlijn was doortrokken
van meer dan ideologische meningsverschillen nl.
van uitgesproken vijandschap.
Uiterlijk onbewogen hebben de Chinezen .alle be-
ledigingen ondergaan.
Een verzoening lijkt nu onwaarschijnlijker dan
ooit. De beledigingen te Berlijn ondergaan heb-
ben de Chinezen niet handelbaarder gemaakt. In-
tegendeel
Hoe het ook zij, het emotionele karakter van het
conflict geeft de tegenstellingen tussen de Chine-
zen en Russen een geheel nieuwe dimensie.
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lets anders

"Mijn verhaal, mijne heren rechters,
zal kort zijn", aldus sprak dezer da-
gen een man voor de godsdienstige
rechtbank van Haifa. "Ik wil schei-
den omdat mijn vrouw geen alge-
mene ontwikkeling heeft genoten,
geen moderne denkbeelden heeft en
mij mateloos verveelt." De man zette
uiteen dat hijzelf in de loop der ja-
ren de nodige kennis heeft vergaard
en moderne opvattingen is gaan
koesteren, terwijl zijn echtgenote op
hetzelfde peil is gebleven als voor-
heen. Hij zag maar een oplossing:
scheiden en met een moderne vrouw
trouwen.
De rechtbank stelde zich volledig op
de hoogte en veroordeelde tenslotte
de man tot het gedurende drie maan-
den bijwonen van alle voorkomende
zaken opdat hij zelf zal kunnen con-
stateren hoeveel verveling ook een
moderne vrouw haar echtgenoot kan
bezorgen.
Dit simpele verhaal, dat ik in mijn
lijfblad aantrof, is ongetwijfeld niet
afgedrukt ten vermake van de le-
zers, maar vooral omdat het ernstige
achtergronden heeft, omdat het tot
lering kan dienen of als waarschu-
wing, zo dacht ik.
Het verziekte huwelijk van de man
in Hai fa, waarvoor de rechtbank een
medicijn voorschreef dat te laat
komt en daarom vermoedelijk niet
helpen zal, staat niet op zichzelf.
De symptomen van de kwalen die
dit huwelijk hebben aangetast, heb
ik dikwijls opgemerkt in onze eigen
omgeving; ze vinden een oorzaak in
een soort virus waarvoor vele hu-
welijken uitermate vatbaar zijn en
dat dodelijke gevolgen kan hebben,
zoals in Haifa.
Het huwelijk is de basis waarop
twee mensen voor het leven team-
work van de hoogste orde gaan ver-
richten, in de wetenschap dat zij
geen van beiden volmaakt zijn en op
wederzijds begrip en vertrouwen,
waarin voortdurende wederzijdse
bijstand als het ware al besloten ligt.
Zo gaan de echtgenoten op vrijwil-
lige basis aan hun taak in deze we-
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reld, in deze maatschappij beginnen.
Nu is de taak van ieder van de
echtgenoten wel totaal verschillend;
de man verkeert buitenshuis, gaat
dagelijks met anderen om, staat
midden in het leven, heeft ruime
mogelijkheden om zich zonder al te
veel moeite geestelijk te ontplooien.
De vrouw daarentegen leeft maar al
te vaak dagelijks tussen de muren
van de woning. heeft zich nu een-
maal bezig te houden met de zorg
voor dagelijk nat en droog en alles
wat daarbij komt: de aardappelen,
de groente, de borden en het andere
familieporcelein, mitsgaders het stof,
de kachel, de bedden, de was, het
naai- en stopwerk en dan nog als
zeer belangrijke taak de duizend en
één bemoeieni en met de kinderen,
om maar even een wilde greep te
doen. Wie evenwel meent, dat daar-
mee de taak van de vrouw bekeken
is, vergist zich chromelijk. want de
goede verstandhouding in het huwe-
lijk laat zich niet ongestraft achte-
loos terzijde dringen. Het geheel op-
gaan in de huishouding, min of
meer met buitensluiting van de we-
reld buiten waarvoor dikwijls ook
maar weini tijd overblijft, is de
grootste bedreiging van het geeste-
lijk bestaan van de vrouwen van
het huwelijk. temeer omdat de taak
van de man buitenshuis ligt, in die-
zelfde maat chappij buiten de wo-
ning. De vrouw verkeert ongetwij-
feld in een ongunstige positie op het
punt van het bijhouden van de ont-
wikkeling buiten. Daaruit kan wan-
begrip ontstaan met moeilijkheden
als in Haifa tot gevolg. Het is de
taak van de man zijn vrouw te steu-
nen, ook hierin, maar wanneer de
vrouw zozeer in beslag wordt ge-
nomen door allerlei andere besognes
dat zij eenvoudig de belangstelling
mist, zal zijn streven om de eenheid
in het team te bewaren vruch teloos
blijken. Toen ik het geval Haifa las,
dacht ik dat het goed is, dat wij ons
dit van tijd tot tijd realiseren, dat
wij beseffen dat het leven van de
gehuwde vrouw niet behoort te be-

staan uit alleen maar koken of af-
wassen, dat de vrouw zich evenmin
helemaal "op de kinderen behoort te
gooien" omdat zij dan straks, wan-
neer die het huis hebben verlaten,
helemaal met lege handen staat. Wij
dienen onze interesse voor andere
zaken te bewaren opdat wij niet
achterblijven, maar geestelijk mee-
groeien.
Tenslotte zal een man meer prijs
stellen op een goede onderlinge ver-
standhouding en op begrip dan op
een voortdurende geur van chloor
en boenwas.
Gelukkig, zo bedacht ik, verkeren
wij, politievrouwen dan nog in een
bevoorrechte positie omdat wij vrij-
wel dagelijks bij het werk van onze

( Voor Moeder

mannen betrokken worden als wij
voor de zoveelste maal naar de tele-
foon sloffen of naar de huisdeur,
waar de buitenwereld zich meldt.
Dat is soms lastig, maar eigenlijk is
het goed beschouwd alleen maar
voordeel want het doet ons vaak on-
bewust - en ook al mopperen wij
er weleens om - beseffen dat el
ook nog iets anders is dan het da-
gelijkse huishoudelijk bestaan.

Marianne.

KWfRKfL n VEI LIG wordm
f{tt lAitqe\loerct !
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J(.Cl&om;e~R,ÛKpett;e eft-de ~o#-e~
Op een mooie zomeravond wandelde
kabouter Rimpeltje door het bos.
De late zon gluurde tussen de stam-
men van de bomen en toverde zil-
veren spiegeltjes op de bladeren.
In de hoge top van een oude spar
zong de merel een heel zacht liedje.
Rimpeltje vond het heerlijk in het
stille bos.
Plotseling bleef het kaboutertje stok-
stijf staan. Wat was dat? Wie sloop
daar door het varenbosje? Het was
iemand met een zwarte mantel aan
en met een grote zwarte hoed op het
hoofd. Onder de brede rand van die

en Kind J
hoed loerden twee zwarte ogen boos
naar alle kanten.
Kabouter Rimpeltje was erg ge-
schrokken. Vlug kroop hij weg on-
der een rode paddestoel. Hij durfde
haast geen adem te halen. Ineens
hoorde hij het fijne stemmetje van
zijn vriendje, eekhoorn Pluisje.
Voorzichtig stak kabouter Rimpeltje
zijn hoofd naar buiten. Daar zat zijn
vriendje, op een dikke tak van een
denneboom.; "Je hoeft niet meer
bang te zijn, Rimpeltje", zei eek-
hoorn Pluis. ,.Die nare rover is weg.
Kom maar gauw weer tevoorschijn."
,,0 Pluisje, wat zeg je nou toch, was
dat een rover?", fluisterde het ka-
boutertje.
"Ja Rimpeltje, die gemene rover
sluipt elke avond naar het dorp om
te gaan stelen bij de mensen," ver-
telde het eekhoorntje.
..0000, ... wat vind ik dát erg!,
riep kabouter Rimpeltje ... Maar van-
avond zal dat niet gebeuren. Ik ga
die nare rover achterna. Ik ben he-
lemaal niet bang meer, Pluisje."
En zonder op de angstige kreetjes
van zijn vriendje te letten, holde
Rimpeltje dwars door het varenbos-
je, op zoek naar de rover.
Eindelijk zag kabouter Rimpeltje in
de verte de zwarte hoed van de ro-
ver boven de struiken uitsteken.
Zonder een takje te kraken trippel-
de Rimpeltje in de richting van die
wandelende hoed. Na een poosje
had het kaboutertje de rover inge-

haald. Stilletjes sloop hij achter hem
aan, zonder dat de rover het merkte.
Eindelijk kwamen ze in het dorp.
Het was al heel laat. Overal sliepen
de mensen in de donkere huizen.
Als een schaduw gleed de rover
langs de achtertuintjes, terwijl hij
telkens over zijn schouder keek.
Maar kabouter Rimpeltje zag hij
niet. Die sloop op zachte voetjes en
zo stil als een muisje achter de ro-
ver aan.
Opeens bleef de rover staan. Hij
boog zich naar voren en maakte een
tuinhekje open. Luisterend bleef de
rover staan en toen liep hij over een
stenen paadje naar de achterkant
van een mooi huis.
Rimpeltje had alles gezien. Hij ver-
stopte zich onder een bloempot, die
in de tuin lag. Door het gaatje van
die bloempot kon hij naar de rover
kijken.
Hij zag nog juist hoe de rover door
het open kelderraam van het huis
naar binnen gleed. Meteen wipte
kabouter Rimpeltje te voorschijn.
holde zo vlug als hij kon langs de
zijkant van het huis naar de voor-
deur. Onderweg botste hij bijna te-
gen een stenen kaboutertje op, dat
in het grasveld stond. Maar Rim-
peltje. die erg geschrokken was,
had nu geen tijd om daar lang over
na te denken.
Pluisje de eekhoorn had hem eens
verteld, dat elk huis een bel heeft.
Rimpeltje moest op zijn teentjes
gaan staan om naar die bel te zoe-
ken. En ja hoor. daar zag hij een
knop uit de voordeur steken. Maar
0, 0, wat zat die hoog!
Naast de deur groeide een rozen-
struik tegen de muur. En wat deed
Rimpeltje? Hij klom zo vlug als een
aapje door de rozenstruik naar bo-
ven. Af en toe prikte hij zich aan de
cherpe dorens. maar Rimpeltje zet-

te dan zijn tanden stevig op elkaar.
Eindelijk kon kabouter Rimpeltje bij
de bel komen. Met één hand hield
hij zich vast aan de takken en met
de andere hand drukte hij stevig op
de bel.
Rimpeltje bleef maar bellen, tot hij
eindelijk gestommel hoorde in het

. stille huis. Hier en daar floepte het
licht aan. Overal klonken voetstap-

pen op de slaapkamers en op de
trap. Opeens hoorde kabouter Rim-
peltje een zware stem, die riep:
.,Nou heb ik je, lelijke dief, nou heb
ik je!"
Rimpeltje hield zich stil verborgen
tussen de rozen. Plotseling werd de
voordeur opengerukt. Rimpeltje
schrok daar zo erg van, dat hij de
tak, waaraan hij zich had vastge-
klampt, losliet. ,,0, nu val ik op de
grond," dacht Rimpeltje angstig.
Maar een grote tros van wel tien
rozen ving Rimpeltje op! Het leek
wel of het kaboutertje in een zacht
geurig bedje terechtkwam.
Toen Rimpeltje over de ergste schrik
heen was, keek hij met grote ogen
naar de deur. Wat zag hij daar?
Rimpeltje hield zijn adem in, want
hij zag de rover, die vlak bij hem
stond. onder de rozenstruik. De ro-
ver werd stevig vastgehouden door
een meneer en een mevrouw, die ge-
kleed waren in een pyama. Een jon-
getje van een jaar of zeven, ook al
in pyama, had de zwarte mantel van
de rover stevig tussen zijn handen
geklemd.
..En nou mee naar het politie-
bureau!", riep de meneer boos. De
rover probeerde zich los te rukken.
maar dat lukte hem niet. Hij moest
mee of hij wilde of niet. Kabouter
Rimpeltje lag nog steeds op het ro-
zenbedje. Hij bleef zo lang kijken
totdat de rover, de meneer, de me-
vrouwen het jongetje om de hoek
van de straat verdwenen waren.
Toen gleed Rimpeltje voorzichtig
naar beneden en holde zo hard als
hij kon naar het bos terug. Het' be-
gon al een beetje licht te worden .
De zon keek met een slaperig ge-
zicht over de rand van haar wol-
kenbed. De vogels begonnen hun
eerste liedje te zingen. En de bloe-
men deden hun hartjes open om te
drinken van de morgendauw. Eek-
hoorn Pluisje zat al op Rimpeltje te
wachten en ze waren allebei erg blij,
dat ze elkaar terugzagen. Toen heeft
kabouter Rimpeltje alles aan zijn
vriendje verteld. En het werd een
lang verhaal!
De rover hebben ze nooit meer te-
ruggezien in het bos.

Cévané.
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D E JEU GD ... vroeger en nu

(vervolg van pag. 21)

aan bij de gedragingen der jeugd.
Veel oudere mensen accepteren dat
niet! Dat is zoveel anders dan hun

eigen jeugd, dus daarom niet goed!
Ze zijn vaak te conservatief, te vast-
houdend in hun houding en den-
ken. Als gevolg hiervan ontstaan
botsingen tussen ouders enerzijds en
hun kinderen anderzijds.

Deze twee groepen leven teveel
langs elkaar heen. De ouderen den-
ken aan vroeger met zoals het was

in de "goede oude tijd' en jongeren
met frissere, nieuwe ideeën over de
huidige levensopvattingen. Dit is al
een motief, dat de oorzaak kan
gaan vormen van de eerste stap van
een jeugdig delinquent in spé op
het pad der misdaad.

Zo zijn er nog wel meer aanwijs-
bare oorzaken die hebben geleid
tot een verandering bij de jeugd.
Om er enkele te noemen. Bezoek

vraagt

GROTE TRICOT AGEF ABRIEK

CONTROLEUR
voor controle en het houden van toezicht op de
nachtdienst, ook wat betreft veiligheid e.d.
De gedachten gaan uit naar een flinke persoon-
lijkheid die gewend is met mensen om te gaan en
in staat is op taktische wijze gezag en controle
uit te oefenen.

Weert

I

I

Bij voorkeur iemand van de Politie of uit mili-
taire kringen.

Schriftelijke sollicitaties met uitvoerige inlichtin-
gen en pasfoto te richten aan: chef Personeelsdienst.

Tricotagefabrieken
v,h. Frans Beeren & Zonen N.V.
Louis Regoutstraat 3

26

aan dancings en nachtclubs, de in-
vloed van films en andere publici-
teitsmiddelen.
Wat denkt U van de wijze van ad-
verteren van tegenwoordig? Hoe-
vaak wordt middels een aantrekke-
lijke jongedame in spaarzame kle-
ding de aandacht van het publiek
niet gevestigd op het betrokken
artikel. Brengt U op een zomerse

dag eens een bezoek aan een zwem-
bad. Buiten de heerlijke zonnestra-
len waarvan U geniet geniet U
ouder ook nog wel van iets anders!
Of niet soms? Mijnheer, draait U
uw hoofd om als U een aantrekke-
lijke jongedame tegenkomt? En U
mevrouw, ziet U echt niets wat U
aantrekkelijk vindt? Ziet U beiden
het verschil tussen vroeger en nu?
Vindt U, het aanstotend? Vindt U
het slecht? Nee toch! Daarom bent
U niet slechter dan vroeger! Het is
een voortvloeisel van de tijd waar-
in we leven. De tijd blijft niet stil-
staan. Iedereen moet met de tijd
mee. We moeten nergens bij stil
blijven staan, want stilstand bete-

kent achteruitgang.
Resumerend kunnen we ons afvra-
gen: is de jeugd van tegenwoordig
slechter dan die van vroeger? Daar-
op wil ik echter antwoorden met
een pertinent: neen! Ze is beslist
wel anders ....

'raad
&daad

tentoonstellîng
korps
rijksQOlilie

De tentoonstelling ..raad & daad"
van het korps rijkspolitie was van
9 tot en met 12 april te Zoetermeer
en is van i tot en met 9 mei te
Pijnacker en van 14 tot en met 16
mei a.s. te Haastrecht.
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Personalia

Wmr. le kl.
H. Schriever

Arnhem
ressort Arnhem

". 30·8·1904
t 2·3·1963

Wij herdenken

Adjudont
F. P. v. d. Vaart

's-Gravenhage
ress. 's-Gravenhage

". 16·8·1917
t 28·2·1963

Wmr. l e kl.
G. W. Giesberts

Horst
ress. 's-Hert.bosch

". 17·2·1916
t 24·2·1963

A
Owmr.

A. W. Busser
's-Hertcqenbosch
ress. 's-Hert.bosch

<. 30·7·1919
t 2·3·1963

Verplaatsingen
STAF ALGEMENE INSPECTIE
Per 15-2-'63: W. L. Groeneweg, wmr.
re kl., van 's-Gravenhage naar Doe-
tinchem.

RESSORT AMSTERDAM
Per 15-2-'63: Th. Eilander, wmr. le kl.
van Hoogkarspel naar. Oudeschü d ;
M. Lastdrager, owmr., van Bilthoven
van wiertngerwert , P. Plas, wrn r. ie
kl., van Schellinkhout naar Enkhui-
zen.
Per 1-3-1963: S. A. Veldman, wmr, re
kl., van Utrecht naar Haarlemmer-
liede te Halfweg.

RESSORT' -GRA YE_OHAGE
Per 1-3-'63: W. v, Gen OWInr.• van
Koudekerke naar Klaas 'aaL
RES ORT' -HERTOGE_OBO CH
Per 15-2-'63: N. Venreg. o••vmr.. van
Someren naar Brouwershaven
Per 28-2-'63: B. Wever, wmr. re kl•.
van Rijswijk-N.B. naar Tubbergen.
Per 1-3-'63: J. Th. Schikhof, owmr.,
van Veghel naar Beek en Donk.
Per 4-3-'63: E. P. M. Dooren, wmr. le
kl., van Uden naar Eindhoven.
RESSORT ARNHEM
Per 1-3-'63: G. Kramer, wmr, le kl.,
van Andelst naar Zuidbroek.
RESSORT GRONINGEN
Per 1-3-'63: E. de Vries, owmr., van
Anjum naar Blijham; P. Wit, owmr.,
van Zuidbroek naar Nieuwe-Pekela.

RIJKSPOLITIE TE WATER
Per 1-3-'63: P. Vlieg, adjudant, van
Zwolle naar Amsterdam-II.

anwijzing voor functie
RE ORT' -HERTOGENBOSCH
Per 1-3-'63: Adjudant J. Th. Schikhof
to !!roep commandant te Beek en
Donk: Adjudant S. J. M. Dijkman tot
groepscommandant te Horst.

Bevorderingen
TAF ALGE:\IEEN INSPECTEUR

tot achtmeester le kl.:
Per 1-1-'62: L. P. de Moor, 's-Graven-
hage,
RE ORT A:\lSTERDAM
tot opperwachtmeester:
Per 1-1-'62: C. Stam, Twisk.
Per 1-!-'63: S. A. Veldman, Utrecht.
tot achtmeester re kl.:
Per 18-1-'63: L. Nieuwenhuis, Purmer-
end.
Per :!3-1- : H. Terpstra, Amsterdam.
Per 1-3-'63: L. Burger, Midwoud.
RE ORT 's-GRA VENHAGE
tot adjudant:
Per 15-2-'63: N. Vertregt, Brouwers-
haven.
tot opperwachtmeester:
Per 1-3-'63: M. H. C. v. Aurich, Voor-
schoten.
tot wachtmeester le kl.:
Per 1-12-'61: E. Montizaan, 's-Graven-
nage.
RESSORT 's-HERTOGENBOSCH
tot Dir, Officier der Rijkspolitie 3e kl.:
Per 1-8-'62: W. H. L, van Nijnanten,
Breda; W. A. Hulsmans, Roermond.

tot adjudant:
Per 1-3-'63: J. Th. Schikhof, Beek en
Donk; S. J. M. Dijkman, Horst.

RESSORT ARNHEM
tot Dir. Officier der Rijkspolitie 3e kl.:
Per 1-9-'62: P. J. Plattel, Nijmegen.

RESSORT GRONINGEN
tot Dir. Officier der Rijkspolitie 3e kt.:
Per 1-9-'62: J. H. Ittman, Winschoten.

tot opperwachtmeester:
Per 1-3-'63: G. Kramer, Zuidbroek,

In dienst getreden
RESSORT 's-GRAVENHAGE
Per 15-2-'63: Mej. H. C. M. Peters,
schrijver op a.c. te Dordrecht.
Per 16-2-'63: Mej. A. J. M. v. d. Zwet,
schrijver op a.c, te Oegstgeest.
Per 1-3-'63: R. Couwenberg te Hazers-
woude; M. R. F. Kloër te Leiden en
M. de Roy van Zuijdewijn te Noord-
wijkerhout, allen als schrijver op a.c.

RESSORT ARNHEM
Per 4-2-'63: J. Medendorp, rijksamb-
tenaar E, te Zwolle.

RESSORT GRONINGEN
Per 2-2-'63: F. Klompstra, transport-
geleider in t.d. te Leeuwarden.
Per 18-2-'63: F. Rosier, schrijver Lt.d.
te Franeker.
Per 1-3-'63: Mej. mr. M. A. Dijksma,
officier der rijkspolitie 2e kl. te
Leeuwarden; H. Zijlstra, wmr te Fer-
werd; J. Miedema, schrijver i.t.d. te
Ternaard.

De dienst verlaten
RESSORT AMSTERDAM
Per 1-2-'63: R. Scherer, wmr. le kl. te
Amsterdam.
Per 1-3-'63: G. Bakker, owmr. te Mid-
delie en Kwadijk.

RESSORT 's-GRAVENHAGE
Per 1-3-'63: A. Houmes, wmr. le kl.
te Domburg.

RESSORT 's-HERTOGENBOSCH
Per 1-3-'63: M. H. Segers, adjudant te
Terheijden; J. P. v. Hekke, wmr. le
kl. te Giessen; A. Mikkers, wmr. te
Liempde; J. H. Hagen, wmr. le kl. te
Dongen.

RESSORT ARNHEM
Per 1-3-'63: E. Vos, adjudant te Put-
ten; J. Witvoet, wmr. le kJ. te Ermelo.

RIJKSPOLITIE TE WATER
Per 1-3-'63: H. Hoenderdos, adjudant
te Amsterdam.

Ambts-
;ubilea

Wmr, le kl.
D. J. Arends

Mijdrecht
ressort Amsterdam

25 jaar op 22·3·1963

Owmr.
A. P. Bruijnooge
's-Heer H.kinderen

ress. 's-Gravenhage
40 [eer op 16·4·1963
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Owmr.
J. H. Veldmeijer

De lier
ress. 's-Gravenhage
25 j00 r op 24-4-1963

Wmr. 1e kl.
W. van Gils

Zundert
ress. 's-Hert.bosch

25 jaar op 27-2-1963

Owmr.
J. v. Gelder

Nijkerk
ressort Arnhem

25 jaar op 6-4-1963

Owmr.
C. Peters en
Doetinchem

ressort Arnhem
25 jaar op 2-5-1963

Owmr.
J. Gruben
Heerenveen

ressort Groningen
25 jaar op 10-5-1963

28

Owmr.
P. A. de Ridder

Dordrecht
ress. 's-Gravenhage
25 jaar op 30-4-1963

Owmr.
J. M. M. M. de Kok

's-Hertogenbosch
ress. 's-Hert.bosch

25 jaar op 24-2-1963

Owmr.
N. Pronk

Zwolle
ressort Arnhem

25 jaar op 17-4-1963

Adjudant
K. v. Leussen

Hatlem
ressort Arnhem

25 jaar op 21-3-1963

Owmr.
J. H. Kooi

Franeker
ressort Groningen

25 jaar op 16-5-1963

Owmr.
N. G. v. d. Poel

Reeuwijk
ress. "s-Grovenhcqe
25 jaar op 2-5-1963

Owmr.
G. A. Gerards

Gronsveld
ress. 's-Hert.basch

25 jaar op 17-4-1963

Owmr.
K. A. J. Krosse

Lichtenvoorde
ressort Arnher-

25 jaar op 23-4-1963

Wmr. 1e kl.
J. Rotlier

Tolbert
ressort Groningen

25 jaar op 20-3-1963

Owmr.
F. Bulthuis

Gasselternijveen
ressort Groningen

25 jaar ap 20-5-1963

Owmr.
M. Pijl

Lisse
ress. 's-Gravenhage
25 jaar op 12-5-1963

Owmr.
H. Martens

Sevenum
ress. 's-Hert.bosch

25 jaar op 11-5-1963

Wmr. 1e kl.
J. S. v. d. Werf

Emst
ressort Arnhem

25 jaar op 24-4-1963

Owmr.
P. D. Hofman

Winschoten
ressort Groningen

25 jaar op 22-3-1963

Owmr.
P. C. Nieuwenhuijse

Tiel
Rijkspolitie te Water
25 jaar op 22-3-1963

Owmr.
J. Mast

Arnemuiden
ress. 's-Grovenhage
25 jaar op 16-4-1963

Owmr.
H. J. Sos

Boxtel
ress. 's-Hert.bosch

25 jaar op .1-5-1963

Wmr. 1e kl.
W. B. ter Steege

Overdinkei
ressort Arnhem

25 jaar op 26-4-1963

Owmr.
R. Postma

Joure
ressort Groningen

25 jaar op 22-3-1963

Owmr.
C. J. Brünotl

Zaandam
Rijkspolitie te Water
25 jaar op 15-4-1963

Wmr. 1e kl.
H. Q. Pak

Wilhelminadorp
ress. 's-Gravenhage
25 jaar op 20-3-1963

Owmr.
D. Kaens

Apeldoorn
ressort Arnhem

25 joar op 20-3-1963

Owmr.
F. G. Veltink

Duiven
ressort Arnhem

25 jaar op 26-4-1963

Adjudant
M. P. v. d. Dam

Exloo
ressort Groningen

25 joar op 28-4-1963

Owmr.
J. Th. Lenior

Arnhem
Opl.school Arnhem
25 jaar op 6-4-1963
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Rijkspolitie droeg wacht
Noordoostpolder over

•.n

Veel waardering voor verricht werk
Het Korps Rijkspolitie heeft - met
een tikkeltje weemoed - een uniek
gebied overgedragen, namelijk het
stuk zeebodem dat een polder van
internationale allure werd en nu als
Noordoostpolder Nederlands jong-
ste gemeente is met Nederlands jong-
ste gemeentelijke politiekorps, dat
wordt geleid door de korpschef
B. van Toledo uit Rotterdam.
De installatie van een nieuw ge-
meentelijk politiekorps is een wei-
nig voorkomende gebeurtenis, maar
de inauguratie van het korps
Noordoostpolder in "het Voorhuys"
te Emmeloord had wel een zeer bij-
zonder karakter. Het was immers
het Korps Rijkspolitie dat bij de
groei van de polder uit een woest
en ledig stuk zeebodem, een woes-
tenij van zand en klei tot een we-
reldvermaard gebied nauw betrok-
ken is geweest en er de eerste be-
langrijke hoofdstukken van de po-

*
Bij de foto:

De instal/atieplechtigheid in "het Voor-

huys" te Emmeloord betekende het einde

van de Rijkspolitiegeschiedenis in de NOP.

litiële geschiedenis van het nieuwe
land schreef totdat op 2 april het
gemeentelijke politiekorps, dat een
sterkte van 35 man zal krijgen, de
wacht overnam.
Bij de installatie van het nieuwe
korps zijn vele waarderende woor-
den gesproken over het werk van
de rijkspolitie. De burgemeester van
de Noordoostpolder, F. M. V. Pan-
thaI eon baron van Eck, was de eer-
ste die dat deed. Hij zei in zijn in-
stallatierede verheugd te zijn over
het tot stand komen van het korps
gemeentepolitie waarm hij een
stukje meerdere zelfstandigheid
ziet, hetgeen evenwel niet inhoudt
dat er geen waardering zou be-
staan voor het korps rijkspolitie.
Voor de prestaties van dit korps ge-
durende een reeks van jaren is de
Noordoostpolder veel dank ver-
schuldigd, aldus de burgemeester.
Voor de politiedienst in de Noord-
oostpolder bleek grote belangstel-
ling te bestaan, gezien het aan-
tal sollicitaties, zo verklaarde spre-
ker, die voorts gewag maakte van
het weigeren van inlichtingen over
solliciterende personeelsleden door
politiechefs. De opbouw van een

Officieel orgaon voor het Korps
Rijkspolitie onder verentwoordelijk-
heid van de redactie, samengesteld
door de Algemeen inspecteur van

het Korps Rijkspolitie

*
4e JAARGANG

No. 9 - mei 1963

Vt~SCHIJNT 1 x PER MAAND

*
Redactie:

M";oo.r G.· von Dijk te Heerenveen

Kopitein mr. A. J. Dek
te "s-Grovenhc qe

Luitenant W F. K. J. F. Frockers
te Arnhem

Adjudant J. Ronseloar
te 's-Grovenhage

Opperwachtmeester
J. J. H. van Aerssen te Nijmegen

Wachtmeester 1e klas
A. J. Willems te Roermond

Wachtmeester
P. H. Beuzenberg te Veldhoven

Res.·adjudont F. de Jager
te Roermond

*
Redactiesecretariaat:

Velperweg 142 - Arnhem

*
Penningmeester Korpsblad Rijks·

politie te Roermond
Gironummer 897017

*
Eindredactie:

Bas den Oudsten, journalist
Bankeweg 29

Lekkum bij Leeuwarden
Telefoon (05100) 23361

*
Uitgave: Schaalsma en Brouwer

Postbus 10 - Dakkum
Telef. (05190) 23 21 - Giro 8331 11

Abonnementsprijs f 3.50 per jaar
bij vooruitbetaling

Losse nummers: f 0.50 per stuk

*
Advertenties:

J. Duyker - Groningen
Van Royenlaan 46 - Tel. (05900) 24093

*
Foto omslog :

Voorjaar en zomer zijn de seizoe-
nen von de vele begeleidingen;
een belangrijke taak voor het

Korps Rijkspolitie. Deze foto komt
voor in de pos verschenen wer-
vingsbrochure, waarover meer el-
ders in dit nummer.
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De adjudant K. van Leussen

. met geschenk naar Hattem .

gemeentelijk politiekorps was on-
danks de belangstelling niet een
zaak die in een handomdraai ver-
wezenlijkt kan worden. De inrich-
ting van een bureau, de uniforme-
ring, de aanschaffing van auto- en
bromfietsmateriaal, benoemingen,
verhuizingen, leverden vele proble-
men op.
Ten aanzien van het korps rijkspoli-
tie sprak de burgemeester dank uit
voor de voortreffelijke wijze waar-
op het korps rijkspolitie het nieuwe
land heeft gediend. Hij betuigde in
het bijzonder dank aan de districts-
commandant, de majoor A. W. de
Vrieze en de groepscommandant van
de Noordoostpolder, de adjudant K.
van Leussen. "Zij hebben alles ge-
daan om de overgang zo vlot en ge-
ruisloos mogelijk te laten verlopen.
Ik kan mij voorstellen dat van alle
taken, die het korps rijkspolitie in
de Noordoostpolder in de loop der
jaren heeft vervuld, dit liquideren
niet de prettigste was. Bij het af-
scheid dat wij nu van het korps
rijkspolitie nemen is het logisch nog
eens terug te zien op de weg die
achter ons ligt. Er is iemand in ons
midden die heel ver terug kan zien,
namelijk de adjudant Van Leussen,
die in mei 1944 kwam, twee jaar na
het droogvallen van de polder. Hij
heeft de hele ontginnings- en op-
bouwperiode meegemaakt. Hij deed
zich kennen als een voortreffelijk
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politieman, die een van jaar tot
jaar groeiende verantwoordelijkheid
moest dragen in een uitzonderlijk
groot bewakingsgebied, zulks samen
met de andere leden van het korps
in de polder, die de grote en toe-
nemende verantwoordelijkheid met
vanzelfsprekendheid op zich namen,'
aldus de burgemeester, die de adju-
dant een geschenk overhandigde en
voorts zei te hopen op een voort-
bestaan van de goede betrekkingen
met het korps rijkspolitie.
De procureur-generaal fungerend
directeur van politie te Arnhem, mr.
B. 1. A. A. ter Veer wees erop dat
de Noordoostpolder menige vader-
lander dierbaar was als toevluchts-
oord in de oorlog, de leden van het
korps rijkspolitie als uniek werkter-
rein. Wat voor de rijkspolitie ver-
loren ging is in goede handen. De
leden van het korps rijkspolitie heb-
ben de basis gelegd waarop dit ge-
meentelijk korps nu gaat werken, al-
dus spreker.
De majoor A. W. de Vrieze sprak
vervorgens namens de Algemeen In-
specteur. Zijn woorden waren te-
vens de zwanenzang van een dis-
trictscommandant in wiens gebied
de rijkspolitie de groei van een
nieuw gebied tot een gemeente van
internationale allure heeft begeleid.
Hij dankte in de vroegere groeps-
commandant, nu de luitenant F.
Hijlkema die van 1945 tot 1958
groepscommandant was en in de ad-
judant Van Leussen, die vanaf het
"prille begin" in de polder werkte
en op grond van persoonlijke pres-
taties groepscommandant werd, al-
len die in de polder hebben gewerkt.
"Zij kunnen met voldoening op hun
werk terugzien", aldus de majoor
De Vrieze, die overigens wel gewag
maakte van enige weemoed en de
hoop uitsprak dat er een cordiale en
doeltreffende samenwerking zal zijn.
Woorden van waardering werden
ook gesproken door mr. P. J. Stig-
ter, officier van justitie, hoofd van
het arrondissement te Zwolle, die
de Noordoostpolder een gemeente
van loyale burgers noemde, hetgeen
overigens ten aanzien van de taak
van de rijkspolitie weer werd ge-
compenseerd door de uitgestrekt-
heid van het bewakingsgebied en de
chronische onderbezetting waaraan
de groep noordoostpolder laboreer-
de. Hij zei verheugd te zijn de ad-

judant Van Leussen, nu groepscom-
mandant te Hattem, niet te zijn
kwijtgeraakt.
Ook anderen voerden op deze bij-
eenkomst het woord, onder meer de
hoofdcommissaris van politie te
Rotterdam, de heer A. Wolters, die
de heer Van Toledo als korpschef
N.O.P. uit de Maasstad zag ver-
trekken, ir. A. P. Minderhoud, de
vroegere landdrost, die uiteraard in
de loop der jaren vele contacten
met de rijkspolitie heeft gehad, de
heer B. L. Anema, secretaris van de
Vereniging voor hogere politie-
ambtenaren, de heer W. de Lange,
korpschef van de gemeentepolitie te
Heerenveen, die de drie politie-or-
ganisaties - die in de centrale van
politieorganisaties samenwerken
vertegenwoordigde.
Uiteraard spraken ook de korpschef
Noordoostpolder, de heer B. van
Toledo, die met vreugde zijn werk
begon en 'de adjudant Van Leussen,
die met weemoed in het hart de pol-
der heeft verlaten, het stuk zeebo-
dem dat in bijna 20 jaar een stuk
van zijn leven werd.

B. den O.

Ijverige hond
Honden. kunnen de mens onschat-
bare diensten bewijzen. Helaas kan
niemand deze nobele dieren de be-
tekenis leren van het spreekwoord
waarin gezegd ioordt. dat zich in
de beperking de meester toont. Dat
heeft de Londense politie veel last
bezorgd. getuige het verhaal over
Buten de buldog, die was afgericht
op het bewaken van auto's. Op een
nacht kwam een dierenarts thuis, die
toen hij de deuren van zijn garage
had geopend en weer in zijn auto
wilde stappen, Butch op de kussens
zag zitten. De dierenarts was een
moedig man, maar probeerde hem
alleen weg te hijgen door de hond
minzaam toe te spreken. Als ant-
woord liet het dier slechts zijn tan-
den zien. 7oen belde de dierenarts
de politie. Nog maar net had de
hond de politiesirene gehoord of hij
sprong uit de wagen. De politie-
mannen spraken even met de die-
renarts en wilden weer weggaan,
maar op dat ogenblik bleek dat
Butch. in hun auto was gaan zitten.
7en einde raad werd een lus over
de kop van het dier gegooid en gaf
de dierenarts het dier een morfine-
injectie. Die was trouwens al lang
!litge~Mt toen men eindelijk de
eigenaar van de hond had gevon-
den, die rustig zei: "Nou ja, ten-
slotte heb ik moeite g.enoeg gedaan
om hem te leren op een auto te pas-
sen. Nu past hij OfJ alle auto's" ...
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Brabant heeft een "opper-veeverloskundige"

Vreemde oplossing van veediefstal

Aan de reeks eisen waaraan een
politie-ambtenaar moet voldoen kan
er een worden toegevoegd, zo kan
worden afgeleid uit de gebeurtenis-
sen op een mooie zondagmorgen in
het Brabantse. Al in de vroegte
kwam de telefonische melding van
een landbouwer, die meedeelde dat
uit zijn weiland een pasgeboren kalf
was gestolen en "of de rijkspolitie
maar direct wilde verschijnen" om
het mysterie te onthullen. Met het
verzoek alles te laten in de toe-
stand zoals hij die in zijn weiland
had aangetroffen, kreeg de landbou-
wer toezegging dat er zo gauw mo-
gelijk iemand zou komen, want pa-
raat is paraat.
Met het onderzoek werd de oudste
opperwachtmeester belast die kort
na de melding naar de plaats des
misdrijfs toog in het vooruitzicht
van een "lekker misdrijf je". Immers
de oplossing van diefstal van vee
uit de weide kan een aardig karwei
zijn.
Op de plaats aangekomen liet hij
zich door de landbouwer de wei
wijzen waaruit het kalf gestolen
was. er liep wel een koe maar geen
kalf. "Het kalf is dus gestolen", zei
de boer, die de plaats des misdrijfs
onberoerd had gelaten, zodat de

/

opper kon constateren dat in de wei-
de nog niemand had gelopen, want
er hing een morgennevel en de ge-
hele weide was egaal met nevel be-
dekt. Niemand had er in gelopen,
ook de boer niet.
In de directe omgeving van de wei-
de was evenmin een spoor te vinden.
Hoe was het kalf uit de weide ge-
haald? Hoe oud was het kalf? De
boer vertelde dat de koe in de af ge-
lopen nacht het kalf ter wereld had
gebracht, zodat het hooguit een paar
uren oud kon zijn. Hij had echter
van de geboorte niets gezien en hij
kon dus ook niet zeggen hoe het er
uit zag.
De opper moest dus gaan zoeken
naar een kalf waarvan niemand
kon zeggen hoe het er uit moest
zien.
Hij stapte de kletsnatte weide in
om te zien of hij in de buurt van
de koe iets kon vinden. Toen hij
de koe eens nader bekeek bleken
er wel verschijnselen te zijn waaruit
afgeleid kon worden dat er met het
beest iets aan de hand was, maar
er waren evenzoveel verschijnselen
waaruit bleek dat het kalf nog niet
geboren was! Hij deelde zijn bevin-
dingen aan de boer mee, die echter
kwaad werd en hem vroeg of hij het

door de adjudant

Th. M. M. V A N BOV E N

te Deurne

soms beter wist dan een boer. Hij zei
boos: "Ik zeg je dan dat het kalf ge-
stolen is en je zorgt maar dat het te-
rug komt. Ik ga naar de kerk. Ajuus."

En daar stond de opper, alleen in
een weiland bij een echte levens-
grote koe. Koppig bleef hij aan de
verklaring van de boer twijfelen en
hij besloot te wachten op de dingen
die al of niet zouden gaan gebeu-
ren. Zijn geduld werd beloond, want
na enige tijd geschiedde het grote
wonder der natuur: het kalf werd
geboren. De opper was de koe bij
dit gebeuren behulpzaam, zodat een
en ander een vlot verloop had.
Inmiddels was het andere boeren
niet ontgaan, dat de opper daar mid-
den in dat weiland doende was en
nieuwsgierig kwamen ze dichterbij.
Toen zij de geschiedenis van het
pas geboren kalf hoorden hadden zij
nogal veel plezier. Toen de eige-
naar van de dieren uit de kerk te-
rugkwam kon de opper hem de
voorspoedige geboorte van een kalf
melden.

Wie zei toch, dat een politieambte-
naar van alle markten thuis moet
zijn? Brabant heeft nu in elk geval
een opper-veeverloskundige.

'--
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Gesloten • •visseizoen;
adempauze voor vis en hengelaar

Het gesloten seizoen is een van de
peilers voor het behoud van een
goede visstand. De vis, barstend
van kuit, moet onbelaagd door zijn
grootste vijand, de mens, rustig ge-
legenheid hebben zich voort te plan-
ten. Krijgt hij die gelegenheid niet,
dan zou het binnen betrekkelijk
weinige jaren de moeite niet meer
waard zijn er nog een hengel op na
te houden. België is een waarschu-
wend voorbeeld. Onbegrijpelijk der-
halve, dat hier en daar - en be-
paald niet steeds in de meest on-
bevoegde kringen - weleens ge-
speeld wordt met de gedachte, de
gesloten tijd op te heffen, eventu-
eel het vangen van bepaalde VIS-

soorten (voorn, brasem, blei?) het
hele jaar toe te staan. Het zou het
domste zijn wat mogelijk is.
De hengelaars kunnen zich dus ge-
lukkig prijzen, dat er een g-ëSloten
tijd is. Bovendien is dit een periode,
die allerminst in ledigheid (althans
wat het hengelen betreft) behoeft te
worden doorgebracht. Het is een
periode, die in het belang van de
hengelsport bijzonder goed besteed
kan worden.
Het gros van de sportvissers denkt
dan in de eerste plaats aan het on-
derhoud van het hengel materiaal.
Een zeer verstandige gedachte, die
echter door velen slecht in de prak-
tijk wordt gebracht. De rommel
waarmee tal van hengelaars op het
water verschijnen, is vaak verbijste-
rend. En de gevolgen daarvan ko-
men veelvuldig tot uiting in slechte
vangsten, verspeelde vis en gebro-
ken tuig of hengel.
Ook de hengelspullen hebben op tijd

onderhoud nodig. De gesloten tijd
leent zich daarvoor uitstekend. Wie
een goede stok heeft, werphengel of
Japanner, moet hem goed onderhou-
den om er plezier van te hebben.
Controleer de bussen of zij goed
vast zitten, geen scheurtjes verto-
nen en schoon zijn. Kijk de wikke-
lingen zorgvuldig na op een gebro-
ken draadje. Zijn de geleide-ogen
niet geroest, goed schoon en niet
ingesleten? Zitten zij recht tegen-
over elkaar en goed vast? Herstel
de eventuele mankementen. Schuur
de hengel met heel fijn schuurpapier
wat bij en lak haar opnieuw. Laat
haar niet op een droge en warme
plaats liggen, want dan verliest zij
haar taaie buigzaamheid en wordt
bros en breekbaar.
Werpmolens moeten goed schoon-
gemaakt en gesmeerd worden met
dunne olie en de nylonlijn gecontro-
leerd op zwakke plekken.
Controleer zeer zorgvuldig al uw
snoeren. Wikkel ze van het rekje
en zoek naar zwakke plaatsen en
ingeslopen knopen. Zwakke plaat-
sen ontstaan vaak waar het lood en
de haak zijn bevestigd. Is de haak
niet verroest? Het verstandigste is
het nieuwe visseizoen met nieuwe
haken te beginnen. Dobbers die lak
hebben verloren moeten een nieuw
kwastje plasticlak hebben om in-
wateren tegen te gaan.
Controleer ten slotte uw hele voor-
raad aan haken, peilloodjes, lood-
hagel, onderlijntjes, dreggen, kunst-
aas enzovoort en vergeet vooral het
schep- en leefnet niet. Noteer wat
vernieuwd of aangevuld moet wor-
den. Nu hebben de hengelsportwinke-

. . . hij is weg overste, me hook wos doorgeroest . . .

liers nog tijd om een en ander met
u te bepraten, over enkele weken
hebben zij het daarvoor te druk. In
die weken moeten deze mensen le-
ven van de omzet en niet van
praatjes met vragende hengelaars.
Van niet minder belang echter dan
onderhoud en controle van het ma-
teriaal, is het werken in de geslo-
ten tijd aan de hengeltechniek en
-taktiek. Twee elementen, die door
zeer vele hengelaars grondig worden
verwaarloosd. Heel erg jammer,
want een goede techniek en taktiek
is een absolute voorwaarde om het
volle profijt aan sportief genoegen
uit de hengelsport te halen. Goed
vissen is heel iets anders dan met
een hengelstok geduldig een snoer
in het water houden.
Onder mijn vrienden heb ik heel
wat uitmuntende hengelaars; daar-
onder zijn er, die alle fijne kneep-
jes van de hengelhogeschool heb-
ben leren beheersen. Zij vangen
meer en grotere vis dan alle ande-
ren. Hoe komt dat?
Dat komt in de eerste plaats, om-
dat zij een natuurlijke aanleg heb-
ben voor de kunst van het vissen.
Zij hebben n.l. van de hengelsport
inderdaad een kunst gemaakt. Maar
in de tweede plaats hebben zij het
zo ver gebracht, omdat zij bereid
zijn van iedereen wat te leren en
steeds geneigd zijn hun eigen mening
voor een betere te geven. Zij lezen
bijvoorbeeld altijd grondig het hen-
gelsportblad en halen daaruit, niette-
genstaande hun eigen kennis en erva-
ring, altijd weer wat nieuws dat hun
aan het denken houdt over een ver-
dere perfectionering van hun sport.
De gesloten tijd benutten zij ook
door het lezen van hengelsportboe-
ken. De laatste jaren is er een gro-
te plank vol goede Nederlandse
boeken over de hengelsport ver-
schenen. Goedkope en dure, maar
over het algemeen uitstekende lec-
tuur, waaraan ieder sportvisser een
hoop technische en taktische ken-
nis kan ontlenen. Volg het voorbeeld
van de azen in de hengelsport, u
kunt er na 1 juni van profiteren!

K. ]. Vrijling.
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Het oog der:wet
kritisch bekeken

Mochten wij reeds eerder in dit
blad betogen dat de omvang van
de Nederlandse politiebibliotheek
maar zeer schrieltjes is, dit keer
kunnen wij verheugd zijn dat een
oriënterend boek over de historie,
organisatie en werkwijze van de
politie in vele delen van de wereld,
in ons land werd uitgegeven, name-
lijk "Het oog der wet", van Frank
Arnau, uitgegeven bij W. Gaade te
Den Haag. Weliswaar werd het boek
in het Nederlands vertaald, maar
het feit dat ook - in meer dan
dertig pagina's - het wezen van
de Nederlandse politie wordt behan-
deld en besproken, doet onze teleur-
stelling dat het geen echt Neder-
lands werk is aanmerkelijk minder
zijn.
De inhoud is er niet minder boeiend
door!

VAN PERS TOT
BOEKENPLANK

Aan de hand van talloze beroemde
gevallen: de baby Lindbergh, de
zaak Giessen-Nieuwkerk, de Mafia
e.a. wordt op eerlijke en geenszins
sensationele wijze het werkelijke
politiewerk, eerder met alle moei-
lijkheden dan met de vermeende ro-
mantiek die het zou omgeven, be-
handeld.
Jammer is het dat zo weinig illus-
traties van de vele politiekorpsen
die de wereld telt, zijn opgenomen.
Het was een goede gelegenheid ge-
weest dat in dit boek te doen.
Wij menen dat elke politieambtenaar
er zijn uiteindelijk voordeel mee kan
doen dit boek aan te schaffen en
te lezen. De tamelijk hoge prijs -
f 12,90 - mag geen beletsel zijn.
Niettemin kunnen wij slechts hopen
dat een aanmerkelijk goedkopere
pocketeditie t.z.t. een weg in de ge-
lederen van de Nederlandse politie-
ambtenaren zal vinden.

W. Frackers.
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Ter gelegenheid van de verjaardag van H.M. de Koningin zijn
benoemd tot officier in de Orde van Oranje- assau:

Officier Kolonel T. J. Conter Visscher, Chel Stol Alg. Insp.
Overste P. C. Silver, commondant van het district
Vlaardingen van de Rijkspolitie te Water.

Voorts werden de volgende Eremedailles, verbonden aan de
Orde van Oranje-Nassau verleend.

Goud aan de adjudanten:

A. R. van der Mooren (bij bevordering) te Raams-
donkveer.

4 P. Wonnet te Eist.
5 G. van der Zonden te 's-Grovenhage.
6 J. W. Robelink te Goor
7 J. Hoekstra te Buitenpost.
8 D. F. A. van den Berg te Apeldoorn.
9 W. J. de Boer te Maastricht.

10 H. M. S. Simons te Tilburg.
11 H. van Dalfsen te Heerenveen.

12 J. L. Breetveld te Aolsmeer.
13 T. von Zijtveld te De Meern-U.
14 R. F. E. van Dommelen te Sos van Gent.
15 J. A. Leus te Hoogerheide.
16 T. J. Jonssens te Roosteren.
17 J. J. Bierma te Leeuwarden.
18 A. G. K. Schouten, odm. ambt. A le kl., Oplei-

dingsschool van het Korps Rijkspolitie.
19 J. Peters, eh el herstelwerkplaats Politie Technische

Dienst te Groningen.

aan de opperwo;:htmeesters:

20 A. Boonstro te Dronrijp.
21 A. Salamons te Eerbeek.
22 J. Zeelenberg te Losser.
23 F. Numan te Gendt.
24 W. J. Koenes te Nijmegen.
25 H. Vierstro te Oterleek.

Zilver

I
Brons aan de wachtmeesters 7e klos:

26 J. D. M. Maters te Wichmond.
27 W. Veen te Rhenen.
28 M. Jonsen te Lemelerveld.
29 B. Groeneveld te 's-Gravenhage.
30 G. W. Stolker te Amsterdam.
31 M. C. Kerpel te Vlaardingen.

Direct nadat de districtscommandant - de overste Jhr. W. A. Gevers Deynoot - hem
de Koninklijke Onderscheiding heeft opgespeld, wordt de tamboer-maÎtre en secretaris
van de Rijkspolitiekapel, de wachtmeester 7e klasse B. Groeneveld, gelukgewenst door

de voorzitter, de majoor F. M. C. Offermons.
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Koninklijke onderscheidingen
voor personeel Korps Rijkspolitie
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Pinksterpuzzel

Oplossingen dienen voor 15 juni te worden ingezonden aan het
redactielid, de wachtmeester
P. H. BEUZENBERG, Dorpsstraat 199, VELDHOVEN (N.B.).

HORIZONTAAL: 41. op grote afstand
42. muzieknoot
43. element (afk.)
44. woonboot
46. bijnaam president Ei-

senhower
48. gewicht (afk.)
50. valse haardos
51. reinigende vloeistof
53. elk
54. aangehaald werk
55. overgebleven
58. windrichting (afk.)
59. bedovertrek
61. nieuw- (voorvoegsel)
62. - en: wier
63. meisjesnaam
64. lastdier
66. kroes
68. wenk
69. catechisatie
72. zode
74. met elkaar
75. strijdperk

1. schakering
2. bovenlijf
3. meisjesnaam
4. element (afk.)
5. dit is (Lat. afk.)
7. als boven
8. achter
9. insect (mannelijk)

10. uitstapje
11. lichaamsdeel van vele

dieren
13. muzieknoot
16. de rechtvaardigheid in

aanmerking genomen
17. bevlieging
18. gebogen
20. waarschijnlijkheids-

rekening
22. kentekenen
23. riviertje bij Dokkum
25. uitgeput
26. het kleiner (minder)

maken

VERTICAAL: 29. [ongnnsnaarn
30. rivier in Nederland
31. gril
37. zeevogel
38. soort steen, delfstof
43. strijkmessen
44. verbeelding
45. gesloten
47. gelofte
49. afscheid nemer.
51. sprakeloos
52. kliekje
56. element (afk.)
57. lengtemaat
60. vrucht
63. stad in Letland
65. meisjesnaam
67. in orde (afk.)
68. jongensnaam
70. maanstand (afk.)
71. gij
72. paar
73. "de" in 't Frans!

1. zwenking van de aarde
6. draagt iedere vrouw

buitenshuis
12. vette vloeistof
14. staaf (edel metaal)
15. schuilplaats
17. kledingstuk
19. meisjesnaam
21. uitholling in een muur
22. meisjesnaam
24. zeehond
27. Pan American Airways
28. inhoudsmaat (afk.)
29. niets te doen hebben
32. nummer
33. voormalig Duits gebied
34. riviertje in provincie

Utrecht
35. gezwel
36. bloedverwante
38. rivier in Nederland
39. lengtemaat (afk.)
40. ieder

8
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HERALDISCHE VERKENNINGEN

Speurtocht •In de historie van de Nassau's
In het stamland alleen
herinneringen in steen

door de overste Jhr. W. A. GE VER S DEY N 0 0 T te 's-Gravenhage
Foto's, Technische Recherche 's-Gravenhage

Het Kasteel Dillenburg naar een gravure van 1617.

Wanneer wij thans in de Nassau-
landen komen, vinden we niets meer
van het oude geslacht Nassau terug.
De beide takken zijn naar Neder-
land en Luxemburg getrokken en
zelfs daar wordt de traditie slechts
in de vrouwelijke linie voortgezet.
In het stamland zelf vinden wij al-
leen stenen herinneringen, maar de

oude woonplaatsen, Nassau en Lau-
renburg, beiden hoog op een berg
gelegen, zijn vervallen tot ruïnes;
de Dillenburg werd in de oorlog
van 1760 grondig vernield en afge-
broken, er zijn nog slechts funda-
menten en wat kelders van over en
een in de 1ge eeuw opgerichte mo-
numentale uitkijktoren geeft nu de

!
~~~"~~.

In zi;n artikelen over het geslacht
Van Polanen, die de overste Jhr.
W. A. Gevers Deynoot schreef in
het kader van zijn serie "Here/-

!
dische verkenningen", beloofde hi;
nog nader aandacht te zullen be-
steden aan het Huis Nossou. In
enige nieuwe artikelen zal de

) overste nu een indruk geven von
de boeiende geschiedenis van dit
geslacht, dat tot het belangri;kste
in ons land werd. Het eerste arti-
kel van deze serie vindt u hierbii.
Het vormt het begin van een zeer
interessante speurtocht in de his-
torie van de Nassou's.

plaats aan, waar eens het kasteel
stond.
Al kunneh we dat nu uit de over-
blij fselen niet goed meer zien, dat
het een machtig kasteel is geweest
staat wel vast en dat toont U de
hierbijgaande reproductie van een
gravure uit 1617 ook wel.
In Siegen vinden we nog een "Un-
teres" - en een "Oberes-Schlosz";
maar beide zijn door de tijd en door
oorlogsgeweld in de loop der jaren
erg gehavend en vervallen, ook is
er heel veel aan verbouwd en het
Obere-Schlosz, dat in oude stijl is
gerestaureerd en nu als museum
wordt gebruikt, is nauwelijks meer
origineel te noemen.
Zijn dus misschien de tastbare over-
blijfselen van het Huis Nassau in de
Nassaulanden niet zo groot, de her-

Rupert, Graaf van Laurenburg, - 1123- 1152
x Beatrix van Limburg, - 1159 -.

I
Walram, Graaf van Laurenburg en Nassau, 1146- 1198.

x Kuneganda van Weil burg.
I

Hendrik de Rijke, Graaf van Nassau, - 1251.
x Machteld van Gelre.

I
I

Otto I, Graaf van Nassau-Siegen, - 1290.
x Agnes van Leiningen.

I
Hendrik I, Graaf van Nassau-Siegen, - 1343.

x Adelheid van Heinsberg.
I

Otto I1, Graaf van Nassau-Dillenburg, - 1351
x Adelheid van Vianden.

I
Jan I, Graaf van Nassau-Dillenburg-Vianden, 1339-1416

x Margaretha van der Marck.~---------------------------------------II I
Adolf, Graaf van Nassau-Dillenburg. Engelbert I, Graaf van Nassau, Dietz en Vianden,

x Jutta van Dietz. 1380- 3/5/1442, begr. Breda.
kinderloos. x Johanna van Polanen, erfdochter van Breda

en de Lek, 1392- 15/5/1445.

I
Walram I1, Graaf van Nassau.

(uit wie de Wal ram se linie sproot,
waartoe de tegenwoordige Groot-
hertogen van Luxemburg behoren.)

zie overzicht II

10
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innering die de bevolking er aan be-
waart en de banden, die men daar-
door met Nederland voelt, zijn op-
vallend sterk en ook in kleinere za-
ken, zoals monumenten, gebeitelde
stenen en in de musea, bewaart men
er vele "Nassau-reliquien".
Een overzicht van de genealogie van
de oudste generaties van het ge-
slacht, brengt ons bij Ru per t, die
vanuit zijn woonplaats, de burcht
Laurenburg aan de Lahn in Duits-
land, de burcht Nassau bouwde,
waaraan het geslacht zijn naam
heeft ontleend. Ook van hem zijn
nog wel voorouders bekend, maar
cmdat zij noch de naam, noch het
wapen Nassau voerden, laat ik hen
achterwege. Ik wil Uw aandacht
vestigen op de eerste helft van de
13e eeuw, en voer U naar het hof
van Hen d rik deR ij k e van
N a s s a u, die heerste in de landen
langs de Lahn. Zijn bijnaam had hij
vooral gekregen door de bezittingen,
die ten dele ook zijn Nederlandse
echtgenote, M ach tel d van Ge I-
r e, had ingebracht. Hij was de eer-
ste, die het thans nog in gebruik
zijnde Nassau-wapen voerde: een
gouden leeuw op een met gouden
blokjes bezaaid blauw veld. Zijn
rijkdom kwam dus ook in zijn wa-
pen tot uitdrukking, want die blok-
jes geven wel een indruk van rijk
dom en overvloed. Hij was het ook,
die omstreeks 1240 het Kasteel Dil-
lenburg stichtte.
Na zijn dood regeerden zijn zoons,
Wal ram en 0 t t 0, aanvankelijk
tezamen over het vaderlijk erfdeel,
maar op 16 december 1255 maakten
zij een verdeling, waarbij het gebied
aan de linkeroever van de Lahn,
het zuidelijke deel dus, aan Walram,
het gebied in het noorden, aan de
rechteroever van de Lahn, aan Otto
toeviel.
Sedertdien bestaat er in het geslacht
Nassau een Wal ram set a k, die
voor ons niet van zoveel belang is
en waartoe de Groothertogen van
Luxemburg behoren; en een 0 t t 0-

nische linie, waaruit ons Vor-
stenhuis is voortgekomen.
Hendrik de rijke had behalve Wal-
ram en Otto nog meer kinderen,
maar doordat de andere zoons tot
de geestelijke stand waren toegetre-
den, deelden zij in de erfenis van
het landbezit niet mede. Bij hen was
o.a. Jan van N a s s a u, die als

='=".- ....,,----- .. ~-"".-,~

De ruïne von hef Kasteel Vianden.

elect van Utrecht, omstreeks 1251,
de Domkerk aldaar heeft gesticht en
G e r har d van N a s s a u, die
Proost van Oldenzaal was.
De twee stamhuizen van het ge-
slacht, Nassau en Laurenburg, bIe-
ven buiten de verdeling en schijnen
gezamenlijk bezit te zijn geweest,
maar er waren nog vele andere kas-
telen. Zo bezat Otto bijvoorbeeld de
Dillenburg en Siegen.
Van de leden van het geslacht noem
ik er U slechts enkele.
Voor ons, Nederlanders, was belang-
rijk het huwelijk van 0 t t 0 II van
N a s s a u, een kleinzoon van de
stamvader van de familietak, met
A del hei d van V i a n den,
want daardoor kwam dit graaf-
schap, dat een groot deel van de

Nederlanden omvatte, in 1420 aan
de familie van Nassau. Verscheide-
nen onder U zullen Vianden in het
Luxemburgse land, met zijn sterke
kasteel, dat in de vorige eeuw moed-
willig van alle waardevolle zaken
werd beroofd en tot ruïne verviel,
doch sindsdien me: veel moeite en
kosten weer een beetje is gerestau-
reerd, wel kennen; toch geef ik ook
daarvan hierbij een afbeelding.
Otto11 had twee kleinzoons, van
wie Adolf, door zijn kinderloos ge-
bleven huwelijk met Jut t a van
Die t z het kasteel Dietz in de fa-
milie bracht, waar men, naast de
Dillenburg, een vaste woonplaats
had.
In Dietz is het oude slot nog vrij
gaaf bewaard gebleven, hoog torent

Het oude Kosteel Dietz.

11
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Adjudant Straatman van Valkenburg
nam afscheid

Burgemeester F. A. A. H. Breekpot was één der velen die woorden van waardering sprok
,bii het afscheid van Valkenburg's adiudant, die met ziin echtgenote oïles gelaten over zich

liet komen op .de laatste dág van ziin loopbaan.
(Foto: Technische Recherche Roermond)

het uit boven het oude stadje en
mag het van binnen wat bouwvallig
en verwaarloosd schijnen (het bevat
o.a, een jeugdherberg en een streek-
museumpje), de indruk die het op
ons maakt is er niet minder om.
Maar dat het een gezellig woonhuis
zal zijn geweest, zal niemand bewe-
ren; daarvoor ligt het te hoog op
een heuvel en is het een te statige
massieve steenmassa.
Het is dan ook te begrijpen, dat in
de 17e eeuw de daar verblijvende
Nassau's een geriefelijker en liefelij-
ker paleisje: "Oraniënstein" in de

omgeving lieten bouwen, waarvoor
ze de fundamenten van een in on-
bruik geraakt klooster gebruikten.
Maar de naam van dit paleisje zegt
het reeds: het waren °ra n jeN as-
sau's die het lieten bouwen en aan
hen zijn wij nog niet toe.
De andere kleinzoon van Otto 1I,
die veel belangrijker voor ons was
dan Adolf, was Engelbert I, die met
] enne van Polanen was gehuwd en
over wie ik U reeds bij de van Po-
Ianen's iets heb verteld.

Over hem echter een volgende maal.

Oroniënsfein nabij Diefz.

12

,Ik heb nooit geweten, dat ik zo'n
goeie kerel ben." Aldus sprak heel
laconiek en op een voor hem typeren-
de wijze de adjudant J. J. Straatman,
nadat bij zijn afscheid als groeps-
commandant te Valkenburg vele
sprekers vele woorden van lof en
waardering hadden gesproken.

De adjudant Straatman komt voort
uit het wapen der Koninklijke .Mar e-
chaussee. Hij diende te Stadskanaal,
Roermond, Gennep en Eysden, met
een periode in Echt, waar hij het
drama van Putbroek meemaakte en
werd in 1950 - eigenlijk tegen zijn
zin - aangewezen tot groepscom-
mandant' te Valkenburg. In dit toe-
ristencentrum dat vele lO.OOO-den
bezoekers per jaar trekt met in ver-
band daarmee in ieder zomerseizoen
een uitbreiding van de groep met een
aantal gedetacheerde korpsleden van
elders, mét beredenen, die de adju-
dant aan zijn diensttijd bij de Gele
Rijders bleven herinneren, heeft de
groepscommandant een aparte taak.
Door de detacheringen is de adju-
dant Straatman bij velen in het land
een bekende.

Dat de adjudant de juiste man op de
juiste plaats was, zoals ook de dis-
trictscommandant de overste H. W.
Weerts verklaarde, bleek uit alle
toespraken en ook ui t de vele ge-
schenken. Burgemeester F. A. A. H.
Breekpot bijvoorbeeld bood een gou-
den horloge aan, de overste Weerts
een scheerapparaat. Ook de adjudant
W. J. de Boer, die namens de colle-
ga's sprak, de gemeentesecretaris
Sluysmans, de opperwachtmeester
Mol, die namens de groep sprak, de
reservist W. Kwakkernaat en zelfs
een delegatie van de Oranje-Nassau
Mijnpolitie getuigden van waar-
dering. De adjudant, die als tactvol,
rustig, ervaren en sympathiek was
geschetst raakte er ietwat van onder-
steboven.. Ook hij betrok mevrouw
S'traatman in de waardering. Zij is
immers 32 van de ruim 38 jaar van
de loopbaan van haar echtgenoot ook
"bij de politie" geweest.
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Voor elckwat wijs

*
door de opperwachtmeester

R. Z E L L E te Da Ifsen

Foto's: Wachtmeester le kl.

M. S. van Lenteren

*

Kasteel R~chteren

14

in de groep Dalfsen
De kreet dat de groep Dalfsen
"elck wat wils" biedt, houdt niet
in, dat de leden van de groep ge-
regeld bazars organiseren met een
maximum aan geneugten. Het be-
tekent simpelweg dat 't bewakings-
gebied van de groep een rijk geva-
rieerd werkterrein is waarin de po-
litieman van elke groep interesse
vindt wat de uitoefening van zijn
ambt de moeite waard maakt. Dalf-
sen heeft alles: van toerisme tot
hengelsport, van verkeer tot stro-
perij en speciaal met betrekking tot
ontoelaatbare activiteiten van der-
den in het jachtveld zijn er in de
afgelopen maanden goede resulta-
ten geboekt.
De politieman op wien het verkeer
aantrekkingskracht uitoefent, kan
zijn hart ophalen op de rijks, en
provinciale wegen, terwijl de liefe-
lijke Overijsselse Vecht - stroom
van rust en geborgenheid -, die
de Dalfser akkers in de loop der
eeuwen heeft verrijkt met een flinke
laag vruchtbare rivierklei, alsmede
de kanalen en tochten gelegenheid
bieden voor het houden van vis-
serij-controle. Van heinde en verre
komen de hengelaars naar de om-

geving van Dalfsen om hun sport
te beoefenen. Jammer dat het wa-
ter van de Vecht, die zeer visrijk
is, de laatste jaren door het afval-
water van diverse fabrieken in Oost
Overijssel en Duitsland danig is ver-
vuild.
Doordat zich op het grondgebied
van de gemeente Dalfsen onder
meer drie grote landgoederen uit-
strekken, namelijk het landgoed
"Rechteren", "Den Berg" en "De
Aalshorst", die samen een groot
deel van de oppervlakte der ge-
meente Dalfsen beslaan en bestaan
uit uitgestrekte bossen, heidevelden,
weide- en akkerbouwgronden, over
het algemeen zeer wildrijk, is er ook
voor de liefhebbers van jachttoe-
zicht genoeg werk aan de winkel.
Het toenemend toerisme in de om-
geving van Dalfsen, pittoresk gele-
gen aan de Vecht, dicht bij de
hoofdstad van de provincie Over-
ijssel en bereikbaar door prima
trein- en busverbindingen, maakt
dat ook de werkzaamheden van de
politie sterk toenemen.
Hoewel andere plaatsen in de pro-
vincie Overijssel naam hebben op
het gebied van natuurschoon, mag

1
J
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gerust gezegd WUI den, dat mensen,
die eenmaal de omgeving van Dalf-
sen hebben bezocht, vol lof zijn
over de ongerepte bossen, de woes-
te onontgonnen glooiende terreinen
en heidevelden, waardoor de Vecht
zich slingert als een zilveren lint.
Een wandeling of fietstocht over de
rustige landelijke zand- of grind-
paadjes tussen al dat natuurschoon
geeft de vacantieganger een won-
derlijke rust en doet hem later te-
rugverlangen naar dit oord van
puur natuur en schoonheid. Zeer
lang is de omgeving van Dalfsen
door de zoekers van rust en natuur-
schoon verwaarloosd, waarschijn-
lijk door onbekendheid met de
plaats en de ligging. Bovendien is
de Sallandse bevolking gemoedelijk
en gastvrij. Het dorp Dalfsen is het
bezichtigen ook ten volle waard.
Vanaf "het dorp heeft men over de
Vecht een schitterend uitzicht op
het fraaie nog onlangs gerestau-
reerde kasteel "Rechteren'. Heel
wat kunstschilders hebben dit uit-
zicht op het doek vastgelegd.
Het nieuwe raadhuis is een juweel-
tje van architectuur. De nog lang
niet vergeten Burgemeester van
Dalfsen, de heer H. R. van Brug-
gen, die zijn ambt op I september
1962 heeft neergelegd, heeft van
het oude uit de 13 eeuw daterende
dorp in een korte spanne tijds een
zeer goed geoutilleerd, leefbaar en
bewoonbaar wooncentrum ge-

Het raadhuis van Dal/sen

maakt. Deze "politievriend", die
nog steeds actief is en ook nog
examinator aan de Opleidingsschool
voor Hoger Politiepersoneel te Hil-
versum, heeft het zijne er toe bij-
gedragen, dat Dalfsen een aantrek-
kelijke gemeente is geworden. Als
man van de practijk wist hij met
welke moeilijkheden een politie-
ambtenaar dikwijls wordt gecon-
fronteerd.
Uit de aard der zaak is het logisch,
dat de rijkspolitiemannen van de
groep Dalfsen in hun bewakingsge-
bied te maken krijgen met allerlei
soorten wildstroperij. Een vette
bout uit de wildrijke jachtgebieden

de door het personeel van de groep in de afgelopen maanden
inheslaggenomen attributen.

in de gemeente Dalfsen is voor de
heren wildstropers niet te versma-
den.
Het personeel van de groep is in
1962 zeer actief geweest bij het te-
gengaan van wildstroperij, zulks in
samenwerking met de jachtopziener
J. Harthoorn, werkzaam op 't land-
goed Rechteren, die tevens lid is
van het reserve-personeel van de
groep. Op een zondag werden drie
personen aangehouden, die wild
hadden gestroopt. Hierbij werden
I zwaar kaliber luchtbuks en I fa-
zant "buitgemaakt". Enkele maan-
den later werden in de vroege och-
tend weer drie personen aangehou-
den, die bezig waren geweest de
wildstand uit te dunnen. Daarbij
werden een auto, een karabijn, een
jachtgeweer en een aantal kara-
bijnpatronen in beslag genomen. Een
bijzonderheid bij het eerste geval
was dat de heren stropers eerst een
kerkdienst hadden bijgewoond,
daarna waren gaan stropen, op-
nieuw ter kerke gingen en tenslotte
maar weer waren overgegaan tot
stroperij, teneinde te proberen de
"vleespot" van moeder te vullen.
Tijdens een zeer vroege ochtend-
patrouille werden twee personen
aangehouden wegens het stropen
van fazanten en hazen, zij hadden
trouwens ook het reewild niet ont-
zien. Een auto, I vuurbuks, een doos
bukspatronen en I fazant kwamen
in dit geval in handen van vrouwe
Justitia. Kort daarna werden tijdens
een langdurige nachtelijke patrouille
twee stropers op heterdaad betrapt

15
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Vlieland weet van Prins geen kwaaCl

Wmr. 1 kl. Th. J. Prins: enige politieman-redder in ons land

"Bij windkracht 7 strandde een Duits jacht op de Noordpunt van
de Richel tijdens laag water. Jannes T oxopeus voer met de Carlot
uit van West-Terschelling en wij vertrokken met de Oudendijk uit
de haven van Vlieland. De Carlot probeerde het jacht uit volle zee
te benaderen, maar het scheepje werd door de opkomende vloed
steeds hoger op de zandplaat geslagen. Toen de vloed doorzette liep
er een zware branding op de Richel en het jacht werd voor de Carlot
onbereikbaar. SchiPper Jannes T oxopeus probeerde nog om er door
een geultje te komen en zat er tenslotte vijftig meter af. Er werd
een draad over het jacht geschoten en verbinding gemaakt. De Car-
lot begon te trekken, maar het lukte niet. De branding beukte het
jacht. De vier opvarenden, een Duits echtpaar met twee kinderen
hingen met touwen aan de mast buitenboord. Ook wij konden er met
de Oudendijk niet bij, maar we lagen klaar om de opvarenden op
te vangen. Toen er water genoeg was gingen wij volle kracht voor-
uit. We sloegen eerst op de bank en werden toen met de kop op het
jacht geslagen door een golf die de reddingboot optilde en op het
jacht smeet. Wij zaten knap vast en bleven draaien om op het jacht
te blijven zitten. We plukten de mensen eraf en zetten koers naar
Vlieland. Maar op de terugweg kwam er nog een benauwd ogenblik.

- We voeren voor de wind door de Vliesloot en plotséting zagen we
achter ons een grondzee opzetten tot wel vier, vijf meter boven ons.
De Duitsers gilden. Ik drukte de gasregelaar in, schipper Cor Boon
draaide snel bij en tot ieders grote opluchting liep de zee gewoon
onder ons door ... "

De wachtmeester 1e kt. Th. J. Prins
in IIhet andere" uniform.

Dalfsen
(vervolg van pag. 15)

bij het vervoer van wild
in het veld. Ook nu was
de buit niet gering: een
jachtgeweer, 2 schijnwer-
pers (lichtbakken), 2 ha-
zen en 3 konijnen werden
op het groepsbureau ge-
deponeerd in afwachting
van een beslissing van de
Justitie.
Insiders weten dat het
niet altijd gemakkelijk is
om wildstroperij tegen te
gaan. Om hieraan een
eind te maken of althans
het hoofd te bieden aan
diverse vormen van stro-
perij, moet regelmatig en
dikwijls langdurig, over-
dag zowel als 's nachts,
surveillance worden ver-
richt in het veld met het
daaraan verbonden "pos-
ten" op bepaalde plaat-
sen. Er werd dan ook veel
moeite en tijd "gespen-
deerd" om het genoemde
resultaat te bereiken. Het ,
werkterrein van de groep
is het waard!

De wachtmeester le kl. R. v. d. Werf met de ;acht-
opzichter J. Horthoorn in het ;achtveld.

16

De wachtmeester le kl. Th. ]. Prins
van het Korps Rijkspolitie vertelt het
verhaal van zijn reddingstochten
met de reddingboot Oudendijk van
Vlieland in simpele woorden en
met de vermelding, dat het eigen-
lijk allemaal niets bijzonders is om-
dat er wel spannender en gevaarlij-
ker reddingstochten dan die met de
Oudendijk worden gemaakt door
andere reddingboten van de Ko-
ninklijke Noord- en Zuid-Hollandse
Redding Maatschappij. Hij vindt
het allemaal heel gewoon, maar hij
vergeet erbij te vermelden, dat hij
de enige politieman langs de kust
is, die niet alleen te maken heeft
met verkeer of toerisme (op Vlie-
land zo'n 30.000 vreemdelingen per
jaar), die niet alleen te land vol-
doet aan de opdracht aan de poli-
tie, het hulp verlenen aan ieder die
hulp behoeft, doch die opdracht uit-
smeert tot in storm en ontij, tot op
de kokende zee, tot buitengaats.
Deze reddende rijkspolitieman is
sinds enkele jaren motordrijver op
de Vlielander reddingboot, een on-
misbare figuur In het team van
schipper Cor Boon, in het dagelijks
bestaan beurtvaarder, reserve-schip-
per K. van Randen, een oud-visser,
van]. Pruis en C. Koning, het team
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... inspectie op de Oudendijk in de V/ie/onder hoven ...

e

van een handvol mannen dat altijd
bereid en altijd paraat is.
De wachtmeester Prins zorgt dat d
6 cylinder dieselmotor van de Ou-
dendijk, deze zelflozende boot stuurt
naar mensen in nood. "We kunnen
als het moet in de motorkamer een
man of twaalf bergen en we kun-
nen als dat nodig is een snelheid
van 14 km ontwikkelen", zegt hij,
"maar zoveel geredden hebben we
nog nooit aan boord gehad en zo
snel varen we ook nooit. Bij zo'n
snelheid met een kleine boot is het
niet leuk meer. Je vaart tegen een
golf omhoog en boven is niets en
je klapt met een slag van zowat een
huis hoog naar beneden. Soms denk
je dat de boot zal barsten."
Wanneer de Oudendijk uitvaart is
er geregeld mobilofooncontact met
de vuurtoren Brandaris van Ter-
schelling en met die van Cocksdorp.
De Oudendijk zelf is - laag op het
water - verloren in de wijde wereld
van wild water. De wachtmeester
Prins zit dan opgesloten in de mo-
torkamer, zonder iets te zien werkt
hij in hitte en olielucht, en wordt
hij heen en weer geslingerd. "Ik
kan me natuurlijk vasthaken, maar
meestal lig ik er bij", vertelt hij.
Liggend naast zijn brandschone en
glimmend gepoetste motor en naast
de ruimte waarin de rum en de blik-
jes soep-met-ingebouwde-verhitting
("Je hoeft alleen maar aan een
draadje te trekken en het spul is
warm"), voer hij naar het Duitse

jacht op de Richel op naar het
jacht dat door het Franse gaatje
naar Griend wilde varen maar vast-
liep op een mosselbank. "De vuur-
toren had het gezien. Het was rus-
tig weer en het scheepje werd in de
gaten gehouden. De volgende mor-
gen zat het er nog. De wind kwam
opzetten en toen voeren wij er heen.
We raakten zelf nog vast en heb-
ben uren liggen moorden om het
schip weer los te krijgen", vertelt
de wachtmeester, die trouwens ook
gemakkelijker karweitjes meemaak-
te. Op een zondag voeren bijvoor-
beeld een paar Vlielander jongens

met een motorvlet naar Terschel-
ling. Op de terugweg sloeg de mo-
tor af en door een zware ebstroom
dreven ze af naar zee. Toevallig
werden ze door de loodsboot opge-
pikt en de Oudendijk had dus niets
anders te doen dan de knapen van
de loodsboot over te nemen.
De wachtmeester Prins is een man
van het eiland en van de zee ge-
worden. Hij kijkt uit het raam van
zijn huiskamer uit op de Vlielander
vuurtoren, die als een ineengedron-
gen wachter van het Vuurboetsduin
uitkijkt over eiland, wad en Noord-
zee en voor de reddingbootbeman-
ningen dikwijls een baken, een waar-
nemingspost en een vertrouwd stuk-
je thuis is, wanneer zij buiten rond-
zwerven. De wachtmeester Prins, de
prins waarvan Vlieland geen kwaad
weet, vind het allemaal heel ge-
woon. "Ik ben vroeger ook opge-
leid tot monteur en daarom ben ik
motordrijver geworden. Ze hadden
niemand en ze zeiden: jij weet hoe
een motor werkt en hoe je hem
moet onderhouden, dat zodoende.
Overigens werd de wachtmeester
Prins ook toen nog niet zonder meer
motordrijver, want al heeft de politie
opdracht hulp te verlenen waar no-
dig, was er toch toestemming van de
minister nodig in dit uitzonderlijke
geval van de reddende rijkspolitie-
ambtenaar. Als hij nu uitvaart wordt
dat gewoon als dienst beschouwd en
terecht, want dat is het: dienst aan de
mensheid in de ruimste zin! B.d.O.

li
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De jeugd van nu "minder goed"
dan die van vroeger?

Wie, 0 wie?

Aldus vraagt de redactie van het
korpsblad rijkspolitie in no. 8 (april
1963) naar aanleiding van het door
de wachtmeester H. J. M. Boom-
kamp geschreven artikel: "De jeugd,
vroeger en nu".
Wie, aldus de redactie, laat zijn
licht schijnen over de "hope des
vaderlands"?

Nu, ondergetekende wil gaarne
trachten als een van de "wie's", zo-
al niet geheel z ij n licht, toch wel
iets te vermelden wat meer bevoeg-
den dan hij over de jeugd (de hope
des vaderlands), hebben geschreven
en gezegd.
Ik geloof dat de vraagstelling: is
de jeugd van "tegenwoordig" ver-
geleken met die van b.v. vóór de
tweede wereldoorlog beter of slech-
ter, moeilijk "positief" is te beant-
woorden.
Men komt er zo spoedig toe om bij
het beantwoorden van deze vraag
het "zwart-wit" schema te gaan
stellen.
Met de wachtmeester Boomkamp
meen ik ook te moeten stellen dat
de jeugd van deze tijd "anders" is.
Een andere vraag is echter of dat
"anders" zijn ook bet e ris.
Persoonlijk ben ik van mening, dat
zulks niet steeds het geval is.
Ik mag mij tot de meer ouderen re-
kenen en wanneer ik dan terugzie
op een tijdvak van ongeveer 50 jaar,
dan meen ik dat de mentaliteit van

IR

de jeugd van onze tijd er niet op is
vooruitgegaan.
Nu moeten we natuurlijk daarbij
voorzichtig zijn. We moeten op-
passen om niet te generaliseren.
Wanneer we - zonder meer -
spreken over "de jeugd", dan is dat
fout, want niet bij de jeugd als
ge h e e 1 kunnen en mogen we
spreken van een te laken mentaliteit.
Wanneer we genoopt worden tot
het geven van een antwoord op de
vraag: beter of slechter, zouden we
naar mij dunkt moeten zeggen:
P r i n.c i p i e e 1 is er geen ver-
schil tussen de jeugd van vroeger
en thans, maar "g rad u e e 1" wel.
We zijn allen kinderen van Adam
en ook vroeger was er het kwade,
waren er uitspattingen, maar naar
mijn mening niet van de a a r d en
o m van g als thans vaak het ge-
val is.
Ook vroeger waren er seksuele uit-
spattingen, maar het "schaamtege-
voel" was groter dan thans.
De zonde, het kwaad, werd meer
bedekt. De "zede" had meer zeg-
gingskracht. Natuurlijk is de "zede"
niet onveranderlijk, maar thans zijn
er velen die alles wat met "zede"
in verband staat aan hun laars lap-
pen.
Meer zeggingskracht hadden ook
de ouders, de onderwijzers enz.
Er was meer eerbied voor de "tra-
ditie", voor het gezag en de ge-
zagsdragers.
Nu kan men dat als een soort "ca-
mouflage" bestempelen, maar dat is
toch in zijn algemeenheid onjuist.

~,
Mijn ervaring is dat door een en
ander de jeugd van toe n minder
"bandeloos" was dan nu vaak het
geval is.
Boomkamp geeft in het door hem
geschreven artikel enkele feiten
weer die volgens hem oorzaak zijn
dat de jeugd van thans is zoals we.
haar zien.
Ik wil niet ontkennen dat verschil-
lende door hem genoemde feiten
meer of minder hebben mee g e-
w e r k t tot het "anders" worden
(zijn) van de jeugd, maar de oor-
zaak is naar mijn gevoelen het g e-
brek aan eerbied voor
het g e zag.
Dat geldt intussen niet alleen voor
de jeugd, maar helaas ook van heel
wat ouders (ouderen)!
We leven in een tij d van de "ge-
zags-crisis" en in het bijzonder wor-
den de politieambtenaren met deze
crisis dagelijks geconfronteerd.
Voorbeelden daarvan behoef ik
niet te noemen. Het zou zijn "water
dragen naar de zee". We weten er
allen over mee te praten.
Trouwens, Boomkamp noemt er zelf
voldoende.
En deze "gezagscrisis" is nu vol-
gens mij d e oor z a a k dat we
reden hebben tot "klagen" over de
jeugd. Het is ook het g r oot s t e
ge v a a r van onze tijd.
Het is een van de voornaamste oor-
zaken dat een groot deel van onze
jeugd "bandeloos" is of op den
duur zal worden.
In de maand november van het
jaar 1960 werd er te Arnhem een
congres gehouden door de "Natio-
nale Commissie voor gezinsbelan-
gen", waarop door drie deskundigen
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gesproken werd over het onder-
werp: "Welke betekenis heeft de
vader voor het gezin van vandaag."
Als voornaamste probleem werd op
deze conferentie het tel 0 0 r-
g a a n van het vaderlijk gezag aan-
g·esneden, een probleem, waarvan de
schuld zowel bij de vader (moeder)
als bij de kinderen werd gezocht.
Het zou mij te ver voeren over deze
conferentie meer te schrijven, maar
het feit alleen dat een dergelijk
probleem aan de orde werd gesteld,
is tekenend.
Er is in onze tijd ook gaande een
"devaluatie" van bepaalde geeste-
lijke vermogens en waarderingen.
We worden "massamensen", maar
nog nooit is er een tijd geweest
waarin de mens - dus ook de jeugd! -
zich meer "eenzaam" voelt dan
thans het geval is.
Dat heeft natuurlijk gevolgen. Wan-
neer men "eenzaam" is kent men
ook op den duur geen "bindingen"
meer. Men wil zelf h eer en
mee s ter zijn.
Enkele jaren geleden verscheen er
een boek van H. R. Müller-Schwe-
bach, getiteld: "De wereld heeft
geen vader". Het is een pracht boek
dat ik in verband met het "jeugd-
vraagstuk" van deze tijd gaarne ter
lezing aanbeveel.
Wanneer men dat boek gelezen
heeft, dan is men gen e i gd te
zeggen: "Een groot deel van onze
jeugd is niet beter, maar min der
go e d dan vroeger".
Tenslotte zou ik nog deze "onder-
stelling" willen maken, n.l.: Is de
gezags-crisis van onze tijd niet een
van de oorzaken dat we zo moeilijk
jonge mensen kunnen aantrekken
voor de politieloopbaan?
Velen "negeren" het gezag, bewust
en onbewust en dus wensen ze ook
niet als "dragers" en "handhavers"
van het gezag te fungeren ...
Zeergeachte redactie: ik ben niet
van mening dat ik door het door
mij geschrevene een "licht" heb la-
ten schijnen dat zó hel der was
dat daardoor de gehele jeugd-
kwestie v 0 I kom e n helder is ge-
worden.
Maar misschien was het een licht-
puntje!

De reserve-adjudant
der rijkspoli tie, .

Staf District Almelo,
S. Slot.
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Nogmaals "De Overval"

Met grote belangstelling lees ik
steeds het "Korpsblad Rijkspolitie",
voor welke inhoud en opmaak ik
gaarne u mijn compliment maak.
In het nummer van april 1.1. komt
echter een reaktie voor van collega
Spoelstra uit Harlingen op de "Over-
val", welke m.i. een kleine rectifica-
tie wel wettigt. Daarin staat ver-
meld, dat onder de medewerkers
zich o.a. bevond: Johannes Kolff,
bijgenaamd Jodocus, die tot de Mi-
litaire Politie behoorde. Dit laatste
is niet geheel juist. Kolff behoorde
tot de Gemeentepolitie Utrecht. In
de hal van het hoofdbureau van po-
litie te Utrecht hangt een bronzen
reliëf, die ook zijn beeltenis weer-
geeft. Voor de eer van het Utrecht-
se korps lijkt mij een rectificatie wel
gewenst.
Intussen met gevoelens van ware
hoogachting,

Jos. P. H. Körner,
Inspecteur-Korpschef
van Gemeentepolitie
te Valkenswaard.

Naschrift redactie:

Johannes Kolf! is op 6 november

19 J 5 geboren te Westmaas. Toen de

2e wereldoorlog uitbrak was hij in-

gedeeld bij het Kor IJS Politietroepen

en na de capitulatie en de ophe]-

fing van de weermacht, trad hij op

12 augustus 1940 in dienst bij de

gemeentepolitie Utrecht. Hier nam

hij al spoedig deel aan het verzet en

stond gauw bekend om zijn anti-

nationaal-socialistische gedragingen.

Kennelijk voelde hij uit dien hoofde

aan dat hij moeilijkheden zou krij-

gen. want hij heeft zelf ontslag ge-

vraagd, wat hem met ingang van

29 mei 1942 eervol werd verleend.

Nieuwe R.P.-brochure is "schot in de roos"

"Schot in de roos", zo luidt de ti-
tel van de nieuwe wervingsfilm van
het Korps Rijkspolitie.
Een schot in de roos lijkt ons ook
de door het bureau Werving van het
Korps uitgegeven wervingsbrochure.
De brocbure is verzorgd door de
journalist Bas den Oudsten te Lek-
kum en kwam tot stand in nauwe sa-
menwerking met het bureau Werving.
Het boekje wil, zoals de samenstel-
lers in een kort voorwoord zeggen,
een indruk geven van de afwisselende
en waardevolle activiteiten van alle
onderdelen van 't Korps Rijkspolitie.
Men is daar, naar onze opvatting,
volkomen in geslaagd.
Een uitgebreide serie uitstekende fo-
to's en tekst maakt, dat men de
brochure tot het einde uitleest.
Een gelukkige gedachte bij de sa-
menstelling lijkt ons tevens, dat men
heeft gebroken met het "goede toe-
komst idee", dat in het verleden al

te dikwijls wervingsbrochures accen-
tueerde. Het accent is ditmaal ge-
legd op de aantrekkelijkheid, ver-
antwoordelijkheid en veelzijdigheid
van het beroep.
Een bijzonder winstpunt daarbij is
het feit, dat men niet heeft verge-
ten de lezer duidelijk te maken, dat
niet i ede r voor het politieberoep
in de wieg is gelegd, doch dat zeer
beslist bepaalde capaciteiten en ei-
genschappen bij de sollicitant aan-
wezig moeten zijn, om in het beroep
te slagen.
De foto's zijn uitgevoerd in zwart-
wit, terwij~ de omslag in kleuren is
vervat. .
De broCbtiti, die werd gedrukt bij
Schaafsma &" Brouwer te Dokkum,
vormt ongetwijfeld een waardevolle
bijdrage in de werving van Rijks-
politiepersoneel.

]. J. v. A.
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Strijd tegen
ontucht in
Antwerpen

or

In Antwerpen is de strijd van de
politie tegen de ontucht opnieuw op-
gelaaid. Na een offensief van twee
jaar geleden scheen het dat de on-
tucht zo goed als verdwenen was. Er
waren razzia's gehouden, bepaalde
straten werden soms plotseling afge-
Eet en uitgekamd. Prostituées en sou-
teneurs werden veroordeeld tot ste-
vige straffen, waarbij de souteneurs
- dikwijls afkomstig uit Noord-
Afrika of Frankrijk - aanzegging
kregen dat zij voorgoed het land
moesten verlaten. Bovendien vielen
enige beruchte straten onder de slo-
pershamer in het kader van het stads-
saneringsplan. Diverse dubieuze ge-
legenheden heropenden evenwel bui-
ten Antwerpen aan de rijkswegen en
in de stad zelf werden door nieuwe
exploitanten uit Noord-Afrika,
Frankrijk, Duitsland, Italië en zelfs
uit Nederland, het braak-liggende
terrein overgenomen, zij het dan dat
zij hun "vermaaksgelegenheden" ver-
spreid in de stad vestigen, hetgeen de
controle aanzienlijk moeilijker maakt.
Nochtans duurt voor vele exploitan-
ten en hun cliënten de vreugde niet
lang. Kort geleden werden twee
Hamburgers, die met hun bedrijfs-
kapitaal (twee meisjes van 22 en 29)
naar Antwerpen waren getrokken,
aangehouden toen een 19-jarige jon-
geman, die f 1300,- van zijn ouders
had gestolen, vertelde waar hij in
een paar uur tijd dat geld er door-
gebracht had. Een van de Duitsers
werd in de Bondsrepubliek gezocht
wegens moord. Een ander geval werd
bekend omdat een bankdirecteur ver-
telde waar hij een gestolen bedrag
van f 12.000,- gelaten had. Al met
al: ook in Antwerpen gaat de strijd
tegen de ontucht met vele problemen
gepaard.

STRAF • • •
Een 16-jarig West-Berlijns meisje
werd onlangs wegens diefstal van
twee jurken tot een merkwaardige
straf veroordeeld: "Tien weken lang
elke week een poppejurkje naaien en
aan een invalide kind geven. De be-
wijzen overleggen en anders de
jeugdgevangenis in," aldus sprak de
rechter ...

Polaroidfotografie in dienst
van de politie

In de afgelopen weken is in ver-
sterkte mate de aandacht gevallen
op het Polaroid-procédé voor de
fotografie omdat de Polaroid Cor-
poration in Massachusetts een film
op de markt heeft gebracht, die in
60 seconden een complete kleuren-
foto kant en klaar oplevert. Dit feit
betekent een waardevolle complete-
ring van het Polaroidsysteem, in
1947 door dr. Edwin H. Land uit-
gevonden, en sindsdien voor de po-
litie in vele landen van groot be-
lang gebleken. De camera die sinds-
dien op de markt kwam, leverde in
enkele tientallen seconden een zwart-
wit foto. De eerste plaats waar dit
systeem de politie goede diensten
ging bewijzen was Morristown. Daar
begon men bij misdrijven en ver-
keersongevallen een serie foto's te
maken volgens het Polaroid-systeem.
De foto's die vrijwel direct ter be-
schikking stonden, konden nogeens
worden vergeleken met de werkelijke
situatie en ter plaatse konden er
aantekeningen op worden gemaakt.
De betekenis van het procédé kwam
overduidelijk naar voren toen een
vliegtuig neerstortte en politieman-
nen, die met de Polaroid-camera's

waren uitgerust ter plaatse onmid-
dellijk foto's maakten, die al gereed
waren toen de politiefotograaf nog
moest komen.
In vele andere gevallen werden voet-
en andere sporen, die door weers-
omstandigheden snel konden ver-
dwijnen à la minute vastgelegd. Ook
voor de zeer snelle verspreiding van
foto's per televisie bewees deze ca-
mera al belangrijke diensten en met
name op kleinere posten waar de
politie niet over een eigen foto-af-
deling beschikte, werd een effectieve
werkwijze bevorderd. Juist voordat
met de invoering van de Polaroid-
kleurenfilm een nieuw hoofdstuk
van dit soort fotografie werd inge-
luid, werd in Japan de politie van
grote steden met Polaroidcamera's
uitgerust. In Tokio bijvoorbeeld
maakt de politie onder meer ook op-
namen van verkeersovertredingen,
begaan door voetgangers, die ter
plaatse worden geconfronteerd met
de manier waarop zij het verkeer in
gevaar brachten, zodat deze camera
ook uit een oogpunt van preventie
zijn betekenis bewijst. De snelheid is
uiteraard ook van belang bij het re-
produceren van archieffoto's.

------------
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Een ware traktatie

Victoria biscuits
zijn knapperbros

van versheid.

11 0 ct per rol
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De gedelegeerden van de uit acht leden bestaan-
de Zoavo, de Zuid-oost-aziatische verdragsorga-
nisatie (N. Amerika, Engeland, Frankrijk, Aus-
tralië, Nieuw-Zeeland, Pakistan, Thailand en de
Filippijnen) hebben zich tijdens de te Parijs ge-
houden jaarlijkse conferentie beziggehouden met
de ontwikkelingen in Laos die volgens het ge-
meenschappelijk inzicht een ernstige bedreiging
vormen van de stabiliteit in Zuidoost-Azië. De
verdragsorganisatie heeft niet veel concreets
kunnen doen. Er is aandrang uitgeoefend op de
Sowjet-Unie haar invloed te gebruiken om een
einde te maken aan de gevechten tussen 'de troe-
pen van de Pathet Lao, die een groot deel van
Laos beheersen en de neutralisten, eens trouwe
bondgenoten in de strijd tegen de regerings-
troepen.
Ondanks het akkoord dat vorig jaar juli te Ge-
neve werd gesloten, zijn de drie partijen in het
land niet tot een werkelijke verzoening en sa-
menwerking gekomen. Een ander belangrijk
punt is dat de buitenlandse inmenging in Laos
in feite nimmer werd beëindigd.
Het akkoord inzake Laos is - alle garanties ten
spijt - door de communistische Pathet Lao en
zijn Chinese bondgenoot nimmer nageleefd. Pe-
king blijft zijn activiteiten in noordelijk Laos
voortzetten. Vanuit Joennan en Mengla bouwen
de Chinezen een weg naar Phong Saly (Laos) en
zij willen die verbindingslijn tot diep in Laos
doortrekken.
Washington, hopend op een evenwicht tussen
pro-communistische, pro-Amerikaanse en neu-
tralistische groeperingen, is teleurgesteld. Het
neutralistische centrum is aan het uiteenvallen,
terwijl de extremisten zich gereed maken voor
een nieuwe krachtmeting. Een hervatting van
de nauwelijks een jaar beëindigde burgerkrijg
ligt in het verschiet.
En ondanks zijn moeilijkheden met Rusland
blijft China penetreren, met medewerking van
Noord- Vietnam.
De toestand te Laos is van direkte invloed op de
al jaren durende guerrilla in Zuid-Vietnam. Hier
stellen communistische opstandelingen alles in
het werk om, met de Chinese steun in de rug,
het Westers gezinde regiem in Zuid-Vietnam ten
val te brengen.
In Amerikaanse regeringskringen ziet men het
nu als een dwaasheid tegemoet te komen aan het
verlangen der communisten (zowel in Noord-
Vietnam als in China) Noord- en Zuid-Vietnam
te neutraliseren. Zolang de situatie in Laos nog
zo dreigend is, voornamelijk omdat de commu-
nisten zich niet houden aan de naleving van de
bestandakkoorden, wordt de neutralisering van
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geheel Vietnam als een blunder van de eerste
rangorde gezien.

Laos is voor Zuid-Vietnam wat Zuidslavië was
voor Griekenland tijdens de Griekse burgeroor-
log in de jaren na de Tweede Wereldoorlog.
Toen Tito geneutraliseerd was door zijn conflict
met Stalin en ophield de Griekse rebellen te
steunen, stortte de opstand in Griekenland in-
een. Slaagt men erin Laos werkelijk neutraal te
maken, dan zal ook de revolte in Zuid-Vietnam
afnemen in kracht. De Zuidoost-aziatische ver-
dragsorganisatie (Zoavo) moet -met 'allë midde-
len trachten - ook door het uitoefenen van di-
plomatieke druk op Moskou - de neutralisering
van Laos, waartoe in 1962 te Geneve werd be-
sloten, te verwezenlijken. Een andere keus is er
eenvoudig niet. De neutralisering van Laos zal
tevens een bepaalde garantie zijn voor een blij-
vende vrede in dit gebied. Oorlogsvuur in dit
deel van Azië kan snel overslaan naar andere
delen van dit kontinent.
Het opmerkelijke van de bijeenkomst te Parijs
van de Zuidoost-aziatische verdragsorganisatie
is, dat Frankrijk zich ten aanzien van de toe-
stand in Zuidoost-Azië bereid heeft verklaard de
verplichtingen, die het ingevolge het verdrag op
zich heeft genomen, na te komen.
Aanvankelijk heeft het er op geleken dat Frank-
rijk zich na de nederlagen in Indo-China uit dit
deel van de wereld had teruggetrokken, zowel
militair als politiek. In die jaren is de Ameri-
kaanse vuist de enige militaire realiteit van de
Zoavo geweest. Amerika heeft de rol van Frank-
rijk in Zuid-Vietnam overgenomen en onder-
houdt in dat land een strijdmacht van ruim
11.000 man en heeft tevens militaire voorposten
- beter waakposten - in Thailand gevestigd.
Voor de neutralisering van Laos bevonden zich
ook Amerikaanse verkenners in dat land. De be-
reidheid der Fransen desnoods ook de militaire
verplichtingen van het verdrag op zich te nemen,
moet in een wijder verband worden gezien dan
alleen maar in Zuidoost-aziatische verhoudingen.
De wens van President De Gaulle consultatie tot
stand te brengen tussen de drie grote westelijke
mogendheden ten aanzien van alle wereldpro-
blemen, is zeker een factor van belang. Het ver-
langen van de Franse President gekend te wor-
den in alle aspecten van de grote politiek is niet
nieuw. Wel nieuw is echter, dat de Fransen de
zaak min of meer omgedraaid hebben om het-
zelfde resultaat te bereiken. Zij verklaren zich
bereid verantwoordelijkheid buiten hun direkte
invloedssfeer te aanvaarden. Daarmede is de
door hen gewenste westerse consultatie t.a.v. alle
politieke problemen van mondale aard nog maar
een kwestie van tijd.
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LEER ZWEMMEN
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8.000.000 Nederlanders
kunnen niet zwemmen

Het is verbazingwekkend dat in een
waterrijk gebied als Nederland ruim
acht miljoen mensen niet kunnen
zwemmen. Elk jaar verdrinken er in
Nederland 250 tot 300 kinderen,
vooral in de leeftijden tussen twee
en vier en tussen zes en negen jaar.
Dit zijn ontstellende cijfers, die
voortkomen uit een te geringe be-
langstelling voor zwemonderricht en
uit te geringe mogelijkheden. Niet
alle water is namelijk geschikt om
erin te zwemmen en zwemlessen die-
nen bij voorkeur in een zwembad te
worden gegeven. Juist aan zwem-
baden is in ons land een schreeuwen-
de behoefte. Er zouden in ons land
250.000 kinderen zwemles moeten
hebben, maar de capaciteit in zwem-
baden ontbreekt. Er is reeds gedacht
aan verplaatsbare instructiebaden,
maar voorlopig is daarvan nog niet
veel terechtgekomen.
Ook op de scholen wordt in het al-
gemeen te weinig aan zwemonder-
richt gedaan en de zwemlessen zijn
bovendien te weinig afgestemd op
het verdrinkingsgevaar. Eigenlijk zou
elk kind al in de eerste klas van de
lagere school zwemles moeten heb-
ben. En het is voor ons land, be-
schamend dat zelfs 65% van de Ne-
derlandse militairen niet kan zwem-
men.
Daarom doe particulier wat u eraan
kunt doen om het verdrinkingsge-
vaar voor u en de uwen te beperken
en doe als het kan nog meer; leer
zwemmend redden!
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Praatje onder ons

Dit praatje kan misschien beter on-
der ons blijven. want het gaat om on-
ze reputatie, om onze nationale naam
als schoonste, als zindelijkste natie
ter wereld, waar wij al vele eeuwen
voor werden versleten, maar waar
ik na rijp beraad een paar vraag-
tekens bij wil zetten. Ik geloof name-
lijk dat wij bij lange na niet zo schoon
zijn als waarvoor wij worden gehou-
den, bij lange na niet zo schoon als
onze grootmoeders, die elk voorjaar
met een vreemde gloed in de ogen al
aan de schoonmaak begonnen als het
ijs nog bezig was weg te dooien, die
bij het eerste bleke voorjaarszonnetje
alle bedden en dekens naar buiten
sleepten, alle matten klopten, al zou-
den ze er in de venijnige kou ook een
longontsteking aan overhouden of na
de schoonmaak met een zenuwinzin-
king het pas geluchte, gereinigde, ge-
klopte bed moeten houden. Er zijn
nog vrouwen van dit uitstervende
ras, die een stofdraad aan het pla-
fond als een aantasting van hun eer
zien. Ik heb nooit begrepen waarom.

Met vreugde zie ik langzamerhand
het leger groeien van vrouwen die op
een mooie voorjaarsdag kunnen kie-
zen en niet de zolder schoonmaken
maar gaan winkelen. Die zolder
wacht immer wel tot morgen! En,
wanneer dan de volgende dag mijn
goede voornemens aan uitvoering toe
zijn en een vriendin belt dat de koffie
bruin is, dan kies ik voor de koffie.

Tenslotte kun je altijd beter over de
schoonmaak praten dan hem uitvoe-
ren. Niemand is er bovendien dank-
baar voor. Wie zou dat ook moeten
zijn. Je man valt over bezems, opge-
rolde kleden, moet helpen de piano
te verschuiven of die zware kast. De
kinderen worden gedwongen hun
speelgoedkast uit te pakken en zien
veel - in onze ogen onnutte - za-
ken als schroeven, spijkers, oude
fietsdynamo's of wat dies meer zij,
ondanks hun luide protesten in het
asvat verdwijnen. En dan: is het zo
leuk om als je thuis komt uit school
of van je werk en de deur nog niet
open hebt, je te horen toeschreeuwen:
"Je schoenen uit, de vloer is pas ge-
daan." Of: .,Mooi dat je er bent, dan

• • •

kun je mij even helpen met het klop-
pen van het kleed."
En. wanneer ik begin de kasten uit te
pakken, of om maar weer over de
zolder te spreken, de trap opga met
de bedoeling daar enige pioniers-
arbeid te verrichten, dan ben ik op
slag verslagen wanneer ik alleen
maar de rommel zie, de rommel
waarvan ik elk jaar denk dat er wel
driekwart van weg kan, wat niet mag
van man en kinderen. De kinderen
kunnen er immers heerlijk in spelen
en aangezien zij nooit opruimen -
ondanks al dan niet vriendelijk en
veelvuldig herhaald verzoek - wordt
het steeds fijner en pa zegt: "Ach.
laat die jongens, als ze maar plezier
hebben. Bovendien kun je nooit we-
ten of sommige dingen nog niet eens

( Voor Moeder

te pas komen." 't Is trouwens een
raadsel waar al die rommel vandaan
komt. En dan te bedenken dat je al-
leen met het hoogst noodzakelijke
begonnen bent.
Ik ken vrouwen, die voor opruimen
en voor de schoonmaak een werkplan
opstellen. Die zijn nu doodmoe, maar
klaar. Ik ben heel kalmaan nog maar
net goed op weg, maar ik heb in de
zon gezeten. Enfin, dat er meer zijn
zoals ik, troost mij bovenmatig en
versterkt mij in de mening, dat wij
bij lange na niet meer zo zindelijk
zijn als vroeger. Wij maken nog wel
schoon, maar niet uit een ondefini-
eerbare drang, meer uit een min of
meer geduldig gedragen lot. En, we
passen een beetje meer op onszelf -
hetgeen een goed ding is - en op ons
gezin, wat nog beter besteed is. Soms
vraag ik mij af of dat dan meer ge-
waardeerd wordt en als ik dan ook
nog naar die ijverigen van de oude
stempel kijk en bedenk, dat het bijna
Pinksteren is, dan vraag ik mij af
wat beter is. Dat is een reden terneer
om dit praatje maar onder ons te
houden.

Marianne.
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Kees de luie mier gaat de wijde wereld in (I)
Onder een geweldig dikke boom in
een beukenbos. lag een grote mie-
renhoop. Altijd knoeiden daar hon-
derden mieren door elkaar. Zij ver-
sjouwden miereëieren en sleepten
dode vliegjes. mugjes en torretjes
aan. Soms kwamen er wel vijftig
van die beestjes aan te pas, wanneer
een dode vlinder gevonden was en
naar het mierennest gesleept moest
worden. Alle mieren uit het nest
werkten verschrikkelijk hard, behal-
ve Kees. Hij was niet zo groot als
de andere mieren, maar minstens
even sterk. Hij voelde niet veel voor
werken en alle andere mieren noem-
den hem "Kees, het luie miertje."
Daar had Kees soms verdriet van,
maar dan wist hij zich weer wat op
te vrolijken, door peinzend te zeg-
gen: "Ach, jong, wat geeft het ook,
binnenkort ga je toch de wijde we-
reld in." Ja, Kees wilde graag wat
meer van de wereld zien. Dikke
boeken had hij er over gelezen. Toch
kon hij er maar niet toe komen om
weg te gaan, want het leven in het
mierennest was toch wel prettig. Er

nog eens naar het mierennest te kij-
ken. Dan ging hij verder en floot
een vrolijk liedje. Voor hij op het
bospad kwam, had hij al een hele
tijd gelopen. Plotseling stond hij
voor een vette slak. Deze stak zijn
horentjes omhoog en bekeek Kees
aandachtig.
"Goeiernorgen", zei Kees, "waar ga
je heen."
.,0," bromde de slak, "ik ga naar
waar het bos ophoudt. daar is een
sloot, als je wilt mag je wel op m'n
rug zitten."
Kees klom op de rug van de slak en

zo gingen ze verder. De zon was al
opgekomen en aan de bladeren van
de bomen en de grassprietjes langs
het bospad, glinsterden duizenden
dauwdruppeltjes als diamantjes. Het
schoot niet zo hard op, vond Kees,
want de slak kroop echt als een slak,
maar ja, hij kwam toch vooruit en
straks kon hij nog genoeg lopen. Op-
eens hield de slak stil en ging naar
een andere slak, die langs de kant
van het pad een koffiehuis had.
Kees kon daar niets kopen, want hij
had geen geld.

(Wordt vervolgd)
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mogelijk dat er mooier avonden be- mm - ~ mm. , . .::::: ~.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.v --- :.....
st?nden, .dan de z~meravonden hier :::::: v, .ir· .. ········· . a:. - :mg
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Dan waren alle mieren op het mos- :::::: ::: 5 ::: ::::::
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Op een avond zei Kees vader die .::::: ::: ::: '" It(' ::::::
':::::: ::: ::: ::::::al heel oud was, ee~ l~nge baard :::::: m a:: mm

had en met een stokje liep: ,.Kees, .::::: ::: ::: JoI-10 ::::::
hoor eens even. Je begrijpt zeker mli mmmm
wel, dat het zo niet langer gaat. Ik, .::::: m m Ij';; mm
die de verstandigste mier uit het ·gm mmmm
n~st ben. moet. steed~ horen, dat a:::: \/_Lj::: m mm
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praten, en toen deze was wegge-
strompeld, siste hij tussen z'n tan-
den: "Nou ga ik weg."
De volgende morgen heel vroeg, het
was nog schemerig en alles was nat
van dauw, ging Kees op weg. De
mier, die altijd de uitgang van het
nest bewaakte, lag op een stukje
mos te slapen en heel voorzichtig,
om hem niet wakker te maken, kwam
Kees het nest uit. Toen zette hij het
op een hollen. Bij de beukeboom,
die een eindje verder stond, lag een
dorre tak en daar klom Kees in om
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Hierbij is een jeugdpuzzel afgedrukt voor jeugdige lezers tot 14 jaar,
die hun oplossingen vóór 15 juni a.s. moeten inzenden aan het
Redactiesecretariaat
Korpsblad Rijkspolitie, Velperweg 142, Ar n hem.
Iedere goede inzender dingt mee naar een van de drie jeugdpocket-
boeken, die hiervoor beschikbaar zijn.
En het is allemaal nog erg gemakkelijk ook: de vragen zijn uitge-
beeld in tekeningen. Moeten wij er nog meer van zeggen?
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Europese
met

politiemannen streden
sabel en degen

Kampioenschap sabel voor
Nederlandse equipe

Vrijdag 10 mei 1963 was voor de
Nederlandse Politie Sportbond een
bijzondere succesvolle dag! Bij de

De rijkspolitietentoonstelling "raad
& daad" trekt allerwege veel be-
langstelling van honderden geïnte-
resseerde bezoekers, die op deze
wijze van voorlichting over de taak
en de activiteiten van het korps
rijkspolitie veel prijs blijken te stel-
len.
Op 21, 22 en 24 mei was de ten-
toonstelling te zien te Berkel en
Rodenrijs, op 28 tot en met 30 mei
in Tholen en vervolgens gaat de
expositie van Kruiningen (5 tot en
met 7 juni), naar Leidschendam (18
tot en met 20 juni) en Axel (25 tot
en met 27 juni).

26

op die dag te 's- Hertogenbosch ge-
houden vierde Europese politie-
schermkampioenschappen, won het
N ederlandse equipe het kampioen-
schap sabel. In de Isabellakazerne
reikte prinses Margriet de door de
Koningin beschikbaar gestelde prijs
uit aan de capitaine d' equipe, de
Leidse hoofdinspecteur van politie"
D. J. Verzijden. Bij de wedstrijden
sabel-personeel wist deze de 6e
plaats te veroveren, eveneens een
prachtig succes.

De overige leden van het equipe
waren: de Haagse hoofdinspecteur
J. R. Tjepkema en de Haagse adju-
dant L. Dijksman, alsmede de heer
D. Veenhuis van de Spoorweg Re-
cherche. Als reserves waren beschik-
baar de heren W. den Bleker van
Rotterdams Hermandad en É. de
Vos van de Leidse Politie Sport-
vereniging.

Na de uitreiking van de kampioens-
prijs speelde het Fanfarekorps van
de Genie te 's-Hertogenbosch het
Wilhelmus.

De prijs voor het Europese scherm-
kampioenschap degen ging naar het
Duitse equipe.

Personalia

Wij herdenken

Wmr. 1e kl.
F. Ä. Derks

De Rips
ress. 's-Hert.bosch

t 30-3-1963

Verplaatsingen

RESSORT AMSTERDAM

Per 15-3-'63: L. J. v. d. Aar, wmr. le kJ.
van Alkmaar naar Groningen.
Per 26-3-1963: D. Nagel, wmr. le kJ.,
van Stoutenburg naar Woudenberg.
Per 1-4-'63: W. C. Wijnstok, wmr. re
kJ., van Purmerend naar Oisterwijk;
G. W. Puts, owmr., van Enkhuizen
naar Grootebroek; W. Hanekamp,
owmr., van Westzaan naar Enkhui-
zen; T. de Gelder, wmr. le kJ., van
Utrecht naar Bilthoven.

RESSORT 's-GRAVENHAGE

Per 1-4-'63: 1. Benedick, adjudant, van
Oude Tonge naar Putten.

RESSORT 's-HERTOGENBOSCH

Per 15-2-'63: F. W. v. Heumen, wmr.
le kJ., van Mook naar Gennep.
Per 4-3-'63: E. P. M. v. Dooren, wmr.
le kl., van Uden naar Eindhoven.
Per 14-3-'63: D. C. v. d. Kaaij, wmr.
le kl., van Wessem naar Beesel;
F. Weide, wmr. le kl. , van Dongen
naar Overloon.
Per 15-3-'63: P. Goërtz, wmr. le kl.,
van Swalmen naar Horn; A. v. Meer,
wmr. le kJ., van Moerdijk naar Ze-
venbergen.
Per 19-3-'63: J. H. Verstappen., wmr.
le kl. , van 's-Bosch naar Schin op
GeuJ.
Per 1-4-'63: K. de Leeuw, wmr., van
Rijen naar Sprang-Capelle; J. Nauta,
wmr., van Sprang-Capelle naar Dor-
drecht; C. v. Dolderen, owmr., van
Tudderen naar Arnhem.
Per 3-4-'63: J. C. ten Have, wmr. le
kl., van Eersel naar Veldhoven.
Per 4-4-'63: H. J. Lieberwirth, wmr.
le kl., van Middelbeers naar Eersel.

RESSORT ARNHEM

Per 1-4-'63: Th. H. Everts, wmr., van
Schalkhaar naar Diepenveen.
Per 2-4-'63: J. Schoonderbeek, wmr.
le kl., van Bathmen naar Vrooms-
hoop.
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Aanwijzing voor functie
RESSORT ARNHEM
Per 1-4-'63:Adjudant I. Benedick tot
groepscommandant te Putten.

Bevorderingen
RESSORT AMSTERDAM
tot adjudant:
Per 1-1-'63: J. G. P. Westenbroek,
Amsterdam.
RESSORT 's-HERTOGENBOSCH
tot adjudant:
Per 15-4-'63:P. v. Wijk, Halsteren.
tot opperwachtmeester:
Per 1-4-'63: B. M. de Wijs, Zundert.
Per 15-4-'63:J. G. Bron, Amstenrade.
tot wachtmeester 1e kl.:
Per 1-1-'62: L. W. M. v. d. Linden,
Berkel-Enschot.
Per 1-2-'63: Th. Molhuizen, Schijndel;
L. W. A. Heemskerk, Vlijmen.
tot wachtmeester:
Per 28-2-'63:H. Smink, Uden.
tot adm. ambt. C 2e kl.:
Per 1-7-'62: J. Schalks, Breda.
RESSORT ARNHEM
tot wachtmeester 1e kl.:
Per 1-1-'63: P. Baas, Groesbeek.

tot adm. ambt. C 2e kl.:
Per 1-5-'62:M. P. C. Smits, Nijmegen.
RESSORT GRONINGEN
tot adjudant:
Per 1-1-'63: L. Muller, Groningen.

In dienst getreden
RESSORT AMSTERDAM
Per 18-3-'63:A. Rozema, schrijver i.t.d.
te Bergen-N.H.
RESSORT 's-GRAVENHAGE
Per 15-3-'63:D. L. Bravenboer, wmr.
1e kJ. te Rozenburg; K. J. J. Doove,
adm. kracht op a.c. te Pijnacker.
Per 1-4-'63: K. Oost, adm. kracht op
a.c. te Leiden; J. C. v. Coevorden,
adm. kracht Lt.d. te Leiderdorp en
E. F. Dengering, adm. kracht Lt.d. te
Bodegraven.
RESSORT 's-HERTOGENBOSCH
Per 12-12-'62:F. C. J. v. d. Braak,
schrijver LV.d. te 's-Hertogenbosch.
Per 1-3-'63: J. Heemskerk, wmr. 1e
kJ. te Liempde.
Per 1-4-'63:P. J. Janssen, wmr. 1e kJ.
te Susteren; A. L. v. Alphen te Don-
gen, F. C. L. Berends te Gilze en
Rijen en J. E. Franz te Loon op Zand
allen als schrijver in vaste dienst.
RESSORT ARNHEM
Per 1-4-'63: C. H. W. Isaak te Raalte
en H. A. Dikmans te Wijhe als schrij-
ver.

RESSORT GRONINGEN
Per 1-4-'63:P. Speulman, wmr. 1e kJ.
te Schoonebeek en L. Jonkers, schrij-
ver te Diever.

De dienst verlaten
STAF ALGEMEEN INSPECTEUR
Per 1-4-'63:Mevr. P. M. v. Reek-Slats
typiste op a.c. te 's-Gravenhage.
RESSORT AMSTERDAM
Per 1-4-'63: P. Visscher, wmr. 1e kJ.
te Bilthoven.
RESSORT 's-GRAVENHAGE
Per 1-4-'63: A. C. Zijdeveld, wmr. 1e
kJ. te Schelluinen en Th. wagenaar,
wmr. ie kJ. te Leidschendam.
RESSORT 's-HERTOGENBOSCH
Per 1-4-'63:J. J. Straatman, adjudant
te Valkenburg en H. J. v. Kempen,
owmr. te Breda.
RESSORT ARNHEM
Per 1-4-'63:J. Wind, adjudant te Bor-
culo; J. Teunissen, wmr. re kl. te
Nijmegen en mevr. J. S. M. van Ros-
sum-de Wolff, typiste A te Arnhem.
RESSORT GRONINGEN
Per 15-3-'63:J. Onrust, wmr. 1e kJ. te
Appelscha.
Per 1.-4-'63:J. v. d. Kooi, wmr. 1e kJ.
te Heerenveen.

Owmr.
J. Schot
Bilthoven

ressort Amsterdam
25 jaar op 25-3-1963

Owmr.
G. F. v. d. Berg

Bunnik
ressort Amsterdam

25 jaar op 2-5-1963

Owmr.
B. Roomer
Krommenie

ressort Amsterdam
25 jaar op 5-4-1963

Owmr.
C. Stekelenburg

de Bilt
ressort Amsterdam

25 jaar op 2-5-1963

Ambtsjubilea

Owmr.
D. Alta
Andijk

ressort Amsterdam
25 jaar op 6-4-1963

Owmr. H. J. Th. M.
Pennekamp

Leusden
ressort Amsterdam

25 jaar op 20-5-1963

Owmr.
E. J. v. Schooten

Oostzaan
ressort Amsterdam

25 jaar op 6-4-1963

Owmr.
J. F. Düster

Bergen-Binnen
ressort Amsterdam

25 jaar op 8-6-1963

Wmr. 1e kl.
C. G. Mooij

Zwaagdijk-Oost
ressort Amsterdam

25 jaar op 20-4-1963

Wmr. 1e kl.
C. Boon

Dordrecht
ress. 's-Grcvenhcqe
25 jaar op 29-5-1963

Owmr.
A. v. d. Ham

Duivendrecht
ressort Amsterdam

25 jaar op 22-3-1963

Owmr.
G. H. v. Bruchem

Ilpendam
ressort Amsterdam

25 jaar op 26-4-1963

Owmr.
J_ de Ridder

Lisse
ress. 's-Gravenhage
25 jaar op 31-5-1963

27
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Owmr.
W. F. Boxma

Haastrecht
ress. 's-Gravenhoge
25 jaar op 1-6-1963

Adjudant
J. v. Rooij
Nederweert

ress. 's-Hert.bosch
25 jaar op 15-6-1963

Wmr. 1e kl.
J. H. Seh rooten

Venroij
ress. 's-Hert.boseh
25 jaar op 25-5-1963

Owmr.
L. Groflen

Middelbeers
ress. 's-Hert.boseh
25 joar op 10-4-1963

Owmr.
F. los

Almelo
ressort Arnhem

25 jaar op 24-5-1963

28

Owmr.
C. A. Kluit
Barendrecht

ress. 's-Gravenhoge
25 jaar op 6-6-1963

Adjudant
H. J. A. Awoter

Eindhoven
ress. 's-Hert.boseh
25 joar op 8-6-1963

Adjudant
A. J. Eikenoor

Zevenbergen
ress. 's-Hert.bosch
25 jaar op 6-4-1963

Owmr.
J. H. Keizer

Giesbeek
ressort Arnhem

25 jaar op 1-12-1962

Owmr.
A. Beun

Tubbergen
ressort Arnhem

25 joor op 31-5-1963

Owmr.
J. de Waard

Dirksland
ress. 's-Gravenhoge
25 jaar op 6-6-1963

-Owmr.
H. J. A. Vereruijsse

Den Dungen
ress. 's-Hert.bosch
25 jaar op 6-6-1963

Owmr.
J. H. Fijnenberg

Bredo
ress. 's-Hert.bosch
25 jaor op 6-4-1963

Adjudant
J. Stoelhorst

Apeldoorn
ressort Arnhem

25 jaar op 25-4-1963

Owmr.
E. Bos

Winschoten
ressort Groningen

25 jaor op 17-4-1963

Wmr. 1e kl.
F. van Erkel

Nw. lekkerland
ress. 's-Gravenhage
25 jaar op 7-6-1963

Adjudant
A. J. Versteegen

Heer
ress. 's-Hert.bosch
25 jaar op 31-5-1963

Wmr. 1e kl.
J. Hoogvl iet

Grave
ress. 's-Hert.bosch
25 jaar op 6-4-1963

Wmr. 1e kl.
A. lotens

Hazerswoude
ress. 's-Grovenhage
25 jaar op 8-6-1963

Wmr. 1e kl.
P. L. v. Hout

Oostrum
ress. 's-Hert.boseh
25 jaar op 3~-5-1963

Owmr.
H. J. Kollee

Zundert
ress. 's-Hert.boseh
25 jaor op 3-4-1963

Owmr.
W. Mensink

Voorst
ressort Arnhem

25 joar op 17-5-1963

Owmr.
J. Schoon beek

Wildervonk
ressort Groningen

25 jaor op 7-5-1963

Owmr.
J. Tekstro

Dedemsvoort
ressort Arnhem

25 jaar op 19-5-1963

Owmr.
J. M. Post
Groningen

ressort Groningen
25 jaar op 29-5-1963

Owmr.
J. G. Poortman

Haamstede
ress. 's-Gravenhoge
25 jaar op 14-6-1963

Adjudant
C. H. v. Eek

Gulpen
ress. 's-Hert.bosch
25 jaar op 31-5-1963

Owmr.
F. A. Obbens

's-Hertogenboseh
ress. 's-Hert.boseh
25 jaar op 20-3-1963

Wmr. 1e kl.
J. Kuiper
Losser

ressort Arnhem
25 jaar op 20-5-1963

Owmr.
H. M. Haverhoek

Zwolle
Rijkspolitie te Woter
25 jaar op 3-6-1963
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De opperwochtmeester Bel en de odspirant Bel.

Zo vader, zo

Bij het eerste contingent 17-jarige
adspiranten dat naar de opleidings-
school in Arnhem kwam, is een
flink aantal zonen van rijks- en ge-
meentepolitie-ambtenaren. Dat is
een verheugende zaak, die behoor-
lijk de aandacht heeft getrokken.
De N.C.R.V. heeft er zelfs een ra-
dioreportage aan gewijd en dat ligt
eigeniijk voor de hand, want vaders
- in welk beroep danook - plegen
nogal eens moeite te doen om hun
zonen een andere loopbaan te laten
kiezen dan zij deden.
Toen in januari van dit jaar 81
enthousiaste jonge mannen met
Mulo-diploma hun eerste schuchtere
stappen in de richting van een loop-
baan bij ons korps zetten, zagen 10
vaders - leden van datzelfde korps

De wmr. le kl. Th. Wolhout ti;dens de
exercitie les.
Links de radioverslaggever van de NCRV.

zoon • • •
of van de gemeentepolitie

hun zoon, met trots vervuld, de
poorten van het grote witte gebouw
aan de Velperweg te Arnhem bin-
nengaan.
Een belangrijk ogenblik, niet alleen
voor de vaders en hun zonen, maar
ook voor ons korps. Wij zouden wil-
len zeggen juist voor ons korps.
Want een verjonging en aanvulling
kan op geen betere wijze plaats vin-
den dan door jonge mensen aan te
trekken die op een of andere wijze
al kennis dragen van de politie-
dienst en in ons geval in het bijzon-
der van de rijkspolitiedienst.
En dan zijn het niet alleen de zonen
van onze wachtmeesters, opper-
wachtmeesters en adjudanten die op
de hoogte waren van de zelfstandig-
heid die elke rijkspolitie-ambtenaar
siert en van de veelzijdigheid die zijn
beroep hem biedt.
Ook een 9-tal adspiranten, die ge-
durende langere of kortere tijd op
een groepsbureau als administratie-
ve kracht werkzaam waren wisten
meer dan alleen maar van het be-
staan van het korps rijkspolitie.
Dit nu lijkt ons een stap in de goede
richting! Op geen betere manier
kan de interesse voor een beroep
als het onze gewekt worden. De
Werving moge haar voorlichting
aan sollici tanten nog zo reëel geven
- en wij weten dat zulks ongetwij-
feld geschiedt - het proeven van
de sfeer is alleen mogelijk door te
leven of zo mogelijk enige tijd te
werken in de naaste omgeving van
hen die in de volle praktijk staan.
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De adspirant J. G. A. van de
Woning ook in de voetspo-
ren van pao

De jongeman die dat doet en dan
dienst neemt bij het korps kan mo-
gelijk zijn beslissing rijkspolitie-
ambtenaar te worden beter waar
maken dan wie ook. Bovendien is
het een gegronde reden om een com-
pliment te maken aan hen die de
omgeving van de jeugdige sollici-
tant vormden en bij wie de sfeer
toch zodanig was dat een jonge
kerel ambitie kreeg voor het vak
dat niet ten onrechte wordt aange-
duid als een vak voor kerels.
Voor de werving zijn al deze rijks-
politie-ambtenaren een juist en bij-
zonder goed werkend verlengstuk
geweest. De ambtenaren van ons
korps kennende zullen zij met open
oog voor de minder prettige kant
van ons beroep, maar ook met trots
de vcalzijdige en menselijke taak,
van de gezagsdrager "ten platte
lande" belicht hebben. Niets ver-
zwijgend ook.

. . . groeiende taak ...

Maximum snelheid bevorderde
verkeersveiligheid

1:;; t ti.

Wij kunnen slechts wensen dat allen
dit voorbeeld zullen volgen en op
welke wijze dan ook de werving zul-
len stimuleren. Zijn wij allen niet
(of moeten wij ons allen niet be-
schouwen als) de meest potentiële
wervers van wie het toch in grote
mate afhangt of de verjonging van
het korps werkelijkheid wordt.
De opleidingsschool drempel
naar de praktijk - ondergaat die
verjonging reeds!
Wij kunnen slechts hopen dat het
een begin zal zijn van nieuwe mo- 4
gelijkheden én voor het Korps Rijks-
politie én voor de individuele rijks-
poli tie-ambtenaar.

W. Frackers.

De adspirant M. A. J. M. lansen, zoon van de wachtmeester 7e kl. M. Jansen
te Leme/erve/d.

(Foto's: Wmr. 1e kl. J. B. Plompen, Arnhem)

2

De invoering van de maximum-
snelheid binnen de bebouwde kom
heeft inderdaad een gunstige in-
vloed op de verkeersveiligheid ge-
had. De cijfers wijzen uit. dat sedert
oktober 1957, toen deze bepalingen
van kracht werden, het aantal ver-
keersdoden in de steden en dorpen
relatief is gedaald. In Den Haag
bijvoorbeeld vielen vóór die datum
gemiddeld 70 verkeersdoden per
jaar, thans bedraagt het aantal ge-
middeld 50. Op de rijksweg welke
door de gemeente Wassenaar loopt,
kwamen in de eerste tien maanden
van 1957 11 personen in het verkeer
om, in de overeenkomstige periode
van 1958 slechts 6; ook voor het ge-
wondental kon een procentuele da-
ling worden geconstateerd.
Doordat de gemiddelde snelheid
van het verkeer binnen de bebouwde
kom als gevolg van de maximum-
snelheidsbepalingen is gedaald, wor-
den veel ongevallen voorkomen, en
zijn, omdat de kracht van de bot-
sing door de lagere snelheid gerin-
ger is, de gevolgen van botsingen
minder ernstig.
Ook enkele typen van ongevallen
komen -thans minder voor dan vroe-
ger: auto's slaan bij kruisingen min-
der over de kop, er rijden minder
auto's tegen trams enzovoort. En
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omdat de snelheid binnen de be-
bouwde kommen genivelleerd is,
zijn er minder (riskante) inhaalma-
noeuvres, waardoor tal van ongeluk-
ken voorkomen worden. Elders is
men overigens tot dezelfde conclu-
sies gekomen.
In een Westduitse studie .zijn-enkele
interessante cijfers gepubliceerd
over ongevallen, waarbij te hoge
snelheid een van de factoren was.
Hieruit blijkt, dat een niet-aange-
paste snelheid in combinatie met een
te scherpe of onoverzichtelijke
bocht in 36 % van deze gevallen
oorzaak van een ongeluk was, glad-
heid van de weg in 24 %, en regen,
sneeuw, nevel of rook in 13 %.
Het belangrijkste cijfer is dat van
de onoverzichtelijke kruisingen.
Straathoeken bijvoorbeeld, waarvan
er in elke stad verscheidene honder-
den zijn. Want juist in een stad zijn
de kruisingen vaak zo onoverzichte-
lijk, niet alleen als gevolg van de
bebouwing, maar ook bijvoorbeeld -
voor automobilisten - door de vele
fietsers en ook wel door de voet-
gangers.
In tegenstelling tot wat velen in-
dertijd meenden, heeft de invoering
van de maximum-snelheid de vlot-
heid van de verkeersafwikkeling
niet nadelig beïnvloed. Het optre-
den van stagnaties bij verkeerslich-
ten - waarvan er steeds meer ko-
men wordt voorkomen, doordat
het verkeer homogener geworden
is. Ook hebben de maximum-snel-
heidsbepalingen de invoering van
de ruim anderhalf jaar geleden van
kracht geworden voetgangersrege-
ling gemakkelijker, beter passend
in het algemene verkeersbeeld ge-
maakt. Al deze vraagstukken zijn
overigens niet nieuw. Men had er
in Rome al mee te doen in het be-
gin van onze jaartelling. Alleen
toen lagen de zaken precies anders-
om. Wie zich in die tijd per reis-
koets wilde verplaatsen, moest dat
's avonds of 's nachts doen. Voet-
gangers waren toen de alleenheer-
sers van de weg. En ook toen waren
er mensen die er niet over uitge-
sproken raakten. Men vond het een-
voudig een schande, de koetsbezit-
ters tenminste, dat het niet overdag
mocht, zoals nu sommige automobi-
listen mopperen op de zebra's.
De eerste Parijse automobielbezit-
ters hadden het trouwens moeilij-

4

ker. Als die uit rijden wilden, moes-
ten zij onder meer een wegregle-
ment, documenten waarin de eigen-
schappen van de auto vermeld
stonden, een compleet wetboek, een
boek met tweehonderdtien vragen,
een controleboekje voor de wagen
dat van week tot week moest wor-
den afgestempeld, een wetboek van
de prefectuur van Parijs over het
verkeer, een boek dat de man ach-
ter het stuur machtigde aan het Pa-
rijse verkeer deel te nemen, en een
dito boekwerk voor buiten Parijs en
een carnet voor het laden van
brandstoffen, met zich meeslepen.
En als zij niet alles bij zich hadden,
dan konden ze rekenen op een pro-
ces-verbaal. Waarmee derhalve ie-
dereen met de nieuwe regelingen
voor een veiliger verkeer ongetwij-
feld vrede kan hebben.

Koude Oorlog
Politie - Tram

Uit Gent zijn berichten gekomen
over een koude oorlog tussen politie
en tram. De politie mocht geen on-
beperkt gebruik meer maken van de
tram en ging dit vervoermiddel toen
zeer kritisch gadeslaan. Kleine over-
tredingen gaven de trambestuurders
veel last. Trams werden herhaalde-
lijk aangehouden en de politie telde
de passagiers. Waren er meer in de
wagons dan de voorschriften toelie-
ten, dan moest het "teveel" uitstap-
pen. Dat gaf langdurig oponthoud
omdat de passagiers uitgemaakt
wensten te zien wie dan wel het
laatst waren ingestapt. Derhalve
werd al spoedig overwogen om de
politie toch maar weer het oude
recht van "onbeperkt trammen" te-
rug te geven.

Kortstondige

Promotie
In New York zijn vier brigadiers
van politie gedegradeerd. Kort ge-
leden waren zij bevorderd omdat op

hun ponskaarten, geproduceerd door
een elektronisch brein het grootste
aantal waarderingspunten voorkwam.
Enige tijd later bleek echter dat de
man die de machine bediende extra
punten ponste in kaarten van, be-
vriende relaties. Het elektronisch
brein werkte verder feilloos en
droeg àerhalve de aldus gewaar-
deerden voor promotie voor ...

Bescherm u zelf
Waarschijnlijk heeft de zogenaamde
zelfbescherming nooit meer aan-
dacht gehad dan in het afgelopen
jaar, misschien is daar ook nooit
meer aanleiding toe geweest. Tege-
lijkertijd is een soms nogal vage
voorlichting over de zelfbescherming
van start gegaan, die wel iets op-
helderde, -maar toch nog te weinig.
Mede daarom is het toe te juichen
dat de Uitgeversmaatschappij G. A.
l van Dishoeck te Bussum het
boekje .,Bescherm u zelf", een hand-
leiding voor individuele-, gezins- en
groepsbescherming van F. l W.
Boddens Hosang - Van Dishoeck,
het licht deed zien. In dit werkje-

VAN PERS TOT
BOEKENPl.ANK

geïllustreerd met een groot aantal
praktische tekeningen van Jan Bou-
man - wordt overigens niet slechts
gesproken over zelfbescherming in-
geval van atoomaanvallen en der-
gelijke. Aparte hoofdstukken zijn
gewijd aan de verkeersveiligheid
voor kinderen, veiligheid in huis,
eerste hulp thuis, het bestrijden van
brand en dergelijke, een en ander
met cijfers toegelicht, bijvoorbeeld
omtrent het jaarlijks aantal bran-
den in ons land.
Het mag zo zijn, dat het boekje hier
en daar, speciaal waar het gaat om
de zelfbescherming bij atoomaan-
vallen, een nogal optimistisch beeld
geeft, lret is niettemin een goede
leidraad en als zodanig zal het be-
doeld zijn. waarmee het voor f 3,90
ook niet te duur is.

B. den O.
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TSJECHOSLOW AKIJE "heilstaat" zonder vrijheid .... (I)

Marsmuziek, geweren
bi; poort in i;zeren gordijn

Achter de stille Duitse grenspost
Waidhaus, temidden van uitgestor-
ven bossen, doemde plotseling het
ijzeren gordijn op uit de nevel van
regen: de Tsj echische grenspost
Rozvadov, ongenaakbare doorgang
in de onafzienbare stekelige lint-
wurm van prikkeldraad, die de
scheiding vormt tussen ons bestaan
en dat in de andere wereld. Solda-
ten met automatische pistolen keken
bij twee solide ijzeren slagbomen toe
hoe ik parkeerde en naar -buiten
kwam. In de regen keken wij elkaar
aan, maar er was geen blik van ver-
standhouding, eerder van wantrou-
wen, iets van: "Wat zoekt die kapi-
talist met zijn duur stuk auto in on-
ze Tsjechos.owaakse sociaiis .ische
republiek." Geen woord of gebaar
verbrak de ijzig ; situatie. Uit een
luidspreker van een nabijgeiegen ge-
bouw klonk marsmuziek met een
volume, dat mij onder dergelijke om-
standigheden kippevel bezorgt waar-
bij het mij onwillekeurig even ver-

baasde dat ik geen geluid van bespij-
kerde laarzen vernam. De wacht-
posten bleven mij bekijken toen ik
het gebouw binnenging. Ik kon hen
toch niet vertelien wat ik kwam
zoeken: de waarheid over de CSSR,
de goede en de slechte kanten van
een ander regiem dat dit jaar pre-
cics 15 jaar wordt toegepast en de
omstandigheden waaronder dertien
miljoen mensen leven in een land
dat eens zo dicht bij het westen
stond. Ze zouden het evenmin be-
grepen hebben als aanvankelijk de
vertegenwoordiger van de Tsjechi-
sche legatie in Den Haag, die mij
alsmaar als toerist wilde laten rei-
zen in een gezelschap van buiten-
landers en onder leiding van een
gids. Dan kon ik alies toch evengoed
zien vond hij. Mijn aanvraagformu-
lieren voor een visum als journalist
raakten zoek, evenals brieven naar
Buitenlandse Zaken in Praag en
naar diezelfde legatie in Den Haag
waar men maar niet wilde begrijpen

Karlsbad:
Lege stroten en verwaorloosde gebouwen, woor eens de upper-ten bronwater dronk.

en laarzen
~~~

Leven in de
andere wereld

Te weinig realiseren wij ons hoe
men 'achter het ijzeren gordijn leeft
en denkt en vooraf: wat daar
eigenlijk omgaat en welke dreiging
hier voor hef vrije westen groeit.
De redactie van het Korpsblad
Rijkspolitie prijst zich daarom ge-
lukkig een serie ,artikelen te kun-
nen publiceren, wocrin de lezer de
weerslag vindt van een reis die de
eindreçJacteur van het Korpsblad
kort geleden maakte door Tsjecho-
slowakije, een van de trouwe,
vofgz·ame satellieten van Moskou.
Deze artikelen geven een doorsnee
van het leven in de landen achter
het iizeren gordiin.

~,,

~

I~~~~~~~~~~~

waarom ik als journalist en met ei-
gen auto wilde reizen in het land
waarvan men zei dat ik er net als
iedereen zo vrij zou zijn als een vo-
gel in de lucht en vrijelijk zou kun-
nen fotograferen. Bijna drie maan-
den later, na een hernieuwde aan-
vraag om een visum voor heel Tsje-
choslowakije kreeg ik toch het be-
geerde stempel in mijn pas, wellicht
omdat men misschien ergens toch
nog enig respect had voor mijn be-
toog dat het niet eerlijk zou zijn (en
weleens veel last kon geven) als
toerist te reizen en ais journalist te
opereren. ,,'t Is eigenlijk jammer dat
u geen uitnodiging heeft uit Praag,"
had men in Den Haag gezegd. "Dan
gaat alles veel vlotter en dan zijn
bovendien alle kosten in Tsjecho-
slowakije zelf voor onze rekening.
Waarom heeft u die uitnodiging
eigenlijk niet," zo informeerde men.
Ik verklaarde dat de reden daarvan
waarschijnlijk school in het feit dat
men mij in Praag niet kende en
vroeg hoe de westerse sterveling dan
wel aan een uitnodiging komt.
"Nou ja. kijk 'es" zo sprak men,
"wanneer u nu eens in ons land ge-
weest bent en er blijk van hebt ge-
geven met ons te willen meewerken,
dan is er kans, dat u het volgend
jaar wordt uitgenodigd." Er zijn
ogenblikken in het leven waarop een
mens welbewust dergelijke goede
kansen vergooit.
Ik begon er waarschijnlijk aan toen
ik het douanekantoor bij Rozvadov
binnenstapte, ook al wist ik reeds
dat in de CSSR met goede woorden
wel iets te bereiken valt. Met geld
ook trouwens! In het douanekantoor
wordt van iedere grensganger ge-

5
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De kinderen jn Tsiechoslowakiie ziin even lief als overal, maar ze worden anders opgevoed:
in staats-kinderdagverblijven, want de moeders werken in fabrieken.

noteerd wat hij aan valuta en goe-
deren bij zich heeft en iedere grens-
ganger moet de lijst zelf onderteke-
nen als gold het een bekentenis.

Wassen neus . . .

Aangezien aan deze zijde van het
gordijn geen Tsjechische kronen te
krijgen zijn - omdat dit geld er
noch in- noch uitgevoerd mag wor-
den - bewijst het wisselkantoor
goede diensten. Daar blijkt ook di-
rect dat de kroon geen keiharde
valuta is, want hoewel de officiële
koers 53 een t per kroon beloopt en
vijftig Amerikaanse dollars 358 kro-
nen en 50 heller zouden moeten op-
leveren, ontvangt men bij inwisse-
ling van vreemd geld het dubbele
van de officiële koers, dus voor 50
dollar 717 kronen. Daarmee is de
kroon gehalveerd tot 261/2 cent het-
geen ongeveer een juiste maatstaf is
bij vergelijking met lonen en prij-
zen. De officiële koers is een van de
vele wassen neuzen die men in dit
land ontmoet.

Rijen maar ...

"Heeft u misschien een wegenkaart",
vroeg ik de douanier in het kan-
toortje. Hij rommelde in een la en
bracht een reclamekaart tevoor-
schijn. In het kantoor stond nog een
Duitse grensganger. Ik vroeg wat de
kaart kostte. De man keek naar de
Duitser en zei: "Na, niets" en liep
een aangrenzend vertrek binnen. De
Duitser ging naar buiten, de regen
in en op hetzelfde ogenblik kwam
de douanier weer terug. "Dat is te
zeggen," zei hij, "eigenlijk kost die
kaart 5 kronen." Ik legde een groe-
zelig papiertje van 5 kronen op de
balie. Buiten klonken voetstappen
en nooit tevoren heb ik -iemand-eo
snel een bankbiljet zien oppakken
en wegfrommelen in een binnenzak.

ij

Toen liep de man mee naar buiten
voor controle van de auto. Hij keek
wat onverschillig naar binnen.
vouwde in de kofferbak een karton-
nen doos dicht zonder erin te kijken
en zei: ,.Rijen maar en goeie reis"
Niet alleen voor goede woorden,
maar ook voor geld is men hier ge-
voelig, dacht ik, terwijl een soldaat
het ijzeren gordijn voor mij opende
door de twee ijzeren slagbomen om-
hoog te draaien.

Van harte?

Dat nu de rode heilstaat in alle
maagdelijke argeloosheid op de be-
zoeker zou liegen wachten is een il-
lusie. Juist als de naald van de
snelheidsmeter naar de tachtig ge-
klommen is, duikt in de bomen een
wachttoren op bij een omstreeks
drie meter brede en zeker twee me-
ter hoge haag prikkeldraad en met
een slagboom van een spoorrail over
de weg. Bij de douanepost staat een
groot bord waarop de vreemdeling
in vijf talen wordt verteld dat hij
welkom is in de CSSR. Dat mag zo
zijn, maar de trage manier waarop
een soldaat met automatisch pistool
van de wachttoren met verrekijker
en mitrailleur naar beneden klimt
en dan traag, met ondoorgrondelijke
blik en zonder boe of bah de slag-
boom opendraait, zou je haast den-
ken dat het toch niet van harte is.
Pas dan ligt de andere wereld open.
Een vrij goede weg door beboste
heuvels, een weg zonder ander ver-
keer, zonder een menselijk wezen.
langs doodstille meren, hier en daar
wat haveloze huizen of een naar het
uitgebreide machinepark te oordelen
kennelijk collectieve boerderijen.
leidt naar het oosten. Af en toe ging
traag een troep ganzen uiteen en
bleef aan de kant vijandig blazen
naar het vreemde monster dat de
rust verstoorde. Een oude vrouw
bleef staan en stak de hand op.
De dag was kort, het land zonk weg
in het donker. Langs de weg naar
Marianske Lazne oftewel Mariënbad

Tussen de middag wisselen de bewoners van Kar/sbad aan een promenade voorzichtig
van gedachten.
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stond een lifter die ik meenam in
de hoop direct al een mogelijkheid
tot gesprek te krijgen. Het zat er
niet helemaal in: de man was dron-
ken. Hij sprak alleen Tsjechisch en
een paar woorden Russisch. Het eni-
ge wat ik duidelijk van hem ver-
stond was bet woord "sigaret", dat
ik vragend uitgesproken op deze
reis nog tientallen malen heb ge-
hoord. Met sigaretten doet men
wonderen in dit land. De man in
haveloze kleding zonk als een vorst
ach terover in de kussens, de rook
diep inhalerend. Hij vroeg nóg een
sigaret, begreep niet waar Holland
ligt en wist gelukkig te lange leste
nog waar hij eruit moest.
Mariënbad was donker en slecht
verlicht. Men flaneerde er in de
hoofdstraat langs de winkels, net als
bij ons, alleen de etalages in Ma-
riënbad zijn wat minder vol en de
prijzen hoger.
Krap aan vijftig kilometer verder in
de uiterste noordwesthoek van Tsje-
choslowakije ligt Kariovy Vary, ook
een badplaats, die als Karlsbad be-
roemd werd, door zijn badwater. z'n
twaalf meter hoog spuitende geysir,
door z'n porselein en z'n glas. Dat
was de reden waarom ik die avond
de honderd risico's van verdwalen
op de kronkelende, heuve'achtige
wegen tussen Mariënbad en Karls-
bad iiep. In deze stad waar eens
Kar c. IV een hert in de bron joeg,
waar Jan van Luxemburg een ge-
regelde gast was, huurde ik een
kamer in het eerste het beste hotel,
waar men natuurlijk zoals overal al-
leen nog maar tweepersoons kamers
had. Toen ik even later met mijn
bagage voor de balie van de r ecep-

Het bronwater helpt nog altijd tegen
maagzweren, zegt men.

8

tie stond en mijn pas ter inzage ver-
strekte, maakte de chef de reception
prompt een afwerend gebaar : en
sprak met nadruk: ,.0 nee, geen
Hollanders hier. Ik dach t dat u een
Oost-Duitser was. Nee, geen Hol-
landers, daarvoor is ons hotel on-
voldoende ingericht. Hier logeren
alleen gasten uit Oost-Europese sta-
ten. Probeert u het eens in hotel
Otava."

Handel

Dat heb ik toen maar gedaan, met
alle problemen van éénrichtingver-
keer in vele straten waar, merk-
waardig genoeg vrijwel geen ver-
keer is. Voor Otava kwam meteen
een ober naar buiten rennen om te
vertellen dat hij mijn Fiat zo mooi
vond en bereid was om vier kronen
voor een Nederlandse gulden te be-
talen.
De bronnen van Karlsbad stromen
nog als in vroegere glorierijker tij-
den. Tussen de middag komt ieder-
een opdraven met zijn speciale kan-
netje met een tuitje uit de bodem,
waaru.t men dan het gloeiend hete
zwavelachtige water opzuigt, als-
maar heen en weer lopend door de
wandelhall van de ~erwaarioosde
badgebouwen. waarin luidsprekers
marsmu-i. k en nieuwsberichten la-
ten horen. Men loopt heen en weer
om de spijsvertering te bevorderen,
men drinkt om z'n maagzweer kwijt
te raken of met het oogmerk er geen
te krijgen. Dat mag niet verbazen,
want op dit punt zijn er vele kwade
kansen in deze socialistische repu-
bi iek. waar alles volgens plan ge-
schiedt, althans moet geschieden
behalve het ontstaan van maagzwe-
ren waarin de plannen toch weer
langs een omweg voorzien, omdat of
de plannen niet deugen, of de men-
sen niet die ze maakten, of de men-
sen die ze moeten uitvoeren of da,
machines waarmee ze uitgevoerd
moeten worden. Men leeft er op en
voor en van het plan. In de bedrij-
ven hangen spandoeken met de kreet
.,Op voor het plan" of "Wij hebben
het plan vervuld" of "Wij staan in
wedkamp", hetgeen betekent dat het
plan overschreden is en dat het per-
soneel met dat van andere bedrijven
strijdt om de hoogste eer. Mijn
komst bij de glasfabrieken van Mo-
ser. gevestigd in uitgeleefde fa-
brieksgebouwen even buiten Karls-
bad, was kennelijk niet volgens het
plan van dit bedrijf. Het kreeg in
J 959 de ,.Orde van de arbeid" van
de CSSR, zulks waarschijnlijk niet
in de eerste plaats omdat het Mo-
ser kristal de tafels van koningen,
maharadjahs, presidenten en rege-
ringen is gaan sieren, aldus de fol-
ders waarin overigens regeringen en
presidenten eerst genoemd worden
en dan pas koningen en mahar ad-
jahs. Ik kon er de expositie- en
dure verkoopruimten bezoeken, sa-
men met een groep Oost-Duitse toe-

risten en liet daarna de bedrijfs-
directeur Pavel Ruzicka weten dat
ik gaarne het bedrijf wilde zien en
fotograferen, hetgeen - zo 'zei ik -
wellicht tot meerdere roem van het
kristal zou kunnen bijdragen. Een
onbestemde figuur in stofjas deelde
een en ander per telefoon mee en
slofte vervolgens gebukt onder des
directeurs antwoord weer naderbij.

Niet thuis

"u moet eerst een schriftelijke ver-
gunning hebben van het ministerie
in Praag." zei hij. De man slofte
willoos andermaal naar de telefoon
om te vertellen dat de vreemde be-
zoeker de directeur wilde zien,
waarop de directeur liet weten dat
hij tot zijn spijt juist een zewichtige
bespreking had. Ik wendde vervol-
gens de steven naar de even be-
faamde porcelein fabrieken Epiag,
aan de andere kant van Karlsbad.

Daar kreeg ik de bedrijfsdirecteur
evenmin te zien maar tenminste te
horen omdat ik tenslotte na veel ge-
zeur de verbaasde portier de hoorn
uit de hand nam, waarop de direc-
teur benepen meedeelde dat het hem
bar speet. maar dat bezoekers een
speciale schriftelijke toestemming
moesten hebben. "Dat geldt ook
voor bezoekers uit Oost Europese
landen," voegde hij er vergoelijkend
aan toe.
Terug in Karlsbad heb ik een glas
gloeiend zwavelhoudend mineraal-
water gedronken om af te koelen en
daarna in hotel Otava aan de bou-
levard langs de ader een glas
Tsjechische wijn om weer bij te ko-
men. In de hotelkamer met aan-
grenzende badkamer van in totaal
zeker vijftig vierkante meter, met op
het verwaarloosd parket lits ju-
meaux als een tennisbaan (met dek-
bedden) 2 enorme gepolitoerde lin-
nenkasten en wat dies meer zij (alles
voor 381/2 kroon of ruim tien gul-
den), heb ik nog staan uitkijken.
naar de geysir van Karlsbad, met
daarachter de barokke dom. naar
een vrouw die de straat veegde. En
later naar het rosse licht van de
reusachtige sovjets ter, die vurig
gloeit boven een van de hoogste ge-
bouwen van de stad, over de colon-
nade van de Tsjechisch-Russische
vriendschap, over de hier nog prille
ader en de expositie van beeldende
kunst in een stadspark. kortom over
de stad waar eens koningen en ke.>
zers mineraalwater dronken en kris-
tal kochten. In het reuzenbed waar·
in eens in beter tijden misschien
Peter de Grote, Goethe, Brahrns of
Beethoven hebben geslapen bedacht
ik dat die wel werden toegelaten in
de porceleinfabriek, maar dat ze de
sovjetster niet hebben zien gloeien
en dat ook KarIsbad voor iedere
bezoeker zo z'n attracties schijnt te
hebben ...

Bas den Oudsten.
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Boeiend verslag geeft inzicht

in kinderbescherming

Het verslag van het Ministerie van
Justitie, directie Kinderbescherming
over de jaren 1955 tot en met 1960
is bijzonder lezenswaardig.
Het is in boekvorm uitgegeven en
telt 208 bladzijden, waaronder vele
grafieken, die een goede illustratie
zijn van de kinderbescherming in
ons land.
Het is voor de politie als leveran-
cier van een groot deel van de be-
handelde zaken van belang om op
de hoogte worden gebracht van en-
kele gegevens. Wij doen hier een
greep.
Het aantal minderjarigen, dat onder
de justitiële kinderbescherming res-
sorteert is de laatste jaren weinig
toegenomen. Weliswaar zijn door de
kinderrechter de onder toezicht ge-
stelde minderjarigen in aantal ge-
stegen evenals het aantal kinderen
dat voorlopig aan de raden voor de
kinderbescherming werd toever-
trouwd. Het aantal voogdij- en re-
geringspupillen is daarentegen ver-
minderd. Tengevolge van gewijzigde
inzichten op pedagogisch en psycho-
logisch gebied heeft een verschui-

\(-~

~
r

·r

door mej. L. J. M. K L EY N, hoofdofficier voor jeugdzaken bij de

territoriale inspectie in het ressort 's-Grovenhage

ving naar de lichtere niet justitiële
maatregelen plaats gevonden.
Om een voorbeeld te geven:
burgerrech telijke ondertoezichtstel-

lingen per 31 december 1958
18.988, in 1959 19.439.

straf rech telijke ondertoezichtste!lin-
gen per 31 december 1958 1.341,
in 1959 1.518.

Totaal aantal gezinsvoogdijpupillen
in 1958 20.329, in 1959 20.957. On-
geveer 1/4 van de ondertoezichtge-
stelde kinderen werd voor kortere
of langere tijd elders verzorgd of
opgevoed.
In 1960 waren 9800 vrijwillige toe-
zichthouders aangesloten bij ver-
schillende gezinsvoogdijverenigingen
voor de kinderrechters beschikbaar
om tot gezinsvoogd(es) te worden
benoemd.
Waar het de bedoeling is om door
middel van de ondertoezichtstelling
de minderjarige in zijn gezin te la-
ten en de ouders hulp bij de opvoe-
ding te verlenen werden op 31 de-
cember 1960 in tehuizen voor vak-
opleiding, observatiehuizen, rijksin-

stellingen 361 regeringspupillen ver-
pleegd.
In pleeggezinnen waren op 31 de-
cember 1960 ondergebracht 9.172
minderjarigen, die onder voogdij
van een vereniging waren. Van dit
aantal waren 5.241 pupillen van 14
jaar en ouder; 65% werkte in een
passende betrekking.
Het aantal aan de raad voor de
kinderbescherming toevertrouwde
pupillen - hangende een ontzet-
tingsprocedure - bewoog zich in
stijgende lijn. In 1958 bedroeg dit
857 jongens en 765 meisjes (totaal
1622) in 1959 waren dit 868 jongens
en 791 meisjes (totaal 1659). Onge-
veer 1/3 van deze aantallen werden
in inrichtingen verzorgd, de anderen
verbleven in pleeggezinnen.
Merkwaardig in het verslag is de
opgave van het verschil in aantal
regeringspupillen waarop de maat-
regel van de terbeschikkingstelling
na een strafbaar feit door de kin-
derrechters van de 3 grote steden
werd toegepast. Op 31 december
1960 bedroeg dit aantal uit het ar-
rondissement Amsterdam 76; uit het
arrondissement 's-Gravenhage 49;
uit het arrondissement Rotterdam
10. Verschil in beleid van de kin-
derrechters is wellicht een van de
oorzaken. De raden voor de kinder-
bescherming werkzaam in ieder ar-
rondissement houden zich niet alleen
bezig met de voorbereiding van re-
questen tot ondertoezichtstelling,
ontheffing of ontzetting, maar kre-
gen sinds 1956 de uitvoering van de
adoptiewet te behandelen. Tot en
met 31 december 1960, werden 2.314
verzoekschriften voor adoptie inge-
diend! Deze golf neemt echter af.
In verreweg de meeste gevallen
werd de adoptie (1228 minderjari-
gen) na de Centrale Adoptieraad
om advies te zijn gepasseerd door
de rechtbank uitgesproken.
In materieel opzicht heeft de raad

9
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vervolg KINDERBESCHERMING

voor de kinderbescherming een be-
langrijke taak te vervullen door te
zorgen voor de nakoming van de
onderhoudsplich t.
Wist u dat het aantal lopende za-
ken betreffende vonnissen tot beta-
ling van ouderbijdragen op 31 de-
cember van de laatste 3 jaren 22.500
à 23.500 bedroeg?
Het ontvangen geldsbedrag was in
1951 4.5 miljoen gulden en in 1960
steeg dit tot 10.7 miljoen gulden.
Tenslotte wordt in het verslag nog
de aandacht gevestigd op de in be-
handeling zijnde wijziging van het
kinderstrafrecht waarin onder an-
dere de leeftijdsgrens waarop een
minder jarige strafrechtelijk kan
worden vervolgd - dus proces-ver-
baal kan worden opgemaakr - '"Zal
worden vastgesteld. Gedacht is aan
een leeftijdsgrens van 12 of 14 jaar.
Geruststellend zijn de gegevens van
het Centraal Bureau voor Statistiek
wat betreft jeugdcriminaliteit. Het
aantal wegens misdrijven schuldig
verklaarde of niet-vervolgde straf-
rechtelijke minderjarige is met 10
per 10.000 minderjarigen toegeno-
men tot 40 per 10.000 in de leef-
tijdsgroep van 10 t.m. 17 jaar.
Een verder stijgende beweging in
jeugdcriminaliteit sinds 1946 tot en
met 1958 is echter niet waar te ne-
men. Het verschil met de vooroor-
logse toestand is gelegen in een toe-
neming van de misdrijven tegen de
verkeerswet (joyriding), diefstal en
vernieling.
Het lijkt er dan ook op dat het ge-
stegen welvaartspeil, de behoefte aan
luxe, de toeneming van de jeugd-
criminaliteit verklaart. Het verslag
van de directie kinderbescherming
van het ministerie van justitie ein-
digt met een slotbeschouwing, waar-
in de hartekreet wordt geuit, dat de
huidige ontwikkeling in de kinder-
bescherming in feite niet zo eenvou-
dig en klaar is. Op tal van punten
zal men nog moeten blijven experi-
menteren en riskeren omdat de
maatschappij aan grote en snelle
veranderingen onderhevig is.
Ook de politie is bezig de bakens te
verzetten, zich te oriënteren, zich te
herzien en te vernieuwen opdat zij
haar taak op een aangepaste en ver-
antwoorde wijze in de samen1evmg
kan vervullen.

10

J962: ruim 205.000 ongevallen

Op;:een na onveiligste jaar zegt
Verbond voor Veilig Verkeer

Het Centraal Bureau voor de Sta-
tistiek heeft in zijn "Statistisch Bulle-
tin" de voorlopige cijfers van het
aantal verkeersongevallen, -doden
en -gewonden gepubliceerd.
Volgens deze gegevens gebeurden in
1962 205.022 verkeersongelukken; dat
is 14.742 (7,8 % meer dan in 1961,
toen er 190.280 ongevallen plaats-
vonden. Het aantal verkeersdoden
steeg vorig jaar tot 2.073, hetgeen
76 of 3,80/0 meer is dan het jaar
daarvoor. Ook het aantal ernstig
gewonden is gestegen: dit bedroeg
volgens de voorlopige cijfers in 1962
32.141 (1961: 30.628). Het aantal
licht gewonden daalde echter van
19.543 in '61 tot 18.401 in '62.
Uitgaande van deze gegevens con-
cludeert het Verbond voor Veilig
Verkeer, dat 1962 in ieder geval in
absolute zin het onveiligste jaar is
geweest. Met uitzondering van het
aantal licht gewonden, zijn alle aan-
tallen - vergeleken bij alle bekende
voorgaande jaren - sterk gestegen:
zowel het aantal ongevallen, als dat
der slachtoffers. Ten aanzien van de
cijfers over het aantal lichtgewon-
den moet overigens worden bedacht
dat op dit punt tientallen gevallen
(sommigen stellen het aantal zelfs
op 500/0) nieteens bekend worden.
Maar ook in relatieve zin behoort
1962 tot een der onveiligste na-

Hierbij nog enkele cijfers:

ongevallen

oorlogse jaren. "Noemden wij 1960
reeds een zwart jaar, 1962 is zwar-
ter dan zwart," aldus een woord-
voerder van het Verbond voor Vei-
lig Verkeer. De door het Verbond
ontwikkelde "verkeersveiligheidscom-
ponent" - waarin de verhouding tus-
sen het aantal verkeersongevallen en
de verkeersintensiteit wordt uitge-
drukt - geeft aan dat de verkeers-
onveiligheid in de naoorlogse jaren
slechts wordt overtroffen door 1956.
Van 1953 t.m. 1962 bedroeg deze
namelijk: 950, 100,0, 100,0, 101,9
(1956), 96,7, 92,3 93,5, 100,6 (het
"zwarte" jaar 1960), 100,0, en voor
1962, op basis van de voorlopige ge-
gevens, 101,7.
Het Verbond is er zich overigens
van bewust, dat de berekening van
de relatieve verkeersonveiligheid
min of meer speculatief is, omdat in
ons land met name onvoldoende in-
zicht bestaat in de werkelijke ver-
keersintensiteit.
De feiten zijn overigens bepaald
adembenemend, als men bedenkt dat
het jaarlijks aantal doden gelijk
staat aan de totale bevolking van
een flink dorp en een bestrijding
van de verkeersonveiligheid wettigt
derhalve niet slechts een forse aan-
pak van (rijks)politiewege, maar
legt een groeiende verantwoordelijk-
heid op iedere politie-ambtenaar.

doden gewonden

stijging t.o.v. stijging t.o.v. stijging t.o.v.
jaar aantal vorig jaar aantal vorig jaar aantal vorig jaar

absol. in % absol. in '/, absol. in '/,

1953 86778 7434 9,3 1390 293 26,7 26945 2807 11,6
1954 101259 14481 16,7 1520 130 9,4 30441 3496 13,0
1955 115041 13782 13,6 1552 32 2,1 34097 3656 12,0
1956 128814 13773 12,0 1628 76 4,9 36635 2538 7,4
1957 133671 4857 3,8 1701 73 4,5 39514 2879 7,8
1958 137812 4141 3,1 1604 97 5,7 39782 268 0,7
1959 150770 12958 9,4 1718 114 7,1 43526 3744 9,4
1960 177469 26699 17,7 1926 208 12,1 48358 4832 11,1
1961 190280 12811 7.2 1997 71 3,7 50171 1813 3,7
1962 205022 14742 7,8 2073 76 3,8 50542 371 0,7
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Wachters van de lage landen:

Vrienden die wij

op patrouille

dagelijks ontmoeten

*

....~.
De molen te Heyen (L.) is een van de fraaie

voorbeelden van molen restauratie.

*

door de opperwachtmeester Tj. V I S SER te Gennep

(Foto's: Techn. Recherche Roermond)
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Molens maalden eeuwenlang ons koren. Ze wen-
telden onze polders droog, ze kleedden het lan-
schap aan. En, wie op patrouille is door het land-
schap ziet soms plotseling in de verte iemand
wenken: een typisch Nederlandse vriend, de mo-
len. En wat doen we er mee?
[n de twintiger jaren waren er in ons land nog
omstreeks 8000 molens, nu zijn er nog geen 1000.
In de afgelopen oorlog heeft de windbemaling de
polders in Zuid-Holland drooggehouden, koren-
molens he1'namen hun oude betekenis en zelfs nu
nog zou het mogelijk zijn om met 700 korenmo-
lens de voedselvoorziening op gang te houden.
Maa1' nu heeft de korenmolenaar geen bestaan
meer. Hij trekt 85 % van zijn inkomen uit de
handel. Bovendien worden molenaars schaars, zo
onde1'vinden vooral ook de 'OoIderbesturen die
voor het bedienen van de watermolens steeds
moeilijker mensen vinden die genoegen willen
nemen met onregelmatige werktijden, geïsoleerd
wonen in kleine huizen en lage beloningen. Het
aantal molens loopt nog verder terug, want de
motor bemaling is goedkoper. De Vereniging De
Hollandsche Molen doet wat mogelijk is en de
overheid verleent ruime steun voor de instand-
houding, niet slechts uit een oogpunt van land-
schapsschoon, maar ook omdat in tijden van nood
vele molens andermaal een belangrijke rol kun-
nen spelen. De molenmakers, vaklieden van de
oude stempel kunnen het werk dikwijls nauwe-
lijks aan, maar nochtans takelen er molens af
door onverschilligheid van polderbesturen of an-
dere eigenaars, die niet beseffen dat de molens
de V1'ienden van de Nederlanders zijn gebleven,
ook van u en van mij, alleen alom dat stoere
wenken als van een oude bekende, wanneer wij
op patrouille zijn. De molens zijn vanouds de
wachters, de wakers over de veiligheid van de
lage landen, zoals wij ook wakers zijn maar in
andere zin. En wat weten w~j van onze wenkende
V1'ienden? ~iTe opperwachtmeeste1' Tj. Visser te
Gennep vertelt er meer van in nevenstaand ar-
tikeL.

Bij het spreken over Nederland
wordt in den vreemde vooral gedacht
aan het land van de tulpen, een be-
volking op klompen en talloze vaar-
ten en sloten met .... molens, die-
zelfde molens, die wij langzaam aan
dreigen te vergeten. Als wij door het
vlakke land gaan met de zuidwester-
storm bolderend in de rug en daal
hoog op een dijk iemand zien staan
wenken, dan denken wij daar nau-
welijks bij. De molen wenkt en
zwaait zó met zijn lange armen dat
wij het eigenlijk wel moeten zien.
Nederland, land van klompen en
molens, zegt de vreemdeling. Maar
heeft hij u ooit gevraagd, wat die
molens in ons land toch malen? We
kunnen hem zeggen, dat ze koren
malen, en hij zal het geloven. Met
name de Limburgers en de Braban-
ders onder ons spreekt dat aan.
Misschien zijn we beter ingelicht en
kunnen we uitleggen, dat ze niets
dan water malen. De Friezen, Gro-
ningers, Hollanders en Zeeuwen on-
der ons zullen dat graag beamen. De
vreemdeling keert zich waarschijn-
lijk geërgerd van je af, en hij kiekt
een boer met houten klompen aan de
voeten .....
Eigenlijk moesten wij zo'n vreemde-
ling eens mee nemen naar de Scher-
merpolder, naar de Noorderring on-
der Schermerhorn of naar" De vijf
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wielen" onder Alkmaar, waar groe-
pen van forse bovenkruiers het water
uit de binnenboezem soms vijf meter
hoog trapsgewijs opmalen en uit-
slaan op de ringvaart! Machtig wa-
ken die reuzen daar over het lage
natte land, vangen de wind in hun
wijde armen en malen, malen ....
Veier leven hangt er van af, wie
denkt eraan? Het was een genie, die
de windmolens langs de vaarten zet-
te om de plassen droog te malen:
Leeghwater, een typische Nederlan-
der, praktisch, secuur en met een
vaste wil om zijn Holland groot te
maken, letterlijk groot, want hoe-
veel vierkante kilometers water
maakte hij niet tot vette akkers?
De windmolens hebben ons land me-
de tot de Gouden Eeuw gevoerd; zij
brachten toen mede de harde daal-
ders binnen. De Zaanstreek was ons
Alaska, de wind onze Clondike.
Het was tegen 1600 dat de eerste
houtzaagmolen in de Zaanstreek ge-
bouwd werd: een wonder van ver-
nuft. Hij zaagde immers met acht
zagen tegelijk de zware boomstam-
men tot balken en planken. Welk
een besparing aan tijd en arbcids-
krachten in die eeuw. Reeds gauw
liet ieder die zich in Amsterdam
houtkoper, timmerman of bootbou-
wer noemde zijn stammen in de Zaan
zagen. De grote zuster aan het IJ
ging dit wat al te voorspoedig. Het
stadsbestuur van Amsterdam ver-
bood dan ook gezaagd hout binnen
de stad te brengen of ongezaagde
boomstammen uit te voeren. Geen
nood, de Zaanlanders trokken er op
uit en haalden zelf hun stammen uit
Rusland, Finland en Zweden. Na-
tuurlijk vond het gezaagde hout zijn
kopers; de jonge industrie nam zulk
een vlucht, dat een eeuw later een
kroniekschrijver opmerkte: " ... dat
men hier door de menigte der molens
en de scheepvaart een groot Bos
schijnt te bewonen".
Geen wonder, dat men in het buiten-
land afgunstig naar deze welvaart
keek. Geen wonder, dat Tsaar Peter
beg-in 1700 de Zaanlanders de kunst
ging afkijken; geen wonder dat En-
geland aan het eind van de acht-
tiende eeuw een zó hoge belasting op
de invoer van gezaagd hout stelde,
dat het gelijk stond met een invoer-
verbod. Na deze dodelijke slag vond
de houtzaagmolen allengs zijn roem-
loos einde ...

(vervolg op pag. 18)

De beltmolen te Horn.

Nederlandse molens
spreken eigen taal

De molen, die het Nederlandse pol-
derlandschap op zo charmante wijze
stoffeert en op de buitenlanders zelfs
zo'n sterke indruk heeft gemaakt, dat
hij door hen als het ware met de lage
landen vereenzelvigd wordt, heeft
lange tijd een grote plaats ingeno-
men in het leven der Nederlanders.
De molenaar was reeds in de late
Middeleeuwen een man van aanzien
in de omgeving waarin hij woonde
en hij is dat eeuwen achtereen ge-
bleven. Hoe groot de invloed van de
molen is geweest blijkt wel uit de
vele, ook nu nog regelmatig gebruik-
te uitdrukkingen, waarin het woord
"molen" voorkomt. Wij denken
slechts, om enkele voorbeelden te
noemen, aan: "hij heeft een tik van
de molen gehad", "dat is koren 00

zijn molen", "wie het eerst komt, het
eerst maalt", enzovoort.
Ook het grote aantal namen als Mo-
lenaar, Mulder, Miller en variaties
daarop, wijst op de plaats die de mo-
len in vroeger jaren in de harten van
de Nederlanders heeft ingenomen,
om nog maar niet te spreken van de
invloed van de molen op de nationale
litteratuur. Er is zelfs een speciale
molen taal, die ook nu hier en daar
nog wel gebruikt wordt, waarmee de
molenaar bepaalde indicaties geeft.
Hij kan bijvoorbeeld door een be-
paalde stand van de wieken vreugde
of rouw uiten, of aangeven dat hij
werk aan kan nemen, of dat hij met
het een of ander niet akkoord gaat.
Wanneer een paar wieken b.v. ver-
ticaal staan en het andere dus hori-
zontaal, dan betekent dat, dat de mo-
len klaar is om op ieder gewenst
ogenblik aan het werk te gaan. Als
de wieken in een horizontale of ver-
ticale hoek van 45 graden staan, be-

duidt dat, dat de molen voor gerui-
me tijd is stilgezet. Als de wieken van
een watermolen deze stand hebben
aangenomen wil dat zeggen, dat de
molenaar protesteert: de molen is ge-
reed voor zijn taak, maar kan niet
gaan malen, omdat de plantengroei
in het water te zeer het werk belem-
mert. Wieken die bijna horizontaal
en verticaal staan, boodschanoen
voor wie dat interesseert, dat er feest
is in het gezin van de molenaar, dat
er bijvoorbeeld een baby geboren is,
terwijl een wiekenstand, waarbij de
wieken even meer dan horizontaal of
verticaal in de lucht wijzen op rouw
duidt. Deze stand wordt lange tijd
g-ehandhaafd. Dat wil zegg-en, dat
het werk wel doorgaat, maar na af-
loop de rouwstand dan weer wordt
aangenomen. Het is dan ook een oud
molenaarsgebruik om de molen stil
en de wieken in de rouwstand te zet-
ten in het geval, dat er een begrafe-
nisstoet voorbijgaat. De molenaar
laat de kap van de molen dan lang-
zaamdraaiend de droeve stoet naar
de begraafplaats volgen.
Dit zijn wel de voornaamste uitdruk-
kin-ren in de molen taal. Er zijn er nog
veel meer, maar het zou het bestek
van dit artikeltje ver te buiten gaan,
wanneer wij alle zouden vermelden.
Er is echter nog één feit, dat in dit
verband zeker vermelding verdient:
dat is de molen taal die werd gebruikt
in de donkere oorlogsjaren, die ach-
ter ons liggen, en waarmee de mole-
naars elkander op de hoogte stelden
van de laatste goede berichten, waar-
mee zij verder ook voor de illegali-
teit regelmatig indicaties gaven
evenals voor de piloten van de ge-
allieerde vliegtuigen.

13
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Dienstverlening op de weg
omvangrijk bedrijf

Overheids
organisaties

De intensiteit van het wegverkeer
groeit in snel tempo en daarmee het
gevaar dat alle weggebruikers be-
dreigt, mitsgaders de moeilijkheden
die diezelfde weggebruikers kunnen
ondervinden. De verkoopcijfers van
het aantal nieuwe auto's in ons land
schommelen rond 140.000 stuks per
jaar. Steden worden te nauw, we-
gen te smal en wie enkele ja.= ge-
leden zo z'n eigen rustige routes
koos of altijd nog wel een plaatsje
wist waar parkeerruimte was, kan
dat nu doorgaans wel vergeten. In
de zomermaanden of bij evenemen-
ten van wat meer dan nationale al-
lure is het hek helemaal van de
dam, hetgeen alleen al geïllustreerd
wordt uit het feit dat de opbrengst
van het vreemdelingenverkeer in
ons land verleden jaar is gegroeid
tot 682 miljoen gulden. Het zou een
krankzinnige chaos zijn, wanneer
zowel de overheid als particuliere
organisaties zich niet voortdurend
daadwerkelijk met dit vraagstuk be-
zighielden.
Iedere Nederlander en iedere bui-
tenlandse bezoeker komt de resul-
taten van die activiteiten tegen op
praktisch elke kilometer van de va-
derlandse wegen, maar. bijna nie-
mand realiseert zich wat er eigen-
lijk allemaal kosteloos voor hem is
klaargezet en rondrijdt, hoeveel
mensen er in touw zijn om hem met
raad en daad terzijde te staan. Zelfs
de insider ziet weleens het een en
ander van wat ten pleziere en ten
dienste van de weggebruiker tot
stand is gebracht, over het hoofd.
Het maken van een foto als afge-
drukt op de pagina's 16 en 17,
waarop zo ongeveer alles is samen-
gebracht, is danook een zeer goede
gedachte.
Rijkswaterstaat, ANWB, persdienst
ANWB, de verkeersgroep van de
rijkspolitie in het district, de Sur-
veillancegroep Autosnelwegen te
's-Gravenhage, de groep Leidschen-
dam hebben met de kapitein mr. A.

en particuliere
werken samen

J. Dek als bemiddelaar eendrachtig
samengewerkt om de fotograaf Frits
J. Rotgans gelegenheid te geven te
laten zien en fotograferen wat er zo
allemaal op en aan de weg is om de
weggebruiker te dienen. Rijkswater-
staat stelde de terreinen bij het ver-
keersknooppunt Leidschendam, waar
de rijkswegen Den Haag - Utrecht
en Rotterdam - Amsterdam elkaar
ontmoeten af als plaats van hande-
ling waar Frits Rotgans de regie ter
hand nam van het uitgebreide
schouwspel. Het was er allemaal: de
lappen van richtingborden, waar
zelfs de tertiair reagerende wegge-
bruiker niet voorbij kan komen zon-
der ze te zien, mitsgaders alle an-
dere borden die de ANWB met een
zo grote voortvarendheid plant en
in stand houdt. De krachtsinspan-
ning voor meer veiligheid en soe-
pelheid van het verkeer zou alleen
met borden niets betekenen. Daar-
om stond er bij Leidschendam een
keur van rollend materieel. Van de
rijkspolitie waren er de Technische
Patrouillewagen, die zoals bekend.
bij het verrichten van het technisch
onderzoek van voertuigen en onge-
vallen een belangrijke rol is gaan
spelen en waarvan er 72 in gebruik
zijn, de Groepssurveillance-auto,
waarvan er nu ongeveer 140 rijden
(380 in 1966), de Porsches die pre-
ventief een belangrijke functie ble-
ken te hebben, evenals trouwens al
het materieel dat buiten de auto-
snel wegen opereert en alleen al door
zijn verschijning de weggebruiker
zorgvuldiger doet rijden. Dat was
overigens niet alles: De ANWB laat
het er reeds lang niet meer bij de
weggebruiker te vertellen waar de
dichtstbijzijnde telefoon is, waar hij
kamperen kan, een hartige beet kan
krijgen of hoe hij precies moet rij-
den om al het schoons van de me-
ren of de Hondsrug te zien. Borden
van de Hondsrug of Merenroute wij-
zen de weg. Wanneer het gevaar
voor bosbrand extra groot is, ver-

•IS

telt de ANWB dat ook. De wegen-
wacht assisteert door panne achter-
volgden en ontlast daarmee dikwijls
leden van het korps rijkspolitie, die
vroeger als extra dienstverlening bij
het verwisselen van menige band
hebben geassisteerd en dat nog wel
doen, want de wegenwachter kan
nu eenmaal maar één peohvogel te-
gelijk helpen. Het technornobiel van
de ANWB vertelt de weggebruiker
al vroegtijdig wat er aan zijn voer-
tuig mankeert, waarmee veel ver-
driet voor de eigenaar van de auto
of andere weggebruikers kan wor-
den voorkomen, waarmee ook kan
worden voorkomen dat de beman-
ning. van de TPW uit de wagen
klirne-em 'een wagen die weleens een
gevaar kon zijn, deugdelijk aan de
tand(wielen) te voelen. Kortom: de
dienstverlening én van de ANWB
én van de rijkspolitie is een groot
bedrijf geworden. Voor wat de rijks-
politie betreft wisten we dat, maar
het is goed om het allemaal toch
nogeens te zien. Dat kunt u dan op
de volgende pagina's.

Het staat ongeveer allemaal op deze
door Frits J. Rotgans vervaardigde
foto, alles wat de weggebruiker ten
dienste staat, alles wat in gebruik
of in actie is om de verkeersveilig-
heid te vergroten, overigens voor
het merendeel zaken die wij wel
kennen, zodat de hierbijgaande ver-
klaring van deze foto slechts als ten
overvloede kan dienen.
V.l.n.r.: technomobiel en technorne-
ter van de ANWB voor het keuren
van auto's, de witte Porsches van de
Surveillancegroep Autosnelwegen,
propagandawagen van de ANWB,
technische patrouillewagen van de
rijkspolitie voor toezicht op de kwa-
liteit van de voertuigen, technische
onderzoeken, speciaal ook bij onge-
vallen en uiteraard ter voorkoming
daarvan. Vervolgens is er de inspec-
tiewagen van de Wegenwacht, waar-
mee het toezicht wordt beoefend op
het legertje van gele rijders, maar
die ook is uitgerust voor hulpver-
lening. Ten bewijze van het feit dat
de dienstverlening zich zelfs tot het

15
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Scheveningen ~

buitenland uitstrekt (oproep en op-
sporing van mensen op vakantie in
het buitenland bij sterfgevallen van
familie e.d. via de rijkspolitie), een
wagen van de repatriëringsdienst
van de ANWB voor het terughalen

van defecte auto's of wagens waar-
van de bestuurder ziek is geworden.
Ook voor de bewegwijzering zijn er
speciale wagens. De gele motor van
de wegenwacht mag uiteraard op
een dergelijke prent niet ontbreken,

evenmin als een ambulancewagen
van het Rode Kruis of de groeps-
surveillancewagen die een belang-
rijke vooruitgang betekent voor de
snelheid van opereren van de groe-
pen der rijkspolitie. Voorts is er het

16
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mobiel kantoor van de ANWB voor
service aan de leden. een wagen van
de cartografische dienst, bijvoor-
beeld in gebruik bij het ontwerpen
van toeristische routes, een terrein-
wagen van de afdeling bewegwijze-

ring en nog een mobilofoonwagen
van de wegenwacht. En dan staan
de normale patrouillewagens van de
rijkspoli tie nog nieteens op deze foto.
Bovendien had eigenlijk ook nog
een R.P.-vliegtuig boven dit hele

..toneel" moeten vliegen, want ook
de Dienst Luchtvaart speelt immers
op hoogtijdagen een rol bij de goede
regeling van de verkeersstroom.

J i
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Vrienden die wij op patrouille
dagelijks ontmoeten
(vervolg van pag. 13)

Maar zee- en scheepvaart hielden
nog altijd evenveel andere molens
bezig. De beroemde Zaanse scheeps-
beschuit voor de Oost en de West
hield tientallen korenmolens schier
dag en nacht malende. De molens
werkten voor de zeil- en touwindus-
trie (Krommenie), de molens maal-
den het mosterdzaad, ze pelden de
gerst, ze verpulverden de verfstof-
fen, ze klopten de hennep, ze persten
de olie uit het lijnzaad, ja, ze maal-
den ook de tabak voor de wonder-
lijke mode uit die tijd, door mannen
en vrouwen even hartstochtelijk be-
dreven: het snuiven.
En weer een andere stad keek in die
jaren afgunstig naar Zaandam:
Genua, de stad van het 'beroemde
papier. Want nu begon "Holland"
met zijn altijd waaiende wind en zijn
wiekende molens het papier voor
binnen- en buitenland te malen. Met
buitenlandse wapens bedrukt verliet
het in onze schepen de Zaanstreek,
op weg naar Londen, Parijs en Ve-
netië, centra der toenmalige diplo-
matie. "Op Hollands papier" gedrukt
was tot ver in de 1ge eeuw een eerste
klas aanbeveling. Trouwens, geldt
ook nu liet "oud-Hollands geschept
papier" niet voor het neusje van de
zalm?
Even snel als zij verrezen raakten al
deze industriemolens echter weer in
verval door buitenlandse concurren-
tie en de opkomst der moderne tech-
niek; de oude fabriek, de molen,
werd afgebroken; de nieuwe, de
glas-, beton- en staalconstructie ver-
scheen. Hier en daar mocht er een
enkele industriemolen als curiosum
bewaard blijven, maar over het alge-
meen hield het bedrijfsleven zich niet
met dergelijke "sentimentaliteiten"
op en bleef deze taak beschoren voor
minder kapitaalkrachtige verenigin-
gen, die ook bijvoorbeeld het "Mo-
lenmuseum" in Koog aan de Zaan
tot stand brachten.
Toch staan er nu nog molens te
draaien boven polders en akkers,
het zijn de "levende" molens, die ko-
ren of water malen. Ze verdienen
onze belangstelling. Let eens op de
"Huisman" te Zaandam, de molen te
Formerum op Terschelling, de stan-

18

daardmolen te Waarde op Zuid-
Beveland of op de Doesburgerheide
bij Ede of bij Alphen aan de Maas,
de oliemolen te Zwolle, de pittoreske
molens in de Albasserwaard, de
"Eendracht" bij Wijnaldurn, de won-
derlijke molen bij Zeddam, de
"Gooijer" te Amsterdam, de hoge
ranke molens in Schiedam, de wip-
watermolen bij Hazerswoude, de
Beltmolens te Hom en Heythuijzen,
de bekende molen bij Wee sp, de
"Vijf Wielen" bij Alkmaar, de jas-
ker bij Hardegarijp en (gelukkig)
nog menig andere.
Ze zijn nog fotogeniek ook. Het Frie-
se watermolentje, de Jasker, mag
niet in uw molenverzameling ontbre-
ken, evenmin als de Amerikaanse
windmolen, die u op vele plaatsen in
het Heitelan kunt aantreffen. Ook in
andere landen staan molens, primi-
tieve exemplaren met zes en acht
wieken: Sicilië, Roemenië, Portugal.
Het'type Amerikaanse windmolen
heeft een rond schoepen wiekwiel en
een lange platte staart, bestaande uit
twee of meer bladen, het geheel is
gebouwd op een ranke doorzichtige
romp. Deze geheel metalen construc-
tie is van veel jongere datum en wei-
nig karakteristiek.

In Noord- en Zuid-Holland staat
vooral de "bovenkruier". Deze naam
duidt de vorm van de molen aan: de
molen "kruit'" met zijn bovengedeel-
te, dat wil zeggen dat de bovenste
kleine kap, waaraan de wieken be-
vestigd zijn, bij het op de wind
"kruien" alleen draait, en niet het
gehele molenhuis. Het kruien, dus
het op de wind draaien, doet de mo-
lenaar aan de lange staart, de stel-
lage van balken, die altijd achter de
molen uitsteekt. Het "kruirad" is
door de "staart" met de kap verbon-
den. Dit "op de wind kruien" is een
Hollandse uitvinding, zeer noodza-
kelijk in ons landje met zelden con-
stante windrichting. Naar de wijze
van het omkruien van de molen, dat
is dus het draaien van de romp of de
kap, wordt deels het type van de
windmolen onderscheiden. Zes- of
achtkantig staan de bovenkruiers
aan de ringvaarten van onze lage
polders, "met of zonder "stelling", of-
wel een rondom doorlopend balkon,
waarvan de molenaars uw "màgge"
begroette met een tik aan de pet.
In andere provincies staan meestal
ook bovenkruiers te draaien boven
de dorpen. Maar daar vinden we ook
een standaardmolen of een wipmo-
len, die dadelijk aan zijn slanke wes-
petaille te herkennen is en een veel
ouder type vertegenwoordigt. Het
molenhuis staat hierbij namelijk op
een stenen of houten voet, de stan-
daard,' die naar boven spits toeloopt.
Bij het op de wind kruien draait het
hele molenhuis op de standaard
rond, een veel omslachtiger methode,
waardoor de hele molen nooit de af-
metingen kan aannemen van de zo-
genaamde Hollandse molen: De
staart draagt een lange trap, waar-
langs de molenaar binnenwipt. De
wipmolen is volgens een zelfde prin-
cipe gebouwd als de standaardmolen:
het molenhuis is echter veel kleiner.

Dit zijn de drie voornaamste molen-
typen die wij ontmoeten in ons land.
Als we ze eenmaal hebben leren ken-
nen, blijven ze onze vrienden, vrien-
den die we nog dagelijks ontmoeten
als we op patrouille zijn, doch die
voor overheid en vele liefhebbers
tegelijk miskende zorgenkinderen
zijn, omdat velen vergaten dat de
molen ons begeleidde door de
eeuwen en in meer dan een opzicht
verdient te blijven, voortbestaan.\!f16 û- CJ ~ lW-fl1r~ nóiP-
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HERALDISCHE VERKENNINGEN

Van Nassau tot Oranje Nassau
door de overste Jhr. W. A. GE VER S 0 E Y N OOT te 's-Gravenhage

E 11 gel b e rtl v a 11 N a s s a u,
gehuwd met Je 11 n e v a 11 Pol a-
nen, verwierf het grote bezit der
Nassau's in de Nederlanden. Hij
was in zijn jeugd tot de geestelijke
stand toegetreden en had het daarin
al tot Domproost van Munster ge-
bracht, maar in 1403 moest hij, (oen
zijn broer Adolf kinder.oos was ge-

Albasten en marmeren grafmonument van Engelbrecht 11 van Nassau en Cimburgo van

Boden. De liggende figuren van de overledenen zijn omgeven door Julius Ceasar, Attilus

Regulus, Hannibal en Philips van Macedonië, die de deugden uitbeelden. Het voetstuk

versierd met de kwartierwapens van het echtpaar. Affes in de O.L. Vrouwekerk te Breda.

(Fata: schrijver dezes)

Grafmonument met knielende figuren van
Engelbrecht van Nossou en Johanno van
P%nen, Jon IV van Nassau en Maria van
Loon-Heinsberg, met hun beschermheiligen

in de O. L. Vrouwekerk in Breda.

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

bleven. zijn geestelijke waardigheid
opgeven, om het voortbestaan van zijn
geslacht te verzekeren. Daarna werd
hij opperbevelhebber van Hertog
Philips van Bourgondië, die Heer
over de Nederlanden was. Zie voor
zijn afstammelingen overzicht 11.
Als men zo de geschiedenis van di
oude ridders nagaat, ziet men wel

OVERZICHT 11
Engelbert I, Graaf van Nassau. Dietz
en Vianden, 1380-3-5-1442,begr. Breda.
x Johanna van Polanen, erfdochter

van Breda en de Lek, 1392-1o-o-'q,.
o. I a.

Jan IV, Graaf van Nassau, Dietz en
Vianden, Heer van Breda en de Lek,
1410-3-2-1475, overl. Dillenburg

begr. Breda.
x Maria van Loon-Heinsberg, Vrou-

we van MiJlen, Vught en Gangelt,
1424-22-4-1502.

o. Ia.
I I

Engelbert 11, Graaf van Nassau en Jan V, Graaf van Nassau en Dietz,
Vianden, Heer van Breda en de Lek, 1455-1516.
1451-1504. x EIisabeth van Hessen, erfdochter
x Cimburga van Baden, 1450-1501 van Katzenelnbogen, 1466-1523.kinderloos -71

I I
Hendrik 111, Graaf van Nassau, Heer Willem de Rijke de Oude, Graaf van
van Breda en de Lek, 1483-1538. Nassau Katzenelnbogen, Vianden en
x le Francisca van Savoye, -1511 Dietz, 1487-1559.
x 2e Claudia v. Chälons-Oranje -1521 x re Walburg van Egmond, -1529.
x 3e Mencia van Mendoza, 1508-1554.I x 2e JuIiana van Stol berg, 1506-1580.
René van Chälons, Prins van Oranje, zie overzicht 111
Graaf van Nassau, Heer van Breda
en de Lek, 1519-1544.
x Anna van Lotharingen, 1522-1568.

kinderloos

20

dat toen met persoonlijke gevoelens
weinig rekening werd gehouden;
men trouwde niet uit liefde, het was
om het geld of om politieke invloed;
factoren waarmee trouwens ook in
onze dagen in de vorstelijke ge-
slachten nog steeds in meerdere of
mindere mate rekening wordt ge-
houden.
Engelbert I resideerde in het kas-
teel van Breda en heeft in de Grote
Kerk aldaar zijn praalgraf, waarin
ook zijn zoon. Jan IV, is begraven.
Dit monument, dat in de beelden-
storm en in de franse tijd zeer ge-
havend is, is omstreeks 1860 op last
van Koning Willem III, door dr. P.
]. H. Cuypers gerestaureerd.
Jan IV van N a s s a u, die ver-
trouwensman was van Karel de
Stoute, had bij M a r i a van L (1 0 n-
Hei nsb erg twee zoons: Engel-
bert II en Jan V.
Eng e I b e r t IJ van N a s s a u,
die kinderloos bleef, werd Gouver-
neur-Generaal over alle Nederlan-
den en plaatsvervangend Souverein
voor Philips de Schoone, die in
Spanje woonde. Hij leefde vooral in
Brussel, maar is in Breda begraven,
waar, wederom in de Grote Kerk,
een praalgraf van hem is te zien.
Zijn broer, Jan V van a s s a u,
huwde E Ii s a bet h van Hes-
sen, erfdochter van Katzenelnbo-
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gen, waardoor ook het recht op het
Graafschap Katzenelnbogen in 1557
aan de Nassau's kwam. Ik zou u dit
niet noemen, ware het niet dat het
wapen van dit Graafschap in het
familiewapen der Nassau's is opge-
nomen, doch hierover later meer.
Ook hij had twee zoons: Hendrik
III en Willem.
Hen d rik III van N a s s a u
heeft mogen helpen bij de opvoeding
van de latere Keizer Karel V en is
Stadhouder van Holland, Zeeland
en Friesland geworden. Hij woonde
tot zijn dood op het kasteel van
Breda, dat sterk voor hem werd
verbouwd.
Bij zijn echtgenote, CIa u d i a van
C h ft Ion s, dochter van een Prins
van Oranje, had hij slechts één
zoon: René.
Deze René erfde van een broer van
zijn moeder, onder voorwaarde dat
hij de geslachtsnaam Chälons zou
aannemen, het Prinsdom Oranje.
Ren é van C h ft Ion s, P r i n s
van 0 r a n j e, G r a a f van
N a s s a u, stierf in 1544 zonder
kinderen na te laten en daarom ging
van hem de titel "Prins van Oranje"
over op de oudste zoon van de broer
van zijn vader, die evenals zijn va-
der Willem was genaamd.
Hendrik III en René van Chálons
werden eveneens te Breda begraven,
een moderne steen dekt hun graf-
kelder.
W i II e m van N a s s a u, de twee-
de zoon van Jan V, kennen wij wel
uit onze Vaderlandse Geschiedenis,
hij was W i I 1e m deR ij k ede
Oude, die met J u I i a n a van
Stolberg was gehuwd en een
groot gezin vormde. Zijn oudste
zoon Willem, die Prins van Oranje
werd, was dus de Vader des Vader-
lands.
Wij hebben thans gezien, hoe het
geslacht van Nassau steeds in be-
langrijkheid groeide en steeds meer
met de Nederlanden verbonden
raakte, om tenslotte in de figuur
van Prins Willem I van Oranje
Nassau geheel met Nederland te
vergroeien.

Grafsteen in de Grote Kerk te Breda.
(Foto: Techn. Rech. 's-Hertoqenbosch)

Standbeeld van Juliana van Stol berg dat
in de oorlog 1940-1945 bij de vernietiging
van het Bezuidenhout gespaard is gebleven.
Ontwerp van B. A. M. Ingen Housz, 1930.

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

Hoe sterk deze vergroeiing feitelijk
is, kunnen wij maar nauwelijks be-
seffen, want niet alleen is Prins
Willem I ons grote voorbeeld ge-
weest in de onafhankelijkheidsstrijd
tegen Philips Il en Spanje, maar
zeker zouden de Nederlanden niet
van het Spaanse juk zijn bevrijd, in-
dien de Graven van Nassau, teza-
men met de boeren uit de Nassau-
landen, ons niet in onze oorlogen
tegen de Spaanse horden hadden
geholpen.
Graaf Lodewijk, Graaf Adolf en
Graaf Hendrik en vele, vele ande-
ren zijn heus niet voor niets gesneu-
veld.
Maar omgekeerd zou het geslacht
Nassau weinig in de wereldpolitiek
van die dagen hebben betekend en

een eenvoudig Grafelijk of Vorste-
lijk geslach t zijn gebleven, indien
het niet met de rijke Nederlanden
verbonden was geraakt.
Bij dit artikel geef ik u als Over-
zicht III nog een overzicht van de
kinderen van Willem de Rijke de
Oude, maar van de daarop voor-
komende personen zal ik u niets. ver-
tellen; u kent ze wel uit de Vader-
landse Geschiedenis.
Hierbij nog slechts een afbeelding
van het monument van Juliana van
Stolberg en haar zoons, dat in de
laatste oorlog de vlammenzee van
het brandende Bezuidenhoutkwartier
in Den Haag heeft doorstaan.
Ik acht nu het moment gekomen om
tot de heraldiek terug te keren en
daaraan hoop ik een volgend artikel
te wijden.

Standbeeld van Juliono van Stolberg om-
ringd door hoor vijf zoons: Lodewijk, Hen-
drik, Johan en Adolf; aan hoor rechter-
hand, hier onzichtbaar bevindt zich Wil-
Iem.

OVERZICHT 111

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

I
-Willem I, de Zwijger, 1533-1584

zie overzicht IV.
-Jan I, de Oude, 1536-1606

zie overzicht V.
-Lodewijk, 1538-1574

sneuvelt Mookerheide.

I ,-Maria, 1539-1599
Willem de Rijke de Oude x Willem Graaf van den Bergh
x le Walburg van Egmond -Adolf, 1540-1568.
x 2e Juliana van Stolberg------- sneuvelt Heiligerlee

=-Anna, 1541-1616.
x Albert Graaf van Nassau-Weil-

burg. (Walramse linie).
-Elisabeth, 1542-1603.

x Conrad Graaf van Solms-Braun-
fels.

-Catharina, 1543-1624
x Gunther Graaf van schwarz-

burg-Arnstadt,
-Juliana, 1546-1588.

x Albert Graaf van Schwarzburg-
Rudolstadt.

-Magdalena, 1547-1633.
x wolfgang Graaf van Hohenlohe.

-Hendrik, 1550-1574.
sneuvelt Mookerheide.

--Magdalena, 1522-1567.
x Herman Graaf van Nieuwenaar

en Meurs.
(hieruit Walburg, Gravin van

Nieuwenaar en Meurs).
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Ressort Arnhem korpsvoetbalkampioen 1963

Het Korpskampioenschap voetballen
is dit jaar terecht gekomen bij de
ploeg van het ressort Arnhem. De
Arnhemmers demonstreerden op de
velden van de voetbalclub B.V.C. te
Bilthoven op 23 mei de meest con-
stante vorm en konden daarom met
recht beslag op de titel leggen.
Na de eerste twee wedstrijden tus-
sen Groningen-Den Bosch en Den
Haag-Arnhem, zou men het anders
nog niet direct hebben durven voor-
spellen. De Groningers bleken over
een doortastende en wilskrachtige
ploeg te beschikken, die de Bossche-
naren handen vol werk gaf. ZÓ vol,
dat de zuiderlingen met 1-2 het
loodje legden. Arnhem daarentegen
was tegen Den Haag zeker nog niet
in kampioensvorm. Men trof het
echter, dat Den Haag zijn schutters
had thuisgelaten, hetgeen ook bij de
daarop volgende wedstrijden tegen
Den Bosch en Groningen (beide 0-0)
tot uiting kwam.
Alle ploegen, met Arnhem in iets
mindere mate, bleken trouwens over
een opmerkelijk tekort aan stoot-
kracht te beschikken. Spanning heeft
er intussen volop geheerst. Na drie
ronden, bij het ingaan van de vier-
de en laatste ronde, was de situatie
zo, dat nog drie ploegen voor de
titel in aanmerking kwamen. Am-
sterdam met 1 punt en het uitge-
speelde Groningen (dat in de aan-
vankelijke verwachtingen had te-
leurgesteld) met 3 punten. waren op
dat moment reeds uitgeschakeld.
Den Haag en Den Bosch, beide drie
punten en Arnhem met vijf punten,
waren de kanshebbers. Met Arnhem
als de grote favoriet. Niet alleen
behoefde het slechts tegen Den
Bosch gelijk te spelen, maar zelfs bij
een eigen nederlaag en een over-
winning van Den Haag op Amster-
dam, in welk geval de drie ploegen
met 5 punten gelijk zouden .eindigen,
zou de titel zeer waarschijnlijk toch
voor Arnhem zijn. In dat geval zou
namelijk het doelgemiddelde door-
slaggevend zijn en dat was voor
Arnhem. Het is echter zover niet
gekomen. Arnhem speelde gelijk en
ook Den Haag bracht het niet ver-
der.
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Daarmede was Arnhem dus kampi-
oen. Den Bosch, Groningen en Den
Haag eindigden met een gelijk aan-
tal (4) punten. Het doelgemiddelde
wees uit, dat Den Bosch en Gronin-
gen elkaar ook daarin niets toega-
ven. Den Bosch bleek het meest be-
dreven in de nu noodzakelijk ge-
worden strafschoppen, zodat de
einduitsiag er als volgt kwam uit te
zien:
1 en kampioen 1963:
2. Den Bosch
3. Groningen
4. Den Haag
5. Amsterdam

Arnhem, 6 pt.
4 punten
4 punten
4 punten
2 punten

PRIJSUITREIKING
Amsterdam had het met de prijs-
uitreiking uitstekend voor elkaar. In
een tegenover het sportpark gelegen
lokaliteit had men een televisietoe-
stel laten plaatsen, zodat autoritei-
ten. spelers en belangstellenden ge-
zamenlijk naar Benfica-Milaan kon-
den kijken. Een groot deel van de
aanwezigen was kennelijk pro-Itali-
aans, want toen de Azuri hun ach-

terstand inliepen en ook nog het
winnende doelpunt scoorden, wer-
den deze heldenfeiten met een don-
derend gejuich ontvangen. Of waren
er misschien Rotterdammers bij?
Wij hebben het niet kunnen vast-
stellen.
Op hoge prijs werd gesteld, dat de
waarnemend algemeen inspecteur
van het Korps, kolonel A. S. Fogte-
100, vergezeld van zijn echtgenote
en de officieren, kolonel H. A. van
Steenis, majoor J. W. Buitendijk en
de kapiteins B. v. d. Meer en mr.
A. Dek, temidden van spelers en be-
langstellenden, de gehele wedstrijd
meebeleefden.
Kapitein Dek speelde ook ditmaal
weer m,ee in het elftal van Den
Haag en was daar als één der ijve-
rigsten een voorbeeld voor zijn me-
despel ers.
Met een toepasselijk woord reikte
kolonel Fogteloo na afloop van de
televisiewedstrijd de prijzen uit, na-
dat adjudant J. Hoekstra in een
kort inleidend woord alle medewer-
kers, speciaal de scheidsrechters.
dank had gebracht.

Mejuffrouw mr.
Jeugdzaken

Mel ingang van 1 juli 1963 zal als
Officier, toegevoegd voor Jeugdza-
ken aan de Staf van de Territoriaal

M. A. Dijksma:
in Friesland
Inspecteur in het ressort Groningen.
doch met standplaats Leeuwarden,
mejuffrouw mr. M. A. Dijksma haar
taak als Officier voor Jeugdzaken in
de districten Leeuwarden en Hee-
renveen aanvaarden.
Sinds haar aanstelling per 1 maart
j.l. is zij gedetacheerd geweest bij
de Kinderpolitie te Gouda en Gro-
ningen en bij de Officier voor
Jeugdzaken te Zwolle, teneinde zich
op haar taak voor te bereiden.
Op het gebied van de kinderbe-
scherming is zij geen onbekende. Na
diverse administratieve functies op
sociaal-medisch terrein te hebben
vervuld, is zij de laatste 6 jaren als
maatschappelijk ambtenaar verbon-
den geweest aan de Raden voor de
Kinderbescherming resp. te Breda en
's-Gravenhage.

j

Rp.org_KB1963_06_juni_Nr.10 137



Kan sport een rol spelen in de
verhouding "burger-politie?"

Onmiskenbaar vallen er de laatste
jaren symptomen waar te nemen,
die wijzen in de richting van een
streven. om de politie dichter bij de
,burger" te brengen. De tijden, dat
verondersteld werd, dat de politie-
ambtenaar tot een aparte, liefst uit-
zonderlijke. ~emeenschap behoorde
lijken (gelukkig) voorbij. Dit wil
echter ook weer niet zeggen, dat de
politieambtenaar nu algemeen als
een normaal "burger" wordt aan-
vaard, terwijl anderzijds er helaas
ook nog politieambtenaren zijn, van
hoog tot laag, die zichzelf nog al-
tijd als een buitenbeentje beschou-
wen. Als iemand, die betaald wordt
van de belastingpenningen van zijn
medeburgers en deze dus feitelijk
naar de ogen zou moeten zien. Zo
van, wiens brood men eet wiens
lied men zingt. Wij vinden dit een
absurd standpunt. De politieambte-
naar mag dan niet "produceren". hij
verricht arbeid ten behoeve van de
gemeenschap. En iemand, die arbeid
verricht, heeft ree h t op beloning.
Bovendien vergeet men gemakshalve
dat ook de politie haar aandeel in
de belastingpot stort.
In eerste instantie wilden we het
daar echter niet over hebben. Waar
het in het kader van dit artikel op
aankomt, is de verhouding politie-
burgerij, beter gezegd nog, de plaats
van de politie in de maatschappij.
Natuur!ijk zijn er bepaalde dingen
(en deze zullen er altijd blijven), die
een politieambtenaar zich niet kan
veroorloven. Evenzeer als er zich
omstandigheden kunnen voordoen,
dat een politieambtenaar nee zal
moeten zeggen. als een "ambteloos
burger" zonder zichzelf te compro-
mitteren zijn gang kan gaan. Maar
dit geldt voor diverse andere be-
roepen evenzeer.
Waar precies de grens ligt van wat
men zich wel of niet kan veroorlo-
ven, is O.i. een kwestie van feeling.
Wij willen daar hier ook niet ver-
der op ingaan, maar wel duidelijk
stelling nemen tegen het o.i. verou-
derde standpunt, dat als men de
politieambtenaar maar zover moge-
lijk van de gewone ,.burger" van-
daan houdt, de kans op compromit-
tering of deraillering het geringste
is. De tijden, dat de kracht in het
isolement lag (zo zij ooit werkelijk
hebben bestaan), zijn lang voorbij.
Persoonlijk zijn we daar blij om,
evenals we blij zijn om het feit, dat
klaarblijkelijk bij de overheid meer
en meer de mening post vat, dat de
politie (natuurlijk met behoud van
haar eigen specifieke karakter) dich-
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ter bij de burgerij moet worden ge-
bracht.
Deze lijn volgende komen we dan
tot de vraag, met welke middelen
dit zou kunnen gebeuren.
In de eerste plaats is daar natuurlijk
de eigen houding. Wanneer men
zich doelbewust buiten een gemeen-
schap sluit, moet men er zich niet
over verbazen door deze gemeen-
schap niet te worden verstaan of
erger, er door gewantrouwd te wor-
den. Anderzijds zal men zich in een
dergelijk geval over deze gemeen-
schap geen gefundeerd oordeel kun-
nen vormen. Kortweg, over en weer
vervreemd men van elkaar, met alle
kwade gevolgen van dien.
Naast deze persoonlijke houding zijn
er diverse mogelijkheden, die in de
verhouding burgerij-politie verhel-
derend kunnen werken. Men denke
b.v. aan onze onvolprezen Rijks-
politiekapel en het dit jaar in Nij-
megen zozeer geslaagde politiemu-
ziekfestival heeft aangetoond. dat
een dergelijk evenement veel verder
gaat dan het brengen van wat ont-
spanning. Door dergelijke evene-
menten gaat de burgerij de politie-
ambtenaar door geheel andere ogen
zien. Zij bewerkstell igen, dat de
"burger" de politieambtenaar gaat
zien als een normaal medeburger.
hetgeen hij toch in feite ook is.
En zo komen we dan tot de sport.
De sport, die toch wel als een bij-
zonder medium kan worden be-
schouwd in het streven naar goede
verhoudingen tussen politie en bur-
gerij. Wij menen. dat de sport in dit
streven nog veel te weinig wordt
aangewend. Natuurlijk, wij ontvein-
zen ons niet, dat er daarbij vooral
intern wel enkele moeilijkheden
moeten worden overwonnen. Het
personeelstekort, het verspreid wo-
nen (bij de rijkspolitie), de onregel-
matigheid van het beroep, om maar
enkele omstandigheden op te som-
men, zijn evenzovele factoren die
het deelnemen aan het "burger-
sport/even" bemoeilijken.
Maar toch menen wij, dat wanneer
de ernstige wil er toe aanwezig is,
er wegen te vinden zijn om de po-
litieambtenaar meer dan tot nu toe
in het burger-sport/even in te scha-
kelen.
Evenmin als Keulen en Aken op één
dag zijn gebouwd. moet men daarbij
verwachten, dat met het inschakelen
van de politie-ambtenaar in het
burger-sport/even met één klap de
moeilijkheden in de verhouding bur-
ger-politie uit de wereld zijn gehol-
pen.

Maar het overwegen van de moge-
lijkheden, die binnen het bereik lig-
gen, zijn O.i. de moeite ruimschoots
waard.
Het zou wel eens kunnen gebeuren.
dat bij het inslaan van deze (nieuwe)
koers ook de werving vruchten zou
kunnen plukken.
Wij behoren geenszins tot de lieden,
die de sport als de alleenzaligma-
kende gedachte zien en houden ons
verre van sportverheerlijking en
sportverdwazing. Wij geloven, dat
in een goed geordende maatschappij
andere levenswaarden een (hoofd}-
rol spelen, maar het getuigt O.i. van
weinig werkelijkheidszin als men de
sport in de moderne samenleving
als een te verwaarlozen factor, of
erger nog als een kwade uitwas, zou
bestempelen.
In de moderne samenleving valt de
sport niet meer weg te cijferen. Het
bedrijfsleven weet er, al of niet
daartoe gedwongen, gebruik van te
maken.
Waarom. zo vragen wij ons af, zou
de overheid i.c. de politie, hierbij
ten achter moeten blijven?

HONDS ...
In de ajgelopen maanden zijn op
enkele plaatsen loslopende honden
doodgeschoten. Somrnigen hebben er
schande van gesproken, waarbij zij
meer hun gevoel dan de belangen
van de volksgezondheid lieten spre-
ken. Overigens zouden deze ach-en-
tuee-roepers meer geklaagd hebben,
wanneer zij eerder hadden geleefd.
In een verordening uit 1803, toen
ook hondsdolheid voorkwam, waar-
uit grote ,.onheilen" ontstonden, le-
zen wij: "dat het nodig werd geoor-
deeld daartegen zoo veel mogelijk
te waaken en alle Ingezetenen te ge-
lasten hunne Honden vast te hou-
den, op poene dat de Honden die
OIJ Straaten of Weegen worden ge-
vonden, zullen worden doodgeslagen
en de Eigenaars daarvan zullen ver-
beuren een boete van ses Caroli
Guldens, voor ieder Hond die los
geloopen heeft, al is het, dat dezelue
niet is doodgeslagen, welke boete
geheel zal zijn ten voordele van de
aanbrenger."
Dat was natuurlijk wel erg honds ...
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·Vakantie: geeft genot en gevaar
Vroeger gebed voor reiziger, nu voorzorg voor reis

door de reserve·wachtmeester J. V A NAR END 0 NeK te Kessel (l).

De zomer komt in zicht. Hopelijk
beleven we weer eens zo'n echte
ouderwetse, die wolken aan de kant
schuift en de zon buiten hangt, die
het ons mogelijk maakt ons jasje
aan de kapstok te hangen en luchti-
ge zomerkledij aan te trekken. Met
het stijgen van de zon, zichtbaar of
niet begint de mens te dokteren aan
de vakantieplannen.
Vakantie houden is noodzakelijk ge-
worden in de 20ste eeuw. Onze
voorvaderen leefden en werkten in
een andere tijd met een ander tem-
po en hadden geen behoefte aan dit
soort ontspanning. Bovendien gold
reizen vroeger als een gevaarvolle
onderneming! Omstreeks het jaar
1890 gebeurde het nog in Noord-
Brabant, dat er in de kerk van het
dorp gebeden werd voor een man,
die op reis ging naar Amsterdam.
In die dagen kwamen de mensen, en
zeker de dorpsmensen niet verder
dan de naaste omgeving en dan nog
alleen te voet, bijvoorbeeld bij ge-
legenheid van ,bedevaarten. Aan
plezierreizen werd helemaal niet ge-
dach t, laat staan aan toeristen-
industrie.
Helaas zijn er thans nog categorieën
van mensen, die moeilijk huis en
haard kunnen verlaten zoals de gro-
te gezinnen met kleine kinderen en
de boeren en tuinders, die gebonden
zijn aan land en vee.
Het merendeel der vakantiegangers
blijft in eigen land. Ondanks de
enorme huizenbouw is er nog ge-
noeg vrije natuur over om vakantie
te houden voor ons en vele buiten-
landse gasten. Er zijn zelfs nog dor-
pen, waar praktisch geen vakantie-
ganger komt en waar het toch de
moeite waard is om er rustig te
vertoeven en zodoende ontspanning
te zoeken na de beslommeringen van
het jachtige leven en de gezondheid
wel te doen.
Het andere deel van de vakantie-
gangers zoekt zijn weg naar het
buitenland. De Ardennen, de Rivièra,

Zwitserland, Oostenrijk en Italië zijn
gebieden, die druk bezocht worden.
Zelfs Joegoslavië en Griekenland
zijn al ontdekt als vakantieoorden,
vooral sinds de luchtvaart ook toe-
ristenreizen organiseert.
De bergstreken zoals Zwitserland,
Tirol en de Dolomieten hebben een
grote aantrekkingskracht op heel
veel landgenoten, door het geheel
andere aspect van het landschap
dan ons eigen vaderland toont.
Bijzonder Tirol is een druk bezocht
toeristenland. In de maanden juli en
augustus is er bijna geen dorp zon-
der Nederlanders en in iedere autobus
kan men de landgenoten "horen".
De reis naar Tirol is goedkoper dan
die naar Zwitserland en Duitsland.
Helaas gaat er geen jaar voorbij of
er zijn Nederlanders, die in de ber-
gen de dood vinden. Waaghalzerij,
onervarenheid en eigenwijsheid heb-
ben menige landgenoot doen ver-
ongelukken. Zolang u in het dal
blijft kan u weinig gebeuren. Maar
als u wilt genieten van het berg-
landschap en het bergleven, dan
moet u de bergen op. Doch juist bij
het bestijgen en bewandelen van de
bergen, kunnen de gevaren opduiken.
Begin met te zorgen voor deugde-
lijke schoenen met minstens gerib-
belde rubberzolen en liefst nog hoge
schoenen. En natuurlijk wollen sok-
ken! Neem verder een dikke trui
mee, want boven in de bergen is het
altijd fris, dikwijls zelfs koud van-
wege de wind. die van de besneeuw-
de bergen komt. De meeste berg-
paden zijn aangegeven door pijlen
en verfstrepen. Laat u niet verleiden
omwille van een mooie bloem een
rots te beklimmen. Er op gaat dik-
wijls wel, maar er af! Bovendien is
een groot gedeelte der bloemen be-
schermd. Bij eventuele ongevallen,
tengevolge van het plukken van
bloemen, opjagen van wild, het ver-
ontrusten van nesten of andere over-
tredingen van de "Naturschutz",
kunt u niet rekenen op de steun van

de Alpenvereniging. Laat de Edel-
weiss dus staan. Tracht hoogstens er
een foto van te maken. Dat kan meer
plezier geven en is ongevaarlijker!
Begeef u zonder gids in geen geval
ver buiten de aangegeven paden om
zo op eigen houtje de top te berei-
ken en waag u zeker niet op de
gletsjers. Informeer bij de plaatse-
lijke bevolking - voor u "op toer"
gaat - naar de weersverwachtin-
gen; al kunt u hier het weer voor-
spellen, daarom kunt u er in Tirol
lelijk naast raden. Tirol heeft regen-
rijke zomers en plotseling opkomen-
de mist is geen zeldzaamheid in het
hooggebergte. Menige klimpartij ein-
digt op een bergtop zonder enig zicht.
Ga 's morgens tijdig op stap, zodat
u een eind klimmen achter de rug
hebt alvorens de zon begint te bran-
den, want in de ijle berglucht brandt
de zon feller. Ook zij die anders
geen last van zonnebrand hebben.
doen er toch goed aan zonnebrand-
olie mee te nemen. Hol nooit tegen
de berg op maar zie naar de berg-
bewoners, die in een sjokkende gang
berg op en af gaan. Sta op tijd stil
en beschouw de bergen en dalen.
Vergeet niet onderweg te eten, want
klimmen vereist veel energie. Om
300 m te klimmen, verbruikt het
lichaam 280 gr. vet. Gebruik tijdens
het klimmen suikerklontjes, die ne-
men bovendien weinig plaats in de
rugzak. Het water uit de bergbeek-
jes is over het algemeen zuiver en
drinkbaar, maar zeer koud. En als
u tijd heeft, blijf dan eens een nacht
over in een hut op de bergen, om
's morgens vroeg verder te gaan. Dit
alleen is een onvergetelijke beleve-
nis. Waardeer de stilte boven op de
bergen; verstoor die niet onnodig
maar geniet van de wonderbaarlijke
schepping.
Mocht u ondanks de goede voorzor-
gen toch in nood komen te verkeren,
gebrui k dan het Alpen-noodsignaal:
zes maal per minuut een gil,
schreeuw, fluitsignaal of bij nacht
een lichtsignaal. Hierna een minuut
pauze alvorens het noodsignaal te
herhalen. Het antwoord van de red-
dingsmanschappen bestaat uit drie
maal een teken per minuut.

Wilt U goed verzekerd zijn en toch billijke premiën betalen?
Wendt U dan VOOR ALLE VERZEKERING EN tot de
Verzekering Maatschappijen ,,0 NSB E L A N G" te Amersfoort

26

Rp.org_KB1963_06_juni_Nr.10 139



Begin juli zullen te Moskou besprekingen plaats
vinden tussen afgevaardigden van de communis-
tische partijen van China en de Sowjet-Unie over
de tussen de twee landen gerezen geschillen,
Vooralsnog lijkt het erg onwaarschijnlijk dat
beide partijen zich in een geest van verzoening
voorbereiden op deze topconferentie. Het ziet er
meer naar uit, dat wederzijds gepoogd zal wor-
den elkaar de "juiste" standpunten op te dringen.
De Chinezen hopen hun eigen geluid, versterkt
door luidkeels geuite aanmoedigingen van een
talrijke supporterschare, tijdens de conferentie
te laten overheersen.
Onlangs heeft Peking een belangrijke politieke
overwinning behaald die aan dit verlangen een
eind tegemoet komt. Noord-Vietnam - tot voor
kort neutraal in het conflict tussen China en de
Sowjet-Unie - heeft zich aan de zijde der Chi-
nezen geschaard. Deze Noord-Vietnamese steun
is uitermate belangrijk voor Peking. Temeer
omdat de belangen van Noord-Vietnam en China
soms anders gericht zijn.
De Vietnamese communisten zijn op eigen bo-
dem opgegroeid en hebben zelf de macht ver-
overd. In Ho Tsji Minh hebben zij een leider
van formaat. De materiele hulp, die van China
werd verkregen in de tijd van de slag om Dien
Bien Ph oe ten spijt, hebben de Noordvietname-
zen hun onafhankelijkheid kunnen bewaren.
Zij hebben hun best gedaan neutraal te blijven
in het Chinees-Russische conflict. Daar hadden
zij tot dusver goede redenen voor. Hun economie
heeft in de afgelopen drie jaren dezelfde tegen-
slagen gekend als de -Chinese en zij hebben niet
zoveel hulpbronnen om op terug te vallen. Zij
geven toe, dat zij hun 17.000.000 inwoners nog
niet kunnen voeden. Economische hulp van de
Sowjet-Unie is dus van vitaal belang. De band
met Moskou heeft altijd gediend als een borg
tegen een al te grote Chinese bevoogdingspoli-
tiek jegens Vietnam.
Anderzijds zijn de Russen vreemdelingen en
spreken de Chinezen dezelfde cultuurtaal. Er be-
staat van nature een sterke band met China.
Voor dat dilemma geplaatst, cultiveren de Viet-
namezen een politiek van goede nabuurschap,
waarbij zij op beide partijen in het communis-
tische kamp een beroep deden om hun geschil-
len op te lossen.
Oordelend naar de belangrijke missies, die Mos-
kou en Peking herhaaldelijk naar Noord-Viet-
nam hebben gestuurd, kan men zeggen dat het
handhaven van de neutraliteit de Noordvietna-
mezen goed is afgegaan tot de komst van Lioe
Tsjao-Tsji, het staatshoofd van communistisch
China. Bij zijn bezoek aan Noord- Vietnam heeft
het Chinese staatshoofd onverbloemd de Russen
aangevallen. Op een bijeenkomst riep hij ook de

r

Noordvietnamezen op, met vereende krachten
de moderne revisionisten ter zijde te schuiven,
wier enige doel het is, het groeiende marxisme-
leninisme zijn revolutionaire bezieling te ont-
nemen.
Het feit dat de Chinees het waagde in het neu-
trale Noord-Vietnam een dergelijke provoceren-
de rede uit te spreken deed direct vermoeden
dat de politieke verhoudingen in Noord-Vietnam
ten aanzien van het Chinees-Russische geschil
gewijzigd zijn. Het bezoek van Lioe Tsjao-Tsji
aan Noord-Vietnam werd bekroond met een
communiqué waaruit nu inderdaad blijkt dat
Noord-Vietnam de zijde van communistisch Chi-
na heeft gekozen.
Een verklaring als deze - vlak voordat de be-
sprekingen tussen China en de Sowjet-Unie zul-
len beginnen - zal aan alle optimistische ver-
wachtingen over het resultaat van de conferentie
de bodem inslaan. Trouwens, er zijn nog andere
tekenen die erop wijzen dat de overbrugging der
geschillen niet in de lijn der verwachtingen ligt.
Een Chinese handelsmissie, die in mei een be-
zoek aan ons land bracht - na bezoeken aan
Engeland en Zwitserland - voor het voeren
van handelsbesprekingen, toonde belangstelling
voor vrijwel alle produkten van de moderne
Europese industrie.
Bij een vorig bezoek van een Chinese handels-
missie aan ons land ging de belangstelling voor-
namelijk uit naar chemische produkten. De her-
nieuwde Chinese belangstelling voor Europese
industriële produkten - andere Chinese delega-
ties bezochten staal producenten in Duitsland en
Frankrijk - lijkt goeddeels terug te voeren tot
de politieke verhouding zoals die in de laatste
tijd tussen de Sowjet-Unie en China is gegroeid.
Tot voor kort was de ontwikkeling van de Chi-
nese industrie voor een belangrijk deel afge-
stemd op de levering van Russische industriële
produkten. Een uitzondering vormde de chemi-
sche industrie, aangezien de Sowjets op dit ge-
bied zelf nog worstelden met tekorten en kinder-
ziekten. Vandaar zwierven Chinese handelsmis-
sies uit om deze chemische tekorten, waarin de
Russen niet konden voorzien, elders te dekken.
Daarom was de vorige Chinese handelsdelegatie
aan ons land gespecialiseerd op het terrein' van
de chemische produkten. Na de breuk met de
Sowjet-Unie schijnt nu in China belangstelling
of de noodzaak te bestaan ook andere industriële
produkten van elders te betrekken. De vraag is
nu gerechtvaardigd of China zijn buitenlandse
handel gaat heroriënteren op het Westen.
Men kan niet aannemen dat de Chinezen zulks
voor een korte termijn zouden willen doen. De
meningsverschillen tussen de Sowjet-Unie "drei-
gen" tot een blijvend conflict uit te groeien.
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De naam van ons volk aangaande
de zindelijkheid op ons onroerend
goed, als volk dat poetst en boent,
heb ik in het vorige nummer aan-
gesneden in een "praatje onder ons".
Het ligt wel voor de hand. dat daar
nog een vervolg op is, namelijk met
betrekking tot de zindelijkheid op
onszelf en onze kleding en dat is
een heel ander hoofdstuk. De vo-
rige keer kwam ik tot de conclusie
dat wij eigenlijk niet zo zindelijk
meer zijn als waar wij voor worden
gehouden en dat sloeg op het poet-
sen en boenen. Als het over de zin-
delijkheid op onszelf en onze kle-
ding gaat dan ligt de kaart nog heel
anders. Vader Cats schreef vroeger:

"Wast uw handen, wast uw tanden
Dikwel, want het is u goed.
Maar wast selden uwen voet.
Doch wat immer u geschiet,
Wast uw hoofd zijn leven niet."

Wanneer we dan in aanmerking
nemen dat de werken van Vader
Cats bijna even veelvuldig werden
gelezen als de Bijbel. dan is het be-
grijpelijk dat er niet zo bar veel
water op de huid van het Neder-
landse volk werd verspild. Buiten-
landers die door onze lage landen
rondreisden, vertelden enthousiaste
verhalen over onze zindel ijloheid, zij
sch reven over kraakheldere huizen
met wit zand, gestrooid op de paden
en blinkend witte gevels alsmede
zelfs over witgekalkte bomen en
gladgeschuurde klompen. Zij waren
daar waarschijnlijk zo van onder de
indruk dat zij vergaten naar de
mensen te kijken. Een enkeling deed
dat trouwens wel en daaruit resul-
teren de volgende regels: "De Hol-
landers houden hunne huizen scho-
ner dan zij doen hunne lichamen."
Dat klopte, want het mag zijn dat
in vele Nederlandse huizen een
"waschbuffet" stond, men ging
doorgaans niet verder dan het bet-
ten van de ogen na het opstaan en
de Hollanders waren daarin niet de
enigen. Waar waren de oude tijden
gebleven, de door de Romeinen ge-
introduceerde badhuizen? Zelfs Lo-
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dewijk XIV bette 's morgens alleen
zijn ogen met behulp van een kom-
metje roze water, hem aangereikt
door een kamerheer. En, dames uit
gegoede kringen waren zo ongeveer
de enigen die het onprettig vonden
dat er vuil op hun huid te zien was
en dat zij een onaangename reuk
met zich droegen. Zowel het een als
het ander werd verdreven door het
aanbrengen van een laag poeder en
het gebruiken van veel parfum. De
artsen waren in het gemeen geen
grote voorvechters van meer hygiëne.
Zij achtten het baden wel nuttig,
maar legden zich erbij neer dat er
vrijwel niet aan gedaan werd. En
om nog een voorbeeld te noemen
waaruit mag blijken dat wij niet de
enigen waren in onze lichamelijke
onzindelijkheid: in Leipzig was in
1780 een theologisch kandidaat, die
van onrechtzinnigheid verdacht werd
omdat hij regelmatig een bad nam.
Wel was er het standpunt van som-
mige heelmeesters dat wie zich niet
geregeld waste dan toch wat vaker
schoon ondergoed moest aantrekken,
maar enkele dichtregels tonen aan
dat menigeen zich ook daarover niet
druk maakte. want die regels zeg-
gen:

Een paer rnaenden droegh
se een hemd,

daar se nochtans linde had
te klist en te keur,

als se het dan uittrock,
was 't onder d'oxelen

verrot en op de schaeren deur.
Nee, dan zijn we nu toch anders.
Het is trouwens wel langzaam ge-
gaan. Al in de vorige eeuw brak
het besef door. dat het toch alle-
maal een beetje onsmakelijk was,
maar oude gewoonten buigt men
niet zomaar om en hoewel Rotter-
dam in het midden van de vorige
eeuw al een badhuis bezat, kon toen
een Middelburgse arts nog geen
vergunning krijgen voor het openen
van een badhuis. En, hoewel we
nu heel anders zijn, is de toestand
nog niet ideaal.
Er zijn buitenlanders met een scher-
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pe blik, die thuis vertellen dat de
ederlanders hun huizen schoner

houden dan hun lichamen en . het
bestuderen van de cij fers omtrent
het gebruik van zeep en dergelijke
in ons land, zou in eenzelfde rich-
ting wijzen.
Enkele jaren geleden sprak ik nog
een bejaarde vrouw die beweerde,

( Voor Moeder

dat wassen van het lichaam bepaald
ongezond is omdat daarmee de vet-
laag van de huid verwijderd wordt,
die de mens tegen ziekten beschermt.
Douches en badkamers worden lang-
zamerhand gemeengoed, althans in
nieuwbouwhuizen. Maar een feit is,
dat dez e zo nuttige vertrekken bij
velen dienen als opslagplaats voor
aardappelen, opbergruimte voor stof-
zuiger. strijkplank en wat dies meer
zij, zodat wie douchen wil eerst de
rommel moet verwijderen en in vele
gevallen al zijn bekomst heeft op
het moment dat hij de rommel ziet.
Verschonen doen wij ons natuurlijk
geregeld, maar toch zijn wij op on-
ze kleren dikwijls ook niet zo bar
helder. Stomen en chemisch reinigen
wordt nog dikwijls gezien als nut-
teloze geldklopperij waar een mens
zich alleen mee inlaat wanneer een
bepaald kledingstuk zo niet meer
gedragen kan worden maar eigenlijk
nog te goed is om weg te gooien.
Wie denkt eraan dat kostuums, jas-
sen en wat dies meer zij, die in geen
jaren gereinigd werden een eldora-
do vormen voor gedierte dat de
mens veel last bezorgt? U en ik zijn
natuurlijk niet zo, maar het is toch
wel boeiend om ook op deze facet-
ten van onze nationale zindelijkheid
eens wat dieper in te gaan. Dat een
en ander een nogal onfris verhaal is
geworden, zij gaarne toegegeven
door uw

Marianne.
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ees de luie mier keert terug
Nadat Kees \'3.Il nurs was wegge-
lopen, trof hij een slak die hem een
eind meenam het bos in. Zo waren
ze bij een koffiehuis gekomen, waar
de slak stil hield. Kees kon daar
niets kopen. want hij had geen geld.
De slak bromde: .,1k ga vanavond
pas verder. want nu wordt de zon
me te warm. We zijn trouwens vlak
bij de sloot. als je rechtuit loopt,
kom je er vanzelf."
,.Nou. hartelijk bedankt dan maar,"
zei Kees en ging alleen verder.
"Tot je dienst," zei de slak nog en

en Kind)

ging het koffiehuis binnen.
Een half uur later was Kees bij de
sloot. Daar zat een kikvors in het
zonnetje op een vlieg te kauwen.
"Goeiedag meneer," zei Kees een
beetje angstig.
"Zo, wat mot jij hier." vroeg de
kikker.

.,Ik woon aan de overkant van de
sloot, enne ... daar moet ik weer
heen, ik ben een boodschap wezen
doen," loog Kees.
De kikker vroeg niet verder. .,WeL
klim maar op m'n rug, dan zal ik
je wel naar de overkant brengen."
kwaakte hij.

Maar 0, wat was die kikker glad.
Terwijl hij naar de overkant zwom,
viel Kees wel vijf keer bijna van
zijn rug en het was vreselijk be-
nauwd onder water. Aan de over-
kant bedankte hij de kikker en liep
verder. Het was wel wat vreemd,
vond hij. Hier stond allemaal gras,
dat was heel anders dan in het beu-
kenbos. Opeens stond hij weer op
een pad. Hij was steeds langzamer
gaan lopen, want 0, wat werd hij
moe, hij kon bijna niet meer en hij
had een vreselijke honger.
Plotseling dreunde de grond naast
hem. Haastig dook hij in een groot
hol, maar 0, wat schrok hij. Daar
zat een dikke moL en Kees wist wel,
dat die gevaarlijk konden zijn voor
mieren.
"Goe ... goe ... eh goeie," sta-

melde Kees, "je doet toch zeker
niks, wel?"
"Welnee," antwoordde de mol,
"wees maar niet bang, ik heb net
gegeten. Je bent zeker hierheen ge-
komen, omdat je bang was voor de
mensen, niet?"
"Mensen?", vroeg Kees.
"Ja," vertelde de mol, "ze probeer-
den denk ik, om jou dood te trap-
pen, en ik weet zeker dat het men-
sen waren, luister maar dan kun je
ze wel horen praten."
Kees luisterde. Hij hoorde een stem,
die vast van een oude man was,
want daar had hij wel eens over ge-
lezen, over een oude man met wit
haar.
"Luister eens Fransje." zei de oude
man. "Ja Opa, wat is er," vroeg een
helder stemmetje. Toen vertelde de
oude man van het leven der mieren,
over hun ijver, hun samenleving en
nog veel meer. Hij noemde dat een
wonder. en zei: "Er zijn mensen, die
een kat een steen na gooien, die een
hond slaan. die een paard in de
winter zonder deken buiten laten
taan. en die proberen, ieder beestje

dat zij zien lopen, dood te trappen
en dat deed jij zoëven ook, maar
dat is heel lelijk."
T oen de oude man vertelde van de
ijver van de mieren, schaamde Kees
zich diep en hij werd vuurrood. Ge-
lukkig dacht hij, dat de mol dit niet
zien kan. Hij kreeg opeens ver-
chrikkelijk spijt van wat hij had

gedaan en hij voelde wel, dat hij
heel erg zijn best zou moeten doen,
om alles weer goed te maken. Hij
nam zich voor om het te proberen.
Toen de oude man en het kind al
lang waren doorgelopen zat Kees
nog steeds te piekeren. Na een poos-
je schrok hij op. De mol was verder
zijn hol ingekropen en daarom ging
Kees naar buiten. Het begon al don-
ker te worden. De lucht was nog
rood gekleurd van de ondergaande
zon. Kees werd bang, doodsbang,
want nu werd het nacht en hij durf-
de eigenlijk niet alleen buiten. als
het donker was. Nu voelde hij pas
goed hoe vreselijk dom het was ge-
weest om weg te gaan. Stil, daar
hoorde hij iets zoemen. Het kwam
steeds nader. Even later streek een
bij naast hem in het gras.

"Sjonge, sjonge," zoemde de bij
verbaasd, "nog zo laat bij de weg.
't Is al koud ook, ik ben tenminste
maar even gedaald om wat bij te
komen. Maarre, hoe kom jij hier?"
Kees vertelde wat er was gebeurd.
Hoe hij weggegaan was en gejokt
had tegen de kikvors, en hij vertelde
ook, dat hij nu van plan was om
terug te gaan en alles weer goed te
maken.
"Zo, zo," zoemde de bij, "zozo, ja
de kwestie is, dat ik je niet terug
kan brengen, want zó ver kan ik je
niet dragen, maarre ik zal je naar
de herberg "De Rode Klaproos"
brengen, dan kun je daar overnach-
ten en dan zal ik er voor zorgen,
dat mijn vriend de vlinder je mor-
genochtend heel vroeg af komt ha-
len. Die zal je wel terug brengen."
Zo overnachtte Kees in een vuur-
rode klaproos. Daar waren nog meer
mieren en de hele nacht zaten ze bij
elkaar en vertelden van dingen, die
zij hadden beleefd.
De volgende morgen heel vroeg, de
zon was nog maar nauwelijks opge-
gaan, streek een prachtig gekleurde
vlinder op de klaproos neer.
..Ik zoek Kees van Huize "Mieren-
hoop" in het beukenbos," riep hij,
terwijl hij in de klaproos keek.
.,J a, hier ben ik al," schreeuwde
Kees en niet lang daarna vloog hij
op de rug van de vlinder in de rich-
ting van het beukenbos. Dat ging
heel wat vlugger dan op de rug van
de slak en wat kon 'ie alles goed
zien. Heel in de verte zag hij roken-
de schoorstenen en kerktorens.
"Daar is de stad," vertelde de vlin-
der, "maar daar kun je beter niet
komen, want daar wonen veel men-
sen, die je kwaad willen doen."
"Ik zal daar ook wel nooit komen,"
antwoordde Kees, "want als ik weer
terug ben in de mierenhoop, dan ga
ik nooit meer weg."
En zo was het. Toen Kees terug
kwam in het beukenbos, kwamen al-
le mieren toelopen. Het mierenmu-
ziekkorps speelde en alle mieren
waren blij. Na die tijd werkte Kees
net zo hard als de andere mieren.
Iedereen begon van hem te houden
en hij vond, dat het leven goed was.

anno Bastiaans.
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Samenspel Rijkspolitie en chauffeurs
Elfde Toerwagen-rally KNVTO

Bij" put anno 1844" links
afslaan. Zo stond het in de route-
beschrijving van de ochtendrit van
de elfde toerwagen-rally, die dezer
dagen onder auspiciën van de Kon.
Ver. van Transport Ondernemingen
(KNVTO) op de Veluwe verreden
werd. Het was de bekende echoput
die daar ergens midden in het land-
schap verscholen ligt en opgenomen
was als een der "voetangels en
klemmen" die het rally-comité rij-
kelijk had uitgestrooid voor de deel-
nemers aan dit spel van rijdend
verkennen. Die puntjes voor de put
gaven aanleiding tot een kleine mis-
vatting waarmee de kranige beman-
ning van de fraaie toerwagenbus
van de N.A.O. uit Roermond, 22
strafpunten opliep. Die strafpunten
waren er, later op de dag, de oor-
zaak van dat de NAO-equipe niet
de tweede, maar de zevende prijs in
ontvangst mocht nemen.
Voor dit jaarlijks terugkerend avon-
tuur van de toerwagen-rally was de

.A.O.-toerwagen uitgereden met
de heren Stokkermans (toerwagen-
rijder) en Piepers (lijnrijder) aan
het stuur. Als chef d'equipe fun-
geerde directeur Jongkind. De be-
zetting van de bus bestond uit een
opgewekte groep mannen van de
rijkspolitie uit het district Roer-
mond, die (in burger) een dag uit
waren. Van het kaart- en program-
malezen hadden de heren wel kaas
gegeten. Voornamelijk werd dit ge-

daan door de opperwachtmeesters
Noyen en Konings en de wacht-
meester le kl. J. J. Delissen, allen
van de verkeersgroep Roermond.
Het werd een voortreffelijk samen-
spel, een twee-eenheid tussen rijders
en lezers, daarbij met veel toewij-
ding geassisteerd door hun collega's,
die zich ontpopten als een jolige,
roerige, zingende groep, die de
kunst verstond om zich met volle
overgave te wijden aan dit dagje
uit, na eerst met kennis van zaken
van advies te hebben gediend.
Na een rit onder een bewolkte he-
mel met nu en dan een buitje, be-
landden wij om een uur of tien in
het fraaie ..Kristalbad" te Apel-
doorn, dat als startplaats voor de
deelnemers was gekozen. De och-
tendrit voerde de deelnemers door
de kroon-domeinen en de Hoge Ve-
luwe, met haar bossen, grote heide-
viakten en stille verdroomde plek-
jes. Bij een der ingangspoorten
stond een machtig everzwijn, elders
waren enkele laveiende herten langs
de afrastering. Hier en daar stond
op trillende vleugels een biddende
sperwer in de lucht ... en ook lag
daar ergens de echoput die ons de
das omdeed.
De lunchpauze bracht het gezel-
schap naar het onvolprezen Neder
lands Openluchtmuseum te Arnhem,
voor vele deelnemers aan de tocht
een openbaring, en een langer be-
zoek waard.
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De middagrit werd door de N.A.O.-
equipe en de E.M.A. uit Valkens-
waard als enigen foutloos gereden:
het was een zogenaamde Verkeers-
laan. Deze laan bevond zich in het
Nationale Park "De Hoge Veluwe".
Bij kruisingen of splitsingen van
wegen moest een der verstrekte vra-
gen worden beantwoord. Met be-
hulp van de juiste beantwoording
van deze vragen vond men dan te-
vens de goede rout naar de uit-
gang. Dit was een kolfje naar de
hand van de kaartlezers en het ge-
zelschap. Immers de vragen hadden
betrekking op de wegenverkeers-
wet. Van het totaal van 42 straf-
punten had de N.A.O. er dus twee
en twintig niet behoeven te incas-
seren, de equipe zou dan met 20
strafpunten nog voor de EBAD uit
Beek-L. (31 strafp.), en met 10 pun-
ten verschil op' de winnaar stevig
op de tweede plaats hebben gestaan.
Dit alles realiseerden we ons toen
in Arnhem in Musis Sacrum, burge-
meester Matser de prijzen uitreikte.
De rit naar "de Hamert", waar ge-
tafeld werd, werd het vrolijkste deel
van de dag. Daar verscheen ook de
Territoriaal Inspecteur in het res-
sort 's-Bosch, de kolonel Oor met
zijn echtgenote (beiden Roermonde-
naars par naissance). De directeur
Jongkind had woorden van lof voor
zijn chauffeurs en voor de bijdrage
van de rijkspolitie. Immers beide
groeperingen hebben te maken met
de zorg voor veilig verkeer, ieder
op haar terrein, zoals ook de kolo-
nel Oor naar voren had gebracht.
Dat zulks gebeurt in goede ver-
standhouding kan alleen maar be-
vorderlijk zijn voor het gestelde
doel.

Tijdens de rally bleek dat niet al-
leen de rijkspolitie uit het district
Roermond vertegenwoordigd was,
doch ook zagen we enkele leden van
de verkeersgroep Middelburg, uiter-
aard met de toerwagen uit Zeeland
en de postcommandant uit Beek-L.
die als gast van de EBAD deze rally
meereed.
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Pe •ala Per 15-4-'63: J. G. Bron, wmr. re kl.,
van Waubach naar Amstenrade;
P. van Wijk, owmr., van Wouw naar
Halsteren.
Per 18-4-'63: J. R. Cosse, wmr. le kl.,
van Breda naar Ulvenhout.
Per 29-4-'63: C. T. Dhaene, wmr., van
Helenaveen naar Neerkant.
Per 1-5-'63: Th. Molhuizen, wmr. le
kl., van Schijndel naar Veghel; P. J.
van Melick, wmr. ie kl., van St. Mi-
cruelsgestel naar Schijndel.

RESSORT ARNHEM
Per 3-12-'62: H. J. van Loo, wmr. le
kl. , van Buurse naar Haaksbergen.
Per 10-4-'63: J. H. Morssink, wmr. le
kl., van Goor naar Bathmen.
Per 15-4-'63: F. J. de Laaf, wmr. te
kl., van Zwolle naar Tilburg.
Per 22-4-'63: J. de Groot, wmr. ie kl.,
van Vollenhove naar St. Jansklooster.
Per 23-4-'63: G. J. Hersevoort, wmr.,
van IJsselmuiden naar Dedemsvaart.
Per 1-5-'63: H. Gerhardus, wmr., van
Groesbeek naar Druten; K. J. Las-
sche, wmr. ie kl., van Teuge naar
De Wijk; Ph. A. van Mildert, wmr.
re kl., van Oldemarkt naar Tuk;
G. strating, techno controleur, van
Apeldoorn naar Groningen.

RESSORT GRONINGEN
Per 19-4-'63: J. Schooljan, wmr. re
kJ.. van Ruinen naar Veenhuizen.
Per 22-1-'63: A. Bruinsma, owmr., van
Hallum naar Stiens.
Per 1-5-"63: A. Hiemstra, owrnr., van
Stiens naar Ternaard.

ALGEMENE INSPECTIE (Sectie Bij-
zondere Verkeerstaken)
Per 22-4-'63: E. E. Alexander, rijks-
ambtenaar E Lt.d., te 's-Graverihage.

RESSORT AMSTERDAM
Per 1-5-'63: H. van Dijk, transportge-
leider te Haarlem.

RESSORT 's-GRAVENHAGE
Per 9-4-'63: W. Paul, adm. kracht op
a.c. te Boskoop.
Per 16-4-'63: A. W. V. Oijen, schrijver
Lt.d. te Roelofarendsveen;
J. H. Waseh, schrijver Lt.d. te Wad-
dinxveen.

RESSORT 's-HERTOGENBOSCH
Per 25-3-'63: J. Boonman, wmr. te kl.
te Venraij.
Per 1-4-'63: H. J. van Kempen, tele-
fonist A.C. te Breda.
Per 15-4-'63: W. N. Horstmanshoff,
scnrüver A Lt.d. te Breda.
Per 16-4-'63: R. Oppatja, schtijver Lt.
d. te Etten; R. A. Wachtels, schrijver
i.t.d. te Oudenboseh.
Per 1-5-'63: C. A. de Bruijn, schrijver
i.t.d. te Steenbergen; A. J. de Gouw,
schrijver i.t.d. te Zundert.

RESSORT ARNHEM
Per 1-5-'63: H. de Bats, adm. ambte-
naar C 3e kl. te Apeldoorn;
H. A. Voermans, senrijver te Apel-
doorn.

RESSORT GRONINGEN
Per 1-5-?63: W. A. Takens, schrijver
te Beilen; A. Mulder, A.C. te Assen;
T. Beuving, schrijver te Assen.

De dienst verlaten
RESSORT AMSTERDAM
Per 1-5-'63: W. Veen, wmr. re kl. te
Eist; A. Schippers, ambt. F te Wor-
merveer.
RESSORT 's-GRAVENHAGE
Per 1-5-'63: J. J. Wisse, wmr. le kl.
te Leerbroek.

RESSORT ARNHEM
Per 1-5-'63: G. J. Gerrits, wmr. te
Berkum; B. v. d. Hoek, wmr. te Ze-
venaar.
RIJKSPOLITIE TE WATER
Per 16-4-'63: J. Kolkman, wmr. te
Zwolle.
Per 1-5-'63: A. Bruin, wmr. re kl. te
Amsterdam; L. C. J. Maasbach, half-
vakman op a.c, te Amsterdam.
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Verplaatsingen
RESSORT AMSTERD~

Per 16-4-'63: J. M. de \'ries. WInT. le
kl., van Koog a.d. Zaan naar wor-
merveer.
Per 25-4-'63: D. V. d. Kamp, OWInr~
van Venhuizen naar IJssel ein.
Per 1-5-'63: W. J. Raseh. wmr, e ~
van Wervershoof naar Egmond aan
Zee; J. A. v. Ringelenstein, wmr. le
kl van Middelie en Kwadijk naar
IIp'endam.

RESSORT 's-GRA VENHAGE
Per 1-5-'63: P. L. Aerts, wmr. te kl..
van Hoedekenskerke naar Arnhem:
A. Zeldenrust, owmr., van Clinge
naar Aardenburg.

RESSORT 's-HERTOGENBOSCH
Per 11-4-'63: A. Piersma, wmr. le kl.,
van Ulvenhout naar Eenrum.

Aanwijzing voor functie
RE SORT 's-HERTOGENBOSCH
Per 15-4-'63: Adjudant P. van Wijk
0: eroep commandant te Halsteren.

Bevorderingen
RE ORT ~STERDAM
tot opperwachtmeester:
Per 16-4-'63: J. M. de Vries, Wormer-
veer.

RE ORT GRONINGEN
tot opperwachtmeester:
Per 1-5-'63: K. J. Lassche, De Wijk.

In dienst getreden
TAF ALGEl\IENE INSPECTIE

Per 1-5-'63: Mej. J. B. Kroes, typiste
op a.c. te 's-Gravenhage.

de efteling
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Ambts-

jubilea

Wmr. 1e kl.
D. Poter

Lisse
ress. 's-Gravenhoge
25 jaar op 1-7-1963

Wmr. 1e kl.
P. J. laemers

Hulsberg
ress. 's-Hert.baseh

25 joar op 25-6-1963

Owmr.
J. Kaptein
Kootsheuvel

ress. 's-Hert.bosch
25 jaor op 17-4-1963

Transportgeleider
S. Middendorp

Leeuwarden
ressort Groningen

25 jaar op 9-7-1963

32

Owmr.
J. Stein
Bloricum

ressort Amsterdam
25 joar op 4-7-1963

Owmr.
B. A. v. Dijk

Boven-Hardinxveld
ress. 's-Gravenhage
25 joar op 3-7-1963

Adjudont
E. L. Bruggemon

Mode en Drimmelen
ress. 's-Hert.bosch

25 jaar op 10-5-1963

Owmr.
F. B. v. d. Aa

Schoijk
ress. 's-Hert.boseh

25 joar op 16-4-1963

Owmr.
W. Kollen

Tolbert
ressort Groningen

25 jaar op 24-5-1963

Owmr.
P. A. Heikens

Breukelen
ressort Amsterdam

25 jaar op 5-7-1963

Wmr. 1e kl.
J. P. Gorissen

Bodegraven
ress. 's-Grovenhcqe
25 jaar op 4-7-1963

Owmr.
C. van Drent

Veen
ress. 's-Hert.bosch

25 jaor op 6-5-1963

Wmr. 1e kl.
W. M. Steernemon

Nieuwdijk
ressort Arnhem

25 jaar op 21-5-1963

Owmr.
H. Oosting

Ten Boer
ressort Groningen

25 jaar op 27-6-1963

Owmr.
J. Heijndijk
Heemskerk

ressort Amsterdam
25 jaor op 5-7-1963

Adjudant
A. J. von Amstel

Berlicum
ress. 's-Hert.bosch

25 joar op 4-7-1963

Owmr.
G. Sehrier

Rijen
ress. 's-Hert.bosch

25 jaar op 4-5-1963

Wmr. 1e kl.
J. H. Hermse

Zeddam
ressort Arnhem

25 jaar op 8-6-1963

Owmr.
A. Warntjes

Assen
ressort Groningen

25 jaar op 28-6-1963

Wmr. 1e kl.
J. Groenenboom

Limmen
ressort Amsterdam

25 jaor op 9-7-1963

Adjudant
A. Kok

's-Hertogenboseh
ress. 's-Hert.bosch

25 jaor op 4-7-1963

Owmr.
J. B. v. d. linden
Mode en Drimmelen

ress. 's-Hert.bosch
25 jaar op 26-4-1963

Wmr. 1e kl.
J. Derksen

Heumen
ressort Arnhem

25 jaar op 16-6-1963

Wmr. 1e kl.
R. Spiekstro
leeuwarden

ressort Groningen
25 jaar op 30-6-1963

Owmr.
L. J. Malherbe

Nieuwkoop
ress. 's-Gravenhage
25 jaar op 30-6-1963

Owmr.
G. J. Seuren

Bunde
ress. 's-Hert.boseh

25 jaar op 4-7-1963

Owmr.
L. Bouman

Ruephen
ress. 's-Hert.bosch

25 joar op 19-4-1963

Owmr.
J. v . d. Wetering

Arnhem
ressort Arnhem

25 jaar op 29-6-1963

Adm. ambt. C 3
K. luijendijk
Groningen

ressort Groningen
40 jaar op 1-12-1962

Rp.org_KB1963_06_juni_Nr.10 145



Rp.org_KB1963_07_juli_Nr.11 146



Enige deelnemers aan het congres te Groz, die elkaar en Oostenrijk
beter leerden kennen.

CONFERENTIE IN GRAZ LEIDDE TOT
HERNIEUWDE CONCLUSIE:

Oostenrijkse collega doet dienst
op grens van andere wereld

door de wachtmeester 1e kl. Th. A. lEE N DER S,

Alg. Insp. Sectie Bijz. Verkeerstoken/SAS

Brandend was de slivovitch- jenever
(40%), brandend was de zon, maar
nog brandender waren de proble-
men van Oostenrijk in verband met
de neutraliteitspolitiek.
Landtagspräsident Brunner - in
Oostenrijkse dracht - zei in een
zeer bewogen referaat: "militair
willen we neutraal zijn, dat kan men
verwachten. maar geestelijk horen
we bij Europa . . .!" Deze tendens
was de achtergrond van de meeste
referaten die in het - niet ver van
Graz gelegen - Sch.osz St. Martin.
werden gehouden. Hiermee werden
echter beslist niet de problemen ter-
zijde geschoven. De Oostenrijker,
ook de Oostenrijkse collega, wil de
gast echter niet na een conferentie-
dag vermoeien met dit probleem en
doet het af met: "Nimm' noch einen
... ". Maar hij komt toch de vol-
gende ochtend prompt met zijn zor-
gen op de proppen, een bewijs, dat
het toch ook de gewone man lang
niet lekker zit.
Velen van ons kennen Oostenrijk.
Een prachtig land met een grote,
nationale industrie: toerisme. Een
land volgens de Oostenrijker door
de Goden bijzonder bevoordeeld en

-./.......,-...,........,~"''-'''"'''......,'-'~ ....•..~
\

~
S

>
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In het kader van het lPA-
oruurihlielingsprogr amma in
samenwerking met E E G/-
Europa-Huis Otzenhausen,
werd in Graz, Oostenrijk een
conferentieweek gehouden.
met het doel de bestudering
van de problemen ten aanzien
van Oostenrijks neutraliteit en
de verhouding met de EEG.
Ook werd in het programma
een grote Plaats ingeruimd
ten aanzien uati de organisa-
tie van de Oostenrijhse politie.
Politiemensen uit 8 Europese
landen (31 in het totaa' ) na-
men aan deze week deel.

bewoond door een volk, dat ook een
ander wil laten meegenieten van het
mooie en goede.
Toch zag de groep politiemensen
ook nog een ander Oostenrijk.
's Ochtends al vroeg gestart vanaf
St. Martin, begonnen we aan een
tocht naar en langs het "IJzeren
Gordijn", de grens-barrière tussen
Oostenrijk en Hongarije. De tocht
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Schlosz St. Martin nabi; Graz. Prachtig gelegen en een ideaal conferentieoord
in een ogenschi;nli;k zorgeloos land.

vanuit Graz toont u onmiddellijk
een heel ander land. "Burgen!and"
heet dit gcdee.te van Oostenrijk:
v.ak, arm, geen toerisme. Een zeer
gladde betonnen weg, door de Rus-
sen aangelegd, voe.rt in de richting
van de Hongaarse grens. Op het
land werken overal de vrouwen.
Hoofddoeken, zwarte rokken en zeer
bruin. We zien ze zelfs met twee of
drie voor een ploeg lopen en op
deze manier het veld bouwrijp ma-
ken. De grond lijkt niet slecht, toch
staan er weinig gewassen op. Het
geheel maakt een dode, trieste in-
druk. Oberstleutnant Fallada, hoofd
van de Gendarmerierecherchedienst
en voormalig districtscommandant
van dit gebied, schetst de moeilijk-
heden van de Oostenrijkse regering
ten aanzien van dit gebied. .,Alle
wegen en spoorlijnen lopen dood
tegen het .,ijzeren gordijn". Er is
maar één doorlaatpost. De mensen
voelen er niets voor om hier te gaan
wonen. De oude blijven nog, maar
de jonge mensen gaan weg. Ook zij
zoeken een gemakkelijker leven en
willen niet graag geconfronteerd
worden met de moeilijkheden aan
de andere kant van de grens."
Het "ijzeren gordijn" zelf is een ver-
schr ikking. Twee enorme, ongeveer
3'12 meter hoge, prikkeldraadver-
sperringen achter elkaar. Degelijk
opgetrokken. Tussen de versperrin-
gen een mijnenveld. Vers geëgd,
want bij de inspectie die elk uur
plaats vindt vanuit de wachttoren,
moet men onmiddellijk kunnen vast-
stellen of men getracht heeft het
land te ontvluchten. Op elke 50 me-
ter staat een wachttoren. De bezet-
ting bestaat meestal uit 4 soldaten.

2

bewapend met machinepistolen, ter-
wijl op elke wachttoren een zwaar
ka iber machinegeweer staat. In de
onmidd e.lijke nabijheid van de ver-
sperring staat geen enkel huis, geen
boom; n.ets. A.s er gewassen ver-
bouwd worden dan mogen dit uit-
sluitend lage zijn, zodat niemand
zich in een korenveld zou kunnen
verschuilen. Bijzonder triest is het te
zien hoe de spoorlijn aan de Oosten-
rijkse kant keurig onderhouden is,
dwars door het mijnenveld er ook
nog goed uitzag, maar daarna een
echt .,dood spoor" werd. Idem de
verbindingsweg: vrij goed onder-
houden in Oostenrijk, totaal vernield
op Hongaars gebied, om te verhin-
deren dat de weg a's vluchtweg zou
worden gebruikt. Hetze.fde beeld
kilometer na kilometer, wachttorens,
prikkeldraad, mijnen. Steeds weer
meldde de ene toren onze komst aan
de andere, wellicht blij, iets bijzon-
ders te kunnen melden, aangezien
dit gedeete van het ..ijzeren gor-

dijn" niet veel bezoe ce ten
opzichte van ..muur" en ..gordijn" in
en om Berlijn. Persoonlij . na ook
de ,.muur" in Berlijn zezien te heb-
ben, is de afscheiding lUS en Honga-
rije en Oostenrijk ook niet zo triest
als Berlijn, voornamelijk omdat men
hier totaal geen contact heeft met de
bevolking, terwijl men in Berlijn ge-
durende de gehele tocht langs de
"muur" aan de andere zijde zwaai-
ende en huilende mensen ziet.
Beter dan welk referaat ook. zagen
we hier het Oostenrijkse probleem
ten voeten uit en konden we ook de
bewogenheid van het referaat van
de heer Brunne.r begrijpen. Het is
nog maar kort geleden, dat Oosten-
rijk door de Russen bezet was!
Het was een verademing toen het
.gordijn" naar links - de grens nu

vormend tussen Hongarije en J oe-
gosiavié - afboog en we met het
land van ..het vrije communisme" te
doen kregen. De grens tussen Oos-
tenrijk en Joegoslavië is vrij. Men
moet na.uurlijk van de weinige nor-
male grensovergangen gebruik ma-
ken en dit steeds met een visum,
maar prikkeldraad. wachttorens en
so.daten zijn er niet. Het geeft met-
een een andere indruk. hoewel men
weet. dat ook Tito het woord ..vrij"
met kleine lettertjes schrijft.
Voor het harde Westerse geld doet
Joegoslavië echter veel en uit een
gesprek met de politieambtenaren
aan de grensovergang Spielfeld,
bleek wel, dat men ook van Joego-
slavisahe zijde toenadering zoekt.
Het was echter onmogelijk, noch aan
de overgang Spieifeldstrasse. noch
aan de aFgelegen grenspost Wein-
strasse - een post speciaal ing e-
steld om de wijnboeren gelegenheid

Mureck, grensplaats tussen Oostenri;k en Joegoslavië. Geen versperringen, een
normale slagboom. Zonder visum is een doortocht echter anmogeli;k.
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te geven hun druiven aan de Joego-
slavische kant van de bergen te
plukken - een gesprek met een Joe-
goslavische wachtpost te beginnen.
Dat de zogenaamde "vrije arm" ver
reikt, bleek mij enkele dagen na de
terugkeer en weer op dienst langs
de autoweg. Een Joegoslavische
vrachtwagen brak een achteras. Met
behulp van een Nederlandse collega-
vrachtrijder werd de boel aan de
kant gesleept. Wij boden de Joego-
slavische bestuurde.r aan om via de
mobilofoon een bedrijf te laten
waarschuwen voor reparatie. Dit
was er echter niet bij. Alleen lle am-
bassade kon beslissen waar en door
wie de wagen gerepareerd moaht
worden. De bestuurder had hiervoor
zeer strenge voorschriften!
Een gedeelte van de Joegoslavisoh-
Oostenrijkse grens wordt gevormd
door de "Weinstrasse". Dan weer
loopt de grens midden op de weg
dan weer dwars door een wijnberg.
Er zijn wel J oegoslavisahe soldaten,
maar die laten de mensen in die
streek rustig hun werk doen. Moei-
lijkheden doen zioh - volgens de
plaatselijke Oostenrijkse Gendarme-
rie - niet voor. De wijn is er bo-
vendien prima en bijzonder geschikt
om de slechte smaak van prikkel-
draad en wachttorens weg te spoelen.
Hoewel in diverse vaktijdschriften
al wel over de organisatie van de
Oostenrijkse politie geschreven is,
wil ik toch ook in dit artikel graag
enkele zinnen aan haar organisatie
wijden. Ook Oostenrijk heeft twee
politiekorpsen, namelijk de gemeen-
telijke politiekorpsen en het korps
Gendarmerie. De Gendarmerie is in
organisatie - met uitzondering van
de groepscommandant, deze komt in
de Gendarmerie niet voor - te ver-
gelijken met het korps Rijkspolitie.
De gemeentepolitie is alleen in de
bij de wet aangewezen gemeenten
(uitsluitend de grotere steden) werk-
zaam.

grens bewaking) gewerkt. De laagste
rang is "Wachmann" en er zijn ver-
der drie lagere kaderrangen. Die
dragen de naam "Inspektor" bij-
voorbeeld Revierinspektor. De ho-
gere kaderrangen zijn legerrangen.
De discipline is erg militaristisch.
De beloning van de Oostenrijkse
politie is slecht en staat onderaan
in de betaling in Europa. Een voor
enkele maanden terug gehouden
staking heeft niet veel opgeleverd.
Om u een beeld te geven: een collr ga
met de rang van Revierinspektor.
20 dienstjaren, drie kinderen, ont-
vangt per maand netto 2700 Shil-
ling- (I sh. = 14 cent dus J 378 -).

als Utrecht (280.000 inwoners) to-
tale personeelssterkte: 535 man.
Waar geen gemeentelijk politiekorps
is daar werkt de Gendarmerie. Het
uniform heeft ongeveer de kleur van
de jas van de Nederlandse gemeen-
tepolitie. De Postcommandant is bij
dit korps de grote steunpilaar. Elke
Landprovincie heeft een eigen Gen-
darmeriecommandant, eigen ver-
keersafdeling, rechercheapparaat en
technische afdeling. Ook deze ver-
deling - Oostenrijk is in de landen
Ober- en Niederoostenrijk, Stier-
marken, Tiro!, Burgenland, Kärn-
ten, Salzburgerland en Vorarlberg
verdeeld - geeft bij de uitvoering

Het uniform van de gemeentepolitie
bestaat uit een lange zwarte panta-
lon en een groene jas, overhemd en
zwarte das. Ook de pet is groen. De
kleurencombinatie doet voor ons
enigszins vreemd aan. De verkeers-
politie draagt een geheel witte pet.
De rangonderscheidingstekens zijn
naar russisoh model. Er wordt met
sterren op een kraagspiegel (diverse
kleuren voor politie, justitie en

Grensovergang Spie/feld, een normale overgang zonder versperringen.

Hij woont echter vrij, namelijk in
een dienstwoning aan het bureau.
De diensttijden zijn bijzonder inte-
ressant: 24 uur dienst, 24 uur ter
beschikking thuis, 24 uur vrij enzo-
voort. Dr. Springer, Polizeidirektor
van Graz, wirklich Hofrat, zei hier-
van: "We hebben al diverse andere
dienstschema's ingevoerd gekregen
door bezettende machten. maar zijn
toch steeds weer op ons vertrouwde,
zeer goede 3 x 24 uur-systeem te-
ruggekomen." Elke man brengt op
de dienstdag zijn warme hap mee
naar het bureau en zorgt daar voor
zich zelf!
De personeelsbezetting is vrij groot.
Graz bijvoorbeeld heeft met 234.000
inwoners 946 man geüniformeerd
politiepersoneel; 156 man recherche
en 196 man justitie-politiepersoneel
(in elke stad heeft de justitie een
eigen apparaat ter beschikking). U
moge dit vergelijken met een stad

van de politiedienst dikwijls moei-
lijkheden. Dit bleek nog onlangs bij
de surveillance op de (enige) auto-
snel weg Wenen-Salzburg. Hiervoor
waren Porsches aangeschaft. naar
Duits en Nederlands voorbeeld. Ook
de surveillance zou centraal gebeu-
ren. Elk land wilde echter meepra-
ten, de Porsches werden verdeeld
en worden nu alleen ingezet voor
begeleiding van .,Very Important
Persons" (VIP's). "Wel poetsen,
niet rijden," zei me een Oostenrijkse
collega!
Het Korps Gendarmerie (in 1849
opgericht) telt nu 27 Officieren; 485
Dienstführenden en 1334 Eingeteil-
ten. Dit komt neer op ongeveer 405
inwoners per man. Het te bewaken
gebied is 16.149 km2 groot.
Een bijzondere plaats in dit korps
neemt de "Gendarmerie Alpinisten-
afdeling" in. Vol trots vertelde de
Overste Bahr over dit unieke onder-

3
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deel. Voor de commandant van deze
afdeling en tevens commandant van
de "Gendarmerie-Kletterschule" is
er dan ook wel reden om trots te
zijn, gezien de vele reddingen die
per jaar door zijn mannen worden
verricht.

De basisopleiding van de Gendar-
merie geschiedt centraal. Examens
voor bevordering kent men niet.
Wel wordt de man steeds - en vrij
dikwijls - op zijn parate kennis ge-
test. Het resu'taat hiervan en de
dienstuitvoering zijn maatgevend
voor een eventuele bevordering.
Ook Oostenrijk kent - nu de indus-
trie op toeren begint te komen -
, Nachwuchs"-zorgen. Het aantal
sollicitanten neemt snel af en aan-
vulling voor normale afvloeiing
blijft achterwege. Vergeleken bij
Nederland zit Oostenrijk op rozen.
Het land Salzburg heeft ongeveer
50 km autoweg. Dit gedeelte wordt
besurveilleerd met 10 à 12 motor-
voertuigen waarbij ongeveer 30 man
personeel per dag wordt ingezet!
De motorisering is overigens nog
niet zo erg groot. Men gebruikt veel
motorrijwieien zeer geschikt in de
bergen, en VW-busjes. Opvallend is
het blauwe zwaailicht, zowel aan de
linker- als rechterkant van de wa-
gens. Omdat men in de bergen niet
altijd kan keren heeft men dit op
deze manier ondervangen.
Zo verdiepten in het oude Schlosz
Martin acht nationaliteiten politie-
mensen, waaronder 2 Nederlandse
deelnemers. zich in de problemen
van Europa en van Oostenrijk. De
aangedragen bouwstenen door de
deelnemers zijn niet zo groot als de
rotsblokken die naar beneden stor-
ten nadat men een berggedeelte
heeft laten springen om weer een
paar meter autoweg te winnen. Bij
deze wegaanleg en bij de constructie
van een verenigd Europa komt men
langzaam vooruit, maar beide win-
nen terrein.
"The unification of Europe is not
only the task of governments, not
only a therne for conferences. tre-
aties and institutions, but primarily
the concern of the citizens of Europe
who wi1I have to complete this work
with firm determination, far-sighted-
ness and understanding." 1)
In dit opzicht zijn conferenties als
die te Graz van grote waarde. De
deelnemers leerden er niet slechts

4

Abonnement Korpsbrad nu S gurden per jaar

Aan on::e abonnees.

In overleg met de redactie is besloten de buitengewoon

lage abonnementsprijs van f 3,50 met ingang van de vijfde

jaargang, dit is per september a.s. te herzien en vast te stel-

len op f 5,- per jaar. Een en ander is noodzakelijk ge-

bleken om het peil van de uitvoering van ons Korpsblad te

handhaven en te verbeteren. Wij zijn ervan overtuigd dat

u als abonnee, indien u om u heen ziet en vergelijkt, deze

noodzakelijke herziening zult begrijpen.

De Uitgevers.

De inning van het abonnementsgeld voor het beroepspersoneel
geschiedt op de normale wijze, dus door inhouding via de
comptabele, of door betaling per eigen giro of postwissel in-
dien men dit wenst.
Het reserve-personeel ontvangt in de loop van augustus een
kaartje met het verzoek het abonnementsgeld over te maken
vóór 10 september.

de problemen van Europa en van
Oostenrijk, maar ook elkaar beter
kennen. Het werd ook andermaal op
unieke wijze duidelijk dat onze Oos-
tenrijkse collega's dienst doen in een
land dat voor de toerist alleen maar
een feest is. maar voor hen een ge-
woon dagelijks beslaan aan de grens
van de andere wereld is.

t) "De eenwording van Europa is
niet slechts een regeringszaak, niet
slechts een gespreksthema voor con-
ferenties, verdragsafspraken en be-
studer ingsmst ituten, maar op de eer-
ste plaats een opgave VOOr alle in-
woners van Europa, die met een vaste
wil, een ruime blik en met kennis
van zaken, eendrachtig dit begonnen
werk zullen moeten afmaken."

----*---
Victoria

CHO KWI
Een ware traktatie

Victoria biscuits
zijn knapperbros

van versheid.

"0 ct per rol
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Om twaalf uur meerde de Zaan-
stroom af, onder het waakzaam oog
van de bemanning van de R.P. 32.
Direct daarna begaf de opperwacht-
meester Van Gelder zich aan boord
en stelde de gezagvoerder van een
en ander in kennis. Teven werd
aan de kapitein opdracht gegeven
om de gehele bemanning, in afwach-
ting van nadere beslissingen aan
boord te houden.
Door twee mensen van de R.P. 32
werd post gevat bij de valreep van
de Zaanstroom, terwijl de overige
bemanningsleden met het Rijks-
politievaartuig "varend toezicht"
hielden in de directe omgeving van
het schip.
Teneinde de bemanning niet langer
op te houden dan strikt noodzake-
lijk was, werd besloten om hen, na
onderzoek in de bagage en visitatie
door de Rijkspolitie te Water, te
laten vertrekken. Alleen de gezag-
voerder bleef aan boord.
Inmiddels was de Districtscomman-
dant verschenen, die de leiding van
het onderzoek op zich nam.
De bewaking werd geheel overge-
laten aan personeel van de Rijks-
politie te Water, aanvankelijk ge-
assisteerd door de Koninklijke Ma-
rechaussee.
Er ging een telegram naar Interpol

Goudkoorts bl] R.P. te Water te Amsterdam

Interpoltelegram bracht gouddelvers
op de Zaanstroom

door de wachtmeester le kJ. A. A. S A A NE N te Amsterdam

Aan het bureau der Rijkspolitie te Water te Amsterdam werd op zondag 9
juni een telexbericht ontvangen met de dienstaanduiding .xeer dringend".
afkomstig van Inter/Jol Londen. In het betreffende telexbericht maakte Lon-
den bekend. dat het Nederlandse zeeschip ,.Zaanstroom". behorende tot de
Hollandse Stoomboot Muatschap pi] te Amsterdam, uit de Engelse haven-
Plaats Portsmouth was oertrokken met bestemming Amsterdam. Blijhens in-
gekomen mededelingen bij de Londense politie - na het vertrek .uan de
Zaanstroom - zou met dit schib een partij goud vervoerd worden. alkomstig
van een te Londen geploegde gouddieistal. ln het telegram werd gesprollen
van 40 staven goud met een totale waarde van 200.000 Pond Sterling en dat
bericht bracht heel wat teweeg.

Door de Wachtcommandant werd
direct telefonisch contact opgenomen
met de vervangend Groepscomman-
dant van de Recherchegroep Zee-
haven Amsterdam, de opperwacht-
meester C. van Gelder. Op dat tijd-
stip bevond de Zaanstroom zich in
het [ocrdzeekanaal en was de
Hembrug reeds gepasseerd. Door de
vervangend groepscommandant wer-
den direct de volgende maatregelen
genomen: de bootcommandant van
het Rijkspolitievaartuig R.P. 32
kreeg opdracht om de Zaanstroom
tegemoet te varen en te begeleiden
naar de emplacementen van de
H.S.M., de districtscommandant, de
overste H. Waakop Reijers werd
telefonisch in kennis gesteld. Voorts
werd de Havenbrigade van de Ko-
ninklijke Marechaussee en de Dienst
Invoerrechten en Accijnzen verzocht
assistentie te verlenen bij aankomst
van de Zaanstroom. Ook werden de
rechercheurs van de Recherche-
groep - voorzover die te bereiken
waren telefonisch opgeroepen.
Zij kregen opdracht om in afwach-
ting van nadere bijzonderheden
naar de emplacementen van de
H. S. M. te gaan.
Reeds een half uur na de eerste
melding waren 3 rechercheurs, 3
leden van de havenbrigade van de
Koninklijke Marechaussee en 2
functionarissen van de Douane Re-
cherche al bij de H.S.M. Ter plaatse
werden de aanwezigen door de op-
perwachtmeester Van Gelder met de

6

inhoud van het telegram in kennis
gesteld en werd na overleg besloten
om de Zaan stroom na het afmeren
direct onder strenge bewaking te
stellen.
Door een ambtenaar van de Haven-
dienst Amsterdam werd medege-
deeld, dat de Zaanstroom ligplaats
in zou nemen aan de kop van de
Oostelijke Handelskade, voor de zo-
genaamde "Koploods". In het be-
lang van de H.S.M. werd de waar-
nemend chef van de bewaking van
de H.S.M. verzocht met spoed ter
plaatse te komen, mede in verband
met het regelen van de bewaking.

Alwéêr niks !!! ! ••••••
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Londen met het verzoek om zo mo-
gelijk, verdere bijzonderheden te
willen melden.
Tijdens een bespreking werd beslo-
ten, dat de Zaan stroom gelost zou
worden door een ploeg bootwerkers,
bestaande uit personeel in vaste
dienst van de H.S.M.
De lossingswerkzaamheden zouden
geschieden onder toezicht van per-
soneel van de Recherchegroep.
De uitgeloste goederen zouden door
personeel van de douane-recherche
gecontroleerd worden op de in-
houd.
Bij de gehouden bespreking werd
van de veronderstelling uitgegaan
dat, indien het goud aan boord was,
dit zeer waarschijnlijk in de lading
van het schip verborgen zou zijn.
Gezien de grote hoeveelheid leek
het niet waarschijnlijk dat het goud
op andere wijze vervoerd zou zijn.
Door personeel van de douane-
recherche, algemeen bekend als "de
zwarte bende", zou een nauwgezet
onderzoek worden ingesteld in de
verblijven en de bergplaatsen aan
boord van de Zaanstroom.
Aan alle, bij het tot dusver inge-
stelde onderzoek betrokken perso-
nen, werd een strenge zwijgplicht
opgelegd, speciaal ten aanzien van
de pers.
In antwoord op het telegram werd
diezelfde avond bericht ontvangen
van Interpol Londen, dat ten aan-
zien van de "Zaanstroom" geen
verdere bijzonderheden bekend wa-
ren.
De volgende dag kwam het perso-
neel van de recherchegroep in dienst
bij de H.S.M.
Ten kantore van de chef bewaking
hoorden zij, dat ondanks de stren-
ge geheimhouding de gehele affaire
Zaanstroom al tijdens de radio-
nieuwsuitzending was bekendge-
maakt, een feit dat niet bepaald
door de Recherchegroep werd toe-
gejuicht.
Niettemin werd gestart met de los-
sing van de Zaanstroom. Het per-
soneel van de Rijkspolitievaartuigen
bleef belast met de controle aan de
valreep en de surveillance rondom
het schip. Bepaad werd, dat de ploeg
bootwerkers die aan boord werkten,
het schip niet eerder zouden verla-
ten, dan na de volledige lossing.
Bij eventueel verlaten van het schip
werd iedereen gevisiteerd.

De rechercheurs werden belast met
algemeen toezicht op het schip en
in de loods.
Dat van de zijde van de bootwer-
kers alle medewerking werd ver-
leend en dat zich bij de noodzake-
lijke controle van deze mensen geen
moeilijkheden voordeden was een
prettige ervaring.
In de loop van de ochtend versche-
nen ook de Officier van Justitie,
Mr. R. L. H. en Mr. S., die zich
door de overste uitvoerig lieten in-
lichten.

Zoals aanvankelijk overeengekomen
was, zou de controle van de lading
geschieden door de douane-recher-
che. Een en ander stuitte echter op
moeilijkheden, waarna besloten
werd dat de lading door personeel
van de Recherchegroep, in samen-
werking met de loodsbazen gecon-
troleerd zou worden. De uitgeloste
lading werd gesorteerd in binnen-
landse lading en transito-goederen.
Er werd begonnen met de controle
van de transito-goederen. Een der
rechercheurs bleek een aangeboren
aanleg voor ladingcontroleur te be-
zitten, door welke gave hij tot het
einde van het onderzoek belast
bleef met de ladingcontrole. In de
namiddag was het schip door de
douane-recherche totaal "uitge-
kamd", maar er waren geen bij-
zonderheden aan het licht gekomen.
Diezelfde avond werd de vervan-
gend groepscommandant verzocht,
om zich om dringende redenen, in
verband met de Zaanstroom, in ver-
binding te stellen met de steward

van genoemd schip. Indien de re-
cherche een onderhoud met deze
steward wilde hebben, konden zij
zich vervoegen aan een adres te
Amsterdam. In verband met de ge-
heimhouding werd verzocht om bij
aankomst op het opgegeven adres te
willen zeggen "wij komen van me-
neer De V.". Dit bericht was tele-
fonisch bij de Wachtcommandant
binnengekomen.
De vervangend groepscommandant
vertrok in gezelschap van een re-
chercheur naar het opgegeven
adres.
Daar werden zij ontvangen door een
man van minimale afmetingen. Na
het uitspreken van het wachtwoord
"wij komen van meneer De V.",
konden zij binnenkomen.
In de huiskamer stond alles klaar
voor een onderhoud "op hoog ni-
veau", zoals sigaren, sigaretten en
schrijfmateriaal. De echtgenote van
de gastheer werd tijdelijk naar an-
dere vertrekken verwezen en de
zaak kwam aan het rollen. De man
verklaarde dat er in de Engelse
haven Portsmouth vijf mannen aan
boord geweest waren, waarvan hij
twee van naam kende. De overige
personen waren hem niet bekend,
maar het was hem opgevallen dat
deze groep tegenover hem een
vreemde houding aannam. De op-
perwachtmeester stelde diverse vra-
gen, onder andere met betrekking
tot het signalement van de hem on-
bekende mannen. Voor de gastheer
antwoordde wilde hij eerst een
proef van betrouwbaarheid afleg-
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gen tegenover de rechercheurs. Zijn
echtgenote kreeg opdracht om "de
map" te halen, waarna hij een res-
pectabel aantal onderscheidingen
liet zien. Het verband tussen de on-
derscheidingen en de Zaanstroom
werd de rechercheurs daarbij echter
niet duidelijk. De man beloofde om
de gehele gang van zaken te Ports-
mouth voor de poli tie op papier te
zetten, waarna de recherche, uiter-
aard onder dankzegging voor de
bewezen diensten, vertrok.
Later bleek, dat de man onder psy-
chiatrische behandeling was geweest
in verband met "overgangsmoeilijk-
heden".
De volgende dag werden de werk-
zaamheden bij de H.S.M. hervat en
werd de lading verder onderzocht,
L17 ton, voor een groot deel be-
staande uit balen meel. Aanvanke-
lijk was men voornemens om deze
balen stuk voor stuk over te stor-
ten in andere zakken. Met dit werk
zou echter ontzettend veel tijd ge-
moeid zijn en de districtscomman-
dant riep de medewerking in van
de Koninklijke Marine, afdeling
mijnopruiming. Met behulp van
mijn-detectors werden de balen
meel en een partij verband en zeep
anderzocht.
Een van de bootwerkers schreeuw-
de opeens "goud", maar de man
doelde op de hoeveelheid goud, aan-
wezig op de ondermouwen van de
marine-officieren. Het door de Ma-

rine ingestelde onderzoek had ech-
ter ook geen resultaat, behoudens
de zogenaamde "uitslag" op een
doos verband. Bij nadere aftasting
bleek echter, dat een der bootwer-
kers een moerbout onder de betrok-
ken doos had gelegd, zodat ook dit
sprankje hoop in rook opging.
ln de namiddag was er een bespre-
king met de directie van de H.S.M.
Door het onderzoek was de uitvoe-
ring van de noodzakelijke werk-
zaamheden in de betrokken loods
praktisch onmogelijk geworden. Ge-
zien de resultaten verzocht de di-
rectie toestemming om de voor
doorvoer bestemde goederen te mo-
gen verzenden.
De bewaking van de lading goede-
ren werd opgeheven, maar een
bulldozer, afkomstig uit de lading
van de Zaanstroom en bestemd voor
de Italiaanse plaats Bolzano, zou in
afwachting van een deskundig on-
derzo ek, ter beschikking blijven.
Een van de rechercheurs kreeg op-
dracht, om in samenwerking met
een monteur van het Rijkspolitie-
vaartuig R.P. 32, bedoelde bull-
dozer aan een nauwkeurig onder-
wek te onderwerpen. Dit onderzoek
gebeurde, maar ook dit laatste on-
derzoek bracht het begeerde goud
echter niet aan het licht.
Na afloop van dit intensief inge-
stelde onderzoek restte alleen nog
een telegram aan Interpol Londen
met de mededeling "No Gold".

Vraag eens wat ie hier komt doen •••.••
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De overste
Van Ballegoyen de Jong

verliet het korps

Bij Koninklijk Besluit van 20 juni
1963 werd de overste v'. H. van
Ballegoyen de Jong benoemd tot
Commissaris van Gemeentepolitie te
Wassenaar.
De overste Van
Ballegoyen de
Jong werd op 19
juni 1914 te
Schoonhoven ge-
boren. In Goes,
alwaar zijn va-
der gemeente-
secretaris was,
bezocht hij de
H.B.S. en na 2
jaar Model Po-
litie Vakschool
te Hilversum trad hij in 1937 in
dienst bij de gemeentepolitie Soest,
maar wordt al spoedig, d.w.z. in
1938 inspecteur van gemeentepolitie
te Vlissingen. Op 1 januari 1946 is
hij toegevoegd Officier bij de Com-
mandant van het Gewest 's-Graven-
hage der Rijkspolitie in de rang van
Officier der Rijkspolitie 2 klasse, in
welke functie hij op 1 september
1946 wordt bevorderd tot Officier
der Rijkspolitie l e klasse. Zijn vol-
gende bevordering maakt hij op 1
januari 1951: Dirigerend Officier
der Rijkspolitie 3e klasse, waarna hij
op 1 juni van datzelfde jaar aange-
steld wordt tot Districtscommandant
te Middelburg.
Op 1 maart 1958 krijgt hij de leiding
van het Bureau Verkeerszaken van
de Algemene Inspectie van het Korps
Rijkspolitie, de functie waarin hij
tot 1 juli 1963 heeft gewerkt. De
taak van het Bureau Verkeerszaken
was op dat moment reeds omvang-
rijk (alle verkeersaangelegenheden
en het beheer van het Wagenpark
der Rijkspolitie), maar uitvoering
gevende aan reeds begonnen ont-
wikkelingen, heeft hij grote uitbrei-
ding gegeven aan de centrale aan-
pak van de verkeerstaak van de
rijkspolitie, waardoor hij zowel in
als buiten het Korps een zeer be-
kende figuur werd.
Gedurende de tijd dat hij leiding
gaf aan het Bureau Verkeerszaken
kwam ook de Sectie voor Bijzondere
Verkeerstaken tot stand, bestaande
uit de Surveillance Groep Autosnel-
wegen en de Groep voor bijzondere
diensten.
Voor de Rijkspolitie had hij zitting
in de Centrale Politie Verkeers-
Commissie en in vele andere com-
missies. Hij maakt deel uit van de
redactie van het Tijdschrift voor de
Politie.
We wensen de overste Van Balle-
goyen de Jong veel succes in deze
nieuwe fase van zijn politie carrière.
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nederlands: resultaat
het Zeeuwse

Met een
woordenboek
op reis

3 kilo

Wie twijfelt of een bepaald woord
wel een echt woord of zuiver Ne-
derlands is, die gaat te biecht bij Van
Dale: 3 kilo Nederlands op 2632
dichtbedrukte pagina's in zware lin-
nen band, met goud opdruk en dan
ook goud waard. Van Dale beslecht
huiselijke, ambtelijke en redactionele
geschillen waarbij de taal in het
geding is en helpt uit de taal te ha-
len wat erin zit. Van ongeveer aai-
poes - de afkortingen niet meege-
rekend - tot zwoerd, via botuil en
botmuil. rozebout en rozemond of
scheuvellopen; alles staat erin.
Degene die nog twijfelt of een kluns
een typisch Nederlandse figuur is,
vindt bij Van Dale zelfs het zeer
jonge Nederlandse werkwoord klun-
zen, klunsde, geklunsd. Het raad-
plegen van het Van Dale's Groot
Nederlands Woordenboek betekent
niet slechts een reis door de Neder-
landse taaltuin, maar ontaardt in
een echte reis zodra nieuwsgierig-
heid ontstaat voor de man wiens
naam het woordenboek al bijna een
eeuw draagt, een reis naar het

10

Stadhuis te Sluis

van
.
In

Zeeuwse Sluis dat twee grote Jan-
nen in zijn historie kent: het legen-
darische Jantje van Sluis: favoriet
op folders van de V.V.V., favoriet
bij de drommen vreemdelingen en
Jan (of officieel Johan) Hendrik van
Dale, onbekend bij de vreemdelin-
gen maar favoriet bij serieuze taal-
beoefenaars en voor hen die uit zijn
levenswerk de kans peuren om wat
meer te worden of te schijnen. want
behalve een "gebruiksaanwijzing"
voor het Nederlands of de beginse-
len van de Nederlandse speliing. be-
vat het woordenboek ook lijsten van
gangbare gevleugelde woorden en
zegswijzen uit oude en moderne ta-
len en een lijst van Bijbelse namen.
Het is allemaal meer dan waar Jan-
tje van Sluis ooit van heeft gehoord
en toch is die vermaard in alle krin-
gen om de eenmalige grote dienst
die hij zijn stad eeuwen geleden be-
wees en waarschijnlijk omdat in deze
tijd de legende meer kleur geeft aan
het leven in een harde maatschappij,
waaruit de mens bewust of onbewust
wegvlucht om een vleugje romantiek

noeste arbeid
Sluis

te zoeken. En dat laatste is precies
weer een van de redenen voor de
populariteit van Sluis inzake het
vreemdelingenverkeer, plus dan na-
tuurlijk de goedkope Nederlandse
boter.
In de late middeleeuwen was de
stad Sluis aan het internationale
vaarwater Het Zwin een plaats van
grote betekenis, die deelde in de bloei
van Brugge. Het Zwin verzandde en
met de bloei was het voor lange
tijd gedaan, totdat de stad ging
meeprofiteren van de populariteit
van de badplaatsen aan de 80 kilo-
meter lange Belgische kust, van de
trek naar de fraaie oude Vlaamse
steden als Brugge of Gent. Knokke,
Blankenberghe en Oostende liggen
op minder dan 40 kilometer afstand.
De grote drukte aan de Belgische
stranden en ook de gunstige prijzen
in het Nederlandse doen velen op
tour gaan naar Sluis, dat met krap
aan drieduizend zielen een weldadi-
ge rust moet herbergen maar dat op
hoogtijdagen en in het hoogseizoen
niet doet, aangezien het vreemdelin-
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genverkeer dan zorgt voor een ver-
twee of drievoudiging van het aan-
tal dagelijkse bewoners. De Sluize-
naren juichen dat alleen maar toe
en hebben zich aangepast bij die
trek, die ook in de weekends aan-
zienlijk is en het vreemdelingenver-
keer tot een belangrijk middel van
bestaan maakte.
Hotels en restaurants hebben over
gebrek aan belangstelling net te kla-
gen wanneer de parkeerterreinen
met 1000 of 1300 auto's en reeksen
bussen nog te klein zijn. Iedereen
komt aan zijn trekken in dit Mon-
schau van Zeeuws Vlaanderen, waar
zich in de loop der eeuwen zo het
een en ander afspeelde, waarom in
de 80-jarige oorlog verwoed werd
gevochten totdat na de vrede van
Munster de stad bij de Noordelijke
Nederlanden ging behoren. Uit die
tijd stamt het verhaal van een van
de twee beroemde Jannen van Sluis.
Vanuit een van de boogvensters van
de stadhuistoren, gebouwd in de
geest van een Vlaams Belfort, met
vier uitstekende hoektorentjes en
met een nieuw carillon van 36 klok-
ken, kijkt Jantje van Sluis, een hou-
ten beeldje, over zijn stad, de stad
die hij eens redde. Hij heeft een
hamer in zijn hand om op de klok-
ken te slaan. Niemand weet precies
wat er waar is van het verhaal over
Jantje van Sluis, waar de waarheid
eindigt en de fantasie van genera-
ties begint, maar een mooi verhaal
blijft het, een verhaal uit de strijd
om de stad in de tachtigjarige oor-
log. In de voorzomer van 1604 zat
Prins Maurits - zij het niet op ro-
zen - maar toch voldaan in de
door hem veroverde stad. De Span-
jaarden wilden het er niet bij laten
zitten en de aanvoerder Louis de
Comboursier, Seigneur du Terrail.
een man die van wanten wist moest
het karwei opknappen. Hij trok
met enige keurtroepen van in totaal
omstreeks 3600 Walen naar de stad.
Het slaan van de klok in de stad-
huistoren was het afgesproken sein
voor de aanval, maar de k+ok -sloeg
niet. Sluis vierde kermis. De klok-
kensteller was te vrolijk om aan
klokken te denken, zijn zoon was
dronken en een neef zou de klok op-
winden, hetgeen evenwel enig in-
zicht en ervaring vereiste, die deze
neef miste waardoor hij de klok
overwond.
De troepen van Comboursier wisten
niet wat zij eraan hadden en de aan-
val smoorde in eigen verwarring,
zodat de kloksteller Jantje van Sluis
de stad redde door dronken te zijn
en niet voor de klok te zorgen. Nou
ja, eigenlijk zijn er meer verhalen.
Sommigen zeggen dat die houten
Jantje van Sluis op de stadhuis-
toren een tamboer is, die het trom-
melen zeer beheerste. Bij de aanval
van de Walen heeft hij - volgens
deze overlevering - alsmaar Franse,
Engelse en Hollandse marsen van
de toren getrommeld, waardoor de
aanvallers dachten dat er vele troe-

pen van verschillende nationaliteiten
klaar lagen om de stad te verdedi-
gen. Hoe dat ook zij, of Jantje nou
kloksteller was of tamboer, de stad
heeft hij gered! Tenminste, wanneer
we dan even een stads rekening uit
1424 vergeten waarin staat: "Ja-
coppe van Huusse over hem zelve
ende in de name van Anthonisse de
Beildeschriver van haren lone; te
weten den voorsz. Jacoppe, dat hi
heeft ghesneden, den houtene man
ende 't hout daertoe ghelevert, de
welke staat boven an 't Beelfroit
van soepenhuse ende den voorsz.
Anthonisse van dat hi denzelven
man ghestoffeert en ghevervet
heeft." Met andere woorden, die
houten Jantje van Sluis moet er al
veel eerder geweest zijn. Maar wat
weten de vreemdel ingen daarvan,
wat kan het hen eigenlijk schelen?
Jantje staat er, boven in de toren
van het stadhuis dat een van de
waardevolle monumenten van de
stad is, een overoud, maar tegelijk
nieuw gebouw. Oorspronkelijk werd
het in 1375 gebouwd. maar bij de
bevrijding van de stad in 1944 werd
dit enige Belfort in Nederland bij
een beschieting, die de stad zwaar
beschadigde, tot een puinhoop ge-
maakt. Pas in 1960 kwam de her-
bouw in oorspronkelijke vorm gereed.
Het was het sluitstuk van de her-
bouw van Sluis. Jantje staat weer
in de toren, de raadzaal heeft weer
het smeedijzeren hek uit 1744, dat
uit het gerechtshof te Middelburg
komt en eigenlijk is vervaardigd

fnodigt U lIit tot een bezoe~ aan zijn staê
lI<!«ó û.vik. ~ t1 v~ "" ;dik

Jantje van Sluis is de beroemdste Slui-
zenaar. De Rijkspolitie heeft in zijn stad
druk werk omdat duizenden op Jantje's
uitnodiging zeggen: "Jo Jon wij komen."

voor de vierschaar in het Middel-
burgse stadhuis. In de zware balken
staan de wapens van graven van
Vlaanderen, hertogen van Bourgon-
dië en van Prins Maurits, goudleer-
behang uit de achttiende eeuw siert
de burgemeesterskamer, schilderijen
uit de zestiende en zeventiende eeuw
en een meer dan 200 jaar oud tapijt
waarop Sint Joris alsmaar de draak
bevecht bepalen de sfeer in dit stad-
huis, waar zo'n 100 jaar .geleden de
naam van de andere beroemde Slui-
zenaar: Johan Hendrik van Dale,
vele malen is genoemd. Want, toen
was de taalkundige, de historicus,
en onderwijsman Jan Hendrik van
Dale, archivaris van Sluis aan het
toppunt van zijn werkkracht, hoewel
toen nog niemand in hem de figuur
zag die de geestelijke vader zou zijn
van een woordenboek, dat een eeuw
later nog het laatste woord zou
spreken bij verschillen van inzicht
aangaande bepaalde woorden, dat
het toonaangevend zou zijn, zou
worden gebruikt door duizenden, die
in het boek wel de naam van Van
Dale zouden vinden, hem onbewust
ergens dankbaar zijn, maar niet zou-
den weten wie Jan Hendrik van
Dale eigenlijk was omdat in zijn ge-
boortestad een houten beel-dje be-
roemder hOU zijn. Dat laatste zou
hem overigens niets hebben gedaan.
Het zwakke knaapje dat op 15 fe-
bruari 1828 werd geboren en door
zijn ouders, Abraham van Dale en
Pieternella Johanna du Bois als
.T ohan Hendrik werd aangegeven,
haakte niet naar roem. Hij had wel
wat anders om zich mee bezig te
houden. Al in zijn jeugd werd hij
geplaagd door voortdurende hoofd-
pijn en ziekte. Weken aaneen zat hij
thuis en hij zocht troost en afleiding
bij de boeken. Al op zestienjarige
leeftijd haalde hij in Middelburg de
.,vierde onderwijzersrang". zoals dat
toen heette
Twee jaar later werd hij "onder-
meester" in Sluis, in 1848 waarne-
mend hoofd te Hoofdplaat. Via
Oostburg kwam hij in 1851 weer te-
rug naar Sluis, nadat hij in 1850
was gehuwd met Maria Jacoba
Moens en in 1854 werd hij hoofd
van de school in Sluis waar hij eens
als leerling in de banken had geze-
ten en nog nieteens zolang daarvoor
want Van Dale was toen 26 jaar.
Van dat ogenblik had hij zich de
rust kunnen gunnen die zijn lichaam
nodig had, maar hij werkte met een
onuitblusbare drift in het stads-
archief om de historie van Sluis en
Zeeuws Vlaanderen te bestuderen,
wat hem tenslotte de benoeming tot
stadsarchivaris opleverde en hij
haalde ook nog de ene acte na de
andere, Frans al in 1848, in 1859 de
acte wiskunde, 1860 Engels. 1861
Duits, 1862 natuurkunde en in 1863
Landbouwkunde.
Hij schreef in dezelfde tijd legio bij-
dragen onder meer in "De Navor-
scher", ,.De Taalgids" en de "Taal-
en Letterbode". Hij was lid van een
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reeks historische en taalkundige ge-
nootschappen. Herhaalde malen werd
hij gewaarschuwd het wat kalmer
aan te leggen, maar Van Dale
werkte door met onverminderde
drift en schreef taalboekjes voor de
scholen. Ook een taalkundig hand-
boek je of alfabetische lijst van alle
Nederlandse woorden droeg bij tot
zijn bekendheid als taalkenner.
Tweemaal werd hij aangezocht me-
dewerker te worden aan het Woor-
denboek der Nederlandse taal, met
alle garanties van jaarwedde, pen-
sioen en weduwenpensioen. Twee-
maal weigerde Johan Hendrik van
Da'e omdat hij teveel gehecht was
aan zijn geboortestad. Bovendien
werkte hij zelf aan een ieuw
Woordenboek der Nederlandse taal,
waarvoor het in 1864 verschenen
woordenboek van 1. M. en N. S.
Calisch als bas-is diende. Uitgangs-
punt voor dat woordenboek was
weer een door S. .J. M. van Mook
bewerkte nieuwe druk van het Ne-
derlands Frans woordenboek van
F. Halma. Ook dat had weer als al-
le andere woordenboeken uit die tijd
het beroemde "Etymologicon Teu-
tenoae Linguae" van Cornelis van
Kiel of Killeaen als grondslag en
Van Dale's woordenboek bergt dus
een studie van enkele eeuwen in zich.
Van Dale werkte zo ongeveer dag
en nacht. In Sluis zei men dat hij
zich dood zou wer-ken, deze in feite
zwakke man, die van het stadsbe-
stuur ook nog een baantje in de
plichtbrandweer op de jas geplakt
had gekregen. Johan Hendrik van
Dale kreeg zijn woordenboek klaar,
maar hij heeft het maar voor de
helft zien verschijnen, want in 1872
bezweek hij aan waterpokken. Het
grote woordenboek dat in 1898 in
zijn definitieve vorm versaheen, het
boek waarvan Van Dale toen hij het
gereed had gezegd heeft, dat hij al-
les wel wilde maar zich nooit meer
zou lenen voor een woordenboek.
was zijn voornaamste erfenis.
Een taal is le-vend en evolueert, een
woordenboek moet daarom voortdu-
rend aangepast worden. Daarom zijn
anderen voortdurend bezig geweest
met het Groot Woordenboek der

ederlandse Taal. dat steeds groter
moest worden. De oorspronkelijke
uitgave omvatte 1397 pagina's ...
Bij de laatste uitgave is zelfs door
een kleiner lettertype de inhoud met
30 % toegenomen en de N.V. Mar-
tinus Nijhoff's Boekhandel en Uit-
geversmaatschappij te Den Haag
staat steeds weer voor problemen,
want het Groot Woordenboek weegt
nu drie kilo, het moet alles geven
wat de gebruiker ervan vraagt maar
die gebruiker moet het ook nog baas
kunnen.
De grondlegger van het Groot
Woordenboek is in feite vergeten,
tenminste als mens. Op de begraaf-
plaats is een eenvoudig gedenkteken
en op de stadswallen van Sluis werd
in 1924 een borstbeeld onthuld.
Jantje van Sluis is beroemder, Jo-

12

Rijkspolitie druk met

Jantje van Sluis

Hendrik van

Aan de voet van de Belforttoren en
langs de stadswallen van J. H. van
Dale doet de Rijkspoliti eman zijn
dienst. De oude romantiek is nog
merkbaar. er is sfeer, maar in we-
zen heeft die plaats gemaakt voor
het moderne verkeer. Een verkeer
dat de politie zorgen baart, in het
bijzonder omdat deze verkeersstroom,
die zich steeds naar Sluis richt, on-
telbare toeristen met zich voert. De
gehele Belgische kust is het achter-

han Hendrik van Dale, de man die
in het Sluise archief werkte, omge-
ven door charters en folianten, die
thuis tot diep in de nacht schreef
omdat hij het niet kon laten zou
eigenlijk 'een bedevaart naar Sluis
verdienen, maar de serieuze gebrui-
kers zijn doorgaans een beetje in-
getogener dan mensen die vooral om
goedkope boter komen. Zij prijzen
.Tohan Hendrik binnenskamers met
het woordenboek in de 'hand, de an-
deren bewonderen vooral Jantje op
de toren onder het motto: een pak
goedkope boter in de hand is beter
dan een woordenboek in de kast ...

B. den O.

Van Dole kreeg een borstbeeld moor op
de zuil stoat wel wie hij was moor niet

wat hii deed.

toeristen die wel

maar niet Johan

Dale kennen

land van Sluis, benevens de belang-
rijke cultuurcentra Brugge, Gent,
Veurne enzovoort. Is het aan het
Belgische Noordzeestrand zo druk
dat velen even weg vluchten naar
het rustige Siuis. dan kan het ge-
beuren, dat 6 à 8 duizend anderen
er ook zo over hebben gedacht. Dat
dit iets betekent voor een bevolking
van nog geen 3 duizend zielen is be-
grijpelijk. En niet alleen in het bad-
seizoen is het druk, ook tijdens de
wintenmaanden zijn de week-ends
druk in Sluis.
Dat verschi lleride verkeersmaatrege-
len dienen te worden genomen en
verbeteringen worden overwogen
spreekt voor zichzelf, maar een zorg
is het wel. Behalve dit verkeer is er
de vreemdeling zelf die de tijd van
de politieman in beslag neemt. Hij
vraagt en verwacht ook een ant-
woord. Niet alleen Fransen, Belgen.
Engelsen en Duitsers bezoeken Sluis.
Het is geen zeldzaamheid dat door
een Italiaan, Portugees, Pool en
noem maar op, in zijn landstaal met
een enkel .woord Engels of Frans
vermengd, vragen op de politieman
worden afgevuurd. Zoekt hij een
goed hotel of pension, een garage,
de weg, of informeert hij naar de
bezienswaardigheden van het stadje,
de betekenis van het "mannetje" op
de toren van het Belfort. een bus-
verbinding ... ? De vraag die dik-
wijls gesteld wordt is. wat die men-
sen allemaal in Sluis komen doen.
De wedervraag is dan meestal: wat
komt u doen? De meeste antwoor-
den luiden dan: omdat het zo ge-
zellig is, omdat het hier druk is,
mensen zoeken mensen, de goeie
Hollandse sigaar en een goeie drup-
pel.
Door de grote drukte is het ook een
veelvuldig voorkomend verschijnsel,
dat mensen de tel kwijt raken en na
het winkelen of zo maar wandelen
plots een van hun telgen missen.
Wanhopig wenden zij zich dan tot
de politie. Doordat het centrum be-
trekkelijk klein is, is het kind dik-
wijls al door een andere politieman
gevonden en drentelt al aan de hand
van die ,.meneer agent", die stiekum
hoopt dat het niet al te lang zal
duren.
Als tegen de avond de grote massa
de terugreis aanvaardt en de Bel-
gische douane nauwgezet naar boter
speurt kan het gebeuren dat zich
een paar kilometer lange file vormt,
waarvan het eind in het centrum
van Sluis de zijstraten blokkeert.
Ook dan heeft de politie weer zor-
gen en tracht met kunst en vlieg-
werk de zaak rollende te houden.
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Wie kiikt er naar het simpele
grafmonument van Van Da/e?

In Van Dale's leesboek over Zeeland
voor de Volksschool staat:

Van al mijn oude pracht
mocht ik haast niets behouen,

mijn haven is verzand,
de keur der praalgebotuoen.

Mijn trotscli en sterk kasteel,
ligt in het stof vergruisd;

mijn scheepvaart is gesloopt,
mijn handel is verhuisd.

Nog roost mijn ingetàand
der Bruggelingen' biaken;

nog voel ik Parma's vuist
mij tot een puinhoop maken.

Nog kwijn ik aan de wond,
die mij de Fransman sloeg;

voor zulk een kleine stad,
lafs, liefs en leed genoeg.

Sfeer is er in Sluis gebleven, vreem-
delingen brachten nieuw leven en
zorgen voor afwisseling in het Rijks-
politiebestaan in de stad, waar Jo-
han Hendrik van Dale schreef om-
dat hij het niet kon laten en waar
de rijkspolitie liever niet schrijft als
het anders kan, al was het alleen
maar om de sfeer van een bezoek
aan Sluis niet te bederven. Goed be-
schouwd is dat in de geest van Jan
Hendrik van Dale, die, als het om
Sluis ging ook alles "mooi" wilde
houden ...

Owmr. G. J M. Ultee te Sluis.
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Pad v in der s met R. P. tew a ter
naar onbewoond eiland

Goede verhoudingen met de jeugd van vandaag betekent een goede
verstandhouding politie-publiek in de toekomst, zo redeneert men
ook bij de rijkspolitie te water. Uit die gedachte is de reis voortge-
komen die de R.P. 4 van Harlingen dezer dagen maakte naar het
vogeleiland Griend, een tocht die tot de normale patrouillevaarten
behoorde, maar waarop de bemanning niet onder ons was .
Opperwachtmeester J. Postma en zijn mannen kregen een groep pad-
vinders aan boord, die overigens ook niet zomaar een dagje uit
waren, maar zich op het vogeleiland op de hoogte gingen stellen
van de verschillende soorten vogels, die daar elk jaar broeden, mid-
denin de Waddenzee, ergens tussen Harlingen en Terschelling.
Daarmee was de belangstelling van de verkenners niet uitgeput,
want aan boord stelden ze vele vragen over de motoren, de radar,
de radioverbinding en alles wat met een schip van de rijkspolitie
te water annex is. De bemanningsleden legden de knapen uit hoe
het allemaal reilt en zeilt. Zo leerden rijkspolitie en padvinders, die
in hun devies "Plichtsgetrouwen steeds paraat" en ,.Weest paraat"
zoveel gemeen hebben, elkaar beter kennen. Voor Griend ging de
R.P. 4 voor anker en met de motorvlet werden de knapen in ondiep
water gezet. Opperwachtmeester Postma liep kilometers met de ver-
kenners en met een van de vogelwachters over het overigens onbe-
woonde eiland, waar iedereen zich een Robinson Crusoë waant .
Alleen Robinson bleef jaren op zijn eiland, de padvinders maar
enkele uren, voordat de terugreis begon. "Zo'n schip, zulke kerels,"
zeiden ze met de duim omhoog, toen ze weer in Harlingen op de
kade stonden ...

B. den O.

I.'i
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TSJECHOSLOW AKIJE "heilstaat" zonder vrijheid .... (11)

Een volk vocht ••z.,n
niet

voor
werdmaar

vrijheid
••vru

lidice: monument dat herinnering en haat levend houdt

Tussen de gore mijnbouwstad Kladno
en Praag ligt Lidice; een handvol
nieuwe huizen aan een paar stille
straten op een langgerekte heuvel
van Bohemen. Het is een dorp waar
de vreemdeling naar moet zoeken,
wil hij het niet missen. zoals hij soms
letterlijk, maar vooral figuurlijk
naar zoveel moet zoeken in deze
Tsjechoslowaakse democratische
volksrepubliek.
Lidice, het Tsjechische Putten is een
merkwaardige schakel tussen ver-
leden en heden, een dorp met een
boodschap, waar behalve een brok
menselijke tragedie en een stuk ge-
schiedenis ook een reeks van vragen
op de bezoeker afkomen. al was het
alleen maar omdat het Lidice van
vandaag, naar buiten een (van
staatswege gecultiveerd) brok piëteit,
in feite vooral een van de vele in-
consequenties is van het communis-
tische regiem in dit land.
Wie Lidice bezoekt, wordt genood-
zaakt de klok bijna een kwart eeuw

terug te zetten, to: de bange dagen
van 1938 en 1939 en tenslotte tot de
negende juni van 1942 toen Lidice
door de Duitsers werd verwoest om
tot een symbool te worden van een
heilloze vooroorlogse poli tiek van
het westen enerzijds en van een ver-
geefse Tsjechoslowaakse vrijheids-
strijd anderzijds. Het stille Lidice
omvat eigentijk de tragiek van de
dertien miljoen Tsjechen en Slo-
waken.
Maar het is niet alleen dit dorp dat
de klok terugdringt en vervolgens
door laat slaan naar deze en zelfs
naar de komende tijd. Het zijn ook
de Tsjechen en Slowaken zelf die bij
een ontmoeting met een bezoeker uit
het Westen steeds weer komen met
oud zeer aangaande de westerse
vooroorlogse politiek die dit land op
het offerblok legde voor een twijfel-
achtige kans op behoud van een
even twijfelachtige vrede en de wes-
terse na-oorlogse politiek die - zo
zeggen zij - West Duitsland ander-

De na de oorlog weer blootgelegde fundamenten van de boerderi; van de Horaks, die
in het drama een belangri;ke rol speelde. Op de achtergrond enige huizen van het

nieuwe Lidice.

14

maal wapens in handen gaf en het
met West Berlijn tot een potentieel
gevaar voor de vrede maakte. Com-
munisten en anderen, zij hebben het
mij van Rozvadov tot ver in Slowa-
kije vele malen verweten als toe-
vallig voorhanden zijnde represen-
tant van het Westen. dat datzelfde
Westen Tsjechoslowakije tweemaal
verkocht en verraden heeft. De eer-
ste maal was dat bij de Münchener
conferentie tussen Hitier, Chamber-
lain, Mussolini en Daladier, waarop
voorzien' werd in de bezetting van
de Tsjechische grensgebieden tot
ruim een derde van land en volk en
40010 van de industrie. Het westen
zag toe bij de provocaties en con-
flicten die kunstmatig werden ver-
wekt en een voorwendsel moesten
zijn voor de totale occupatie. Cham-
berlain wist heel goed dat die vol-
gen zou. Dat is achteraf ook nogeens
duidelijk geworden uit de autobio-
grafie van Chaim Weizmann. de
eerste president van Israël, die be-
schreef hoe Jan Masaryk Chamber-
lain van verraad had beschuldigd,
waarop Chamberlain onbewogen
antwoordde: "Meneer Masaryk, u
gelooft in dr. Benesj (toen president
van Tsjechoslowakije), ik vertrouw
op Herr Hitler" en hoe Chamber-
lain op de bezetting van Praag door
de Duitsers antwoordde: "Waarom
zou Engeland een oorlog riskeren
terwille van een ver land waarvan
wij heel weinig weten en welks taal
wij niet verstaan." Tot dat moment
was de Tsjechische republiek een
bolwerk van vrijheid en democratie
geweest, dat gedurende de bezetting
vocht voor die vrijheid totdat de be-
vrijding van het land in 1945 aan de
Russen werd overgelaten, hetgeen
mij meerdere malen als het tweede
verraad van het Westen voor de
voeten werd gegooid.
"Het is de schuld van het Westen,
dat de zaken er hier zo voor staan,"
zei een bejaard man in Karlovy Va-
ry mij. "Toen in 1938 Hitler steeds
harder over de belangen van de Su-
detenduitsers begon te schreeuwen
en de terreur van Konrad Henlein,
de leider van de partij van Sudeten-
duitsers feller werd, wisten wij al
dat voor ons land de klok op vijf
voor twaalf stond. Wij wisten ook
dat het niet om de Sudetenduitsers
ging maar om onze industrie."
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Ik was min of meer toevallig met
hem aan de praat geraakt op een
bank in een plantsoen met een expo-
sitie van beeldhouwwerk. Wanneer
hij de enige was geweest, die zo
tegen mij had gepraat. zou ik het
misschien zijn vergeten. Nu vergat
ik het niet, wellicht temeer omdat
ik de volgende dag Lidice bezocht.
Er is een nuance in de verwijten
jegens het westen. Communistisch
georiênteerden zien de bevrijding
van het land door de Russen niet
als een ramp. Zij verhalen nog op-
getogen over de eerste Russische
tank, die 24 uur na de capitulatie
van Duitsland, na een non stop
tocht vanuit Berlijn voor de poorten
van Praag verscheen. Daar was de
bevolking al dagenlang in bloedige
strijd gewikkeld met de troepen van
veldmaarschalk Schörner, die maar
niet van ophouden wisten en met
Praag als bolwerk tot het bittere
einde wilden doorvechten.
Zij verhalen hoe na de herovering
van Stalingrad en de opmars van
de Russen de bevrijding naderbij
kwam tot vreugde van alle Tsjechen
en Svowaken. De anderen verwijten
het westen niet ,geluisterd te hebben
naar Churchill, die een invasie over
de Balkan wilde waarmee voorko-
men zou zijn dat het ijzeren gordijn
zo ver in westelijke richting opge-
trokken werd dat wij Nederlanders
in een dag naar de grens van onze
westerse wereld kunnen rijden en
dat Tsjechoslowakije tot de andere
wereld is gaan behoren. Communis-
ten en anderen in Tsjechoslowakije
zijn het er over eens, dat de Sovjet
Unie het enige land was dat het
hunne in kritieke ogenblikken niet
in de steek liet. Zij hebben nog iets
anders gemeen: de algemene vrees
in dit land voor een nieuwe oorlog,
waarbij zij West Duitsland zonder
uitzondering als een onbetrouwbare,
onzekere factor zien. "Duitsland is
al meer dan een eeuw een bron van
conflicten geweest en is dat nog",
verklaarde de man in Kàrlovy Vary.
.,Dat is het nog," zei hij nogeens en
hij schetste in een paar ruwe kras-
sen het wantrouwen dat alle
Tsjechen en Slowaken koesteren je-
gens West Duitsland, dat op dit
punt door de communisten op een
hoop wordt gesmeten met de NATO-
landen en uiteraard met de Ver-
enigde Staten als kwade genius in
de hele affaire. De man in Karlovy
Vary was gematigd in zijn oordeel
en geen communist. Hij was niet de
enige, die mij voorhield, hoe achter
de democratische façade van West
Duitsland lieden van het type van
Oberländer, Schröder of Globke, no-
toire ex-handlangers van Hitier aan
de top van het staatsapparaat zitten,
zoals honderden nazi-rechters, amb-
tenaren, onderwijzers en anderen in
functie zijn, dat zij - zodra zij door
de openbare mening in het nauw
worden gedreven en naar buiten
niet meer te handhaven zijn - met
pensioen gestuurd worden en dat

Het volk van Tsjechoslowakije werd bevrijd moor niet vrij. In de stadjes - als hier in
Zi/ina - lopen de mannen 's zondagsmorgens op het plein rondjes. Ze blijven af en

toe in groepjes bijeen stoo« en praten, in de hoop zoveel mogelijk te horen met zo
min mogelijk te zeggen, want men weet nooit precies wie wie is

zelfs zowaar in 1961 pensioenaan-
spraken van S.S.'ers bij wet zijn er-
kend. Men neemt het 't Westen
uitermate kwalijk dat de West
Duitse Bundeswehr - die men de
sterkste weermacht in West Europa
noemt - onder commando staat van
ex-Hitlergeneraals die tegen Hitier
maar een bezwaar hadden, namelijk
dat hij de oorlog niet heeft gevoerd
naar hun aanwijzing-en, omdat hij
anders gewonnen zou hebben. Dat
mannen als Heusinger, Speidel,
Foertsch, Müller Hillebrandt en een
dozijn andere generaals en admi-
raals mitsgaders 1100 lagere offi-
cieren hoge en lage posten in NATO-
verband innemen, voedt het wan-
trouwen tegen het Westen en de

ATO in hoge mate. De propagan-
da vanuit Praag- sluit daar handig
op aan en vindt op dit punt een
goede voedingsbodem voor beïn-
vloeding- van niet-communisten. In
propaganda-geschri ften wordt steeds
duidelijk man en paard genoemd
als het om Duitse oud-nazi's en re-
vanchisten in belangrijke functies
gaat. Ergens spreken deze gelui-
den wel aan, aan gene, maar zelfs
aan deze zijde van het ijzeren gor-
dijn. Dit soort propaganda is even-
wel ondanks dat gevaarlijk onder-
mijnend en op vele punten al te
doorziahtig, temeer omdat steeds
weer gezegd wordt dat Amerika en
de NATO-landen op deze wijze van
West Duitsland welbewust een
werktuig- voor agressie tegen de
Sovjet Unie maakt. Daarbij wordt
een passage aangehaald uit "War
or Peace" van ]ohn Foster Dulles
waarin hij zegt dat een sterk West
Duitsland een belangrijke strategi-

sche positie in Europa inneemt en de
Russische militaire en politieke po-
sities in Polen, Tsjechoslowakije,
Hongarije en aangrenzende landen
zal ondermijnen, zodat een herleefd
nationalistisch Duitsland het Wes-
ten veel te bieden heeft.
Voor zover in die propaganda spra-
ke is van agressie tegen de Sovjet
Unie, blijkt daaruit ook zonneklaar
hoezeer het regiem in dit land aan
dat in Rusland verbonden is en hoe
vermeende bezweerders ach ter het
g-ordijn, met zo te horen zuivere to-
nen uit hun voor velen magische
toverfluit de massa pogen te van-
gen, terwijl zij tegelijkertijd g-iftige
slangen doen oprijzen uit hun my-
sterieuze bagage, slangen die onge-
zien wegkruipen tussen de massa en
die langzaam besmetten.
Ondanks vele waarheden is evenwel
deze propaganda zo geraffineerd en
zo onwaarachtig, dat het ons aan
deze zijde van 'het g-ordijn per slot
niets doet en alleen maar leert dat
propaganda aan gene zijde van het
g-ordijn een vlijmscherp wapen is.
dat voortdurend tegen het westen
wordt gebruikt en dat die propa-
ganda daar communisten en niet-
communisten dikwijls aanspreekt.
vooral omdat listig gebruik wordt
gemaakt van de vrees voor oorlog.
van de haat tegen de Duitsers en
ook van de 300.000 Tsjechen en
Slowaken die in de afgelopen oor-
log zijn omgekomen.
In dit licht bezien heeft dat stille
dorp Lidice in deze tijd tweeërlei
functie, die ik ruimschoots heb over-
wogen toen ik, met het gesprek in
het stadspark van Karlovy Vary nog
vers in het geheugen op een namid-
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De ouderen weten van andere tijden, de jongeren hebben geen kans te vergelijken omdat
prikkeldraad hen van de andere wereld scheidt.

dag ronddwaalde over de heuvels
bij het oude Lidice, het dorp dat
slachtoffer werd van de Duitsers in
een tragedie die los van al het an-
dere wat de oorlog over dit land
bracht, begrijpelijk maakt dat men
de Duitsers haat en vreest. De oor-
log is achttien jaar afgelopen, de
niet met Tsjechen gehuwde, met de
nazi's samenwerkende en profiteren-
de Sudetenduitsers zijn uit het land
gezet, de 700.000 overige hebben
geen eigen scholen meer, wel een
eigen krant "Aufbau und Fr ieden",
die meedoet in de koude oorlog te-
gen West Duitsland, dat de kapstok
is waaraan een groot deel van de
anti- Westerse propaganda wordt
opgehangen. Het oude Lidice helpt
die haat levendig te houden.
Het was tot de verschrikkelijke nacht

-van de negende juni 1942 een dorp
zoals tientallen andere in dit land.
Men had er zoals overal elders met
vreugde en met respect en zoals
overal in Bohemen en Moravië ge-
hoord hoe de plaatsvervangende
Duitse Reichsprotektor en chef van
de geheime ,.Staatspolizei", de S.S.-
Obergruppenführer Reinhard Hey-
drich was omgebracht. Partisanen
hadden een handgranaat in zijn
open auto gegooid in een scherpe
bocht op de heuvels van Praag,
waar de auto langzaam moest rij-
den. Heydrich oefende een afschu-
welijke terreur uit om het Tsjechi-
sche verzet te breken en vanuit Lon-
den was de aanslag op zijn leven
voorbereid. De Duitsers namen om-
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vangrijke vergeldingsmaatregelen.
Er werden vele duizenden mensen
opgepakt en elke dag werden er
meer dan 100 doodgeschoten of op-
gehangen. Ook al werd alles op al-
les gezet, het lukte niet de mannen
te vinden die Heydrich hadden om-
gebracht. Toen leidde een spoor
naar Lidice, waar zij in elk geval
verborgen zouden zijn of zijn ge-
weest. Op de avond van de negende
juni drong de woeste horde van
wraakbeluste bezetters het dorp bin-
nen. De 173 mannen werden de vol-
gende dag zonder meer doodgescho-
ten, samen met 19 jonge mijnwer-
kers die uit de nachtploegen in
Kladne terugkeerden, waarmee het
aantal slachtoffers in eerste instan-
tie 192 bedroeg. De vrouwen en kin-
deren werden afgevoerd naar Klad-
no. Daar werden moeders en kinde-
ren gescheiden. Jongens boven 15
jaar werden doodgeschoten, meisjes
van die leeftijd en ouder met de
vrouwen naar concentratiekampen
gesleept. Zeven babies jonger dan
een jaar werden naar Duitse kin-
derverblijven gebracht, de andere
kinderen werden naar Lodz in Po-
len gedeporteerd. Negen kinderen
werden op grond van bijzondere
raskenmerken gespaard en geadop-
teerd door Duitse families, de ove-
rige 81 werden gedood in de gas-
kamer van Chelmno. Van de vrou-
wen keerden er na de oorlog slechts
enkele terug, die toen pas vernamen
wat er precies met hun mannen en
kinderen was gebeurd en met hun

dorp. De huizen waren geplunderd,
in brand gestoken en vervolgens
met de grond gelijkgemaakt en met
een laag aarde overdekt. Van het
oude Lidice bleef niets anders over
dan een braakliggend stuk grond,
omzoomd door prikkeldraad. Het
moest een waarschuwing zijn voor
iedereen die erover mocht denken
zich te scharen in de gelederen van
hen die voor de vrijheid vochten.
De strijders die Heydrich ombrach-
ten zouden daar trouwens ook niet
meer bij zijn. Zij waren ondergedo-
ken in de Grieks orthodoxe kerk te
Praag maar werden verraden. Toen
de Duitsers naderden beroofden zij
zichzelf van het leven.
De puinhopen van het oude Lidice
zijn na de oorlog weer opgegraven;
de fundamenten van een boerderij,
van de school waarin eens Zdenek
Petrik voor de klas stond' en van de
kerk waarvan pastoor Josef Sten-
berka zich liet doodschieten met de
woorden: "Ik heb mijn schapen 35
jaar geleid, ik wil ze in de dood
niet verlaten." Hoger tegen de hel-
ling van de heuvel zijn rozentuinen
aangelegd en is een omvangrijk mo-
nument 'gesticht, waarin ook het Li-
dice-rnuseum wordt ondergebracht
en op de heuvel ligt het nieuwe
Lidice, het best verzorgde dorp met
de best verzorgde wegen dat ik in
dit land zag. In de rozentuinen
schoffelde een bejaarde vrouw met
doorgroefd gelaat en in zwarte kle-
ding. Rozen bloeien in het tranendal
van het oude Lidice, dat aan de or-
de kwam bij de processen in Neu-
renberg, dat bekend werd in een
groot deel van de wereld, dat zocht
naar de verdwenen kinderen, door
in Duitsland zelf plakaten op te
hangen ,.Wo sind die Kinder von
Lidice" en dat nogeens aan de orde
kwam bij het proces tegen Eichmann
omdat die destijds het lot van de
kinderen van Lidice bepaalde.
Ik ben door de rozentuinen naar het
grote monument gelopen dat de re-
gering van Tsjechoslowakije heeft
laten stichten. Ik zag de foto's van
alle slachtoffers en stond bij het
simpele kruis op' het massagraf van
de mannen. Die foto's en dat kruis
hebben mij iets gezegd over het lij-
den van een volk, dat ons na stond
door zijn vrijheidsstrijd tegen de-
zelfde overheerser. Het omvangrijke
monument op de heuvel werd voor
mij in die late namiddag slechts een
inconsequentie van een communis-
tische regering die hiermee waar-
schuwt tegen oorlog en geweld, die
hiermee de vrijheidsstrijd van een
volk levend houdt, maar anderzijds
door het in stand houden van haat,
door het zaaien van wantrouwen en
misverstand het wanbegrip tussen
volken of beter: tussen oost en west
hanteert als een gevaarlijk wapen
en dat datzelfde volk dat voor zijn
vrijheid vocht door een gordijn van
prikkeldraad van de vrije wereld
gescheiden houdt

Bas den Oudsten
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HERALDISCHE VERKENNINGEN

De oude wapens Nassau en Oranje Nassau

Zoa.s ik u reeds toezegde. zullen wij
in dit artikel terugkeren tot de he-
raldiek. Ik zou nu feitelijk moeten
beginnen met de beschrijving van
het oude wapen Nassau, zoals Ru-
pert, Vva' ram en Hendrik de Rijke
het voerden, om u daarna te vertel-
len welke toevo eg.ngen daar later
zijn bijgekomen.
Ditmaal wil ik echter niet de histo-
rische volgorde volgen, maar begin-
nen met u een tekening te geven van
het wapenschild van Prins Willem I
van Oranje-Nassau, om daarna te
zien wat zijn voorouders en zijn
ooms voor wapen hebben gevoerd.

Tekening van hef wopênschild
van Prins Wil/em I.

D~ omschrijving van het wapen van
Prins Willem I luidt:
"Gevierendeeld met een midden-
schild en een hartschild.
Hoofdschild gevierendeeld: I. In
blauw, een rood getongde en gena-
gelde gouden leeuw, het veld be-
zaaid met rechtopstaande gouden
blokjes (Nassau): 11. In goud, een
aanziende, blauw g etongde. gena-
gelde en gekroonde rode leeuw
(Katzenelnbogen); III. In rood een
zilveren dwarsbalk (Vianden): IV. In
rood twee gouden gaande- en aan-
ziende leeuwen boven elkaar (Dietz).
Middensch ild: gevierendeeld: I en
IV. In rood een gouden schuinbalk
(Chálons), II en III. In goud, een

door de overste Jhr. W. A. G E VER S DEY N 0 0 r te 's-Grovenhage

blauwe, zilver bes.agen en rood ge-
snoerde jachthoorn (Oranje).
Hartschild: Goud-b'auw geblokt van
drie maal drie stukken (Genève)."
De oorsprong van dit wapen kan u,
waar ik de genealogie van Prins
Willem I vrij uitvoerig heb bespro-
ken, wel duidelijk zijn: Het hoofd-
schild bevat dus in het eerste kwar-
tier het stamwapen van het geslacht
Nassau. in de verdere kwartieren de
wapens waarop dit geslacht recht
had gekregen. Hoe Katzenelnbogen,
Vianden en Dietz in de familie kwa-
men, heb ik u verteld.
Het middenschild met hartschild is
het wapen, dat Prins Willem I ver-
wierf toen hij prins van Oranje
werd. Omdat dit prinsdom via het
geslacht Chilions kwam en Chálons
dus nader familie was dan Oranje,
vinden we dat in het eerste (en vier-
de) kwartier en Oranje in het twee-
de (en derde) kwartier. De herkomst
van het hartschild Genève kunt u
nog niet begrijpen, omdat ik van de
genealogie van de Chàlons niets
vertelde. Het recht op Genève was
al in het bezi t van de Chilions voor-
dat het het recht op Oranje verwierf.
Naar mijn mening is het wapen van
Prins Willem I, hoewel het heel in-
gewikkeld is, toch mooi en even-
wichtig samengesteld. Genealogisch
en heraldisch is het hoofdschild met
het voorouderlijke Nassau-wapen het
belangrijkst; maar in politiek op-
zicht is het wapen Chálons-Oranje
belangrijker. Als Prins van Oranje
stonden de Nassau's niet meer on-
der - maar naast de koning of kei-
zer, en zeker heeft dit voor Prins
Willem I mede als reden gegolden,
dat hij zich tegen Philips II van
Spanje durfde verzetten en hem niet
g ehoorzaarn meer was.

Het is daarom een goede gedachte
geweest het wapen Chálons-Oranje
met hartschild niet in het tweede
kwartier, dus duidelijk op het twee-
de plan te plaatsen, maar het op een
meer in het oog springende plaats, in
een middenschild onder te brengen.

Bovendien lenen ingewikkelde wa-
pens zoals Chá'ons-Oranje zich niet
zo goed om in een kwartier te wor-
den geplaatst en daarom is de ge-
vonden O? 035:-:g ook esthetisch de
beste.

legel van Philips Wil/em, de zoon van
Prins Wil/em I. lijn wopen is gelijk oon

dat van ziin vader.

Ik gezf U hierbij nog een afbeelding
van het zege! van Philips Wil lern.
Prins van Oranje-Nassau, de oudste
zoon van Prins Willem I, die in
Spanje werd opgevoed.
Eigenlijk is dat zegel hier niet op
zijn plaats, maar om:lat ik niet een
zo mooi zege! van Prins Wi ll em I
heb kunnen vinden en op dit zegel
het wapen precies hetzelfde is als

Zegel van René van Chälons.
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dat van Prins Willem I, meende ik
het hier te moeten laten afdrukken.
Misschien is het aardig u hierbij ook
nog het zegel te vertonen van René
van Chàlons, welk wapen ook op
zijn grafsteen in de kerk van Breda,
af gebeeld bij het vorige artikel.
voorkomt, maar op de foto is het
niet erg te herkennen.
René was, zoals u weet, van ongme
een Graaf van Nassau, maar hij erf-
de van zijn oom de prinselijke tite!,
onder voorwaarde dat hij in plaats
van zijn eigen naam, de naam van
Chili ons zou aannemen; hij moest
dus als het ware zijn afkomst ver-
anderen.
Zijn wapen geeft daarvan dan ook
het beeld: In het gevierendeelde
wapen, waarvan de kwartieren we-
derom gevierendeeld zijn, staat op
d e plaats van het voorouderlijk wa-
pen, he: eerste kwartier, het wapen
zoals de Chilions het voerden en ook
in het tweede en derde kwartier
treffen wij wapens aan, die René
van zijn oom erfde. Het voorouder-
lijk wapen heeft pas een plaats kun-
nen vinden in het heraldisch minder
belangrijke middenschild.
Maar laat ik het wapen wat uitvoe-
r iger omschrijven:

Gevierendeeld met een middenschild:
I en IV wederom gevierendeeld met
een hartschild: 1 en 4 in rood een
gouden schuinbalk (Chûlons). 2 en
3 in goud een blauwe, zilver besla-
gen en rood gesnoerde jachthoorn
(Oranje), hartschild. goud-blauw
geblokt van drie maal drie stukken
(Genève); IJ en III wederom gevie-
rendeeld: 1 en 4 geheel hermelijn
(Bretagne), 2 en 3 in zilver een goud
getongde, genagelde en gekroonde,
dubbelstaartige rode leeuw (Luxem-
burg); Middenschild : gevierendeeld:
1 en 4 in blauw een rood getongde
en genagelde gouden leeuw, het
veld bezaaid met rechtopstaande
gouden blokjes (Nassau); 2 en 3 in
rood een zilveren dwarsbalk (Vian-
den).
De wapens Bretagne en Luxemburg
duiden op oude rechten die het ge-
slacht Chilions bezat.
Wanneer u de wapens van Prins
Willem I en René van Chilions ver-
gelijkt, zult u begrijpen wat ik be-
doelde. toen ik opmerkte dat Wil-
lem's wapen esthetisch goed was. In
zijn wapen komen evenveel compo-
nenten voor als in dat van René

18

(Bretagne en Luxemburg ontbreken,
maar Katzenelnbogen en Dietz kwa-
men er bij) - toch is Willem's wa-
pen veel duidelijker en rustiger dan
dat van René.
Wiliem de Rijke de Oude, de vader
van Prins Willem I, bezat het prins-
dom Oranje niet, hij moet dus een
heel ander wapen hebben gehad.
Voordat ik u dit ga omschrijven, wil
ik nog opmerken, dat in het geslacht
Nassau, wanneer er een verdeling
van een erfenis p.aats had, de oud-
ste zoon altijd de Nederlandse goe-
deren (Vianden en Breda) erfde, de
jongere zoon de Duitse goederen
(Dietz).
Willem de Rijke, als jongere broer
van Hendrik III bezat dan ook niet
de N ederlandse goederen en het is
daarom te begrijpen, dat hij in zijn
gevierendeelde wapen voerde: I en
IV Nassau Il en III Dietz. Hij liet
dit wapen in 1519 in de poorten van
de stad Siegen metselen en een de-
zer stenen is bewaard gebleven en
is nu in de muur van het Slot Sie-
gen ingemetseld.
Hendrik IJl voerde, zoals nu begrij-
pelijk, gevierendeeld: I en IV Nas-
sau, II en III Vianden; u hebt dat
op de steen van zijn grafkelder kun-
nen zien. Hun vader, Jan V, voerde
als wapen: gevierendeeld: van Nas-
sau en Dietz, maar na de dood van
zijn oudere broer, Engelbert Il,
paatste hij er nog een hartschild
met het wapen Viauden bij.
Engelbert II voerde, wat we helaas
op de reproductie van de foto van
zijn graftombe in Breda (juni no.)
niet konden zien, een gevierendeeld

Wapensteen uit een poort van de stad
$iegen, nu in kasteel-museum aldaar. Het
jaartal 1519 en het wapen van Wi/lem de

Rijke zijn duidelijk te herkennen.

Grafsteen in de kerk te Di/lenburg, waar-
onder het hart en de hersens van Jan IV
begraven zijn. Hijzelf ligt in de Grote

Kerk te Breda. .

(Reproducties: Techn. Rech. Den Hoog)

wapen van Nassau en Vianden.
Het wapen van Jan IV op zijn graf-
tombe in Breda is door het hekwerk
dat er voor staat nie: te fotografe-
ren, daarom neem ik u mede naar
de kerk in Dil!enburg. in welke
plaats hij is overleden en waar zijn
hart en hersenen begraven liggen
onder een steen, waarop behalve
twee engelen die een hart vasthou-
den een wapen is afigebeeld, gevie-
rendeeld van Nassau en Vianden,
met een hartschild Dietz. Dit is het
wapen dat Jan IV kort voor zijn
dood gebruikte, op jongere leeftijd
vertonen zijn zegels alleen het Nas-
sau-wapen.
Ook het wapen van Enge!bert I was
alleen de leeuw van Nassau, zoals
uit het wapen boven zijn grafmonu-
ment, dat een combinatie is van ei-
gen wapen met dat van zijn vrouw
(de drie wassenaars) ook blijkt, maar
op de reproductie niet zichtbaar was.
Zijn voorouders hebben allen uit-
sluitend het Nassau-wapen gevoerd,
alleen Adolph van Nassau, die met
J utta van Dietz was gehuwd, vie-
rendeelde zijn wapen met Dietz. Hij
was de eerste die dat deed.
Met de uitwendige versierselen van
de wapens wil ik u in principe niet
te veel vermoeien, maar omdat ik
die in de zegels van René van Chá-

(vervolg op pag. 26)
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Reserve-adjudant F. de Jager wordt

70 en gewoon "meneer" . • •

Actief redactielid nam afscheid

Op -I augustus woràt de reserve-
adjudant F. de Jager te Roermond.
nestor van de reserve-adjudanten.
70 jaar. Hij zal op dezelfde kalme
manier die dag vieren als hij door
de jaren heen een voorbeeld voor
zijn medewerkers, een stuwende
kracht voor de reserve-rijkspolitie en
- vrijwel sinds het eerste uur -
een actief lid was van de redactie
van het Korpsblad Rijkspolitie. dat
in hem ook nog een ijverig propa-
gandist had (en ook wel zal houden).
Wie de reserve-adjudant De Jager
kent, zal het niet verbazen dat hij
het bereiken van de zeventigjarige
leeftijd alleen maar een feit vindt
dat tot dankbaarheid stemt, maar
verder niets bijzonders omdat de tijd
z'n gang wel gaat en sneller dan
hem lief is. Hij vindt het hoogstens
jammer, omdat hiermee een eind
komt aan zijn vele activiteiten voor
het Korps Rijkspolitie, voor de res.-
rijkspo!itieen voor het korpsblad.
Hij is niet de enige, die er zo over
denkt. Allen die hem kennen en spe-
ciaal ook de redactie van het Korps-
blad Rijkspoli tie, verheugen zich in
het feit dat de adjudant De Jager
de leeftijd der zeer sterken heeft be-
reikt en wensen hem van harte nog
vele jaren van werkelijk verdiende
rust toe, wetend overigens dat het
rusten de adjudant niet helemaal
ligt. Het is simpel een zakelijk over-
zicht te geven van de langdurige po-
litieloopbaan van de adjudant De
Jager: na de militaire diensttijd van
191-1 tot en met 1918 drie jaar ge-
detacheerd op Curaçao. daarna
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dienst bij de politietroepen, in de
bezetting terechtgekomen bij de ma-
rechaussee en na de bevrijding naar
het Korps Rijkspolitie. In 1948, toen
de adjudant groepscommandant te
Gennep was, werd gestart met de
werving voor de reserve-rijkspolitie
waarvan de adjudant een warm
voorstander en promotor was, wat
nog duidelijker tot uiting kwam toen
hij districtsadjudant in het district
Roermond werd. Toen hij na zijn
pensionering in 1954 reserve-adju-
dant werd heeft hij zich met inzet
van all e krach ten. overtuigi ng en
aanstekelijk enthousiasme aan de
reserve-rijkspolitie gewijd. Ook in
de redactie van het Korpsblad Rijks-
politie attendeerde hij waar mogelijk
op gebeurtenissen die voor de res.-
rijkspolitie van betekenis waren.
Hij animeerde ook anderen over de
reserve-rijkspolitie te schrijven, ove-
rigens van mening dat het Korps-
blad voor het gehele Korps, dus ook
voor de reservisten is, die door het
Korpsblad op de hoogte blijven van
wat er allemaal omgaat.
Het is, zoals gezegd, gemakkelijk de
loopbaan van de adjudant te schet-
sen; te vermelden dat zijn activitei-
ten (ook die tijdens de bezetting)
werden gehonoreerd met het Mobi-
lisatiekruis 1914-1918. het Oorlogs-
herinneringskruis met de gesp; het
Bronzen Kruis (6-2-1947) en de Ere-
medaille in goud verbonden aan ds
Orde van Oranje-Nassau.
Maar het is uitermate moeilijk in
woorden uit te drukken hoezeer men
een man waarmee een jarenlange
plezierige samenwerking heeft be-
staan waardeert. als werker en voor-
al ook als mens. zelfs al beperkt hij
zich dikwijls tot aandachtig luiste-
ren en het maken van een paar rake
opmerkingen, daarbij altijd nastre-
vend wat oprecht en redelijk is. In
de redactievergadering van 27 juni
heeft de voorzitter, de majoor G. van
Dijk uiting gegeven aan de gevoe-
lens die de radactieleden hem toe-
dragen. door een fraai wandbord
van Workumer aardewerk aan te
bieden. In dat gebaar lag alle waar-
dering besloten voor de man die na
zijn pensionering nog tien jaar actief
bleef, voor de mens De Jager die
straks tot zijn én onze spijt alleen
maar ,.de heer De Jager" zal zijn,
hopelijk nog bar lang!

B. den O.

De adjudant
M. Attema

naar Franeker

De adjudant M.
Attema die
vanaf 16 febru-
ari 1959 was
aangewezen als
groepscomm.dant
te Medemblik -
is met ingang
van 15 juni 1963
belast met het
commando over
de groep Franc-
ker.
Hij werd op 13 april 1911 geboren
te Makkum. Van 8 oktober 1935 tot
23 juli 1940 maakte hij deel uit van
het Korps Politietroepen, waarna hij
in dienst trad bij de Rijksveldwacht
en op 1 maart 1943 ging hij over
naar de Staatspolitie (marechamsee).
Op 1 januari 1946 werd hij in de
rang van opperwachtmeester der
Rijkspolitie aangesteld als postcom-
mandant' te Woudsend; vervolgens
werd hij op 27 oktober 1955 aange-
wezen als postcommandant te jo ure.
Op 1 januari 1960 werd hij bevor-
derd tot adjudant der Rijkspolitie.

De adjudant
G. J. Overbeek

naar Sorculo

Met ingang van
1 juni 1963 is
de adjudant G.
.I Overbeek aan-
gewezen als
groepscomm.dant
te Borcu!o. Op
I september 1907
is hij geboren te
Rolde en op 3
februari 1930
trad hij in dienst
bij de 'gemeente-
politie te Groningen. Vervolgens
gi ng hij op 2 juli 1934 over naar de
Rijksveldwacht waar hij achtereen-
volgens .Jaarsveld en Dalen tot
standplaats kreeg. Op 15 november
1940 werd hij gemeenteveld wachter
te Dalen waarna hij op 1 maart 1943
werd overgenomen bij de Staats-
politie (Marechaussee). Door de be-
zetter werd hij op 1 mei 19-13 ont-
slagen; hem werd rechtsherstel ver-
leend en op 1 januari 1944 kon hij
weer in dienst treden. Op 1 januari
1946 volgde zijn aanstelling als op-
perwachtmeester der Rijkspoli tie.
tevens postcommandant te Dalen.
Op 21 april 1954 werd hij groeps-
commandant Leens te Wehe, waar-
na hij op 1 juni 1955 werd bevor-
derd tot adjudant der rijkspolitie.
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Dienst Luchtvaart nam afscheid van PH-POL

Na 23 dienstjaren "de laan uit ... /I

De Dienst Luchtvaart van het Korps
Rijkspolitie heeft - =ij het niet of-
ficieel, maar wel met weemoed -
afscheid genomen van de PH-POL,
de Auster, die acht jaar geleden het
eerste toestel van de Dienst werd en
heeft bewezen dat de Dienst Lucht-
vaart van grote betekenis is. Het
vliegtuig is nu na vele succesvolle
tochten bij openbare inschrijving
verkocht. De toaardering die on-
geveer 15 inschrijoers voor de PH-
POL hadden liep nogal wat uiteen.
De autosloper De Waal uit Lands-
meer, die eigenaar werd bood drie-
duizend gulden. De laagste inschrij-
ver was de PH-POL niet meer dan
honderdachttien gulden waard. Voor
die som hadden de leden van de
Dienst Luchtvaart de in 1940 ge-
bouwde Amter. liever zelf gehou-
den. Dit 23 jaar oude toestel dat
nog slechts 500 vliegmen voor de
tnotor en 30 vlieguren uoor de rom p
had aan te bieden, heeft immers het
bestaansrecht van de dienst beurezen.

De adjudant
P. van Wijl<

naar Halsteren

De adjudant P.
van Wijk, sinds
1958 plaatsver-
vangend groeps-
tevens rayon-
commandant te
Wouw, is thans
aangewezen als
groepscomm.dant
te Halsteren. De
reeds meer dan
30- jarige politie-
loopbaan van de
adjudant Van Wijk begon op 8 ok-
tober 1932 toen hij in dienst trad
van de Koninklijke Marechaussee.
In 1940 werd hij gemeenteveld-
wachter te Wamel, maar reeds en-
kele maanden later keerde hij terug
naar de marechaussee. Op 1 januari
1946 werd hij aangesteld als wacht-
meester le kJ. bij het Korps Rijks-
politie, vijf jaar Iater werd hij post-
commandant te Wouw, waar hij ook
werd bevorderd tot opperwacht-
meester (l-1-'54) en op 1 mei 1958
werd aangewezen als plaatsvervan-
gend groepscommandant, tevens
rayon commandant.

... vaarwel. ouwe. trouwe PH-POL ...

,,\IITe hebben er heel wat avonturen
mee beleefd", zeggen de mannen
van de dienst en dat klopt. Met de
PH-POL kreeg Nederland pas echt
vliegende politie, die vanuit een
unieke waarnemingspost boven een
vol land. assistentie ging verlenen
aan collega's op de grond. De PH-
POL vloog boven de rijkswegen en
meldde verkeersopstoppingen. De
PH-POL ontdekte verkeersongeval-
len en seinde die naar de grond of
deed waarnemingen over de rich-
ting van verkeersstromen op hoog-
tijdagen. Er werd boven de bosge-
bieden gevlogen in tijden van bos-
brandgevaar. Ook op ander terrein
deed de PH-POL dienst. Boven de
Waddenzee werden robbenstropers
ontdekt, boven Zeeland werden fo-
to's gemaakt van de plaats waar
een moord werd gepleegd. Bij een
vlucht boven de Biesbosch werd een
beruch te inbreker ontdekt die zich
daar had verscholen. Soms werd bij
wijze van toeval een ramp ontdekt
en gemeld, zoals enkele maanden
geleden een aanvaring op de Schel-
de.
De PH-POL werd ouder naarmate
zijn reeks goede diensten langer
werd. Drieëntwintig jaar is zelfs

voor een Auster een hoge ouder-
dom en langzamerhand kreeg de
nieuwe Cessna een steeds belangrij-
ker functie. Niettemin is het begrij-
pelijk dat de Dienst Luchtvaart met
weemoed afscheid heeft genomen
van de PH-POL. Met de verkoop
van dit toestel werd een tijdperk af-
gesloten, de periode van het eerste
uur, de periode van romantiek
waarover nog dikwijls gepraat zal
worden. De nieuwe eigenaar wilde
het toestel eerst in zijn tuin zetten,
later had hij het plan zelf vliegen
te gaan leren in een stuk weiland
bij zijn huis.
Kortom, de laatste dagen van de
PH-POL zijn onzeker. De heer De
Waal heeft zijn nieuwe bezit van
de vleugels ontdaan en achter zijn
auto naar Landsmeer gesleept, het-
geen een droef einde scheen van
een roemvol bestaan. Er is overi-
gens meer dat de mannen van de
Dienst Luchtvaart spijt bij het ver-
dwijnen van dit toestel. "We heb-
ben nu alleen nog maar de Cessna
en dat is eigenlijk te weinig. Als
het op meerdere plaatsen knijpt,
moeten we een toestel huren. De
PH-POL was wel oud, maar eigen-
lijk konden we hem niet missen ... "
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De Federatie van Maleisie zal, als alles goed
gaat, op 31 augustus van dit jaar een feit zijn.
Zij zal dan bestaan uit de Federatie van Malak-
ka, Noordborneo, Serawak, Singapore, Broenei
en ongeveer 10 miljoen mensen omvatten. Reeds
geruime tijd wordt er van communistische zijde
heftig tegen de Maleise conceptie geageerd. Het
is vooral de Partai Kommunist Indonesia (PKl) ,
die daarbij de trom roert. Het begin van deze
campagne dateert al van eind 1961. In de ogen
van de PKI gaai het hierbij om niets anders dan
een kolonialistische machtsconcentratie aan de
grenzen van Indonesië. De melodie der Indone-
sische communisten werd overgenomen door an-
dere communistische organisaties in het Zuidoost-
Aziatisch gebied, nu en dan gesteund door Mos-
kou en Peking.
Ondanks alle communistische agitatie is de meer-
derheid van de betrokken bevolkingen de
nieuwe federatie gunstig gezind. Bij in maart ge-
houden plaatselijke verkiezingen op Noordborneo
behaalden de partijen, die zich voor Maleisie
hebben uitgesproken een grote meerderheid. De
communisten van hun kant gaan door de nieuwe
federatie te brandmerken als een streek van de
imperialisten. Het rood-Chinese persbureau,
New-China News Agency, beschuldigde onlangs
ook de Amerikaner er van in dit spel te zijn be-
trokken met geen andere bedoeling dan Indonesië
te willen isoleren. Ook radio Moskou liet weer
dergelijke geluiden horen.
Men mag verwachten, dat de komende maanden
de spanningen in Zuidoost-Azië zullen toenemen.
Hoever de communisten zullen durven gaan om
de totstandkoming van de nieuwe federatie te
verhinderen, is niet duidelijk.
Men mag er echter wel op rekenen, dat zij zich
niet bi] de situatie zullen neerleggen.

Het probleem een nieuwe gemeenschappelijke
politiek ten aanzien van de Gemeenschappelijke
Markt te aanvaarden is voor de communistische
partijen van Westeuropa bij voortduring een
moeilijk vraagstuk. Na jarenlang de Europese
economische integratie te hebben veroordeeld,
toont de Franse communistische partij nu teke-
nen een meer "verzoeningsgezinde" houding te
willen aannemen tegenover de E.E.G., overeen-
komend met die van de Italiaanse communisten.
Tijdens een bijeenkomst van de onder commu-
nistische invloed staande Wereldfederatie van
Vakbewegingen (World Federation of Trade Uni-
ons) te Leipzig, in december van het vorig jaar,
heeft de Fransman, Louis Saillant, secretaris-
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generaal van de WFTU, de Gemeenschappelijke
Markt scherp aan de kaak gesteld. Tevens kriti-
seerde hij de opvattingen der Italiaanse commu-
nisten die de economische integratie van Europa
als een objectieve werkelijkheid zien. Wat echter
meer zegt, Sai llant kreeg bij zijn aanvallen op
de Italianen de steun van praktisch alle aanwe-
zige delegaties.

Inmiddels is de totale ommekeer gekomen. Vol-
gens het Italiaanse socialistische blad Avanti
heeft de Franse communistische federatie van
vakbewegirigen, de C.G.T., half januari het lid-
maatschap aangevraagd voor een vertegenwoor-
diging in het Economisch en Sociaal Comité van
de Europese Economische Gemeenschap. Het
communistische Franse vakverbond bevestigde
later deze Italiaanse berichten. Deze totale om-
mekeer betekent, dat de Fransen zich hebben
onderworpen aan een opvatting die slechts enige
maanden daarvoor als een minderheidsopvatting
van één partij werd beschouwd. Een minder-
heidsopvatting, die in het blad der Italiaanse
communisten Rinascita (Rome, dec. 1962) werd
samengevat als een poging om niet alleen de be-
langen van de vakbeweging te dienen (loonsver-
hogingen, kortere werktijden, verandering van
arbeidsovereenkomsten) maar tevens om struk-
turele veranderingen te bewerkstelligen en te
bereiken dat er meer invloed toegekend wordt
aan de werkende klasse in alle centra van eco-
nomische macht.

Van de Belgische communistische partij is uit
het partijblad Drapeau Rouge bekend, dat de
Belgische communisten nu overhellen naar het
Italiaanse standpunt.

Het standpunt van "onze eigen Nederlandse com-
munistische partij" is nog niet duidelijk onder
woorden gebracht. Men moet aannemen dat deze
stalinistische partij zich nog steeds vasthoudt aan
de traditionele extreme afwijzing van de Ge-
meenschappelijke Markt. Of is zich ook hier iets
aan het wijzigen nu zelfs de Franse communisten
- zij het met heel weinig feestvertoon - over-
stag zijn gegaan.
Temidden van al deze verwarring en onenigheid
tussen de communistische partijen staat een ding
vast: de leiders der Westeuropese communistische
partijen zien steun aan de E.E.G. alleen maar als
een tactische mogelijkheid de macht in een zich
verenigend Europa te veroveren.
Welke methoden zij daarbij willen en zullen ge-
bruiken is sterk afhankelijk van de situatie waar-
in het integratieproces zich bevindt.
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Wenken voor de vakantie
Laat ik nou altijd gedacht hebben,
dat vakantie een (te) korte zorge-
loze periode in het roezemoezige
leven van alledag behoort te zijn!
Altijd heb ik gemeend dat een man
in de vakantie zijn belangrijke werk
moet vergeten door in een geheel
andere omgeving heel andere din-
gen te doen, vergezeld natuurlijk

Veiligheid
voor alles

Het is ook uw belang, dat uw

man bij zijn hobby passend gereed-

schap gebruikt. Gereedschap dat

niet past, dus te groot is, of te klein,

dat niet bestemd is voor het ge-

bruik dat er van wordt gemaakt,

betekent kans op onveiligheid, kans

op ongevallen door eigen schuld.

De veiligheid moet ook ons en ook

thuis tot een goede gewoonte wor-

den!
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van zijn vrouw die dan niet behoort
te koken of stof behoort af te ne-
men in een zomerhuisje. Al ga je
maar op de fiets kamperen. als het
maar anders en vooral gemakkelijk
is, als je maar zo ongeveer leeft als
een Batavier. alleen een tikkeltje
netter natuurlijk, maar zorgeloos
moet het blijven, heb ik altijd ge-
dacht. Het leven geeft niet altijd
wat een mens ervan verwacht, een
mens is niet ideaal, hoe zou vol-
maakt zijn wat hij doet, ook wat hij
doet met zijn vakantie? Ook dat heb
ik altijd vergoelijkend overwogen.
als ik toch weer dingen deed, die
tot de sleur van alledag behoren.
Inmiddels berust ik evenwel geheel.
want ik heb de indruk. dat iedereen,
ook in zijn vakantie stikt van de
zorgen. Die indruk komt uit een
krantebericht. waar ik heel lang,
ironisch bespiegelend mee in de hand
heb gezeten. ..Overweeg alles goed
vóór de vakantie", stond er in een
van de kolommen van zo'n weke-
lijkse vrouwenpagina. waarvan er
dertien in een dozijn gaan. En daar-
op volgde een aantal wenken voor
de vakantie: Het heeft weinig zin
met een ingewikkeld kapsel op va-
kantie te gaan. want dan ziet u er
binnen een dag slordig en warm uit.
Het beste is - als u dat staat -
het haar zo kort mogelijk te laten
knippen of anders zo lang te dragen
dat u het kunt opsteken, las ik. En
ik dacht: ,.Gus. nou was ik net van
plan om het eens lekker ingewikkeld
te doen!"
Koop vooral geen kleine modieuze
badtas, want het resultaat daarvan
is alleen maar dat u ook nog armen
vol natte zwempakken en handdoe-
ken moet dragen. Koop liever een
enorme, waterdichte. Ik dacht: "Zo-
veel plaats neemt mijn bikini toch
niet ... "

Draag op het strand geen vette lip-
penstift, want als die in de zon in
de badtas zit, houdt u een vettig
rood plasje over. Ik dacht: "Ik laat
hem in de badtas staan.
En verder: Wat voor huid u ook
heeft, denk niet, dat u niet bruin kunt

worden. Zelfs als u rood haar heeft
en de fijne, witte huid in de zon
knalrood wordt, kunt u bruin wor-

( Voor Moeder

den, als u het maar langzaamaan
doet en voortdurend de zonnebrand-
olie vernieuwt. Smeer u me; olie in
als u in de zon gaat, vet u met
crème in vóór het naar bed gaan en
op den duur wordt ook uw huid een
prachtige lichtbruine. Nou ja, goed
dan, daar nemen we een half jaar
en een mannetje voor, nietwaar!
Draag aan het strand geen make-up,
die gaat niet alleen koeken, maar is
ook schadelijk. tenzij zeer vet en de
zeer vette loopt uit. Ja, hoor 'es, wel
of geen make-up en vet of niet vet.
Koop ieder jaar een paar goedkope
sandalen. die u aan het eind van
het seizoen kunt weggooien. Dan
kunt u er zonder spijt teervlekken
op krijgen en het is ook niet zo sneu
als het leer door de zon indroogt.
Eerlijk gezegd, ik zou het erg pret-
tig vinden als het leer van mijn
sandalen door de zon indroogde.
Neem in elk geval een goed insec-
tendodend middel mee op reis en
iets in die trant om uzelf mee in te
smeren. Muggebeten en muggen in
de slaapkamer kunnen uw hele va-
kantie vergallen. Laten muggen las-
tig zijn, dacht ik, maar eerder zijn
het alle kleine en grote zor.gen die
we altijd weer op onze rug krijgen.
Ik las de lijst nogeens over, de lijst
raadgevingen onder de kop: "Over-
weeg alles goed vóór de vakantie."
Tenminste één advies heb ik er bij
nadere beschouwing in gemist, na-
melijk overweeg vóór de vakantie
goed of u zoveel zorgen kunt ach-
terlaten dat het zin heeft met va-
kantie te gaan ... !

Marianne.
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Een lach en een traan
in het leven van Kees en Koos

"Je moet maar zo denken. het
hele leven is een lach en een traan,"
zei Kees 4r.oostend tegen Koos, ter-
wijl hij broederlijk zijn hand op
diens schouder legde en terwijl

en Kind)

hij zelf op zijn tanden moest bijten.
"Kan best wezen, maar ik vind het
zielig," snotterde Koos, die zich los-
rukte, het huis binnenging en regel-
recht naar zijn bed liep.
Kets keek nogeens naar de vers om-
gewoelde aarde onder de struiken
aohterin de tuin, waar vader de
avond tevoren Boef had begraven.
hun trouwe kameraad. die hen al-
tijd kwispelstaartend tegemoet was
gekomen als ze uit school kwamen.
Jarenlang had Boef zo zijn vaste
programma gehad voor elke dag.
's Morgens vroeg ging hij op de hek-
paal zitten voor het huis en hij
tuurde de straat af. Wanneer de
melkboer in de verte in zicht kwam.
haalde hij die op en dan ging hij
weer naar het verkeer zitten kijken
dat voorbij kwam en naar de men-
sen die het allemaal zo druk had-
den. Datzelfde verkeer was nu de
avond tevoren zijn dood. geworden.
of eigenlijk de kat van de buren.
Boef was altijd vriendelijk. altijd
ging zijn staart heen en weer. Hij
had maar een vijand en dat was de
kat van de buren. Wanneer hij die
zag, gingen zijn haren recht over-
eind staan en dan schoot hij er in
een wilde pen achteraan. Die avond
deed hij dat ook. Hij was zo kwaad,
dat hij niet de auto zag, die snel
dichterbij kwam toen hij de straat
overstak. De jongens waren ontroost-
baar geweest die ochtend en vader
had toegegeven dat hij zelf met een
brok in de keel Boef had begraven.
Moeder zei: .,We zullen eens kijken
naar een nieuwe hond."
Koos beweerde dat ze nooit weer
zo'n lieve hond zouden vinden als
Boef. ,.Daar was er maar één van."

zei hij bedroefd. Hij lag die middag
verslagen op bed. Steeds weer zag
hij Boef voor zich, zoals die jaren-
lang om hen heen had gedarteld.
"Het was zomaar gebeurd, hij heeft
geen pijn gehad", had vader gezegd,
maar wat schoot hij daarmee op?
En, Piet van de melkboer had die
ochtend troostend gezegd dat Boef
nu misschien wel in de hondehernel
was. als die tenminste bestond. Nou.
daar had je ook wat aan. Er moest
zo gauw mogelijk een nieuwe hond
komen. dan was het tenminste niet
meer zo akelig leeg in huis, dacht
Koos. Hij kwam overeind en ging
weer naar beneden, waar Kees in de
kamer bedrukt over zijn boek zat
heen te kijken en waar moeder ern-
stig haar werk deed. Koos wenkte
Kees mee naar buiten te gaan, toen
ze bij de schuur stonden, zei hij:
..We gaan erop ui t om een nieuwe
hond. kom mee."
..Jonkie. die kun je niet zomaar op
traat vangen. zoals we laatst eens

gedaan hebben. weet je nog wel.
toen hadden we 26 honden."
..In het dierenasiel hebben ze er nog
veel meer." antwoordde Koos kort
en zijn broer vond dat wel een goed
idee. want hij zei niets meer en sa-
men liepen ze de straat uit.
Bij het asiel zei Kees: .,Misschien
hebben ze wel een hond, die er net-
zo uitziet als Boef."
..Bestaat niet." zei Koos kort, .,ik
heb altijd al gezegd dat er maar één
Boef was." Hij kreeg gelijk. Er wa-
ren tientallen honden in het asiel.
Met de baas liepen ze langs de hok-
ken, maar er was geen Boef bij. Er
waren veel oude honden en Koos
vond ze zielig, want niemand wilde
ze meer hebben. Ze wennen niet
meer, maar ze hebben het hier ook
goed, wist hij. Tweemaal gingen ze
de hokken langs. tweemaal schud-
den ze tenslotte het hoofd. Kees zei:
,.Nee. meneer, wij zoeken eigenlijk
een jonge hond."
De man dacht na en zei toen: ,.Ga
dan nogeens bij de voorzitter van
de Dierenbescherming kijken. die
heeft nog wel eens een paar jonge

honden thuis, die hem daar ge-
bracht worden."
Dat deden ze. Met nieuwe hoop en
op een drafje liepen ze bij de voor-
zitter binnen, die een tassenwinkel
had maar eigenlijk meer om dieren
dan om tassen gaf. Glimlachend
hoorde hij hun droeve verhaal aan.
Toen zei hij: .,Dan heb ik precies wat
jullie zoeken, kom maar eens mee."
En. in de kamer liet hij hen een
klein zwart hondje zien, dat hoog
op zijn poten stond, aan elke poot,
aan het puntje van zijn lange staart
en op zijn borst een witte vlek had.
"Het is geen rashond," zei hij. "De
mensen noemen dit vuilnisbakken-
ras, maar zulke honden zijn vaak
liever dan echte rashonden."
,.Wij zoeken geen rashond, wij zoe-
ken een kameraad," zei Kees wijs en
stoer. "Neem hem dan," raadde de
voorzitter. .,Hij is hier vanmorgen
in een schoenendoos bezorgd, ik ken

(vervolg op pag. 26)

Uitslag Pinksterpuzzel
voor de jeugd

Stapels oplossingen zijn er binnen-
gekomen van de jeugdpuzzel die in
het meinummer van het Korpsblad
Rijkspolitie was opgenomen. De
meeste oplossingen waren nog goed
ook en dat maakte het toekennen
van de prijzen niet zo gemakkelijk.
Het lot moest beslissen en de drie
jeugdpockets worden toegezonden
aan:
Ineke Nijmeijer, Prins Bernhardlaan

12, Coevorden;
Liesbeth van Bentern, Kerkplein 7,

Sint Pancras, en
Eddy van Dijk, Havikstraat 35,

Haarlem.
Veel fJlezier
er mee!

*
Hiernaast de
oplossing van
de puzzel. R
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KEES en KOOS
(vervolg van pag. 25)

hem dus nog niet zolang, maar je
zult plezier aan hem beleven."
Zo kwamen de jongens met een
hond thuis. "Als we hem nou maar
mogen houden," mompelde Koos nog
bij de keukendeur, maar dat viel mee.
Moeder was meteen vertederd en
riep: "aoh, wat een schatje, maar
wat heeft 'ie een lange staart. Zie
je dat die steeds maar heen en weer
zwiebert? Weet je wat, laten we
hem Zwiebertje noemen."
En later lachte vader ook: ,,'s Jonge
sjonge," grinnikte hij, "wat een
monster. En kijk eens wat een hoge
poten. Daar zul je wat van beleven,
die wordt wel zo hoog als de tafel."
Koos kwam meteen in de verdedi-
ging: "Da's juist leuk als het een
grote wordt, dan kan 'ie op het huis
passen en dan gaan we met hem op
jacht." riep hij, "op de berenjacht
in het bos en ... " Wat hij verder
zei ging verloren omdat Zwiebertje
de tanden in het vloerkleed had ge-
zet en luid werd vermaand. waarom
ze allemaal lachten.
"Zie je wel," zei Kees, "het leven
is een lach en een traan of vandaag
een traan en een lach ... "

anno Bastiaans.

HERALDISCHE VERKENNINGEN
(vervolg van pag. 18)

lons en van Philips Willem, Prins
van Oranje, zo duidelijk heb laten
afbeelden, moet ik er nu toch wel
iets van vertellen.
Boven beide wapens ziet u drie hel-
men. Heraldisch rechts, de belang-
rijkste plaats, vindt u bij Philips
Willem een gekroonde helm, waar-
boven uit een "tuin" een vlucht
komt. Op iedere vleugel daarvan is
een schuinbalk met lindeblaadjes
afgebeeld. Dit is de helm met het
helmteken van het geslacht Nassau.
U vindt hem in het zegel van René
op de tweede plaats, in het midden.
Op de heraldisch rechter plaats op
het zegel van René ziet u een herte-
gewei opkomend uit een gekroonde
helm. Dit is de helm van Oranje.

Bij Philips WilJem staat deze helm
in het midden.
De heraldisch linker helm is op bei-
de zegels de helm van Katzenein-
bogen, een vlucht opkomend uit een
gekroonde helm, waarvan elke vleu-
gel beladen is met een cirkelvormig
schild met een leeuw.
Op het zegel van Philips Willem
zien we verder nog de keten van het
Gulden Vlies, waarin Prins Willem
I in 1556 was benoemd en die hij
sindsdien in zijn zegels liet afbeel-
den. De schakels van deze ketting
worden gevormd door gestyleerde
vuurslagen, een vuursteen in metaal
gevat. met als handvat twee krullen.
Onder aan de ketting bengelt een
lam.

Vele inzendingen Pinksterpuzzel
Vele tientallen nijvere puzzelaars
hebben zich op de pinksterkruis-
woordpuzzel geworpen, die zo een-
voudig- leek, maar toch nog diverse
addertjes-onder-het-gras bleek te
bergen. Het begon al bij 1 horizon-
taal waar de zwenking van de aar-
de niet rotatie maar nutatie behoor-
de te zijn, waar velen niet "op"

. Piccolo

DE~
AANHANGWAGEN

• Gebouwd op
lichtgewicht onderstel

• Het eigen gewicht bedraagt
slechts 95 kg. daardoor is deze
wagen geschikt voor elke persenen-
wagen - OOk de kleinste.
LHemlr In stroomlijn- en vierkant model.
lf..lultbaar deksel.
Talloz. mogelijkheden voor elk bedrijf.
Id.all voor U vaclntie.
Vralg
prespectus __ _.

Wilt U goed verzekerd zijn en toch billijke premiën betalen?
Wendt U dan VO 0 R ALLE VERZ EKE RI NG EN tot de
Verzekering Maatschappijen ,,0 NSB E LA N G" te Amersfoort

kwamen, waardoor zij uiteraard ook
in verdere moeilijkheden raakten.
Dat benam menigeen een kans op
een van de twee prijzen van f 10,-
elk, die nu - vanwege vele goede
inzendingen - na loting zijn ge-
wonnen door:
de wachtm. le kJ. ]. Vleeshouwers

Hoofdstraat 99 te Schimmert,
en door

B. Muilwijk, Vlielandsestraat 33 te
's-Gravenhage.

Zij krijgen hun prijs per cheque
thuisgestuurd. En hierbij de oplos-
sing van de puzzel:

NU TATIE ~
liD

TA 5
U~ Ol I E~ D BAA Rm TAB RI~R 0 K R IK ANI S~KEA ~ ROBm PA AC l ~ L E EG L 0 PE N~ N P.
E L T E N~ E E M~ P U IS T

!J~ OM A~ K~ L E K~ R
KM ~ E L K~ VE R~ RE

5 E~ ARK~T ~ IK E~ KGP p. UI K~SO P~ I E D E RAW ~ REIS T E R E N D~N 0T !J K~ NEO ~ AL G~ R I E
E Z El~M OK~H IN TL E RIN G~ Kmp LA GG E
S~ SAMEN ~ AREN A~ N
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Verplaatsingen
STAF ALGE=~ L'\SPECTEUR
Per 15-;-'63: A. W. Veen vliet, wmr. le
kl., van "s-Gravenhage naar Utrecht;
J. Ku ijn, wrnr., van 's-Gravenhage
naar Eindhoven.

RESSORT A:tISTERDAM
Per 1-5-'63: S. Borger, owmr., van
Schalk wijk en Tul! en 't Waal naar
Houten.

ItESSO!lT 's-GRA VENHAGE
Per 20-5-'63: F. J. Degoedt, wmr. te
kl., van Oostvoorne naar Nieuw-Lek-
kerland.
Per 27-5-'63: D. Hamerslag, wmr. le
kl., van Westmaas naar Oostvoorne.

RESSORT 's-HERTOGENBOSCH
Per 14-5-'63: B. de Wilde, owmr., van
Budel naar Grave.
Per 15-5-'63: J. F. Evers, owmr., van
Maarheeze naar Budel.
Per 27-5-'63: J. v. Bruggen, wmr. le
kl., van Nieuwendijk naar Rijswijk.
Per 28-5-'G3: J. W. v. Amptirig, wmr.
le kl., van Vlodrop naar Venray.
Per 1-6-'63: M. J. Schmitz, wmr. le
kl., van Heeze naar Maarheeze.
Per 4-ij-'63: C. G. van Os, adjudant,
van Eindhoven naar 's-Hertogenbosch.

RESSORT ARNHEM
Per 7-5-'63: H. Kolk, wmr. le kl., van
Zwartsluis naar IJsselmuiden.
Per 15-5-'63: B. v. Twil!ert, officier 2e
kl. , van Nijmegen naar Arnhem.
Per 21-5-'63: L. Schoenmaker, wmr.
le kl., van Kloosterdijk naar Olde-
markt.

RESSORT GRONINGEN
Per 3-5-'63: L. Kollen, wmr., van Ex-
100 naar Ruinen.
Per 13-5-'63: A. Alberda, wmr. re kl..
van Augustmusga naar Buitenpost:
A. Kosters, wmr. re kl., van Norg
naar Exloo.
Per f'ó-5-'63: F. Zijlstra, wmr. te kl.,
van Assen naar Vlieland.
Per 21-5-'63: B. Reitsma, owmr., van
Vlieland naar Menaldum.

Personalia
Per 1-6-'63: G. J. Overbeek, adjudant,
van Wehe naar Borculo.

Aanwijzing voor functie
RESSORT ARNHEM
Per 1-6-'63: Adjudant G. J. Overbeek
tot groepscommandant te Borculo.

Bevorderingen
RESSORT AMSTERDAM
tot opperwachtmeester:
Per 1-8-'62: J. H. Colegem, Stouten-
burg.

RESSORT 's-GRA VENHAGE
tot opperwachtmeester:
Per 20-5-'63: F. J. Degoedt, Nieuw-
Lekkerland.
Per 1-6-'63: L. M. Berkelaar, Hekelin-
gen.

tot adm. ambt. C 2 in v.d.:
Per 1-12-'62: C. B. de Ridder, Dor-
drecht.

RESSORT 's-HERTOGENBOSCH
tot opperwachtmeester:
Per 1-6-'63: M. J. Schrni tz, Maarheeze.

RESSORT ARNHEM
tot dirigerend officier 3e kl.:
Per 1-1-'63: J. Zijp, Almelo.

tot opperwachtmeester:
Per 1-1-'63: Th. Lourens, Nijmegen.

RESSORT GRONINGEN
tot opperwachtmeester:
Per 15-5-'63: F. Zijlstra, Vlieland.

In dienst getreden
ALGE)I. L.'\SPECTIE
Per 1-5-'63: L. Buitendijk, rijksambte-
naar E te 's-Gravenhage (Wagenpark
Alg. Insp.).
Per 1-6-'63: Mej. S. de Graaf, typiste
op a.c, te 's-Gravenhage (Sectie Bijz.
Verkeerstaken).

RESSORT AMSTERDAM
Per 1-6-'63: P. J. Thoral, schrijver op
a.c. te Weesp.
RESSORT 's-GRA VENHAGE
Per 1-6-'63: R. Paul, SChrijver i.t.d. te
's-Gravenhage.
RESSORT 's-HERTOGENBOSCH

SChrijver i.t.d.:
Per 1')-5-'63: M. C. Vermeulen te St.
Oedenrode; H. Gallas te Veldhoven;
D. M. Oeghoede te Waalre; L. M. G.
Gal!as te Best; H. Beckers te Deurne.
Per )-6-'63: D. Stofberg te Beek en
Donk.
Per 10-6-'63: C. B. v.d. Kroft te Uden;
G. J. Absen te Oisterwijk.
RESSORT ARNHEM
Per 15-5-'63: J. Wardenaar, SChrijver
te Borne.
RESSORT GRONINGEN
Per 15-5-'63: S. Glazenborg, schrijver
te Finsterwolde; H. Alberts, schrijver
te Exloo.

De dienst verlaten
RESSORT 's-GRAVENHAGE
Per 1-6-'63: J. J. de Muijnck, owmr.
te Rotterdam; J. W. Romijn, adm. k r,
op a.c. te Alblasserdam.
RESSORT 's-HERTOGENBOSCH
Per 1-6-'63: J. F. M. A. Baijens, wmr.
te kl. en A. H. P. J. Bodaan, wmr.
te Zundert; J. F. Zwarthoed, wmr. re
kl. te Nuenen.
RESSORT ARNHEM
Per 1-6-'63: G. A. M. Wol thuis, adju-
dant te Borne; A. Rens, wmr. le kl.
te Hattem; P. C. Smedema, wmr. te
kl. te Urk.
RESSORT GRONINGEN
Per 1-6-'63: A. Boonstra, owmr. te
Dronrijp; H. de Groot, wmr. le kl. te
Spannum.
OPLEIDINGSSCHOOL ARNHEM
Per 16-4-'63: P. M. J. C. F. van mn-
ther, adspirant te Arnhem.

Ambtsjubilea

Owmr.
P. van der Stoep

Loosdrecht
ressort Amsterdam

25 joor op 3·8·1963

Owmr.
W. Hanekamp

Enkhuizen
ressort Amsterdam

25 joar op 8·8·1963

Adjudant
J. Schoonoord

Alkmoar
ressort Amsterdam

25 joor op 8·8-1963

Wmr. le kl.
e. A. Jongste

Wassenaar
ress. 's-Gravenhage
25 joar op 21-7-1963

Wmr. le kl.
J. Smit
Oudorp

ressort Amsterdam
25 jaor op 25-7-1963

Owmr.
A. Swart

's-Gravenhage
ress. 's-Gravenhage
25 jaar op 27-7-1963

Owmr.
J. L. V. d. Pauw

Muiderberg
ressort Amsterdam

25 jaor op 3-8-1963

Wmr. le kl.
e. H. V. d. Meer

Oostvoorne
ress. 's-Gravenhage
25 jaar op 3-8-1963
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Wmr. 1e kl.
A. louwes

"s-Grcvenhoqe
ress. 's-Gravenhage
25 jaar op 8-8-1963

Owmr.
P. J. M. de Klerk

Drunen
ress. 's-Hert.bosch

25 jaar op 18·5·1963

Owmr.
G. J. Jonsen

Varsseveld
ressort Arnhem

25 jaar op 4-7-1963

Owmr.
J. Kammeijer

Epe
ressort Arnhem

25 jaar op 8·8-1963

Owmr.
J. Wesseling

Vries
ressort Groningen

25 jaar op 3·8-1963

28

Adjudant
C. P. A. Kanters

's-Gravenhage
ress. 's-Grovenhage
25 jaar op 20·4-1963

Wmr. 1e kl.
S. G. M. de Kok

Bosschenhoofd
ress. 's-Hert.bosch

25 jaaf op 16·5-1963

Owmr.
T. Ploten kamp

Twello
ressort Arnhem

25 jaar op 22·7-1963

Owmr.
H. J. v: Holteren

Wehl
ressort Arnhem

25 jaar op 9-8-1963

Owmr.
G. Wiersma
Winsum-Gr.

ressort Groningen
25 jaar op 6-8·1963

Owmr.
J. J. de Graaf

Linne
ress. 's-Her+.bosch

25 jaar op 3-8-1963

Owmr.
C. Bijl

Kruisland
ress. 's-Hert.bosch

25 jaar op 16·5-1963

Owmr.
D. van ludolphy

De Krim
ressort Arnhem

25 jaar op 3·8·1963

Owmr.
J. Zeelenberg

Losser
ressort Arnhem

25 jaar op 10-8-1963

Owmr.
E. Vedder

Exloo
ressort Groningen

25 jaar op 8-8-1963

Owrnr.
A. C. v. d. Heuvel

Sameren
ress. 's-Hert.bosch

25 jaar op 3-8-1963

Wmr. 1e kl.
J. G. v. d. Vijver

Breda
rees. 's-Hert.bosch

25 jaar op 12-5·1963

Owmr.
W. van 't Sant

Nijmegen
ressort Arnhem

25 jaa r op 3·8·1963

Owmr.
M. W. de Kunder

Boxtel
ress. "s-Hert.bosch

25 jaar op 7-6-1963

Owmr.
H. Boeve
lienden

ressort Arnhem
25 jaar op,28-6-1963

Wmr. 1e kl.
J. J. de Vos

Borne
ressort Arnhem

25 jaar op 4-8·1963

Adjudant
J. R. Piening
Finsterwolde

ressort Groningen
25 jaar op 22·6-1963

Wmr. 1e kl.
K. Koning

Appingedam
ressort Groningen

25 jaar op 16·8·1963

Owmr.
J. H. Heuver

Havelte
ressort Groningen

25 jaar op 3-8-1963

Owmr.
C. l. de longen

Venlo
Rijkspol itie te Water
25 jaar op 23·6-1963

Owmr.
N. D. Smits

Breda
ress. 's-Hert.bosch

25 jaar op 20-5·1963

Wmr. 1e kl.
G. H. te Pos

Giesbeek
ressort-Arnhem

25 jaar op 1·7·1963

Owmr.
A. Goedhort

Wezep
ressort Arnhem

25 jaar op 8·8·1963

Owmr.
H. G. Strover

Marum
ressort Groningen

25 jaar op 3·8-1963

Adjudant
H. Euwema

Arnhem,Opl.school
Algemene Inspectie
25 jaar op 11·7-1963
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De bisschop van Roermond, mgr. P. Moors, legt aan voor het openingsschot.
Het zal een voltreffer worden. De "gouverneur", mr dr F. Houben (rechts)
kijkt kritisch toe.

In Leverov: 6000 schutters op feest van
mensen die van het leven houden

District Roermond rooide het met eigen krachten . .

Tekst en foto's: owmr. J. J. H. V A N A ER S SEN te Nijmegen

"Daar komen de schutters, daar ko-
men ze aan; de mannetjesputters
van Rotterdam." Zo bezong Koos
Speenhof de Rotterdamse schutters
uit het verre verleden, maar wie
heden ten dage de schutters nog
werkelijk voorbij wil zien trekken,
zal er toch voor naar het Limburgse
land moeten. En wie het op waarlijk
grootse wijze zou willen zien gebeu-
ren, kan niet beter doen dan eens
het jaarlijkse internationale Oud
Limburgse Schuttersfeest te gaan
meemaken, zoals wij dat deden op
zondag 7 juli, met nog zo'n slordige
veertigduizend andere toeschouwers
en vele wereldlijke en kerkelijke
autoriteiten, in het Zuid-Limburgse
plaatsje Leveroy.

Leverroy kunt ge op de landkaart
vinden ten westen van Roermond.
onder Weert. Het behoort bestuur-
lijk tot de gemeenten Nederweert,
Heythuizen en Baexem. Het plaatsje
telt ongeveer 1000 inwoners, waar-
van er 665 in Nederweert, 255 in
Heythuizen en 80 in Baexem wonen.

Maar Leveroy mag dan klein zijn,
het heeft in de schuuersioereld een
grote faam. Sedert tien jaar mag de
plaatselijke schutterij St. Barbara
zich het beste schutterskorps van de
beide Limburgen (Belgisch en Ne-
derlands) noemen, na in 1960 te
Limbricht en in 1962 in het Belgi-
sche Kaulille het Oud Limburgs
Schuttersfeest gewonnen te hebben.
Zo'n overwinning geeft de overwin-
naar het recht het daaropvolgend
jaar het schuttersfeest te organise-
ren, zonder er nochtans zelf aan te
mogen deelnemen.

Dat de organisatie van dit schutters-
feest naast de grote eer voorwaar
geen sinecure is, zal duidelijk zijn
als men weet, dat in Leveroy niet
minder dan 120 korpsen, gezamen-
lijk ongeveer 6000 schutters tellende,
deelnamen aan dit gebeuren, dat
men waarlijk niet anders dan een
feest zou kunnen noemen. De trots
die in de welkomstwoorden van de
heer P. Spiertz, burgemeester van
Nederweert, bij de begroeting van
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De R.P.-Kapel beleeft weer
een druk seizoen. Dit is een
beeld van een bijzonder con-
cert, namelijk voor het perso-
neel en ongeveer 400kinderen
van de Martha-Stichting te
Alphen a.d. Rijn, die prompt
vrienden werden van het Korps
Rijkspolitie.
(Foto: Laros, Alphen a.d, Rijn)
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de vele hoge gasten doorklonk, was
dan ook alleszins begrijpelijk en ge-
rechtvaardigd.
Men moet het feitelijk hebben mee-
gemaakt, om iets van deze feeste-
lijkheid werkelijk te kunnen proeven.
Men speurt het aan de manier waar-
op de gehele dorpsgemeenschap zich
heeft opgemaakt, om de bezoekers
waardig te ontvangen. Men proeft
de Limburgse gemoedelijkheid aan
de wijze waarop "vader" bisschop,
Z. E. mgr. P. Moors en de Commis-
saris van de Koningin (die men hier
"mijnheer de gouverneur" noemt),
Z. E. mr. dr. F. Houben, zich met
de feestvierenden verenigen. En
ook aan de wijze waarop de excel-
lenties, de edelachtbare en de eer-
waarde heren de openingsschoten
lossen, nadat pastoor P. A. J. Geurts
in zijn openingagebed naar oud-Lim-
burgs gebruik, onder andere heeft
gesproken van dit "Schone Lim-
burgse feest van mensen, die van
het leven houden".

Optocht
Maar bovenal feestelijk is de op-
tocht van de 120 deelnemende korp-
sen in hun fleurige en kleurige kle-
dij. De Belgen uit St. Huibrecht-

De autoriteiten begeven zich naar de schietboom voor de officiele opening.
Op de voorgrond de bisschop van Roermond Z. E. mgr. P. Moors, midden Z. E.
mr dr F. Houben, Comm. der Koningin in de provincie Limburg, rechts de
Belgische voorzitter van de Provincieraad de heer Smeets, die gouverneur
dr L. Roppe verving. Achter de bisschop de federatievoorzitter, mr Fr. Haff-
mans. Op de achtergrond de overste P. J. van Boon, die als jurylid optrad.

Lille, Oppitter, Opoeteren. Kinrooi,
Kessenich, Kaulille en hoe de plaats-
jes verder allemaal mogen heten, in
hun meestal middeleeuwse kledij.
vormen een lust voor het oog. Maar
ook onze eigen Nederlandse Lim-
burgers, in kledij van wat recenter
datum, al vlamt de folklore er ook

2

hier nog' volop af. bieden de gul
applaudi erende toeschouwers een
prachtig chouw pel.
In het volle be ef van hun waardig-
heid schrijden de Koningen en Ko-
ninginnen, de Keizers en de Keize-
rinnen, soms vergezeld van een com-
plete hofhouding. aan het hoofd van
hun schutters.
Vermaard zijn de ..bielemenkes", die
hun naam ontlenen aan de geweldi-
ge ,.biel" (bijl). die zij over de
schouder dragen. Hun kinnen zijn
versierd met geweldige baarden en
over hun kleding dragen zij tot bijna
aan de grond reikende voorschotten.
Ontelbaar zijn de generaals, de ko-
lonels, kapiteins en officieren van
lagere rangorde in de eindeloos
voorbijtrekkende stoet, die ieder zo
geboeid houdt, dat niemand er aan
denkt zijn plaats te verlaten voor-
aleer de laatste schutter voorbij is
gedefileerd.

Om eer en plezier
Na het defilé trekken de duizenden
naar het enorme feestterrein, waar
inmiddels aan een lange rij schiet-
bomen (28) het prijsschieten is be-
gonnen. Terwijl de schutters in een
verwoed gevecht zijn gewikkeld om
de hoogste eer, laten elders op het
feestterrein de tamboers hun roffels
klinken, zwaaien de vendeliers hun
vaandels en marcheren de drum-
bands onder het kritisch oog van de
jury en de bewonderende bijval van
de omstanders.
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Een korte "krijgsraad" voor de optocht begint, De adjudant J, van Rooij,
belast met de leiding van de optocht, laat zich nog vlug even inlichten, De
wachtmeester 1e klas rechts op de foto heeft er kennelijk een zwaar hoofd in,

Middelerwijl trekken de kasteleins
in grote feesttenten de bierkranen
open, want zongen niet de oude gil-
debroeders "hoog het g.as, hoog het
hart, hoog het lied?" Ook dat hoort
bij een schuttersfeest.

/

Ook politie
Het middernachtelijk uur is ver ge-
passeerd als de rayoncommandant,
wachtmeester l e kt. H. W, H. Jans-
sen weer "alleen" is in zijn domein.
Een klein legertje collega's heeft
hem, onder aanvoering van districts-
adjudant J. J. Naus en het wakend
oog van de districtscommandant,
majoor W. A. Hulsmans, bijgestaan
om alles ordelijk te laten verlopen.
Ook dat betekende geen sinecure.
Het district Roermond heeft het ge-
heel met eigen krachten voor elkaar
gekregen, zij het, dat de' steun van
het bureau Verkeerszaken, met
.,Travia's" en autofoons, zeer wel-
kom was. De verplaatsbare en radio-
grafisch te bedienen verkeerslichten
had men opgesteld op Rijksweg E 9
(Roermond- Weert), onder Kelpen.
Daar verwachtte men namelijk de
grootste drukte, die achteraf nog
groter bleek dan men aanvankelijk
had verondersteld. De beschikbare
parkeerruimte bleek, ondanks res-
pectabele afmetingen, zelfs te klein.
Maar ook daar werd een oplossing
voor gevonden, door in allerijl
nood-parkeerplaatsen in te richten.
Bij dit knelpunt zwaaide opperwacht-
meester W. Verbeten, vervangend
groepscommandant van de verkeers-
groep Roermond de scepter. De al-

gehele verkeersleiding was in han-
den van de commandant verkeers-
groep Roermond, adjudant H. den
Broeder.
Door middel van de autofoons werd
het verkeer op een smal landwegge-
tje, waarover de autobussen hun
standplaats moesten bereiken, ge-
regeld. Op het "hoofdkwartier", ge-
vestigd in een school in het centrum
van het dorp, recht tegenover de
ere-tribune, kwamen de draden sa-
men. Opperwachtmeester H. van der

Waa, bureauchef te Roermond, ver-
zamelde er de gegevens, nodig voor
een .perfecte organisatie.
Daar was ook de groepscommandant
Nederweert, de adjudant J. van
Rooy, in wiens territoir het gebeu-
ren zich afspeelde, die trouwens ook
elders vertoefde, want hij fungeer-
de als "commandant feestterrein"
en had het oppertoezicht bij de op-
tocht in handen.
Vier motorrijders waren beschikbaar
om op het uitgestrekte, hermetisch
afgesloten parcours, te assisteren
waar dit nodig mocht blijken. Zij
vormden ook het ere-escorte voor de
bisschop. en de gouverneur.

De manschappen waren ingedeeld
in ploegen, zodat niemand werd
overbelast en ieder niet langer dan
zijn normale diensttijd in actie be-
hoefde te zijn. Uitgezonderd de be-
dienaren van de Travia's en de ver-
keersspecialisten, die praktisch van
het begin tot aan het einde in touw
zijn geweest.
Zo zorgde het Korps Rijkspolitie, in
uitstekend verband samenwerkend,
ervoor dat het Oud Limburgs Schut-
tersfeest 1963 ook voor wat de orde
en het verkeer betreft, als een ge-
slaagd festijn de historie, van dit
reeds zo rijk aan geschiedenis zijnde
feest, kan ingaan.

De Uitgevers.

Abonnement Korpsblad nu 5 gulden per jaar

In overleg met de redactie is besloten de buitengewoon

lage abonnementsprijs van f 3,50 met ingang van de vijfde

jaargang, dit is per september a.s. te herzien en vast te stel-

len op f 5,- per jaar. Een en ander is noodzakelijk ge-

bleken om het peil van de uitvoering van ons Korpsblad te

handhaven en te verbeteren. Wij zijn ervan overtuigd dat

u als abonnee, indien u om u heen ziet en vergelijkt, deze

noodzakelijke herziening zult begrijpen.

De inning van het abonnementsgeld voor het beroepspersoneel
geschiedt op de normale wijze, dus door inhouding via de
comptabele, of door betaling per eigen giro of postwissel in-
dien men dit wenst.
Het reserve-personeel ontvangt in de loop van augustus een
kaartje met het verzoek het abonnementsgeld over te maken
vóór 10 september.

Aan on:e abonnees,

8
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TSJECHOSLOWAKIJE "heilstaat" zonder vrijheid (111)

Autobewaking : extra
Praagse

Praag, blijkens een spreuk in het
stadswapen de moeder der steden,
herbergt l.300.000 inwoners. Om-
streeks tien procent van de totale
Tsjechische bevolking leeft en
werkt er aan beide oevers van de
Moldau, die de stad doorkruist en
waarin - hoe kan het anders -
Smetana een museum kreeg. Een
grote stad biedt doorgaans vele mo-
gelijkheden tot menselijk contact en
een openhartig gesprek, maar wie
daar in Praag op ui t is, beleeft er
enerverende ogenblikken en stui t
op een grote mate van voorzichtig-
heid en terughoudendheid, op men-
sen die - hoe vriendelijk voor het
overige ook - op wat dieper gra-
vende vragen naar Tsjechische
maatschappelijke en politieke ver-
houdingen, even onaandoenlijk blij-
ven zwijgen als de 30 fraaie beel-
den op de 520 meter lange Karels-
brug, die het centrum van Praag en
het oude stadsdeel Mala Strana al
sinds vijf eeuwen verbindt. Want,
over die brug, met de oude Sint Vi-
tus boven smalle straatjes en plein-
tjes van Mala Strana dat uit het
water van de Moldau oprijst tegen
de heuvels, staat Hradcany.
De in de negende eeuw uit hout ge-
bouwde burcht, later in steen her-
bouwd en door Karel IV tot een
echt paleis gemaakt is nu de resi-
dentie van de president Antenin
Nevetny, die u overal in het land in
openbare gelegenheden aankijkt uit
een portretlijst. Hij was eens arbei-
der, nu de grote man die in Hrad-
cany woont in een van de gebou-
wencomplexen boven de oude stad,
waar het papieren hart klopt van
de heilstaat in wording. Daar wordt
georganiseerd en gecontroleerd
("Van beide teveel", zeggen vele
Tsjechen) en vooral gecentraliseerd
omdat Lenin, wiens portret nu ook
overal te zien is, de grote man werd
en nu eenmaal heeft gezegd dat ver-
trouwen goed, maar controleren veel
beter is. Dat weet de man in de
Praagse straat ook en daarom is hij
voorzich tig. want het is mysterieus
en onmogelijk na te gaan hoe gril-
lig de draden door het land lopen
waarlangs de informaties binnen-
komen in de vele kamers van Hrad-
cany en de andere regeringsgebou-
wen. Het is bepaald niet zo, dat in
Praag de mensheid in lompen ge-
huld. met tranen in de ogen en hon-
ger in de hals over de trottoirs
schuifelt, dat er overvalwagens door

4
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Het Venceslasplein in het hort van Praag.

de straten rijden, dat er dageijks
mensen uit hun huizen gesleurd en
achter de grote deuren gesmeten
worden. Wie met dergelijke visioe-
nen naar Tsjechoslowakije reist en
verder alleen maar tegen de faça-
den aankijkt, wat in een "normaal"
bestuurd land voldoende is, komt
om te beginnen tot de overtuiging
dat het allemaal honderd procent
meevalt en loopt gevaar als een be-
keerling terug te komen. Want, ~
ogenschijnlijk gaat alles rustig en
vrij gewoon toe: allicht als iedereen
weet dat voorzichtigheid de moeder
is van de Tsjechische porceleinkast,
waarin iedereen inkijk kan hebben,
in de porceleinkast van het maat-
schappelijk en privébestaan, waarin
elke onvoorzichtige opmerking later
kan terugkeren als een baksteen met
vertraagde boemerangwerking om
het fijne gekoesterde porcelein dat
men met moeite heeft bewaard, te
versplinteren. Uitingen van niet
loyaal zijn van verzet, van kri tiek
op het regiem sorteren geen effect,
behalve dan later wanneer degene
die zich onvoorzichtig uitliet een
groter huis wil, solliciteert naar een
goede betrekking of kinderen op de
universiteit wil hebben. De straf
volgt meestentijds niet direct op de
zonde, die echter wel wordt onthou-
den.
Dat maakt mede een reis door dit
land, een bezoek aan deze stad tot
een merkwaardige belevenis, want
het geeft die merkwaardige sfeer,

dat onbestemde gevoel dat de be-
zoeker blij ft beheersen omdat de
ana'yse ervan aanvankciijk onbe-
grijpbaar is.
Op een regenachtige middag reed
ik de moeder der steden binnen, die
overigens meer heeft van een tot een
zorgelijk bestaan vervallen adel-
lijke dame in verwaarloosde kle-
ding maar met onuitwisbare teke-
nen van oude glorie en distinctie.
Autorijden in Amsterdam, dat toch
het inwonertal van een flinke stad
kleiner is dan Praag, geeft aanzien-
lijk meer zorgen dan het verkeer in
de Tsjechische hoofdstad, dat naar
schatting op hooguit een vijfde van
het Amsterdamse ligt. Want Praag
is de hoofdstad van het land waar
weliswaar de Skoda en de Tatra ge-
maakt worden, maar de Skoda
(hier f 5250,-) kost in zijn baker-
mat krapaan tweemaal zoveel en de
sierlijke, snelle en veel grotere Ta-
tra is helemaal niet te betalen. Bo-
vendien is er een wachtlijst voor
adspirant-kopers, die ook moeten
aantonen dat zij een auto nodig
hebben en dan nog ongeveer drie
jaar moeten wachten. Met een ben-
zineprijs van ruim een gulden per
liter super met zo weinig octaan
dat een auto die er hier niet aan
denkt, tijdens de hele reis door
Tsjechoslowakije onheilspellend pin-
gelt, verklaart dat veel. Het maakt
allemaal duidelijk waarom de rode
trams met rode sterren in de Tsje-
chische steden de vervoermiddelen
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bij uitstek zijn, want tenslotte kun
je daar voor 60 Heller of pak-weg
15 cent desgewenst 30 kilometer in
blijven zitten, althans buiten de
spitsuren, want daarbinnen is het
gegarandeerd staan of hangend aan
treeplank en leuning het beste er-
van hopen. Het is niet verwonder-
lijk, dat velen die vroeger scholden
op de levensstaat en de grote auto's
van fabrikanten en grootgrondbe-
zitters, die dat immers slechts kon-
den doen ten koste van het volk,
niet bepaald juichend constateren
dat nu die twee bevolkingsgroepen
zijn opgelost in de massa, hun bezit
dienstbaar gemaakt aan het volk
zoals dat heet, met name de hogere
regeringsambtenaren in de glanzen-
de, zoevende Tatra's rijden.
"Nou ja", zei mij iemand, "er is
tenslotte ook nog zoiets als repre-
sentatie."
Ik stopte op het brede Vcnceslas-
plein in het hart van Praag, eigen-
lijk met een tikje bange twijfel in
het hart, twijfel aangaande de voor
mij onleesbare tekst van een bord
langs het trottoir dat op parkeren
scheen te slaan en twij fel over de
vraag of ik een hotelkamer zou
kunnen krijgen. Want, had niet de
gerenommeerde fabrikant van reis-
gidscn, wiens eerste produkt van
een land achter het ijzeren gordijn
zich in mijn bagage bevond, ge-
schreven dat men alle hotelkosten
in Nederland dient te voldoen, er
veuchers voor in de plaats krijgt,
waarmee de hotels betaald moeten
worden. Ik had niets betaald, be-
zat derhalve geen veuchers en had
ook geen contact gehad met het

/

Tsjechische staats-v.v.V. en -reisbu-
reau Cedek, maar vond zonder
moeite een kamer in het eerste het
beste hotel op mijn pad aan het
Venceslasplein, in het Zlata Husa
oftewel de "Gouden Gans". Zodat
men de Tsjechische staat niet - zo-
als hij doet - kan betichten van het
devies "binnen is binnen".
Winkelen is in een vreemd land
altijd een boeiende bezigheid, in
een land achter het gordijn is het
ze.fs noodzakelijk wil men enige
vergelijkingen maken. Daarom
daalde ik de vele trappen van het
hotel af. Buiten zag ik dat er een
politieman op wacht stond bij mijn
auto, die ik derhalve vlot verwaar-
loosde omdat ik nooit een goedko-
per, betrouwbaarder en naar zou
blijken ook hardnekkiger bewaker
zou kunnen krijgen. Niet dat er in
dit land veel wordt gestolen, want
diefstal wordt streng gestraft, voor-
al wanneer gezegd kan worden dat
de dader zich verrijkt heeft ten na-
dele van het volk en dat kan al
gauw, maar zeker is tenslotte zeker.
Overigens kan bijna niemand in dit
land van een "westerse" auto afblij-
ven. Ongeveer iedereen blijft staan
- vooral in de stadjes en dorpen
op het platteland - om het model
te bewonderen, op het blik te klop-
pen en de vering te proberen van
het in dit land onbekende en niet
te krijgen produkt van de westerse
kapitalistische industrie.
Ik ging langs de etalages en kran-
tensta!letjes op het Venceslasplein
en noteerde (alles berekend naar de
toeristenkoers. die dus de helft van
de officiële is en waarbij 1 Kroon

Aangezien auto's duur zi;n, riiden er vele oude brikies, hier "rustend" op een plein in
het Praagse Mala Strono. Boven de "leeftijd" van 10 jaar mogen ze trouwens niet meer

verhandeld worden, wel uitgeleend.

Er wordt dikwi;ls in trui en spijkerbroek
gedanst op Amerikaanse jazzmuziek.

geldt voor 27 cent): een nylon on-
derjurk f 75,-, een damesmantel
van twijfelachtige kwaliteit en over-
al te zien in hetzelfde model en de-
zelfde kleur f 216,-, schoenen
kwaliteit als bij ons in de oorlog
f 13,50, van goede kwaliteit f 54,-
en tot mijn verbazing slechts in en-
kele maten en kleuren verkrijgbaar
omdat blijkbaar het plan op dat mo-
ment niet voorzag in groter of klei-
ner voeten of in andere dan gelijk-
geschakel de smaak, een herenkos-
tuum ongeveer f 378,- (kwaliteit
gelijk aan een kostuum van om-
streeks f 100,- in ons land), een
damesjapon (ook weinig keus en
goedkope confectiekwaliteit) f 50,-
tot f 125,-, radiotoestellen, naar
formaat en prestatie gelijk aan een
apparaatje hier van f 75,-, om-
streeks f 160,-, maar daar dragen
die Tsjechische toestellen dan ook
de naam Sputnik voor, televisie-
toestellen (grootste beeldbuis 43
centimeter, meest gangbare 36 cen-
timeter) ruim f 700,-.
Vooral bij kleding geld t dat alle
waar heel sterk naar z'n geld is en
dat wie iets goeds wil aantrekken
ervoor moet bloeden. Betere stoffen
zijn schreeuwend duur, beter schoei-
sel bijvoorbeeld ook. Vele produk-
ten maken een achtergebleven in-
druk, als bijvoorbeeld wasmachines
met een houten of verzinkte kuip.
Het werd mij duidelijk waarom
iedereen mij in dit land prompt als
buitenlander herkende: simpelweg
aan mijn kleding, want men gaat
daar gekleed in kleren zoals wij die
in de eerste na-oorlogse jaren droe-
gen.
In het gerenommeerde Jaltahotel
aan datzelfde plein schenkt men
goede café Turka, bestaande uit ko-
kend water op tot poeder gemalen

5
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koffiebonen, geserveerd in speciale
kannetjes. Het is een verkwikkende
drank met slechts één gevaar, na-
melijk dat de argeloze vreemdeling
iets te veel uitzijn kopje drinkt en
als laatste genieting een mond vol
drab overhoudt. Minder overzich-
telijk dan de bereidingswijze van
deze koffie is wat er eigenlijk om-
gaat in dit speciaal voor buitenlan-
ders bestemde Jaltahotel, waar
Tsjechen, maar vooral Russen, Chi-
nezen, Hongaren en soms ook be-
zoekers uit Westerse landen, al dan
niet in gezelschap van poesmooie
Tsjechische dames, elkaar vinden
in gesprekken aan tafels met dos-
siers.
Het Jaltahotel is in elk geval niet
de plaats om vergelijkingsmateriaal
op te doen aangaande Ionen en
prijzen.
Opnieuw ging ik langs de winkels,
langs de Russische boekhandel, die
in elke plaats van betekenis- in' dit
land te vinden is, langs zaken met
grammofoonplaten (grote langspeel-
platen met vermaarde Russische so-
listen en orkesten, maar in foei-
lelijke, dikwijls gelijke hoezen
f 5,40), langs een viswinkel die mij
duidelijk maakte dat haring hier
Russische sardien heet. Dat is eigen-
lijk even geestig als een bezoek aan
een krantenstalletje, waar ik in een
Tsjechische krant iets zag staan
over de Nederlandse defensiebegro-
ting, die natuurlijk werd gewraakt,
waarbij de redactie aantekende:
"Zelfs de Nederlandse pers schrijft
hierover. Het dagblad De Waarheid
meldt ... "
Ik dacht: "Nou ja, als men van een
haring een sardien maakt, waarom
zou dan een sardien niet tot een
haring worden?" Iemand die naast
mij stond was een gesprek begon-
nen en had mij ook uitgelegd wat
die Praagse krant schreef. Hij zei:
"Ziet u wel, dat het allemaal wel
meevalt, dat er hier ook gewone
buitenlandse kranten te krijgen zijn?"
Ik ontdekte alleen I' Humanité,
Neues Deutschland en de Wochen-
post, communistische kranten en
zei: "Nou ja, wel buitenlandse,
maar gewone ... " De Tsjechische
kranten worden uitgereikt in de be-
drijven of op straat gekocht, de man
kocht een krant en vervolgde zijn
weg door de regen. Had hij het
ironisch bedoeld?
In het restaurant van Zlata Husa
bracht de ober mij de Jidelni Listek,
een flodderig stencil in het Tsje-
chisch waarin in het gehele land in
restaurants van dezelfde klasse, de-
zelfde gerechten tegen dezelfde prij-
zen zijn aangegeven, maar uitsluitend
in het Tsjechisch, zodat iedere maal-
tijd een avontuur wordt. Wanneer
iets niet meer voorradig is, wordt
het simpelweg doorgestreept. Voor
de gerechten staat een cijfer dat de
wettelijk vastgestelde hoeveelheid
vlees bij het bewuste maal aangeeft,
er achter staan de prijzen, die in een

6

tweede klasse restaurant niet boven
de ruim tien Kronen uitkomen.
Ik koos voor Restena na restu,
spekany bramber, tatarska evêcka
eblez voor 9.40 Kronen, waarvan ik
tenminste al wist wat het inhield,
namelijk rostbief met gebakken
aardappelen en tartaarsaus. En an-
derrnaalondervond ik dat alle waar
wel heel erg naar z'n geld is. Op
een extra bord werd een ovale pak
zuur breed geserveerd, die prompt
toen ik klaar was openlijk naar een
ander tafeltje werd gebracht. Dien-
sters met enorme bladen vol bier-

zellig is, maar 'k heb niet zeven-
den", zei de Zweed. En. dat was
overdreven, want boven het restau-
rant is een zaal, waarin een orkest
speelde en waar werd eedan t. Het
was moeilijk om daar een esp rek
te voeren. Er werd Amerikaanse
jazzmuziek gespeeld en T jechische-
op-westerse-leest-geschoeid en meest
al met even onbenullige tek ten, zo-
als die van de Tsjechische topsong
"Ham zett maly stan' oftewel
"Mijn kleine tent", waarin het heet
dat de eigenaar van die tent er he-
lemaal niets van begrijpt, maar dat

_-"" __ "'2_5bJ .~""'*" _

Klassiek gezicht over de Moldau en de Karelsbrug naar Malo Strana met de St. Vitus
waarachter Hrodcony ligt, nu de residentie van de president.

pullen voorzien iedereen zonder te
vragen en iedereen komt - ook
zonder vragen - aan je tafeltje
zitten omdat de restaurants vol zijn
en dat zo gewoonte is. Een groot
percentage van de bevolking eet
buitenshuis. In de grotere bedrijven
worden maaltijden verstrekt tegen
zeer lage prijs en de werknemers en
-sters uit de bedrijven die geen
keuken hebben, eten in een restau-
rant. In het restaurant zat al enige
tijd een blonde man naar mij te
kijken en zodra er een stoel vrij-
kwam, verscheen hij aan mijn ta-
feltje. Hij bestelde nog een pul bier
(ongeveer een Kroon per liter) en
vertelde een Zweed te zijn, op door-
reis van Wenen naar Stockholm. Hij
was kennelijk een Zweed, die een
klankbord nodig had, die zich niet
erg thuis voelde en alsmaar zei:
"Curious country, curious town",
hetgeen wel wat curieus uitgedrukt
was. ,,'k Heb twee uur gelopen om
een plaats te zoeken waar het ge-

zijn voeten er altijd uitsteken en
dat het voortdurend tocht. "Mag
dat zomaar, deze Amerikaanse mu-
ziek", vraag ik mijn buurman. ,,0
ja, antwoordde hij voorzichtig, na
mij gemonsterd te hebben, muziek
uit het westen mag. Je mag ook
luisteren naar de nieuwsberichten
van westerse stations, maar die wor-
den gestoord, maar 't mag", en hij
lachte ironisch. Ik vernam nog dat
het gemiddelde loon van de Tsjechi-
sche arbeider ongeveer 1600 kronen
bedraagt. Dat is dus volgens de
koers van 27 cent, die de meest re-
ele vergelijkingsmaatstaf is, zo om
en nabij de f 435,-. Het maakt
wel duidelijk - gezien het prijspeil
- waarom in dit land zoveel vrou-
wen werken. Er is geen arbeids-
plicht voor vrouwen, maar wel een
noodzaak. Tegen half twaalf begon
het orkest in te pakken en gingen
de obers afrekenen, want al voor
twaalven lopen de openbare gele-

(vervolg op pag. 20)
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Bureau Verkeersfotodienst
officieel geopend

door de kapitein mr. A. J. DEK te 's-Gravenhage
Foto's: Technische Recherche 's-Gravenhage

Het was een officiële gebeurtenis
"en petit comité" in het gebouw
Burgemeester Patijnlaan 63: de Al-
gemeen Inspecteur opende te midden
van een klein gezelschap genodig-
den officieel de nieuw ingerichte
bedrijfsruimte van de Verke ersf'oto-
dienst der Rijkspolitie, behorende bij
Bureau Verkeerszaken van de Alge-
mene Inspecti e.
Nadat het Hoofd Bureau Verkeers-

zaken, de majoor F. M. C. Offer-
mans een inleidend woord had ge-
sproken, gaf generaal J. Gerr itsen
een terugblik waaraan wij het vol-
gende ontlenen:
,In het begin werd al het !aborato-
riumwerk ten behoeve van de ver-
keersfotografie verricht door de
toenmalige gewest deskundige, thans
technische recherche geheten. Lang-
zaam maar zeker raakte deze instan-

8 •

tie tengevolge van de stormachtige
ontwikkeling van het verkeer over-
belast en zo ontstond in 1959 het
plan tot oprichting van een aparte
verkeersfotodienst. Op 15 maart
1960 werd de opperwachtmeester
T. den Ouden geplaatst bij de tech-
nische recherche 's-Gravenhage om
voor de verkeersfotodienst te wor-
den opgeleid. Het ressort 's-Graven-
hage startte toen met deze dienst die
inwoonde bij de technische recher-
che en daarvan ook hulp en bijstand
ondervond. In het begin van dit
jaar verhuisde de technische recher-
che naar elders, waarmee een nij-
pend geval van inwoning was opge-
lost. Organisatorisoh werd de ver-
keersfotodienst toen ook onderge-
bracht bij het bureau verkeerszaken.
De Rijksgebouwendienst trof een
aantal voorzieningen in de werkver-
trekken, maar daarnaast werd op in-
genieuze en zeer verzorgde wijze
veel In eigen beheer verricht. Er is
thans vier man personeel. Behalve
opperwachtmeester T. den Ouden,
doen dienst wachtmeester l e klasse
A. W. de Graaf en de burgeramb-
tenaren de heren A. R. J. Hof-
schreuder en H. Zoer. Tien ver-
keersgroepen werken nu met de ver-
keersfotodienst; dit aantal zal spoe-
dig worden uitgebreid."
Na dit historisch overzicht werd de
generaal verzocht een gordijn open
te trekken, waardoor een zeer gees-
tig geschilderd paneel zichtbaar
werd. Opper Den Ouden leidde de
genodigden rond en gaf een nauw-
keurige uiteenzetting, waarbij de
generaal grote belangstelling toonde
en zioh uitvoerig liet voorlichten.
Dit ondervond de zoon van districts-
recheroheur Adjudant Zoer, foto-
graaf Harry Zo er (18), toen hij de
generaal antwoordde dat hij f 210.-
verdiende.
Met de allure van "good horseman-
ship" heeft de verkeersfotodienst -
verzoeken om spoedbehandeling
hebben geen zin, alles gaat zo snel
mogelijk - het zichzelf niet gemak-
kelijk gemaakt. We feliciteren haar
met deze keurige outillage en wen-
sen haar veel succes.
En wat u in de politie-almanak
(nog) niet vindt, tot slot hier:

Verkeersfotodienst der Rijkspolitie,
Burg. Patijnlaan 63, 's-Gravenhage,
Postbus 1835, telefoon 070-636575 .
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Snellere atletiek banen?

r

Dezer dagen is ir. J. Th. Moormans,
verbonden aan de afdeling Sport-
accommodaties van de Nederlandse
Sport-Federatie teruggekeerd van
een studiereis, die hij naar de Ver-
enigde Staten heeft gemaakt in ver-
band met de nieuw ontwikkelde
rubber/asfalt toplagen.
De ontwikkeling en aanleg van at-
letiekbanen met een andere toplaag
dan sintels zijn in Amerika een ge-
volg van verschillende factoren. Op
de eerste plaats zijn er geen goede,
alsmede onvoldoende sintels meer te
krijgen doordat de energievoorzie-
ningen geheel op elektriciteit, olie,
enz. zijn overgegaan. Voorts vraagt
een sintelbaan een zeer intensief on-
derhoud. Dit herhaaldelijk terug-
kerend onderhoud is vrij kostbaar.
Bovendien ontbreekt in Amerika de
mankracht hiervoor.
Als nevenfactor, die beslist niet is. te
verwaarlozen, wil men een baan
construeren die sneller is dan de
traditionele sintelbaan. Deze ontwik-
keling liep via betonnen-, asfalt-
naar rubber/asfalt toplagen. Deze
laatste toplagen hadden de volle
aandacht gedurende de studiereis
van ir. Moormans.
Het is voldoende bekend dat de In-
ternationale Atletiek Federatie (LA.
A. F.) op een bijeenkomst, onlangs
te Sao Paulo gehouden, dit soort
banen aan een uitvoerige bespreking
heeft onderworpen. Besloten is om
één van de oefenbanen bij de Olym-
pische Spelen te Tokyo met Rubkor
te beleggen om meer ervaring op te
doen.
Ir. Moormans heeft de volgende
toplagen van atletiekbanen van ver-
schillende lengten (maximum 400
yards, minimum 360 yards) op zijn
reis bestudeerd.

1. Rubber/asfalt baan te St. Louis;
2. Grasstex van de St. John's Uni-

versity in de staat New York;
3. Perma Track in het Triborostadi-

on op Randall's Island, New York;
4. Rubkor op een aantal atletiek-

banen in de stad Boston;
5. Rubber/asfalt zonder vulstof te St.

Louis en Boston;
6. Tartan, het allernieuwste produkt

in Amerika, dat op het ogenblik
gebruikt wordt bij de aanleg van

de toplaag op de renbaan The
Meadows in West-Pennsylvania.

Ir. Moormans heeft voorts de Ame-
rikaanse atletiekkampioenschappen
te St. Louis bijgewoond die op een
"rubberrized" baan zijn gehouden.
Naar bekend zijn er toen snelle tij-
den gemaakt, o.a. door Hayes op de
sprint. De baanmarkeringen en af-
stands markeringen waren met rub-
berverf in verschillende kleuren
aangebracht. De baan was enigszins
hellend gelegd naar de binnenzijde,
waardoor het regenwater snel zijde-
lings wordt opgevangen in een drai-
nagesysteem. De zwarte baan was
onder de heersende temperatuur (30
tot 35 graden Celsius) bijzonder
veerkrachtig.
Gedurende de twee wedstrijddagen
vond er geen onderhoud plaats be-
halve het af en toe nat spuiten van
de aanloop voor het polsstokhoog-
springen. De deelnemers liepen op
de baan met hun gewone sintelbaan-
spikes, welke geheel in de top laag
verdwenen. Blessures kunnen zich in
het geheel niet voordoen omdat men
betrekkelijk "zacht" valt op de veer-
krachtige toplaag.
De door ir. Moormans bestudeerde
zes verschillende materialen hebben
allen de volgende voordelen boven
een sintelbaan:

1. Eenvoudige tot betrekkelijk een-
voudige aanleg;

2. Weinig of geen onderhoud;
3. Geen last van water. Door iets

hellende aanleg wordt het opper-
vlaktewater afgevoerd (ondoor-
latende toplaag). Wedstrijden
kunnen dus altijd doorgaan;

4. Stofvrij (een enkele keer stofvrij
spuiten);

5. Aanlegkosten vallen in Amerika
mee. Even duur of slechts iets
duurder dan een goede sintelbaan;

6. De banen zijn over het algemeen
vrij snel, hetgeen ook veroorzaakt
wordt door de onder alle omstan-
digheden homogene toplaag;

7. De banen zouden geen hinder on-
dervinden van vorst, dus ook
's winters is de baan prima;

8. De banen hebben een prettige
veerkracht;

9. Opvallend is de geluidloosheid bij
al deze materialen, iets waarmede

de atleten in de loopnummers wel
degelijk rekening hebben te hou-
den;

Verder lijkt het raadzaam om de
nodige aandacht te schenken aan de
kleur van de toplaag; de zwartge-
kleurde baan wordt zeer heet wan-
neer het warm weer is.
In Amerika is men er van overtuigd
dat er nog veel ervaring zal moeten
worden opgedaan met de rubber/
asfalt/vulstof mengsels. Vooral de
duurzaamheid en het gebruik van de
toplaag zijn daarbij belangrijke
punten.

r
!
I

De rijkspolitietentoonstelling "raad
& daad" - die voorlichting geeft
over de taak en de activiteiten van
het korps rijkspolitie - is te zien in
de volgende plaatsen:

Middelharnis
Rijnsburg
Waddinxveen
Oudewater
Hillegom

van 27 t.m. 30 aug.
van 3 t.m. 6 sept.
van 11 t.m. 13 sept.
van 17 t.m. 18 sept.
van 24 t.m. 26 sept.

9
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HERALDISCHE VERKENNINGEN

De genealogie Nassau en de Stadhouders van Holland

Met de Nassau-genealogie waren
wij in voorgaande artikelen geko-
men tot Prins Willem I en zijn
broers, maar daarbij liet ik na te
spreken over Jan I de Oude. Toch
is hij voor ons land heel belangrijk,
want niet alleen stammen uit hem
de Friese Stadhouders, doch ook ons
Koningshuis behoort tot zijn naza-
ten.
Jan de Oude dan, leefde in de N as-
saulanden, die hij in naam van zijn
broer bestuurde, maar daarnaast
speelde hij ook in de Nederlanden
een rol: als Stadhouder van Gelder-
land bracht hij b.v. in 1579 de>Unie
van Utrecht tot stand en zijn stand-
beeld vinden we dan ook op het
Domplein in die stad.

door de overste Jhr. W. A. GE VER S DEY N OOT te 's-Grovenhoge

Hij voerde als wapen, het wapen
dat U op de gravure van de Dillen-
burg van 1617 zag, maar helaas op
de reproductie niet erg duidelijk is
weergegeven: gevierendeeld: I N as-
sau; 11 Katzeneln.bogen; 111 Vian-
den; IV Dietz.
Na zijn dood werd zijn Graafschap,
Nassau-Dillenburg, onder zijn zoons
verdeeld, waardoor er verscheidene
kleine deelstaatjes ontstonden, maar
daarover later meer, want voordat
wij de afstammelingen van Jan I
de Oude gaan behandelen, moeten
wij de afstammelingen van Prins
vVillem I bezien.
Ik geef U daartoe allereerst weer
een overzicht. Van de daarop voor-
komende personen behoef ik U niet

',/illelll r,
Frlne van Cranje, Graaf van
liaaOI\Ll en V1L"lden, ~a.rkgra.ar
van "lere, lli8sinten en
Bergen op Zoom, Heer van
BreJa.
1533 - 1~84, bet,;:"aven te
J.lelft, oodat Srada in
epaanee nanden waa.
x t e , Anna van :';r2ond

:ravin ToVlBuren en .
Lee r-doo, Vrouwe va."\
IJueletein.
153} - 1558.

:I. 2., .:.nna van Sakrum
1544 - 1511.

x Je. Cnulotte de Bourbon-
...ontpeneier.
1546 - 1582.

x 48. Louis", de COlignY,
',55 1620.

10

Philip. Wille:n,
1554 - 1618.
x El_onar!!. V&tlBourbon-eondé.

OVERZICHT IV'

~aria!
1556 - 1616.
x Pb.ilip8 Graat T&nEohenlob._Lang."'lwrg.

r-~_ 1588.
x l'ill&ID Lode'll'ijk Graaf van !'aseau-Dieu.

zie overzioht V

Charlo tta. Br&bantin.,
1580 - 1631.
x Clauda de la Trelllouille,

Hertog van Thouars.

I-- tauri ta , Prinl van Oranje, Graaf' van "_.au,
'handen, Buren, Leerdao en J.i.•• uz-e ,
1561 - 1625.
Stadhouder van Holland., Zeeland, Utrecht,
OverijlIIel en Cilderiand.

veel te vertellen, want het voor-
naamste is U van hen wel bekend.
Ik wil alleen nog Uw aandacht ves-
tigen op de eerste vrouw van Prins
Willem I: Anna van Egmond, Gra-
vin van Buren, omdat zij het Graaf-
schap Buren in de familie bracht.
U herinnert zich misschien nog dat
Koningin Wilhelmina, wanneer zij
incognito was, zich wel "Gravin
van Buren" noemde. Ook zult U
het wapen van Buren straks in het
Oranje-Nassau-wapen aantreffen.
Het wapen van het geslacht Egmond
heb ik U indertijd al eens genoemd
bij de afbeelding van het eind van
het beleg van Utrecht, waarbij de
sleutels van de stad aan de over-
winnaars werden overhandigd: "In
goud zes rode kepers".
Het Graafschap Buren kwam ook
reeds ter sprake als bezitting van
de Heren van Arkel, van welk ge-
slacht het dan ook zijn wapen: "In
rood een zilveren gekanteelde en
tegengekanteelde dwarsbalk" heeft
gekregen.
Anna van Egmond heeft als wa-
pen "gevierendeeld van Egmond en
Buren met een bartschild" gevoerd,
op de reproductie van de foto van
haar grafsteen in de kerk in Breda
is dit helaas niet te zien.
Haar dochter, Maria, die met Phi-
lips, Graaf van Hohenlohe-Langen-
burg was gehuwd, stichtte in 1613
in het stadje Buren. in de Betuwe
een weeshuis, dat door Adriaen van
Oudendijck werd gebouwd en er
thans nog een bezienswaardigheid
vormt. Boven. de ingangspoort daar-
van treffen we het wapen van Ma-
na aan, maar daarvan is wel het
een en ander te vertellen.
Zoals U ziet gebruikte men voor
dit wapen de ruitvorm - dit als
uitzondering op de regel dat men
voor gehuwde vrouwen en weduwen
gewoonlijk een ovaal schild ge-
bruikt. Maar hoe ongeschikt de
ruitvorm voor de afbeelding van
een wapen. is, zien we ook hier wel
weer.

Catharina Belglca,
'518-'648.
x Philip. LodewiJk: rr,

Graaf van Hanau-l.lln:r;enberg.

L-~g~i~!1629.
x !X!anuiH van Portugal.

f---Louiaa Jullana.
1516 - 1644.
.x hederik IV,

Pal tsgraa! aan de Ri jn.

J.:a.ria ni.abeth.
1511 - 1642.
.x Hcndrik: de la 'l'our.

Hertoe van Bouillon.,

Charlo ua Flandrlna.
1579 - 1640.
Abdis van St. Crol~ 1113
PoitierB.

Wll1~II,----Wl11~ 111, .
Prina van Oranje, Prina van Oranje,
Graaf van NIUII8au, Graaf van Nassau,
Vlanden, Buren, Vianden, Buren,
Leerda!ll In I.!:eura, Leerda:l1 en Io!sure.
1626 - 16;0. 1650 - 1702.
Stadhoudar van Staüouder van
HOllnnt., Zeeland, Holland, Zeeland,
Utree!::lt, Celderland, Utrecht, Gelderland,
OT.rijnel, Gronin- Overij •• el, Gronin-
gen en Jren te. gen en Dri!lnte•
.x :i:anril!ltt.e !.:aria. Koning van Engeland.

~~~~. 1660. x ~66~a_Si6;;~'
Koningin van
Engelo.."ld.

Louis. :S:anriiltta.
1621 - 1667,
x ne:1erik '1ille:n

Keurvorst van
BrandenOOrg.

Albertina Ame••
1634 - 1696.
.x Willa:n F'rederik

Vorat van Nassau
meve . zie
overzicht VI

...bilis Ant_rpiana.
1581 - 1657.
.x ?rederik: Caaimir,

Pal tegaa! van Z.eibrücJun.

?rederik Hendrik. Prille van
Oranje. Graaf van Na.eau,
Vianden, Buren, Laardac en Meur••

~~~:u!:!7~an Holland, Zeeland, ~5~~"':1688.
Utrecht, Ovarij •• el, Gelderland, .x Loderiik Hendrik
Groningen en Drente. !.:aurita. Paltsgraa!
.x Amalia van Solllle-3raunt'els. van SilllllleITl.

1!!!;_!:A!UaCatllarina.
1631· 1708.
% Joban George I!

Voret .an .mba! t-

~

Benriltta Amalia
van Anhal t-DaUatl.
1666-1126.
x l!endr1k: Cul.mir

Voret van 11&89811-

:>1etz. de
öV;;;Ioht VI

Rp.org_KB1963_08_aug_Nr.12 180



Het Koninklijk Weeshuis te Buren.
(Foto: Techn. Recherche Arnhem)

Het zou mij te ver voeren dit wa-
pen geheel te gaan beschrijven, met
name het eerste en derde kwartier,
zijnde het wapen Hohenlohe, wil ik
onbesproken laten. U ziet daarin
een drietal omgewende gaande
leeuwen, maar feitelijk komen in
dat wapen geen omgewende leeu-
wen voor. Men heeft uit courtoisie,
uit beleefdheid, de leeuwen maar
omgekeerd; een heraldisch misbruik
dat men wel meer aantreft. Het
tweede kwartier moet het wapen
Nassau- Vianden voorstellen: het is
doorsneden, boven een gaande aan-
ziende leeuw, beneden de Vianden-
balk. Ook hier heeft men voor de
symmetrie de klimmende N assau-
leeuw blijkbaar wat gewijzigd en
op drie poten gezet; een niet te to-
lereren fout.
In het vierde kwartier zien we het
gevierendeelde Egmond-Buren-wa-
pen, dat Maria van haar moeder
erfde.
Voor Oranje was blijkbaar geen
plaats meer in de ruit, zouden mis-
schien daarom naast het wapen
oranje--appeltjes zijn afgebeeld?
Voordat ik overga tot de bespre-
king van de wapens van de verdere
afstammelingen van Prins Willem
I, rest mij nog U te noemen het
Graafschap Meurs, dat Prins Mau-
rits in 1594 erfde van zijn kinder-
loos gebleven nicht Walburg uit
het huis Nieuwenaar, dochter van
Magdalena van Nassau en klein-
dochter van Willem de Rijke (zie
overzicht 111). Het wapen van dit
Graafschap, dat Maurits in 1597
nog gewapenderhand moest ver-
overen, vinden we later ook in de
Oranje-Nassauwapens terug; de

r

De bovenk'anf von de ingangspoort van het weeshuis te Buren.
(Foto: Techn. Recherche Arnhem)

omschrijving ervan luidt: "In goud
een zwarte dwarsbalk".
Prins Maurits, en tot omstreeks
1630 ook Frederik Hendrik, voerde
als regerend Stadhouder het wapen,
hierbij afgebeeld op het grootzegel
van Prins Maurits.
Daar ik de verschillende wapens al
heb omschreven, kan ik volstaan
met de wapenomschrijving : "Ge-
vierendeeld met een hartschild: I
en IV wederom gevierendeeld met
een hartschild: 1 Nassau; 2 Katzen-
elnbogen; 3 Vianden; 4 Dietz; hart-
schild: Meurs; 11 en 111 eveneens
gevierendeeld met een hartschild :
1 en 4 Chälons. 2 en 3 Oranje; hart-
schild: Genève; hartschild over alles
heen: Buren."

Het Grootzegel van Prins Maurits.

Frederik Hendrik na 1630, Willem
11 en ook Willem 111 totdat hij ko-
ning van Engeland werd, voerden
een wapen, dat dezelfde componen-
ten bevatte, maar die op andere
wijze waren gerangschikt, waardoor
het wapen meer overeenstemming
vertoonde met dat van Prins Wil-

lem I. Ik wil u daarom een der
wapenmantels van de schilderijen
uit het Huis ten Bosch nog eens la-
ten zien, maar ditmaal niet zo fraai
als ze in hun glorietijd zijn geschil-
derd, maar nu zo, zoals een dier
mantels thans is en in het Rijks-
museum in Amsterdam wordt be-
waard.

Een wapenmontel van de wopenher·auten
op de schilderijen in de Oronjezaal van
het Huis ten Bosch te 's-Gravenhage met
het wapen van Frederik Hendrik, zoals
deze thans te zien is in het Rijksmuseum

in Amsterdam.
(Foto: Riiksmuseum)

Bovendien geef ik u hierbij nog
een foto van het Raadhuis van
Naaldwijk, dat in 1632 werd ge-
bouwd, maar in 1688 werd hersteld
en verfraaid, waarbij de ornamen-
ten in de gevel werden aangebracht.
Ik heb de wapens daarvan nog eens
wat vergroot laten weergeven. In
de top van de gevel zien we het

11
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Het raadhuis van Naaldwijk In de inzet
het wapen in de topgevel.

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

Oranje-Nassau-wapen van vóór
1630, boven de deur het latere
Oranje-Nassau-wapen. Bij het oud-
ste wapen ziet U wederom de U
nu bekende helmen.
Let U ook eens op de wapenspreu-
ken bij beide wapens!
Het komt mij overbodig voor, het
wapen van Prins Willem 111 als
Koning van Engeland hier te be-

Wapèn boven de voordeur ven het
Raadhuis te Naaldwijk.

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

spreken en weer te geven; dit wa-
pen toch is niet Nederlands en past
daarom niet erg in mijn betoog.
Hiermede zijn wij dus gekomen
aan het einde van de Prinsen van
Oranje van de stam van Prins Wil-

12

lem I; de latere Prinsen van
Oranje Nassau zijn afstammelingen
van Jan I de Oude.
Van de vrouwelijke afstammelin-
gen van Prins Willem I wil ik er U
echter nog enkele noemen, en daar-
van in de eerste plaats Albertine
Agnes Prinses van Oranje Nassau,
dochter van prins Frederik Hen-
drik, die gehuwd was met Willem
Frederik, Vorst van Nassau-Dietz,
kleinzoon van Jan I de Oude, die
ik later hoop te behandelen.
Albertine Agnes dan bouwde het
paleis "Oraniënstein" in Dietz,
waarover ik in een vorig artikel
sprak en waarvan ik toen een af-
beelding heb gegeven.
Behalve Oraniënstein liet Albertine
Agnes omstreeks 1665 ook het, in
de Napoleontische tijd verdwenen
paleisje "Oranjewoud" bij Heeren-
veen bouwen, waarvan de naam en
de park- en bosaanleg nog altijd
bestaan.
Er waren nog veel meer van die
paleizen met een naam die met
Oranje begon, zo liet Louise Hen-
riëtte, een zuster van Albertine Ag-
nes, gehuwd met Frederik Willem,
Keurvorst van Brandenburg, aan
de Havel ten noorden van Berlijn,
het mooie paleis "Oraniënburg"
bouwen. Weer een andere zuster,
Henriëtte Catharina, gehuwd met
J ohann George II Vorst van An-
halt-Dessau, bouwde bij Dessau
"Oraniënbaum" en hun jongste zus-
ter, Maria, gehuwd met Lodewijk
Hendrik Maurits Paltsgraaf van
Simmern, bouwde bij Kreutznach
het "Oraniënhof".
Deze bouwwoede hadden de zusters
waarschijnlijk van hun moeder,
want Amalia van Solms had in het
Haagse Bos in 1645 door Pieter Post
al de "Oranjezaal" laten bouwen,
die van 1734 tot 1737 door Prins
Willem IV, naar ontwerpen van
Daniël Marot, tot het huidige pa-
leis Huis ten Bosch werd uitge-
breid.
Maar die bouwwoede was ook een
teken van de tijd: de noodzaak om
versterkte kastelen te bewonen was
in het midden van de 17e eeuw ver-
vallen, het dagelijkse leven was
minder ruig en primitief doch ver-
fijnder, luxueuser geworden, en de
strijdmiddelen doelmatiger. Een
versterkt kasteel bood toch niet vol-
doende weerstand meer en daarom

Majoor Offermans
Hoofd van-

Bureau Verkeerszaken

De majoor F.
M. C. Offermans
werd op 28 mei
1912 geboren en
volgde gymnasi-
aal onderwijs.
Na enige admi-
nistratieve func-
ties bij j usti tie
en politie be-
haalt hij in 1936
het inspecteurs-
diploma, wordt
adjunct-inspecteur-titulair in Hoens-
broek en in 1938 inspecteur-titulair
te Roermond. Hij wordt 1 januari
1940 inspecteur-korpschef te Vught.
De bezetter ontslaat hem in 1943 en
verplaatst hem naar Amsterdam. Bij
de bevrijding van het zuiden is hij
inmiddels in Eindhoven werkzaam
en via het Militair Gezag wordt hij
commandant van de politie-reserve
en trekt als zodanig naar de be-
vrijde gebieden in het westen. Op 1
mei 1948 is hij als officier der rijks-
politie 2e klasse ingedeeld bij de
staf van het district Amsterdam en
op 1 januari 1949 wordt hij officier
le klasse. Als in 1951 als onderdeel
van de Algemene Inspectie het bu-
reau Reserve-Rijkspolite wordt op-
gericht, is kapitein Offermans daar-
van spoedig hoofd. In 1957 komt
zijn bevordering tot dirigerend offi-
cier 3e klasse en wordt hij toege-
voegd aan de gewestcommandant,
later territoriaal inspecteur in Arn-
hem. In 1956 is hij reeds voorzitter
van de rijkspolitiekapel geworden,
in 1958 wordt hij tevens hoofdoffi-
cier belast met het toezicht op de
mobiele eenheden en voorzitter
werkgroep administratie korps rijks-
politie.
Zijn benoeming tot hoofd bureau
verkeerszaken van de algemene in-
spectie kwam op 1 juli 1963 tot
stand.

wilde men geen kasteel maar een
paleis bewonen. Een soortgelijk
verschijnsel doet zich ook thans
voor: de paleizen in en bij de ste-
den worden steeds minder woonver-
blijf van de vorsten, omdat de ver-
voersmogelijkheden de noodzaak
om bij de regeringszetel te wonen
heeft doen vervallen en dus ver-
kiest men als woonverblijf een bui-
tenpaleis, waar men de nieuws-
gierige ogen van het publiek beter
kan ontvluchten.
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Aui der Reeperbahn 1
Tussen Hamburgs Millerntor en de Grosse Freiheit ligt de Reeperbahn, het
wereldvermaarde hart van Sankt Pauli, dat onregelmatig en onstuimig begint
te kloppen zodra de duisternis invalt. Vraag de zeeman uit Barcelona, Singa-
pore of Buenos Aires, vraag de toerist uit gans Europa of de ogenschijnlijk
omereukbare en zedige ome van het Duitse platteland naar de Reeperbahn:
zij zullen terugdenken aan de poel van verderf, de slechte imitatie van Parijs
vol schitterlicht en klatergoud langs de oevers van de Elbe, het Hamburgse
stadsdeel waar de politie sinds tientallen jaren dag en nacht druk werk heeft
in het vermaakcentrum waar diezelfde zeelui, toeristen en provinciale omes
zonder onderscheids des persoons fiks aan de koorden van de geldbuidel
worden getrokken. Het is met Sankt Pauli een merkwaardige zaak: in dit
stadsdeel leven rond 13.000 mensen op nog geen vierkante kilometer grond,
die iedere avond wordt overstroomd door enige duizenden vermaakzoekers.
Vrijdagsavonds loopt het aantal bezoekers ver boven het normale, want dan
is het "loonzakjesbal" dat voor menigeen pas eindigt bij het eerste ochtend-
grauwen van de maandag. Alleen al van vrijdags tot en met zondags trekt
dit deel van Sankt Pauli omstreeks 20.000 bezoekers, die achter de met dui-
zenden gloeilampen en schreeuwende lichtreclames versierde façaden van oe
Reeperbahn vreugde en romantiek zoeken. Dan rollen schrikbarende bedra-
gen geld van velerlei valuta door niet minder dan 285 vermaakslokalen en
tientallen bordelen. En dan draait het politieapparaat van de hoofdcommis-
saris Friedrich Ott op volle toeren.

om half twee
Hij zwaait de scepter in de Davids-
wache, een van de meestverrnaarde
politieposten ter wereld, van waaruit
men nu al meer dan een eeuw pro-
beert het bonte leven van Sankt
Pauli in min of meer geleide banen
te houden. Dat spant er meermalen
om, zoals blijkt uit het feit dat in
1960 bij een aantal van rond 5000
arrestaties en een niet geteld aantal
vechtpartijen 19 politiemannen wer-
den gewond, van wie er een zeer
vroegtijdig met pensioen moest wor-
den gestuurd. Op de Davidswache
beschikken een hoofdcommissaris en
twee commissarissen over 85 man-
lijke en vrouwelijke beambten, een-
radiowagen, zeven cellen en een
noodarts om de bezoekers van Ham-
burgs straat der verleiding eniger-
mate een gevaarloos verblijf te ga-
randeren. Er zijn trouwens meer an-
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Neehts urn halb
, half •vier en nog later: Druk werk voor

•etns • • •

hoofdcommissaris Ott en zijn mannen
dere dan criminele risico's, die de
bezoeker van de Reeperbahn bedrei-
gen wanneer hij langs de met veel-
kleurige lichten versierde gevels
gaat, waarop in gloeiende volzinnen
"Wein, Weib und Gesang" als koop-
waar 'worden aangeprezen. Alleen al
een greep uit deze reclames geeft een
duidelijk beeld van wat er aan sfeer
hangt rond de vermaarde schlager
"Auf der Reeperbahn nachts urn halb
eins".
Vermaaks, en eetlokalen rijen zich
aaneen, de alcohol vloeit rijkelijk en
desgewenst krijgt de bezoeker behal-
ve strip-tease en "Schönheitstänze"
ook Madame Kokette te zien in "vier-
zig variationen". "Leb ende Frau
wird geköpft" zo lezen wij elders. Of:
"Ladykiller schiesst nur auf schöne
Frauen". En weer aan een andere
gevel prijkt de reclame: "Illusion:
Zauberschau". Inderdaad; een nogal
ongezonde illusie hangt voor duizen-
den samen met een bezoek aan Sankt
Pauli, waar de lokalen elkaar de
klanten pogen af te vangen. Portiers
en onbestemde figuren --al dan niet
met uitsmijterspostuur - reiken re-
clamebiljetten uit, waarop wij lezen:
"Geb en Sie sich nicht mit zweitklas-
sigen Imitationen zufrieden. Be-
suchen Sie den Erotic Night-Club.
Unser Programm taugt zwar nichts,
aber dafür haben wir hohe Preise!
Strip- Tease und Schönheitstänze,
Extreme Pikanterien. Mehrere Dar-
bietungen gleichzeitig. Sie wissen
nicht wohin Sie zuerst sehen sollen."
En verder de bordjes voor de ramen
met de Kreet waaruit men een zeker
personeelsgebrek zou kunnen aflei-
den: "Damen gesucht für Laufsteg
und Unterhaltung." En nóg verder:
"Das hat die Welt noch nicht ge-
sehen .... Sex-Nackt-Revue in 8
Bildern. Scharf gemixt und einstu-
diert von Jonny Alexander.

"

En dat allemaal voor klinkende
munt, want zonder geld geen ver-
maak in dit merkwaardige stukje
wereld, dat voornamelijk in stand
wordt gehouden door lieden die in
korte tijd rijk willen worden of door
met name vrouwen die geen keus
meer hebben of zelfs niet naar een
ander bestaan verlangen en doorgaan
met zichzelf geheel of gedeeltelijk te
verkopen. De bezoeker telt zijn geld
neer voor entrees, voor dure con-
sumpties en voor hol vermaak dat
vuns maakt wat schoon behoort te
zijn. Onder het genot van een flesje
doodgewone Rijn- of Moezelwijn van
IS harde Duitse Marken of een halve
fles champagne, hem al dan niet op-
gedrongen door animeerjuffers voor
50 Mark, bij een glas Whisky Soda
voor 6,60 D.M. of voor de nuchteren
bij een kop koffie van omgerekend
ongeveer een rijksdaalder, aan-
schouwt hij waardeloze programma's
waartegen ieder esthetisch gevoel,
iedere zin voor moraal tenslotte in
opspraak moeten komen.

In een smalle zijstraat, uitgerust met
de naam Grosse Freiheit zitten in een
schemerig verlichte zaal vrijwel uit-
sluitend mannen aan tafeltjes, die
stuk voor stuk zijn uitgerust met een
telefoon. Voorin staat een tafel
waaraan mannen gehuld in een soort
grijze capes het dichtst bij het vuur
verkeren waarmee twee vrijwel on-
geklede vrouwen elkaar bevechten in
een grote bak modder, waarbij de
spatten rondvliegen. De heren, die
hier alleen binnengaan blijven niet
lang eenzaam toekijken naar het
weerzinwekkende geworstel of de
slechte balletten van miniscuul als
matrozen geklede joffers, doch wor-
den prompt opgebeld en krijgen een
der schoonheden, wie men zelfs bij
gedempt licht het rosse leven en het

De Dovidswoche aan de Reeperbohn is een
van de bekendste politieposten ter wereld.

raffinement van het gelaat kan lezen,
aan de tafeltjes. Op het podium is in-
tussen een nieuw nummer aangekon-
digd, een strip-tease-vertoning van
een soort oosterse prinses, die ten-
slotte een naar uiterlijk normale jon-
geling oplevert, een nummer dat nog
verdergaand wordt overgedaan door
een meisje dat als Eva het podium
verlaat, toegejuicht door een geest-
driftig publiek. Het bedrijf duurt
voort tot diep in de nacht of beter,
tot vroeg in de ochtend, als mede-
werkers aan de programma's, al dan
niet vergezeld van toeschouwers zich
een onzekere weg zoeken door de
vochtige, nevelige ochtend van een
grauw stadsdeel, als in een wonder-
lijke symboliek. Er zijn vele menin-
gen over dit deel van Sankt Pauli,
dat zijn bestaan zo vredig begonnen
is en waar het naar Nederlandse
maatstaven zo twijfelachtige ver-
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maakcentrum historisch is gegroeid.
Het gebied westelijk van Hamburg
tot de Elbe was niet veel meer dan
een heuvelachtig terrein, waar Cis-
terciënser monniken de eerste bewo-
ners waren. Zij stichtten een klooster
"Herrvardeshude" (nu is Harveste-
hu de nog de naam van een stadsdeel)
en bedreven er de landbouw. Aange-
zien de streek te onrustig was, trok-
ken zij zich terug aan de Alster. In-
tussen behoorde het gebied van de
Hamburger Berg nog steeds niet bij
de stad. Er is een sage bekend om-
trent de manier waarop dat veran-
derde. Daaruit blijkt dat het allemaal
kwam omdat graaf Otto von Schau-
enburg eens bij een bezoek aan de
Hamburgse RatskelIer te diep in het
glas keek. Hij was zo vol zoeten wijns
en zo vrolijk, dat hij helemaal de
sluitingstijd van de stadspoort vergat
en in de stad moest blijven. Hij werd
gastvrij opgenomen ten huize van de
burgemeester, die een zeer schone
echtgenote bezat. Haar aanwezig-
heid maakte de graaf nog opgewek-
ter, waarbij nog meer wijn en een
goede maaltijd overigens ook nog bij-
droegen. Middenin de vreugde wees
de burgemeestersvrouw op een rode
wijnvlek in het tafelkleed en zei prui-
lend dat die nooit verwijderd zou
kunnen worden omdat zij niet de be-
schikking had over een bleekveld.
Nu wist zij nog wel een stukje bui-
ten de Millerntor, maar dat was niet
het hare. De graaf zou het haar moe-
ten schenken, meende zij. En de graaf
kon niet weigeren. Zo kwam het ge-
bied rond de Reeperbahn bij Ham-
burg, als een geschenk aan een scho-
ne vrouw, tijdens een drinkgelag.

Misschien is dit feit als een symbool
voor de verdere ontwikkeling van
Sankt Pauli te beschouwen. Het moet
trouwens gezegd, dat het er allemaal
niet op slag lichtzinnig werd. want er
stonden nog maar wat verspreide wo-
ningen, waarin omstreeks 1625 de
"Reepschläger", de zeilmakers kwa-
men wonen. Het leven was er overi-
gens wel wat ruimer van opvatting.
Het werd er zelfs zo prettig, dat me-
nigeen de sluitingstijd van de Mil-
lerntor vergat. Er mocht niet alleen
onbekommerd worden gerookt, maar
al spoedig was er een reeks herber-
gen en vermaaksgelegenheden die
vooral op zondagen duizenden be-
zoekers trokken. Jonge meisjes ver-
kochten kalenders en "Droomboek-
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Leden van de Dovidswoche tijdens de opsporing van een zeeman, die borpersoneel had
aangevallen.

jes" en oude vrouwen verdienden de
kost door het publiek in optische
kijkdozen te laten blikken, waarin de
liefste te zien was, die de hemel de
kijkers had toegedacht. Zelfs toen
was er al een wassenbeeldenkabinet.
Het was allemaal niets vergeleken bij
dit stukje Hamburg van vandaag.
Maar dat is danook zo oud nog niet
want Napoleon liet de huizen slopen
opdat eventuele belegeraars geen
kans zouden hebben zich te verschan-
sen. Pas toen de Fransen afgetrokken
waren begon de wederopbouw en de
techniek speelde mee in de ontwikke-
ling op de oude geslechte Hamburger
Berg. De stoomschepen golden na-
melijk als vuurgevaarlijk en zo was
bepaald dat deze vaartuigen aan de
Jonas in Sankt PauIi moesten aan-
leggen. De zeelui kwamen weer, het
vermaak groeide. In dezelfde tijd
werd ook de Sankt Pauli-Kerk ge-
bouwd, waaraan het stadsdeel zijn
naam dankt, dat door andere zaken
dan kerken wereldbekend werd.
Het waren de zeelieden, die niet wei-
nig tot de levendigheid en de naam
van Sankt Pauli bijdroegen, mitsga-
ders tot het ontstaan van een groot
aantal bordelen. Tientallen jaren ge-
leden "praktizeerden" daar de juf-
fers, die al uit de lusthuizen in de
stad verwijderd waren en in Sankt
PauIi het uitschot van de stadsbevol-
king en de matrozen uit de hele we-
reld in hun netten vingen. Hier moe-
ten vroeger onvoorstelbare orgiën

gevierd zijn en dikwijls kwam het
voor dat een zeeman inplaats van te-
rug op zijn schip, in het ziekenhuis
terecht kwam. Men heeft getracht de
terreinen te zuiveren maar het is de
vraag of men daarin ooit zal slagen
zolang de haven een groot deel van
de bezoekers blijft leveren, zolang de
zeelui zich willen amuseren en groot-
moedig betalen. Feit is in elk geval,
dat het nu allemaal wat meer geor-
dend toegaat dan een eeuw geleden
toen zelfs het achtste bataljon van de
Hamburger burgerwacht ingezet
werd ter bescherming van de bevol-
king. De politie was toen niet al te
streng en de wetten en verordeningen
werden dienovereenkomstig gehand-
haafd en in acht genomen. Boven-
dien reikte de arm van de politie in
Sankt Pauli ook niet zo heel ver. Zo
zou bijvoorbeeld de Grosse Freiheit
zijn naam danken aan het feit, dat
hier de broeders met een kwaad ge-
weten de politie konden ontlopen.
Iedere keer als zij weer iets uitge-
haald hadden verdwenen zij - al
naar behoefte - op de Grosse Frei-
heit of op Pruisisch gebied naar AI-
tona.
Vandaag is dat allemaal wel wat an-
ders omdat de politie wel lange ar-
men heeft. Hoe het is, daaromtrent
heeft de hoofdcommissaris Friedrich
Ott van de Davidswache aan de Ree-
perbahn ons uitvoerig ingelicht, uit-
voerig omdat hij de Reeperbahn in
al zijn aspecten kent.
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Hoofdcommissaris Ott is Hamburger,
oud-bokser en tegelijk een soort oc-
topus, die zijn armen uitstrekt naar
285 vermaakslokalen in zijn gebied,
van Allotria en Zillertal tot Atlantis,
Lausen of Erotic en de allerslechtste
dievenkroeg. "Hier is alles te vinden,
hier is alles voorhanden," zegt hij.
"Louter vreugde en jolijt heersen bij-
voorbeeld in Zillertal. Dat lokaal ge-
niet werkelijk een wereld faam. De
Scandinavische reisbureaus nemen
ook steeds een Zillertalbezoek in de
reisschema's op. Als u daar komt
moet u er eens op letten hoeveel van
die enorme kroezen zo'n kelnerin
draagt. Bespaart u mij alle andere
lokalen van Sankt Pauli te karakteri-
seren, maar laat mij u zeggen dat de
fantasie van de ondernemers bijna
onbegrensd is."

Zo was er eens een lokaal met de
naam "Badkuip". De eigenaar ver-
zond voor de opening huisdeursleu-
tels aan draagkrachtige Hamburgers.
Alleen met die sleutels kon men het
lokaal betreden. Aangezien echter
aan de muren van dit etablissement
ondubbelzinnige pornografische pla-
ten prijkten, werd het gesloten. In
een van de andere kneipjes waren
soortgelijke schilderingen, die de
waard moest laten verwijderen en zo
is er een rij van gelegenheden, waar-
van de eigenaars snel rijk willen wor-
den en waar om zo te zeggen de da-
mes de attractie zijn. Het geldver-
dienen is in Sankt Pauli hoofddoel
geworden, daar zijn talloze voorbeel-
den van. Hoofdcommissaris Ott haalt
een rekening aan van de Arabia-Bar.
Hij zegt: "Daar stonden op negen
flessen Sekt voor 234 Mark, 1 fles
voor 62 Mark, 22 flesjes Export Bier
voor 88 Mark en 4 Gin voor 24 Mark.
De rekening beliep ongeveer 400
Mark en de gast, die overigens over
voldoende middelen beschikte, ging
in staking. Hij liet zich met vreugde
aanklagen. U moet in sommige lo-
kalen voor een Cola met rum 6 Mark
betalen, of voor twee koppen koffie
en vier Doornkaat 24 Mark. In een
van de gelegenheden dronk de waard
zes glazen bier. Toen direct daarna
een gast binnenkwam bracht de
waard hem ook die zes glazen in
rekening. Toen de gast weigerde te
betalen sloeg de waardin hem bij
wijze van spreken het geld uit de zak.
Van een der exploitanten zegt men
dat hij drie jaar geleden zijn jas niet
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uit kon trekken omdat hij geen kos-
tuum aan had. Vandaag heeft deze
man drie lokalen en hij draagt geen
overjas meer omdat hij in zo'n straat-
kruiser rijdt."
Hoofdcommissaris Ott doet het ver-
haal over Sankt Pauli in ongekuiste
versie. Hij vertelt over de "Laufsteg-
vorführungen" waarbij onder meer
miss voorjaar en miss zomer getoond
worden mitsgaders miss herfst en
tenslotte miss winter, slechts gekleed
in bontlaarsjes, bontmuts en bont-
handschoenen. "Beroemd zijn ook de
modeshows, die niet anders zijn dan
een vertoning van ondergoed," zegt
hij. "Nou ja en dan zijn er nog het
schuimbad en het hengelen naar kle-
dingstukken, maar da's allemaal oud.
Nieuw waren een paar jaar geleden
de dansgirls. Voor 50 Pfennig kon
men zich een dans kopen maar het
moet gezegd dat er degelijk op de
goede zeden werd gelet. Geen meisje
durfde er met haar danseur tussenuit
gaan. Een exploitant ging zelfs zo
ver, dat hij zijn balletmeisjes zelf in
bed legde, zulks in alle eer en deugd.
Het vrouwelijk personeel mocht met
het manlijke niet meer dan het nood-
zakelijkste bepraten. Een balletmeis-
je, dat het verbod duidelijk had over-
treden kwam in haar nood bij ons.
Zij had zich met een musicus inge-
laten hetgeen prompt gevolgen had
en zij kwam hier om de muzikant via
ons zijn geluk te kunnen meedelen."
,,] aja," zegt de hoofdcommissaris,
"de "damen" van Sankt Pauli zijn

Hoofdcommissaris Friedrich Ott
... octopus .••

wel een zeer bijzonder hoofdstuk en
dan speciaal "die Damen des hori-
zontalen Gewerbes", Zij zijn het die
de roep van Sankt Pauli in stand
houden en zij zijn overal, de ene op
de straathoek, de andere onderge-
bracht in de gesloten straat, waarmee
Hamburg een uitzondering is.
In de Herbertstrasse wonen ongeveer
300 juffers, die geregeld onder dok-
ters- en politiecontrole staan. In die
straat is bepaald een boeiende studie
op te zetten. De jongeren zitten met
de speciaal bij hen opvallende arro-
gantie voor het raam en laten hun
"schoonheid inwerken". Dat is hun
kapitaal. Alleen wanneer zij onder
de passanten in de straat een "dikke
vrijer" vermoeden, dan verwaardi-
gen zij zich het raam tp openen en te
roepen: "Hallo, liefje, kom toch bo-
ven". De anderen hebben meer
moeite en tikken met de sleutel tegen
het raam. Enfin, ieder kledingstuk
kost geld en ieder kledingstuk is
duurder. Wordt er niet genoeg be-
taald dan wordt de gast kort en bon-
dig weggezonden en niet zelden ook'
nog uitgescholden. Overigens geeft
deze straat weinig meer problemen
dan de financiële geschillen," aldus
de hoofdcommissaris. "Daarbij grij-
pen wij natuurlijk wel in. Overigens
kunnen civielrechtelijke aanspraken
niet aan bod komen, want de afspra-
ken gelden als onzedelijk. Deze straat
is voor mensen een punt van ma-
gische aantrekkingskracht. Kort ge-
leden hadden we hier een Zweed, die
door een bordeelmeisje bestolen was.
De man woonde met zijn echtgenote
in een hotel. 's Morgens had hij af-
scheid genomen met de mededeling
dat hij even naar het postkantoor
ging. 's Middags kwam hij zwaar be-
schonken uit de Herbertstrasse. Hij
was helemaal de post vergeten ....

Over de meisjes van de straathoeken
hoef ik niets te zeggen. Bijna al deze
dochters hebben min of meer lange
vingers. Zeer gemeen zijn de lok-
vogels, die met hun "vriend" naar
het park gaan ofzo, waar dan plotse-
ling haar handlangers verschijnen,
die het slachtoffer half bewusteloos
slaan omdat hij hun vriendin wilde
afkapen en hem en passant uitschud-
den omdat zulks in een moeite door
kan gaan. Als u vraagt waarom vele
dingen nog toegelaten zijn, waarom
er een Herbertstrasse is, waarom een
naaktshow mag worden gegeven -
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Soms worden de cellen door de logees van
de Dovidswoche vakkundig gesloopt.

I'

op voorwaarde dat de ongeklede zich
nie.t beweegt - dan kan ik alleen
maar zeggen dat de prostituées een
soort ventiel zijn en dat zonder dit
alles wellicht de kriminaliteit uit
sexuele motieven zou toenemen. Wij,
houden een scherp toezicht op-
dat alles binnen de grenzen blijft,"
zo verklaart deze hoofdcommissaris,
die vervolgens nog het een en ander
vertelt over de maatregelen, die er zo
al genomen zijn.

Jeugdigen beneden de leeftijd van
zestien jaar mogen niet in de lokalen
worden toegelaten, zestien tot acht-
tienjarigen tot tien uur. Meisjes be-
neden 21 jaar mogen niet' optreden.
De hoofdcommissaris en zijn mannen
kennen alles en iedereen, weten wat
er omgaat en controleren steek-
proefsgewijs. De exploitanten zijn
voorzichtig omdat zij weten dat zij
zwaar gestraft worden bij overtre-
dingen. Maar nochtans voert het per-
soneel van de Davidswache een zwa-
re strijd.

Vooral in de afgelopen maanden zijn
bij tijd en wijle de discussies over het
hele amusementsbedrijf van Sankt
Pauli hoog opgelaaid. Zelfs de
"goedwillende" exploitanten meen-
den dat er toch wel iets gedaan moest
worden en sloten zich aaneen in een
"Interessenverband der N achtklub-
besitzer von Sankt Pauli" met de be-
doeling om op het punt van de prij-

zen tot een zekere ordening te komen
en het zover te krijgen dat de obers
de klanten correcte rekeningen aan-
bieden overeenkomstig geconsoli-
deerde prijzen.

Maar daar is het hele vraagstuk niet
mee opgelost, zeker niet voor de po-
litie. Het blijft in dit deel van Ham-
burg - waar overigens de bevolking
in alle eer en deugd zijn eigen weg
gaat die doorgaans niet naar de ver-
maakcentra leidt - een komen en
gaan van allerlei elementen, vari-
erend van gewone, domme vermaak-
zoekers via lieden die iets op hun
kerfstok hebben en de buit van mis-
drijf er door komen jagen tot jonge-
ren, gekomen in de overtuiging dat
in Sankt Pauli het avontuur van de
zeven zeeën voor het grijpen ligt. Van
de vermaakzoekers is nauwelijks iets
te zeggen, maar met de lieden die met
gestolen waar naar Sankt Pauli trek-
ken ligt het wel heel anders. Niet
voor niets zijn er in Sankt Pauli 18
pandhuizen, die niet zelden gestolen
waar aangeboden krijgen. "Wij wer-
ken met de bazen van deze pandhui-
zen samen. Bovendien worden som-
migen met koffers of pakken uitge-
ruste lieden al gegrepen voor zij het
pandhuis hebben bereikt. Vanmorgen
bijvoorbeeld zijn we alom zes uur
begonnen met het aanhouden van
zo'n man," aldus de hoofdcommissa-
ris, die vervolgens uit de doeken doet
hoe niet zelden lieden worden aan-
gehouden omdat ze domweg dronken
over straat gaan, doch die bij fouil-
lering een stapelleenbriefjes bij zich
blijken te hebben. Die briefjes ver-
tellen de politie soms boekdelen en
maken het de moeite waard de klant
geducht aan de tand te voelen.
En, dronkenschap komt nogal eens
voor; bij de Davidswache komen per
jaar ruim 12.000 gevallen in behan-
deling, inclusief 4000 gevallen van
dronkenschap. Ruim 5100 personen
moeten worden vastgehouden, dat is
14 per nacht en deze aantallen stij-
gen nog.
De aandacht van de politie is niet
slechts gericht op beschonkenen, op
vrouwen en meisjes, die zich "huis-
vrouw" noemen, doch op de Reeper-
bahn leven. Zij worden geregeld de
Davidswache binnengebracht en
door vrouwelijke beambten onder-
zocht op gestolen goed. Nee, ten aan-
zien van de jongeren probeert de po-
litie preventief te werken, al is dat

moeilijk zolang de duizenden lokken-
de lichten blijven branden, zolang er
nog zoveel morele degeneratie mo-
gelijk is in vele van de 285 van con-
sessies voorziene lokalen, zolang er
meer dan 1000 geregistreerde meisjes
zijn voor wie een nachtelijk honora-
rium van 300 à 400 Mark geen uit-
zondering is en zolang bijvoorbeeld
een jongeling als "strip-tease danse-
res" nog 1500 Mark per maand ver-
dient. ook al kan hij dan helemaal
niet dansen. De gasten blijven komen,
de toeristen uit nieuwsgierigheid,
oom uit de provincie uit verlangen de
sleur van alledag te doorbreken, de
zeelui uit behoefte.
Helaas blijven ook de jongeren ko-
men. Van heinde en verre trekken
jongens en vooral meisjes naar Sankt
Pauli, aangetrokken door valse re-
clame, door het bedrieglijke vlies van
(valse) romantiek, dat dit deel van
Hamburg omgeeft. Zij menen, dat in
Hamburg niet alleen de romantiek
voor het grijpen ligt, maar dat zij
daar een nieuw leven met sfeer kun-
nen beginnen met de sfeer die zij tot
dusver misten. In Hamburg, zo den-
ken zij, gaat de wereld open. Het
moet er eenvoudig zijn een baantje
op een schip te beginnen en het be-
staan inhoud te geven. Met vracht-
auto's liften zij mee naar Sankt Pauli

Een van de (vele) bekenden von de
Dovidswoche werd enige jaren geleden

door wurging omgebracht.
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Reclame op de Reeperbahn

en ontdekken alras, dat het allemaal
niet zo eenvoudig is, dat de kapiteins
niet op hen staan te wachten bij de
loopplank om hen mee te nemen "auf
die Reise in die wei te Welt hinaus".
En dan als het geld op is - en dat is
het meestal heel snel - dan komen
ze op de Reeperbahn terecht, in de
Grosse Freiheit of zelfs in de Her-
bertstrasse.

Hoofdcommissaris Ott weet er alles
van. Hij en zijn mensen proberen te
doen wat mo~elijk is en dat is heel
wat. Hij ziet trouwens de hele affaire
als een soort noodzakelijk kwaad en
zei ons: "Schrijf er niet te slecht over,
probeer het te begrijpen." Jawel,
maar met begrip is men er niet, met
medelijden al evenmin en dat krijgt
men overigens al gauw bij een vluch-
tig bezoek aan dit vermaak centrum,
dat in feite een perverse imitatie is
van Parijs. In de Davidswache kan
het begrip dan nog wat narijpen,
wanneer daar 's nachts tegen vier uur
de activiteiten een hoogtepunt be-
reiken, nadat om elf uur het dagelijk-
se gamma van bezigheden al op gang
is gekomen met het arriveren van
Alois, een alcoholliefhebber en vaste
klant. Een beambte met een bloed-
doorlopen blauw oog en een kapot-
geslagen polshorloge komt hem dit-
maal inleveren. Alois' heeft in Klein
Mexico een kelner lastiggevallen en
is gaan vechten toen gasten tussen-
beide kwamen. Hij scheldt de hele
Davidswache bijelkaar: "Politiezwij-
nen,' landlopers, zwervers." En, ter-
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wijl hij de trap opgesleept wordt
schreeuwt hij rauw: "Niet in cel ze-
ven, want die tocht zo."

De gastenstroom in de Davidswache
zwelt aan met het verlopen van de
tijd. Er komt een bedroefde man bin-
nen. Hij vertelt dat hij zijn vriendin
in een van de lokalen - ook al kende
hij haar nog geen uur - zijn porte-
monnee meegaf toen zij hem om geld
voor het toilet vroeg. Hij zag de juf-
fer noch zijn beurs terug en twee be-
ambten reizen af om een speld in een
hooiberg te zoeken. Er komen men-
sen binnen om inlichtingen of om te
schelden, mensen die door vrouwen
bedrogen zijn. Een Deen komt klagen
omdat hij werd gedwongen een fles
champagne te betalen, die een
"vriendin" zonder zijn voorkennis
had besteld.
De telefoon rinkelt herhaaldelijk en
er worden vechtpartijen gemeld, een
provinciaal reclameert omdat hij
voor een paar flessen champagne 300
Mark moest betalen. Bedrogen, ge-
nepte, geslagen en bestolen lieden
wisselen elkaar af in de Davids-
wache. Om vier uur steekt hoofd-
commissaris Ott nog eens een verse
sigaar aan. Om zes uur, als de eerste
beroepsamusementsverschaffers en
-sters huiverig de straten van Sankt
Pauli langs gaan, huilt in de verte de
stoomfluit van een schip, dat in liet
eerste ochtendgrauwen een lange reis
begint. Een witte meeuw begeleidt
het langs de Elbe ....

Ook zonder dit straatnaambord zouden
duizenden Hamburgs "vermook"·centrum

zonder meer weten te vinden.

De adjudant
c. Broekhu;zen

naar Borne

Met ingang van
1 augustus 1963 (
is de adjudant
C. Broekhuizen
aangewezen als
groepscomm.dant
te Borne. Vanaf
1 februari 1958
was hij groeps-
commandant te
Ijsselstein. Hij
werd op 27 april
1908 geboren te
Rotterdam en trad op 4 april 1929
in dienst bij het Wapen der Ko-
ninklijke Marechaussee. Op 24 janu-
ari 1934 werd hij aangesteld als ge-
meenteveldwachter te Barneveld met
omstreeks juli 1936 Voorthuizen als
standplaats. Op 15 februari 1941
trad hij in dienst bij de Marechaus-
see, waarbij hij op 1 maart 1943
werd aangesteld tot opperwacht-
meester der Staatspolitie (Mare-
chaussee): Van 10 december 1944 tot
30 maart 1945 werd zijn werkelijke
diensttijd onderbroken door ontslag
door de bezetter; voor deze tijd werd
hem rechtsherstel verleend en op 1
januari 1946 werd hij aangesteld tot
wachtmeester der Rijkspolitie le kJ.
met als standplaats Dinxperlo. Ach-
tereenvolgens werd hij op 1 mei 1946
postcommandant te Zelhem; op 1
mei 1948 te Angerlo en op 1 sep-
tember 1953 te Raaite. Inmiddels
was hij op 1 februari 1952 bevor-
derd tot opperwachtmeester. Na zijn
aanwijzing als g-roepscommandant
IJsselstein werd hij op 1 februari
1959 bevorderd tot adjudant.

Tsjechoslowakije
(vervolg van pag. 5)

genheden leeg en valt de nacht over
Praag. De ober boog als een knip-
mes voor een fooi, hoewel alle prij-
zen inclusief zijn en er officieel
geen fooien worden aangenomen.
Buiten stond er nog steeds een agent
bij mijn auto, een andere nu, "On-
gekende service van de Praagse po-
litie", dacht ik en ik ging onge-
merkt het hotel Zlata Husa binnen.
De nachtportier liep mee naar de
lift, maar bleef voor de deur staan,
maakte een gebaar naar boven en
sprak "Nur für Zigaret". Een paar
uur later schrok ik wakker van
dreunende slagen, die het hotel op
zijn grondvesten deden trillen. Het
was of er nog altijd als in de laat-
ste oorlogsdagen om de vrijheid
van Praag gevochten werd. Buiten
droop de regen langs de grauwe
gevel. Dreunend hobbelden lege
biervaten het trottoir op ...

Bas den Oudsten.
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Dat het huidige politieke wereldbeeld wordt
overheerst door de Russisch-Chinese tegenstel-
lingen, kan geen mens ontgaan. Hoe belangrijk
deze ontwikkelingen ook zijn, voor het geven van
een oordeel over de consequenties van dit con-
flict is het nog erg vroeg. Temeer, omdat het
rommelt in het gehele communistische kamp. De
verhoudingen zijn zich aan het wijzigen. Niet al-
leen de verhouding China - Sowjet-Unie is be-
langrijk. Er zijn in de wereld meer dan 80 com-
munistische partijen. Het standpunt dat deze par-
tijen in het conflict innemen ten aanzien van de
tegenstellingen tussen de twee machtigste com-
munistische staten, zal mede beslissen over de
uitkomst van de strijd. En er zijn wel wat moei-
lijkheden op dit punt. Bijvoorbeeld in Italië.
De Italiaanse communistische partij is, na die van
de Sowjet-Unie, China en Indonesië, de grootste
ter wereld. Het belangrijkste probleem van de
Italiaanse communistische partij op dit ogenblik
is de verdeeldheid in het communistische kamp.
Hoewel de P.C.I. de politiek van Chroestsjow
steunt, hebben enkele partijleden zich de laatste
tijd openlijk ten gunste van de Chinezen uitge-
sproken. In Milaan zijn zelfs pro-Chinese leuze_n
op de muren gekalkt. Het zal duidelijk zijn, dat
de stootkracht van een partij als die van commu-
nisten, in ernstige mate aangetast wordt door het
optreden van dergelijke felle interne partij tegen-
stellingen. Uiteraard geldt dit niet alleen voor de
Italiaanse communisten. Vandaar ook dat het
conflict tussen Chinezen en Russen voor de com-
munistische partijen over de gehele wereld van
overheersend belang is.

Als het ware in de schaduw van de communisti-
sche moeilijkheden heeft zich op een ander ge-
bied inmiddels een ontwikkeling voorgedaan die,
hoewel minder spectaculair, niet minder belang-
wekkend kan zijn.
De Ministerraad van de Europese Economische
Gemeenschap is er op 11 juli door concessies van
alle partijen in geslaagd, overeenstemming te be-
reiken over een vorm van regelmatig contact met
Engeland. Voorheen was zulks door de afwijzin-
gen van de Franse regering onmogelijk. Nu zal
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aan de Britten worden voorgesteld een drie-
maandelijkse contact-bijeenkomst in het kader
van de Westeuropese Unie, waarbij de zeven le-
den-staten (Frankrijk, Duitsland, Nederland, Ita-
lië, Engeland , België en Luxemburg) een balans
opmaken van de politieke en economische toe-
stand in Europa. De ministers van de zeven Euro-
pese landen hebben voorgesteld, behalve de poli-
tieke vragen, elke drie maanden op de agenda
van de besprekingen der ministers een agenda-
punt te plaatsen dat is omschreven als: gedach-
tenwisseling over de economische toestand van
Europa.

Mede door het aandringen van Nederland is het
zover gekomen, dat de doeleinden van het over-
leg der ministers zullen zijn: zoveel mogelijk elke
maatregel te vermijden, zowel van de zijde van
de zes landen die deel uitmaken van de Europese
Economische Gemeenschap als vanwege het Ver-
enigd Koninkrijk (Engeland), die ongunstige ge-
volgen zou kunnen hebben voor de betrekkingen
tussen de zes landen van de gemeenschap en En-
geland. Verder is, eveneens op Nederlands ver-
zoek, in de notulen opgenomen, dat elke regering
elk punt bij de genoemde "gedachtenwisseling
over de economische toestand" aan de orde kan
stellen. Hierop is van Nederlandse zijde aange-
drongen om een eventueel veto (bijvoorbeeld van
Franse zijde) van een der leden tegen behande-
ling van EEG-zaken te voorkomen.

De grote betekenis van deze overeenstemming
tussen de zes landen die deel uitmaken van de
Europese Economische Gemeenschap en Enge-
land is voornamelijk gelegen in het feit, dat de
deur naar een toelating van Engeland tot lid-
maatschap van de Europese Economische Ge-
meenschap nu weer op een kier staat. Weliswaar
is de opening klein, maar gezien de felle tegen-
stellingen van enige tijd geleden in de regionen
van de EEG, is dit een belangrijke vooruitgang.
Bovendien is nu de weg naar een verdergaande
'positieve ontwikkeling op het punt van de Euro-
pese economische en politieke eenwording ge-
opend.
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.9uLileuln
Alle sombere geluiden ten spijt ge-
loof ik, dat wij toch wel tot een bij-
zonder taai, volhardend, voorbeel-
dig, humaan, plichts- en dus huwe-
lijksgetrouw, liefdevol volk behoren.
Die conclusie heb ik niet ontleend
aan een of andere publicatie van
het Centraal Bureau voor de Sta-
tistiek, maar simpelweg waarneming
en een heel kort staaltje van dedu-
ceren en combineren, kortom uit eigen
ervaring en een heel oppervlakkig
stukje denkwerk. De conclusie aan-
gaande onze kwaliteiten heb ik na-
melijk getrokken uit het aantal ju-
bilea en recepties dat in de afge-
lopen weken in mijn naaste omge-
vingving voorkwam.
Om te beginnen was er een receptie
van de buren van een paar huizen
verder, die vijfentwintig jaar ge-
trouwd waren. Ik wil niet beweren
dat het een uitgesproken slecht hu-
welijk was, maar uitgesproken best

Rechercheurs
(in rokken)

grepen aanrander
Even over de grens bij Venlo is een
21-jarige aanrander aangehouden
door als vrouwen verklede recher-
cheurs. Op de weg bij de Keulse
barrière werden diverse malen vrou-
wen overvallen door een man. In
vier gevallen was er sprake van
aanranding. Drie rechercheurs kre-
gen opdracht om als vrouw verkleed
op de bewuste weg te patrouilleren.
Zij waren nog maar een paar uur op
pad toen een van hen werd overval-
len. De aanvaller smeet hem tegen
de grond, ontdekte de val en sloeg
op de vlucht. De twee andere re-
chercheurs, die in de buurt waren,
hielden hem aan. Het bleek een kor-
poraal van het Duitse leger te zijn,
die toegaf een reeks zedendelicten te
hebben gepleegd.

is ook wat anders. Nochtans hadden
ze de kwart eeuw volgekregen en
gingen ze de toekomst in, gehard,
maar welgemoed, hoewel zo te zien
niet met al te grote verwachtingen,
hetgeen eigenlijk wel verstandig is,
want dan kan het ook niet tegen-
vallen. Dan was er een collega van
mijn man, die de 25 dienstjaren had
volgemaakt en die bescheiden
sprak: "Nou ja, wat is het nog, de
tijd gaat z'n gang wel", terwijl hij
over zijn kale schedel streek. En,
om in ambtelijke kring te blijven: er
was ook nog een 40-jarig jubileum
met een snelle pensionering als
voornaamste verwachting en buiten
de ambtelijke sector nog een ken-
nis die de 40 dienstjaren bij het-
zelfde bedrijf had volgemaakt, rus-
tig gezeten achter een bureau. "Moet
je je voorstellen, 40 jaar bij een
broodheer, dat gaat nog, dat kan de
beste overkomen, maar 40 jaar ach-
ter een stom bureau", zei mijn man,
die alleen al doodmoe wordt bij de
gedachte aan al die recepties en
die overigens jubilea onbelangrijk
vindt. Zelfs een verjaardag acht hij
niet, hoogstens als een uiting van
blijdschap om het feit, dat je het
weer gehaald hebt, zegt hij. Nu
moet ik toegeven, dat niets zo af-
schuwelijk slopend is als het af-
sjouwen van verjaardagsfeestjes,
die maar zelden een feest zijn en
in het algemeen ontaarden in ge-
sprekken over de kinderen, die zo
bar knap zijn, intelligent, muzikaal,
kunstzinnig of artistiek zelfs, die zo
vlug tanden krijgen, lachen, zitten,
zoveel geest hebben, kortom, stuk
voor stuk als wonderen worden
voorgesteld ook al zijn het nog zul-
ke onhandelbare loeders. (met ex-
cuses).

Recepties zijn dikwijls even erg.
Bijna nooit heb ik huichelachtiger
pluimstrijkerij, doorzichtiger com-
plimenten en onoprechter gevlei ge-
hoord als daarbij. De jubilaris is
geheid de meest tactvolle, kame-
raadschappelijke, joviale, hulpvaar-

dige en belangstellende figuur, die
elke spreker ooit onder ogen had.
Hij schroomt nimmer iedereen te
helpen waar hij kan - als een vol-
maakt padvinder - en te strijden
tegen onrecht. Hij is altijd de spitse,
vindingrijke, energieke figuur, ook
al heeft hij geen enkel gevoel voor
humor en is 'ie eigenlijk bij het luie
om af. En, de complimenten stijgen
hogerop naarmate de jubilaris dat
deed. Het ergste is dat je én bij
verjaardagen en bij recepties op je
paasbest en poesmooi moet zijn, en

( Voor Moeder

dat óf je dag, óf je halve nacht
kapot is voor je weer binnen de
eigen beslotenheid terug bent en in
een stoel valt of je schoenen onder
het ledikant schopt. Nou ja, het is
misschien wel goed dat er gelegen-
heden zijn waarop wij alleen maar
vriendelijk tegen elkaar zijn, want
dat zijn we toch eigenlijk te weinig.
En soms is het warempel toch wel
leuk. Een bezwaar van al dit soort
gebeutenissen blij ft niettemin:
overal moet toch minstens een
bloemetje naar toe.
De bloemist lacht zich scheef, al-
leen al bij de gedachte, dat de ju-
bilaris of het jubilerende echtpaar
's avonds niet weet waar het met de
bloemen heen moet en ze maar weg-
geeft. De hoogte van de nota over
de gezellige bijeenkomsten in dit
soort is werkelijk exorbitant, dat
wil zeggen per uur werkelijke ge-
zelligheid dan. Meestal rekenen ze
er daarom maar andere jubilea bij,
jubilea die geen geld kosten en die
wel plezierig zijn, bijvoorbeeld het
veertigjarig bestaan van de stof-
zuiger of het feit dat het closet-
papier driekwart eeuw dienst be-
wijst aan de mensheid of het jubi-
leum van de lucifer waar je alle
uitnodigingen voor jubileumrecep-
ties enzo tenslotte mee aansteekt op-
dat er - geheel in overeenstem-
ming met de werkelijkheid - niets
anders overblijft dan as ....

Marianne.
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RUBBERDOEK
P.V.C. DOEK

Hollandsche Gommage Industrie N.V.
BREDA Tel. 01600 - 242 11

N.V. v.h. Fa. WILLEM VAN TWIST
's-Gravendeelsedijk 57
DORDRECHT
Telefoon (01850) 32 41 (4 lijnen)

Meubeltransporten
Moderne bergplaatsen voor inboedels
Emigratieverpakkingen

Tarieven voor dienstverhuizingen vol-
gens Rijksregeling
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Twee
werelden ...

één onvergetelijk
uitstapje!
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Wáár vindt u zo'n unieke gelegenheid om
twee wereldberoemde attracties te bezoe-
ken als Miniatuurstad Madurodam èn de
Scheveningse Pier? Combineer uw bezoek
en geniet van twee werelden: een "wereld
in 'n notedop" en een "wereld boven zee" ..
een wereld van het kleine en een wereld
van het weidse ... beide een openbaring,
beide een onvergetelijke belevenis!
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DE PIER EN MADURODAM:
twee wereld-attracties vlak bij elkaar!
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Jan Cottaar
Een van de redactieleden. namelijk de wachtmeester Je
kl. P. H. Beuzenberg - actief als steeds - benaderde
de bekende biljartreporter [oop van der Hoek met het
verzoek iets voor het Korpsblad te schrijven, toen in
Veldhoven de Nederlandse biljartkampioenschap pen.
Plaats hadden.
Jan Cottaar bleek ook aanwezig en die werd al spoedig
ook "gestrikt". Nu zijn sportjournalisten natuurlijk vol-
komen op de hoogte van het uit de wielersport stam-
mende begrip "combine" en zo deden zij gezamenlijk een
geestige tegenzet.
Het Korpsblad stelt de bereidheid van deze beide top-
figuren uitermate op prijs en verder . . . nou ja, lees
maar!

Over mi;n collega Joop v. d. Hoek.
door JAN COTTAAR

We zijn allebei gestrikt. joop van der Hoek en uw die-
naar, toen we in 't Witven te Veldhoven "ambtshalve"
het biljarttoernooi om het Nederlandse kampioenschap
ereklasse 47/1 bijwoonden. Wachtmeester Beuzenberg.
listig binnengeslopen, strikte joop van der Hoek voor
een babbeltje over biljarten; wij van onze kant stemden
toe in een verhaaltje over een ander aspect van de sport.
Maar toen de wachtmeester na onze toezegging ijlings
de benen had genomen, misschien omdat de dienst hem
riep, miss ooien ok omdat hij vreesde dat wij op ons
"akkoord" zouden terugkomen, maakten wij samen een
boos plannetje: we zouden over elkaar schrijven! Niet
dat we ons er belangrijk genoeg voor achtten dat we,
waar dan ook - behalve misschien in het politierap-
port - werden beschreven, maar eenvoudig omdat we
ons sportief wilden wreken op de wachtmeester, die ons
al wéér een ,.stukkie" afperste.
JooP van der Hoek dus. De lezer van dit blad kent hem
- zo deze lezer tenminste voor het boeiende spel van
keu en ivoor enige belangstelling heeft - van zijn radio-
reportages over de grote Nederlandse en internationale
toernooien. Hij kent zijn fluisterstem en hij weet zich in
goede handen wanneer joep van der Hoek, juist door
zijn fluisterstem, als het ware ons vertrouwelijk meedeelt
hoe het is gesteld met Tinyen Henk, met Henny en
Kees; met hun kampioenskansen en hun recordprestaties.
Wij hebben in de loop van de jaren heel wat collega's
voor microfoon en camera meegemaakt. Wij aarzelen
niet - misschien zal hij over ons, dat weten wij eerlijk
niet, straks 66k iets aardigs schrijven! - wij aarzelen
niet hem te noemen als een van de allerbesten. Dat komt
omdat joep van der Hoek zijn stof zo volledig beheerst.
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* * * * * * * * * * *
-1C

en Joop van der Hoek
-te
-te
-te

~
~

Hij is in de allereerste plaats, wat radio en T.V. zo no-
dig hebben, een vakman. Daarom hoeft hij nooit te zoe-
ken naar feit en commentaar. Hij is van alles wat er op
het groene laken onder de schijnwerper gebeurt, door-
trokken.
Hij is ook een gemakkelijk prater. J oop van der Hoek
heeft geen behoefte aan het ezelsbruggetje van een ge-
sproken tekst, zoals de meesten van zijn collega's. Hij
pakt de microfoon, hij neemt zijn horloge, hij legt zijn
boekje met de correct bijgehouden uitslagen en rang-
lijsten (van alle toernooien sedert vele jaren!) vóór zich
en Hilversum heeft maar te zeggen wat het hebben wil:
anderhalve minuut, drie minuten, zeven, acht ... jcop
van der Hoek levert het op maat. En zijn Nederlands
is het waard dat men naar hem luistert; óók, meenden
wij, een compliment van waarde, dat men aan aether-
sprekers-voor-de-vuist niet altijd mag toekennen.
Dát is joop van der Hoek. Hij gaat rustig zijn gang.
schuwt publiciteit, maar is altijd weer volkomen ..happy",
wanneer we elkaar bij een Nederlands biljartkampioen-
schap opnieuw mogen begroeten. Dat gevoelen is overi-
gens wederzijds.
En dit ter attentie van de argwanende lezer: wij hebben
n i e t afgesproken dat we van deze gelegenheid gebruik
zouden maken om elkaar eens flink in het zonnetje te
zetten. Trouwens, de techniek van onze inzending naar
de redactie van het Korpsblad geeft hém het laatste
woord. Hij kan gerust minder hoffelijk zijn tegenover
mij dan ik het eerlijkheidshalve moest zijn tegenover
hem, omdat ik mij immers na zijn van mij gemaakt por-
tret niet meer kan wreken.
Het zij zo!

:bh u
o •

~

geen uitzending, toch "in beeld",

* * * * * * * * * * *

Over mijn collega Jan Cottaar
door Jaap VAN DER HOEK

Wachtmeester Beuzenberg is een handige jongen, maar
hij wordt nog overtroffen door Jan Cottaar. Want door
met mij af te spreken, dat i k onze beide "stukkies" zal
inzenden, heeft hij mij genoodzaakt kennis te nemen varr
zijn pennevrucht en het me daardoor moeilijk gemaakt.
Immers: zónder zijn vleiende regels zou het voor mij
heel eenvoudig zijn geweest, om over Jan Cottaar een
aantal prettige dingen te schrijven, maar nu loop ik de
kans, dat men mij van opzet verdenkt.

Aan de andere kant: Jan Cottaar heeft van mij geen
waarderende woorden nodig. Ook zonder dat weet
iedereen, wie en wat Jan Cottaar is. Als ik op zijn vele
kwaliteiten als (eerst) radio- en (tegenwoordig) T.V.-
man wijs, trap ik slechts een aantal open deuren in.
Laat ik daarom liever iets zeggen van de méns Cottaar.
Vaak moet ik horen, dat u - lezers - Jan Cottaar zo'n
gezellige en sympathieke vent vindt. En, vraagt u dan,
i s dat nu ook zo?
Ja, van -ganser harte: ja! Ik ken geen collega, die zóveel
populariteit met zóveel gemak draagt. Jan Cottaar be-
hoort tot de weinigen, die geen last ondervinden van
hun bekendheid in die zin, dat hij nog steeds dezelfde
eenvoudige, rondborstige en hartelijke Jan is gebleven.
Overigens heeft hij van die bekendheid last genoeg: hij
kan zich nergens vertonen zonder herkend te worden.
En hoe zoudt u zich voelen, als (we hebben het gezien!)
·een dame op u afdrentelt, zich voor u opstelt, niets zegt,
u vervolgens van en aan alle kanten bekijkt, om na en-
kele minuten "Dank u" te mompelen en weg te lopen?
Of om, als u maandenlang steeds maar is aangestaard
en nagewezen, u te verheugen op een internationaal
perscongres in Madrid omdat u dan enkele dagen geheel
u zelf kunt zijn, en dan in de hall van het Spaanse ho-
tel te worden begroet met "Dag, meneer Cottaar!", om-
dat de receptionist een Nederlander blijkt te zijn?

Maar ook dát accepteert Jan Cottaar. Hij is immers ook
maar een mens en daarom - wie van ons wél?! - niet
gespeend van wat ijdelheid en hij vindt die (alleen vaak
sterk overdreven) belangstelling voor zijn persoon toch
wel prettig. En i k vind het prettig, dat hij veel méér
dan "ambtelijke" belangstelling heeft voor de biljart-
sport. Want dat betekent, dat ik Jan Cottaar een aantal
malen per jaar ontmoet - en ik geef u mijn woord, dat
alleen dát het bijwonen van biljartkampioenschappen
reeds tot een bijzonder "gezellige" bezigheid maakt!

25

Rp.org_KB1963_08_aug_Nr.12 192



Groningen won beker
bij M.E.-schietwedstrijden

Op de schietbaan de Zinkelenberg
bij Arnhem heeft het ressort Gro-
ningen met 233.49 punten de wis-
selbeker gewonnen bij de schietwed-
strijden Mobiele Eenheden.

Het Noorden werd overigens op de
voet gevolgd door Amsterdam, dat
met 221.26 punten uit de bus kwam.
De deelnemers aan de M.E. schiet-
wedstrijden vonden het allemaal
nogal warm en de schietbaan nogal
ver, maar dat deed geen afbraak
aan deze wedstrijden, waarvoor de
majoor Offermans de deelnemers
verwelkomde namens de algemeen
inspecteur, die overigens zelf ook
van zijn belangstelling blijk kwam
geven en later ook de prijzen uit-
reikte. Daarbij wees de generaal
Gerritsen op het nut en de noodzaak
van deze wedstrijden. Hij verklaar-
de tevens dat weleens ongunstig is
geoordeeld over de Mobiele Eenhe-
den, maar dat de resultaten van het
optreden van deze eenheden tot te-
vredenheid stemmen, hetgeen zelfs
uit de mening van de pers kan wor-
den afgeleid. Bij de wedstrijden wer-
den de wapens geïnspecteerd door de
meesters-geweermaker Kranenburg en
Rutgers. De heer Jansen zorgde dat
de vluchtende wielrijder steeds weer
vluchtte. De kapitein Bergsma was
de mentor, wiens stem kilometers
ver te horen was. De wachtmeester
le klas Ketel zorgde dat er steeds
koffie in de ketel was; Van Dits-
huizen verleende assistentie bij de
prijsuitreiking. En op deze schietdag
waren behalve de generaal Gerrit-
sen, onder meer ook de kolonel P.
Oom, territoriaal inspecteur in het
ressort Arnhem, de intendant der
rijkspolitie J G. Eckhardt en de lui-
tenant E. E. Gerritsen aanwezig.

De uitslag was:

Korps Karabijn

1. Amsterdam

2. Groningen

3. 's-Gravenhage

4. 's-Hertogenbosch

5. Arnhem

113.43

104.24
91.72

84.21
75.82

Korps Pistool

1. Groningen

2. 's-Hertogenbosch

3. Amsterdam

4. Arnhem

5. 's-Gravenhage

129.25
119.89
107.83
73.63
62.36

Personalia

Wij herdenken

Wmr. 1e kl.
J. A. Olde Daalhuis

Bornerbroek
ressort Arnhem* 20·4·1915

t 16·6·1963

Verplaatsingen
RESSORT Al\1.STERDAM
Per 5-6-'63: G. Appelman. wmr. re
kl. , van Berkhout naar Hoogkarspel.
Per 1-7-'63: W. Vermeulen, wmr. le
kl., van Krommenie naar Middelie en
Kwadijk; M. Attema, adjudant, van
Medemblik naar Franeker; G. Toren,
wmr., van Bilthoven naar Heeren-
veen.
RESSORT 's-GRA VENHAGE
Per 10-6-'63: J. J. Deij, wmr. le kl.,
van Biervliet naar Domburg.
Per 1-7-'63: G. Gelderioos, wmr. le
kl., van BO.-Hardinxveld naar Stiens;
J. A. ten Haken, wmr. te kl., van
Boskoop naar Rijnsaterwoude.
RESSORT 's-HERTOGENBOSCH
Per 7-6-'63: J. Scharn, owmr., van
Veldhoven naar Veghel.
Per 18-6-'63:A. v. d. Giessen, wmr. le
kl., van Dinteloord van Zundert.
Per 24-6-'63: J. H. Fincken, owmr.,
van Venray naar Horst.
Per 1-7-'63: G. J. M. Kusters, wmr.,
van Mierio Hout naar Nuenen; H. A.
Eestermans, wmr. le kl. , van St. Oe-
denrode naar Mierio Hout; E. J. HuIs-
man, wrnr., van Kaatsheuvel naar
Berkel-Enschot; J. Schouten, officier
le kl. , van 's-Hertogenbosch naar
Leeuwarden; D. N. Oppedijk, wmr.,
van Oisterwijk naar Moergestel ; J. A.
A. Somers, wmr., van Hank naar Rij-
en; J. A. Wolter, owmr., van Roggel
naar Helden-Panningen; H. C. v. d.
Pluijm, wmr. le kl., van Schoot naar
Schelluinen.
RESSORT ARNHEM
Per 20-6-'63: F. I. Bruggeman, wmr.
le kl., van Losser naar Vriezen veen.
Per 24-6-'63: J. H. S. Olde Juninek,
owmr., van Zwolle naar Borgharen.
Per 1-7-'63: R. R. van Rees, adsp., van
Huissen naar Leeuwen; J. M. Krult-
bos, owmr., van Wilp naar Wester-
bork; A. Broekbuizen, wmr. le kl.,
van Aalten naar Alphen; H. J. Nij-
huis, wmr. re kl., van Wesepe naar
Venhuizen; F. M. C. Offermans, dir.
off. 3e kl., van Arnhem naar 's-Gra-
venhage.
Per 4-7-'63: N. Drijfhout, wmr. le kl. ,
van Dinxperlo naar Vinkeveen en
Waverveen.
RESSORT GRONINGEN
Per 5-6-'63: H. A. Gijsen, wmr. le kl. ,
van lluitenpost naar Dronrijp.
Per 1-7-'63: A. C. van Dijk, officier te
kl., van Leeuwarden naar Arnhem;
R. Heidema, wmr. le kl. , van Veen-
wouden naar Marssum.
RIJKSPOLITIE TE WATER
Per 1-7-'63: G. P. Anderiesen, wmr.le
kl., van Zaandam naar Koog aan de

Zaan (Iaridgroep) ; M. Dekker, wmr.,
van Amsterdam I naar Zaandam.
OPLEIDINGSSCHOOL ARNHEM
Onderstaande adspiranten per 1-7-'63
van Opl.school Arnhem naar het:

ressort Amsterdam:
1. M. Quist naar Midden-Beemster;
H. Scherpenhuizen naar Monniken-
dam-Katwoude.

ressort 's-Gravenhage:
H. J. Brandse naar Hellevoetsluis;
L. v. d. Have naar 's-Gravendeel;
J. Olree naar Boven-Hardinxveld;
H. J. A. Evenboer naar Zoetermeer.

ressort 's-Hertogenbosch:
J. J. Bijkerk naar Nederweert; H. v.
d. Horst naar Dinteloord; F. P. Jans-
sens naar Oisterwijk; H. R. Jogems
naar Budel-Schoot; W. C. de Leeuw
naar Raamsdonksveer; P. C. v. d.
Linden naar Megen; B. Poolman naar
Dussen; T. M. van Rosmalen naar
Kaatsheuvel; G. J. Timmermans naar
Rijen.

ressort Arnhem:
S. van der Kooi naar Urk.

ressort Groningen:
T. de Boer naar Uithuizen; A. P. Laan
naar Grouw; P. de Jong naar Oude
Pekela; G. Stevens naar Nw, Schoo-
nebeek.

Rijkspolitie te Water:
A. van den Berg naar Vlaardingen
(Europoort); A. N. van den Berg naar
Delfzijl; M. A. de Bie naar Vrees-
wijk; K. Brands naar Zaandam; J. de
Jong naar Amsterdam 1.

Aanwijzing voor functie
RESSORT GRONINGEN
Per 1-7-'63: Adjudant M. Attema tot
groepscommandant te Franeker.
RIJKSPOLITm TE WATER
Per 1-7-'63: Owmr. A. C. L. Boers tot
Materieelbeheerder bij de Staf der
Rijkspolitie te Water te Amsterdam.

Bevorderingen
RESSORT AMSTERDAM
tot Officier der Rijkspolitie re kl.:
Per 15-6-'63: F. Hylkema, Alkmaar.
RESSORT 's-GRAVENHAGE
tot wachtmeester re kl.:
Per 1-7-'63 C. P. v. d, Velde, Brielle;
W. P. v, Zijl, Leiden.
Per 6-7-'63: A. v. Ginkei, Ben. Har-
dinxveldiGiessendam.
Per 7-7-'63: W. Vlot, Bodegraven.
Per 10-7-'63:M. H. Botbijl, 's-Graven-
zande.
Per l4-7-'63: N. E. Bloemendal, Ter-
neuzen.
Per 17-7-'63:P. A. Schoon hoven, Bos-
koop.
RESSORT 's-HERTOGENBOSCH
tot wachtmeester re kl.:
Per 1-7-'63: A. G. W. van Dijk, Val-
kenburg; P. C. A. Versijp, Posterholt;
P. J. M. Brans-Brabant, Weil.
Per 2-7-'63: A. Kleine, Voerendaal.
Per 4-7-'63: N. M. Mimpen, Grave.
Per 5-7-'63: B. S. Bruijn, Ravenstein;
H. J. Theunissen, St. Willebrord.
Per 6-7-'63: P. W. Blankendaal, Heeze.
Per 7-7-'63: H. J. J. Evers, Rijen.
Per 9-7-'63: J. H. A. Lucassen, Kaats-
heuvel; F. J. G. Samson, Linne.
Per 11-7-'63:J. G. M. Loohuis, 's-Her-
togenbosch.
Per 17-7-'63:G. J. Harmsen, Cuijk;
C. van der Wal, Dongen.
RESSORT ARNHEM
tot opperwachtmeester:
Per 1-7-'63: A. Broekhuizen, Alphen.
RESSORT GRONINGEN
tot Dir. Officier der Rijkspolitie 3e kl.:
Per 1-1-'63: Mej. mr. M. A. Boom,
Groningen.
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tot opperwachtmeester:
Per 1-7-'63: R, Heidema, Marssum.

tot wachtmeester le kJ.:
Per 1-6-'63: W. Kuilder, Dwingeloo.
Per 1-7-'63: P. J. Veldman, Balk.

In dienst getreden
RESSORT AMSTERDAM
Per 17-6-'63: J. Beer, rijksambtenaar
F te Wormerveer.

RESSORT 's-HERTOGENBOSCH
Per 1-7-'63: F. F. F. Maandag, adm.
ambt. e 3 te 's-Hertogenbosch; A. E.
Juta te Veghel; D. J. Tahitu te Hee-
ze; J. F. Knufman te Gemert; G. e.
de Lima te Born en M. P. de Pauw
te Drunen, allen als senrijver i.t.d.

RESSORT ARNHEM
Per 1-7-'63: J. G. Alberts, wachtmees-
ter te Nunspeet.

RESSORT GRONINGEN
Per 1-6-'63: H. A. Bergsma, senrijver
te Koudum.
Per 1-7-'63: T. Teitsma, schrijver te
Dokkum; H. A. Kors, Ale te Gronin-
gen; V. Smith, schrijver te Borger.

OPLEIDINGSSCHOOL ARNHEM
Per 1-7-'63: Onderstaande adspiranten:

J. Albers, F. H. M. Albersen, Sj. AI-
kema, P. H. van Bergen, P. Blader-
groen, Th. W. E. Boerboom, W. Bohle,
J. H. Th. M. Bossman, T. J. M. Bruin,
H. G. Chrtsttaans, P. H. M. Claessen,
E. Dekker, H. Dekker, R. H. Dikke-
boer, B. W. S. J. F. Dolmans, J. G.
van Dorsten, L. Douwsrna, S. Drent,
W. Drijver, B. H. Dijks, D. Eekhof.
F. Engelage, e. J. Groenesteijn, J. de
Groot, H. Gruppen, J. B. Th. Hen-
driksen, W. HesseIs, B. Th. Hoog-
hiemstra, B. L. van der Horst, H.
Hulshof, D. J. M. Jansen, G. P. J.
Janssen, J. W. M. de Jong, W. Kats,
G. P. M. Kerstens, G. Klaver, H.
Koopmans, J. Kossen, Sj. P. Kuipers,
eh. J. M. Kuster, e. van de Kuijt,
H. Labordus, L. J. Lagendijk, e. B.
Langendoen, T. Langerak, A. A. van
Leeuwen, P. Marrevee, R. Meijer,
J. H. A. G. Middelhuis, W. F. Moors,
P. Muilenburg, L. Muller, L. J. Noor-
dergraaf, J. J. van Noortwijk, A. G.•
E. L. van Ooijen, J. J. Otten, N. B.
Overpelt, J. L. J. Peters, W. J. G.
Rikken, G. A. H. Rutten, J. A. San-
nes, e. J. Schenau, J. Schuur, Th. A.
M. Smale, F. Snier, N. Spiekman,
e. M. P. Stam, J. H. W. Stemerdink,
G. R. van Veen, G. W. M. Verborrg,
F. A. Vervelde, G. W. Visser, P. H.
de Vries, A. J. Werkman, P. de Wit,
W. Wolters, J. Wu bs, E. Zweep en
S. Zijlstra.
Per 8-7-'63: H. van Assenderp.

De dienst verlaten
STAF ALGEMEEN INSPE.CTEUR
Per 1-7-'63: W. H. van Ballegoyen de
Jong, dir. off. der rijkspolitie 2e kJ.
te 's-Gravenhage.

RESSORT AMSTERDAM
Per 1-7-'63: B. Gerritse, adjudant te
Diemen; K. Sweers, wmr. 1e kJ. te
Kreileroord.

RESSORT 's-GRAVENHAGE
Per 1-7-'63: G. v. d. Zanden, adjudant
te 's-Gravenhage.

RESSORT 's-HERTOGENBOSCH
Per 1-7-'63: J. A. Adriaansen, wmr. 1e
kJ. te Huijbergen.

RESSORT ARNHEM
Per 1-7-'63: Th. Wink, owmr. te
Zwartsluis.

RESSORT GRONINGEN
Per 1-7-'63: L. A. Bos, Ale te Zuid-
horn.

RIJKSPOLITIE TE WATER
Per 1-7-'63: P. Honing, hoofd van de
administratie te Amsterdam.

OPLEIDINGSSCHOOL ARNHEM
Per 1-7-'63: e. K. A. v. d. Lugt, ad-
spirant te Arnhem.

Owmr.
J. U. Stelwagen

Benschop
ressort Amsterdam

25 jaar op 12-9-1963

Wmr. 1e kl.
J. Lemson
Herwijnen

ressort Arnhem
25 jaar op 16-7-1963
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Adjudant
G. Overbeeke

Kapelle-Z.
ress. 's-Grovenhage

25 jaar op 4-7-1963

Owmr.
F. v. Yugt

Arnhem
ressort Arnhem

25 jaar op 18-7-1963

Ambts-
jubilea

Owmr.
J. H. v. Belais
Oud-Beijerland

ress. 's-Gravenhage
25 jaar op 2-9-1963

Adjudant
J. v. d. Sta rre

Apeldoorn
ressort Arnhem

25 jaar op 8-8-1963

Owmr.
J. Smids

Driebergen
ressort Amsterdam

25 jaar op 1-7-1963

Adjudant
J. J. lavrijsen

Breda
ress. 's-HerLbosch

25 jaar op 2-7-1963

Owmr.
W. van Dijk

Wommels
ressort Groningen

25 jaar op 3-8-1963

Adjudant
A. v . Walsem

Amsterdam
ressort Amsterdam

25 jaar op 4-7-1963

Owmr.
H. l. Meesters

Zeven bergen
ress. 's-HerLbosch

25 jaar op 30-6-1963

Owmr.
W. Leeuwenstein

Dordrecht
Rijkspolitie te Water
25 jaar op 20-7-1963

Owmr.
W. Yochteloo

Hoofddorp
ressort Amsterdam

25 jaar op 12-7-1963

Wmr. 1e kl.
Th. M. Bouts

Roermond
ress. 's-Hert.bosch

25 jaar op 1-9-1963

Adjudant
M. Boom
Dordrecht

Rijkspolitie te Water
25 jaar op 4-7-1963
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De generaal bii oflossing vo,n de wachl
in Korpsblodredocfíe

De majoor G. van Diik opgevolgd als voorzitter
door de kolonel P. Oom

Tijdens de jongste redactievergade-
ring van het Korpsblad Rijkspolitie,
die in Utrecht werd gehouden, heeft
de majoor G. van Drjk afscheid ge-
nomen als voorzitter. In dezelf de

bijeenkomst is de kolonel P. Oom,

territortaal inspecteur in het ressort

*
Biischrift foto: In een wornle h'onddruk log
de woordering von de Algemeen InspecÍeur
bes/ofen voor het werk dot de scheidende
redocfievoorzitter, de m'oioor G. von Diik
vier ioor long, of de tiid von yoorbe-

reiding n'reegerekend viif ioor - heeft ge-
doon in het belong van het Korpsblod.
Een periode die I,ong genoeg is geweesl
om de moioor Von Diik met een tikkeltie
weemoed le doen vertrekken. Op deze
foto von het ofscheid voorfs van links
noor rechfs zittend, de reserye-o diudont
F. de Joger, de ,odiudont J. Ronseloor, de
wochtmeesÍer Ie kl. A. J. Willems, de lui-
tenont W. F. K. J. F. Fr,ockers, de kolonel
P. Oom, de heer J . W . Brouwer, uitgever
von hef Korpsbíod en de opperwochtmees-
ter J. l. H. van Aerssen. De reserve-odju-
rlont De Joger heeft inmiddels ook ofscheid
genomen, de kopitein mr A. J. Dek en de
wochtmeesfer 7e kl. P. H. Beuzenberg wo-
ren verhinderd.

Arnhem, hem opgevolsd. Deze af -
lossing van cle wacht viel samen met
het verschijnen van het laatste num-
mer van de vierde jaargang van het
Korpsblad dat derhalve met een
nieuwe voorzitter aan het roer aan

generaal J. Gerritsen belangrijk ge-
noeg gevonden om deze redactie-
vergadering bij te wonen. Alleen al
daaruit, maar tevens uit de behar-
tenswaardige woorden die hij bij dit
afscheid sprak, werd andermaal dui-

de vijfde jaargang is begonnen.
Een en ander betekent, dat de ma-
j oor Van D,jk zich v,jf jaar lang
verdienstelijk heeft gemaakt voor
het Korpsblad, want aan het ver-
sc,hijnen van het allereerste nummer
was immers een jaar voorbereiding
voorafgegaan. Het afscheid van de
majoor Van Dijk en tegelijkertijd de
intrede van de kolonel Oom werd
door de Algemeen Inspecteur, de

delijk dat de generaal aan het
Korpsblad Rijkspolitie een grote be-
tekenis toekent.
De samenkomst in Utrecht viel uit-
een in drie aspecten, in een terug-
blik, een aflossing van de wacht aan
het hoof d van de redactietafel, en
een bezinning aan het begin van de
vijfde jaargang.
De generaal zei onder meer: ,,Ik
herinner mij nog dat ik vier jaar

,,Beschamend dat nog niet elk Korpslid abonnee

op het Korpsblad is", aldus de generaal
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geleden een voorwoord moest schrij-
ven voor het eerste nummer van het
Korpsblad, waarvan het eerste

exemplaar mij door de voorberei-
dende commissie onder leiding van
de overste Silver werd aangeboden.
Nu heb ik de g:bonden j aargangen
nogeens nageslagen om opnieuw te
kunnen concluderen dat het Korps-
blad sindsdien tot grote bloei is ge-

komen, al kon he t aantal abonnees

nog wel groter zijn. Het is bescha-
mend," aldus de generaal,,,dat er

rlog altiid bero.psrijkspolitiemannen
zijn, die geen abonnee zijn. Het is

beschamend cn ik begrijp het niet
dat men bij een behoorlijke salari-
ering en daartegenover een gering
abonnementsgeld, d:t niet voor het
korps over heeft. Het is pijnlijk en

ik hoop, dat anderen hun collega's
op dit punt blijven opvoeden.
Er zíjn in de afgelopen vier jaar
heel wat artikelen verschenen. Niet
alleen lrti de abonnees zelf, maar
ook in hun gezinnen leeft het.,,Korps-
blacl. Dat hadden we verwacht en

dat is bewaarheid.

Dit is de I aatste vergadering van de

redactie onder voorzittersc.hap van
de majoor Van DUk. Een woord van
erkenlelijkheid. van warme waarde-
ring aan zijn adres is hier op z'n
plaats. Het is niet gering om naast
de taak van districtscommandant
dit te doen. Vier lange jaren heeft
hij met alle enthousiasme al het mo-
gelijke gedaan voor het korpsblad.
De kolonel Oom zal de plaats van
de majoor Van Dijk innemen. Ik ge-

loof dat de keuze goed is. Het is net
als bij de keuze van commandanten:
daar komt altijd een soort feeling b,j
te pas. Zo'n keuze is niet alleen een

zaak vAn verstand of uiterlijk maar
ook van feeling," aldus de generaal,
die zei ervan overtuigd te zijn dat
het korpsblad oncler leiding van de

kolonel Oom een nieuwe bloeiperi-
ode tegemoet zal gaan.

De uitgever van het Korpsblad, de

heer J. W. Brouwer, gewaagde van
de zeer goede samenwerking die de
j aren door is geweest en de mede-
werking die hii steeds van de redac-
tie onder voorzitterschap van de

majoor Van Diik heeft gehad. Hii
zegde daarvoor harteliik dank.

Namens de redactie sprak de luite-
nant W. F. K. J. F. Frackers woor-
den van waardering voor de wijze

2

waarop de redactie vier jaar lang
oncler leiding van de majoor Van
D,jk heef t gewerkt. Hij typeerde de
goede samenwerking met enkele
woorclen: ,,Het heeft wel eens ge-
kraak:, maar zonder dat de goede

verhoudingen daardoor werden aan-

6yetast." Namens de redactie bood hij
de ma j oor een f e1 begeerd attribuut
aan voor diens hobby: een zeewerp-
molen.

De (verraste) majoor Van D,jk ge-
waagde van een sterke ban,C tussen
het korpsblad en het personeel, maar
ook van de zorgen aan het korpsbiad
voorzitterschap verbonden, de zoÍ-
gen om buiten beleidszaken van de
algemene inspe ctie te blijven en om

de eenheid in het korps te bevorde-
ren. om bovendien een blad te ma-
ken waar de lezer mee ingenomen
is. Hij noem,ie de redactie het ge-
weten van het Korpsblad, ' wees op

de betekenis van de zel fstandigh ei d

varl dit blacl en deed een losse greep
ult vrjf jaar Korpsbiadervaringen,
constaterend dat er zo het een en

ander is gebeurd, dat er vele zorgen
zijn geweest, maar dat waardering
zoals die werd betuigd door de al-
gemeen inspecteur, streelt. De ma-
j oor Van Drjk zeí er van overtuigd
te zijn, dat door de benoeming van
de kolonel Oom als voorzitter de

band tussen het Korpsblad en de

Algemene Inspectie versterk t zal
worden.

De kolonel Oom zei tenslotte tot
dusver steeds een trouw en welwil-
lend lezer te ztjn geweest met be-
wondering voor wat werd gepres-
teerd, hoewel slechts oppervlakkig
op de hoogte van de zorg die nodig
is om een blad f ris en boeiend te

tóuden. Het voorzitterschap is door
de ma j oor Van Drjk erg vrolijk
voorg3steld. Hij zet: ,,'t Is alleen
maar een beetje sturen, maar er zit
meer aan, zo heb ik uit de notulen
wel begrepen," aldus de kolonel, die
voorts verklaarde: ,,Er zijn nu een-

maal gevallen dat j e een bero ep

dat op j e wordt gedaan, niet zo-
maar naast j e kunt neerleggen. Ik
heb de benoeming to t voorzitter
graag en met enthousiasme aan-
vaard, niet verhelend, dat deze
functie zorg en trjd zal vragen."
Aldus is het Korpsblad Rijkspolitie
met een nieuwe voorzitter een

nieuwe jaargang ingegaan. B. dcn O,

K@M
RIIWE

Off icieel orgoon vocr het Korps
R:ikspolitie onder verorrtwoordelijk-
lreid vcn de rcdoctie, somengesleld
door de Algemeen lnspecteur von

het Korps Rilkspolitie
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Bii heÍ bloemencorso f e Zundert
wcren onder de 380 leden yon heÍ
Korps Rijkspoíitie ook 90 odspi-
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Arnhem ingezet. Op de fofo fwee
von hen fijdens heÍ posseren yen

de sfoeÍ.
(zie ook pog. 14, l5 en ló)
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De odiudant
S. von der Wulp
n«ror Íerheyden

De adjudant S.
van der Wulp is
met ingang van
t5 juli 1963
aan,gew ezen als
groepscomm.dant
te Terheyden.
Hii werd op L5
februari 1914 te
's-Gravendeel ge-
boren en kwam
op I augustus
1e40 bif de Riiks-
velclwacht. Daarvóór was hii op 28
mei 1938 reeds in overheidsdienst
als wachtmeester-capitulant bii het
2e Regiment Huzaren. Op I maart
1911 trad hli in dienst bii de toen-
malige Marechaussee. Nadat hii op
I januari 1946 werd aangesteld tot
wachtmeester der Rif kspolitie 1e kl.
te Streefkerk, volgde op l jan. 1954
zí.in bevordering tot opperwacht-
meester. Vervolgens werd h1i op I
f ebruari 1956 postcommandant te
Hardinxveld-Giessendam, waa,r hli
op t i uni 1962 werd aangew ezen
als plaatsvervangend - groepscom-
manclant, tevens rayoncommandant.

De odjudo,ni J. Vervloet
groepscom mondg,ni

Sfeen bergen
Met ingang van
I augustus 1963
is de ad.f udant
.T.Vervloet be-
noemd tot groeps-
commandant te
Steenbergen. Ge-
boren te Oude-
Tonge op 20 juli
1916, trad hif op
I augustus 1940
in dienst bii de
toenmalige Ma-
rechaussee. Hii werd op I i anuari

1946 aangesteld als wachtmeester
der Riikspolitie 1e kl. te Nieuwveen,
welke standplaats hii op 15 februari
1946 verwisselde voor Warmond.
Hier werd hij op l januari L954
bevorderd tot opperwachtmeester,
waarna op I november 1954 ziin aan-
wiizing volgde tot postcommanclant
aldaar.

De odjudo,ni B. J. Wisse
no,or Oude-Ionge

De adiudant B.
.I. Wisse is met
ingang van I
augustus t 963
aangew ezen als
groepscomm.dant
te Oude Tonge.
Hii werd op 2L
oktober 19 14 ge-
boren te Katten-
dif ke en trad op
22 ianuari 1940
in dienst bti de
Rifksveldwacht, waar hii tot 30 no-
vember 194 I Graauw tot stand-
plaats kreeg. Op 1 maart 1943 inge-
deeld bii de Staatspolitie (Mare-
chaussee), volgde op geliike datum
zi.in verplaatsing naar Kruiningen.
Op l januari 1946 werd hii aange-
steld als wachtmeester der Riiks-
politie le kl.. waarna hii op I fe-
bruari 1947 speurhondgeleider werd
met Goes als standplaats. Van deze
functie werd hii op 1 november 1949
ontheven en geplaatst te Kloetinge.
Als standplaatsen kreeg hii nog St.
Maartensdiik en Sleen. In laatstge-
noemde plaats werd hii postcom-
mandant en bevorder,d tot opper-
wacht,meester op l ianuari 1954. Op
18 mei 1955 werd hii postcomman-
dant te Aardenburg en op 1 augus-
tus 1960 aangew ezen als plaatsver-
vangend groepscommandant te Zie-
rikzee.

Korps Riikspolitie rveer bii

sluiting

Staten Oener eel

Andermaal heeft het Korps Rijks-
politie meegewerkt aan de plechtige
sluiting van ,tret zittings jaar van de
Staten-Generaal. Toen mr. E. H.
Toxopeus, minister vall Binnenland-
se Zaken op het Haagse Binnenho f
arriveerde musiceerde daar de Rijks-
politiekapel. Voorts waren er twee
detachementen van elk dertig man-
schappen beredenen onder comman-
do van de kapitein J. J. de Kat An-
gelino en een eredetachernent be-

staande uit twee pelotons, in totaal
zes tig man van de Opleidingsschool
te Arnhem, onder bevel van de lui-
tenant P. Leers. Een en ander heeft
andermaal extra cachet verleend aan

de sluiting van het zittings jaar van
de Staten-Generaal, kort na aan-
komst door minister Toxopeus ver-
rich I in naam der Koningin.

Jeugdcriminaliteit
weer gestegen

Aan de hand van de straf zaken

tegen straf rechtelijk minder j arigen
door de j ustitie afgedaan in 1961.

kan worden geconcludeerd dat de

j eugdcriminaliteit opnieuw is toe-
genomen.
Deze gevolgtrekking wordt gesteund
door gegevens van het Centraal
Bureau voor de statistiek, betreffen-
de de toepassing van de kinderwet-
ten in 1961

Het aantal van 47 schuldigverklaar-
den per tienduizend kinderen van
10 tot en met 17 jaar in 1960, steeg

in 1961 tot 50 per tienduizend. De
toename had vooral betrekking op

vernieling, gekwali f iceerde diefstal
en heling. Het verhoudingscijfer
voor meisjes steeg van 7 ,3 tot 8,1,

dat voor jongens van 85,1 tot 90,5.

-.- C--a
d

echf nief met opzet, oversfe" .

4
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Vande

Tij dens de besprekingen van de redactieleden
met de correspondenten is in het bijzonder on-

der de aandacht gebracht dat laatstgenoem-
den in f eite de ogen en oren van de redactie

zyn. Immers ,ij kunnen de redactie tijdig in-
lichten over op handen zijnde gebeurtenissen

in hun gebied die voor publicatie in het

Korpsblad in aanmerking komen.

Ook kunnen ,1j contacten leggen met Korps-

leden door wie een bijdrage, hetzij in de vorm

van een artikel, hetzij in de vorm van een

tekening of cartoon, geleverd kan worden . Zíi
kunnen meedenken met de redactie en voor-
stellen doen - mede aan de hancl van de kri-
tiek die ,ij van de lezers horen de inhoud

van het Korpsblad aantrekkelijker te maken.

Dez3 mogelijkheden van het correspondent-
schap zijn uitvoerig besproken. Ook van de

zijde van de correspondenten is gelukkig het

nodige naar voren gebracht, zodat de redactie

overtuigd is van bereidheid tot medewerking
van alle correspondenten en dan ook de

nieuwe jaargang met vertrouwen tegemoet ziet.

Ten behoeve van de lezers die een bijdrage

willen leveren, drukken wij hierbij de namen

en adressen af van de correspondenten tot wie

,ij zich hiervoor kunnen wenden.

-*-

En dit zi.in de nieuwe correspondenten:

Re (d)dctiefofel

Owm r.

J. Bom

Stof District
's-G roven lr o ge

Owm r.

H. v. d. Woude
Stof District
Heerenveen

Owm r.

L. Hoedemol<er

Stof District
Bredo

Owm r.

J. Kleppers
Stof District
Winschoten

Correspondenlen Korpsblad RiiksPolitie

ALGEMENE INSPECTIE:
Adj. H. Schimmel, I{oningskade B, 's-Gravenhage,
tel. 070-18 23 25.

R,ESSOR,T AMSTER,DAM:
Temitorr.ale Inspectie: Adj. }I. I{uik,

De Lairessestraat 39, Amsterdam, tel. 020-79 Bg 10.
District Alkmaar: Owmr. P. de Wild,

I{ennemerstraatweg L28, Alkmaar, tel. 02200-1 64 44.
District Arnsterdam: Owmr. W. J. Petiet,

Paulus Potterstraat 32, Amsterdam, tel. 020-?3 24 22.
District Utrecht: 'Wmr. 1e kl. D. Johannes,

Utrechtseweg 139, De Bilt, tel. 030-6 16 43.

RESSOR,T,S-GRAVENHAGE:
Territoriale Inspectie: Adj. rW. A. J. van den 'Wijngaard,

I{oninginnegracht 46, 's-Gravenhage, tel. 070-18 34 30.
District Dordrecht: Adj . W. J. van Essen,

Buiten Walevest 9, Dordrecht, tel. 01850-71 41.
District's-Gravenhage: Owmr. J. Bom,

I{oninginnegracht 46, 's-Gravenhage, tel. 070-18 34 30.
District Leiden: Adj. D. van Buren,

Herengracht 20, Leiden, tel. 01710-3 22 45.
District Middelburg: Adj. C. den Otter,

Groenmarkt 14, Middelburg, tel. 01180-27,88.

R,ESSOR,T,S-HERTOGENBOSCH :

Territoriale Inspectie: 'Wmr. le kl. B. J. Bruinsma,
Julianaplein 8, 's-Hertogenbosch, tel. 04100-3 34 4L.

District Breda: Owmr. L. Hoedemaker,
Catharinastraat 20, Breda, tel. 01600-2 40 61.

District Eindhoven: Adj. J. M. Tijssen,
Hoogstraat 226, Eindhoven, tel. 04900-2 37 85.

District 's-Hertogenbosch: Adj . G. Th. VoIk,
St. Jorisstraat 76, 's-Hertogenbosch, tel. 04100-3 68 81.

District Maastricht: Adj . J. H. Iluskens,'Wilhelminasingel 97, Maastricht, tel. 04400-1 31 45.
District Roermond: Owmr. H. M. van Ark,

Andersonweg 46, Roermond, tel. 04750-52 52.
District Tilburg: Adj. F. S. 'Weterings,

St. Josephstraat 104, Tilburg, tel. 04250-2 54 70.

R,ESSOR,T AR,NHEM:
Territoriale Inspectie: Owmr. J. van de \Metering,

Velperweg 150, Arnhem, tel. 08300-2 28 41.
District Almelo: Adj. F. van Vliet,

Sluiskade N.Z. 90, Almelo, tel. 05490-58 66.
District Apeldoorn: Adj. D. F. A. van den Berg,

Emmalaan 1, Apeldoorn, tel. 06760-1 33 44.
District Doetinchem: Adj. G. A. Tönies,

Mr. Lovinklaan 16, Doetinchem, teI. 08340-33 18.
District Niimegen: Adj. J. Liebers,

v. Schaeck Mathonsingel 6, Nijmegen, tel. 08800-2 59 27.
District Zwolle: Adj. B. C. Blom,

Geert Grotestraat 4, Zwolle, teI. 05200-1 34 98.

R,ESSOR,T GRONINGEN:
Territoriale Inspectie: Owmr. J. M. Post,

VerI. Hereweg 163, Groningen, tel. 05900-2 86 45.
District Assen: Owmr. G. Schoemaker,

Beilerstraat 155, Assen, teI. 05920-48 45.
District Groningen: Owmr. f'. de Vries,

Heresingel 5, Groningen, tel. 05900-3 75 41.
District lleerenveen: Owmr. H. van der 'Woude,

Burg. Falkenaweg 98, Ifeerenveen, tel. 05130-32 44.
District Leeuward.en: Adj. Tj. Bleeker,

Arumerstraat 29, Leeuwarden, tel. 05100-2 34 60.
District Winschoten: Owmr. J. I{leppers,

Burg. Schönfeldsingel 33, 'Winschoten, tel. 05970-20 02.

RIJI(SPOI-ITIE TE WATER,:

Staf Commandant: Adj. A. G. C. M. Eichhorn,
Westerdoksdijk 2, Amsterdam, tel. 020-6 33 11.

District Amsterdam: 'Wmr. le kl. L. Gorter,'Westerdoksdijk 2, Amsterdam, tel. 020-6 33 11.
District Leeuwarden: Owmr. F. Oosterhof,

Emmakade N.Z. 3, Leeuwarden, tel. 05100-2 30 44.
District N[imegen: Adj. J. C. de Leeuw,

Newtonstraat 99, Nijmegen, tel. 08800-5 30 26.
District Vlaardingen: Adj. J. C. van der Hilst,

Oosthavenkade 85, Vlaardingen, tel. 010-6 74 00.

DIENST LUCHTVAAR,T I(ORPS R,IJI(SPOLITIE:
Wmr. 1e kl. W. H. Hoffmeister,
Luchthaven Schiphol, tel. 020-72 99 99.

OPLEIDINGSSCHOOL I{OIIPS RIJI{SPOLITIE:
Owmr. J. F. de l{ock,
Velperweg L42, Arnhem, tel. 08300-3 28 44.

5
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eindstreepslechts

vierdaagse

l

De generool J. Gerrilsen mef

genofe op hef ere-podium.
ziin echf -

Wochtmeesfer 7e kl. Ïop lWychen; hebben
de hitte en regen niet gedeerd, zools oon
ziin opgewekt gezicht wel Íe zien is.

Generaal zag 38 ,t?,p.'ers" (van de

41» over van

zware gaan

door opperwachtmeester J. J. H. VAN AERSSEN te Niimegen

Eén en veertig rijkspolitieambtena-
ren namen deel aan de 4 Tste Nrj-
meegse vierdaagse. Dit aantal noopt
zeker niet tot het uitstoten van en-

thousiaste vreugdekreten. Het res-

sort Den Haag telde zelfs maar vier
deelnemers en werd daarom samen-
gevoegd met het ressort Amsterdam,
waardoor een groep j e van L4 man
kon worden geformeerd. Ook Gro-
ningen en Arnhem moesten noodge-

dwongen worden samengetrokken en

kwamen daarmede op 13 man.

Siechts het ressort Den Bosch bleek

in staat een eigen detachement van
l rl man, onder leiding van opper-
wachtmeester Zuidam, op de been te
brengen.
Amsterdam-Den Haag stond onder
commando van opperwachtmeester

Stoop, terwijl Groningen-Arnhem
werd aangevoerd door de luitenant
Th. v. Dolderen.
Het is een bijzonder zware vier-

daagse geweest. Drukkende hitte en

stromende regen stelden de in totaal
ruim tienduizend deelnemers voor
zware problemen en zij, die niet vol-
doende voorbereid aan de start wa-
ren verschenen, verdwenen dan ook,
de een na de ander, in de bezem-
wa8en.
Drie rijkspolitieambtenaren hebben
de eindstreep niet gehaald, zodat
aan het einde van de laatste dug de

luitenant Van Dolderen aan het
hoofd van 38 man de laatste kilo-
meters. die steeds door een met hon-
derdduizenden omzoomde St. Anna-
straal gaan, kon afleggen.
Deze 38 dapperen konden met ge-
rechtvaardigde trots,,hun" generaal,
die (met zijn echtgenote) op het ere-
podium het def ilé gadesloeg, in de

ogen zien. Zij werden, traditiege-
trouw, vooraf gegaan door de Rijks-
politiekapel, die allerwege respect
af dwong.

fi.

,#
t: ],,i II#

és,

Het zit er
het toilet

op. De looÍsÍe hond wordt oon

geÍegd voor het defilé. Met bloemen /ongs de volgepropfe Íribunes noor de íinish.
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geten dat er voor de oorlog dikwijls
geen werk was of dat ze slechts I
Kroon per uur konden verdienen.
In hun huizen mopperen zij er ook
over dat er bI plaatsen met mrjn-
bouw of zwaÍe industrie veel ge-
makkelijker huizen te krijgen zljn
omdat er daar meer gebouwd wor-
den. Er, in die huizen wordt gedis-
cussieerd over de vraag of het nu
echt allemaal wel zoveel beter is en
of het misschien materieel niet net
zo zou zijn g'eweest ,als nu onder
een ander regiem. De vraag hoe het
geld. wordt besteed brengt l|dens
moeizame gesprekken in de huizen
van Tsj echische families naar vo-
ren, dat de dagelijkse eerste levens-
behoeften niet duur zijn,, maar dat
voor alles wat maar even als luxe
wordt gezien, stevige prijzen be-
taald moeten worden, €D vele voor
ons normale zaken worden hier al
gauw als luxe beschouwd.

Brood kost 2.60 Kronen per kilo,
melk 1.80 Kr. per liter, aardappe-
len belopen omstreeks 80 Heller per
kilo, rundvlees 24, varkensvlees om-
streeks 30 Kronen per kilo. Eieren
daarentegen kosten 1.30 tot 1.60 Kr.
per stuk (dus volgens f 0,27 per
Kroon, de gehalveerde koers, toch
nog ongeveer 40 cent per stuk). Een
kilo boter kost omgerekend bijna
10 gulden, een kilo kof f ie bijna 38
gulden, een kilo cacao ruim 35 gul-
den. En, dan is ook nog niet altijd
alles te krijgen omdat altijd wel er-
g'ens het plan niet klopt. Bijna da-
gelij ks staan er in het gehele land
mensen in de rij, bij de slagerswin-
kels om varkensvlees, bï de levens-
middelenzaken om eieren. ,,Het pro-
duktieplan klopt dan wei, maar de
varkens en kippen hebben het niet
begrepen", zei mij een ironisch man
in Praag 

B. clen o.

Zelf s de vioolb ouwer is gebonden oon ziin
erkenning ols kunsÍenoor door de sfool.

De adiudo,ni
J. Willemsen
íR.P. te water)
nÍ,Í,r Kompen

Met ingang van
I september 1963
is de adi udant

J. Willemsen
aangew ezen als
commandant van
de groep Kam-
pen van de Riiks-
politie te Water.
Hii werd op 23
iuni 1917 gebo-
ren te Amster-
dam en trad op
2 maart 1934 in dienst bii de Ko-
ninklijke Marine. Na de capitulatie
kwam hii op 19 augustus 1940 bii de
Marechaussee en deed van november
1941 tot oktober L945 als bootsman
dienst bii de toenmalige politie te
water. Na de bevriiding werd hii
opgeroepen in werkelijke dienst bii
de Koninklijke Marine tot 17 april
1947, toen hii werd aangesteld tot
wachtmeester der Riikspolitie I e kl,
district Noord van de Riikspolitie
te Water. Hli werd achtereenvol-
gens geplaatst te Leeuwarden, Lem-
mer, Dordrecht en Arnhem. In
laatstgenoemde standplaats werd,hii
op 12 september 1956 postcomman-
dant en op 23 januari 1958 plaats-
vervangend groepscommandant.
Op I j anuari 1956 werd hii bevor-
derd tot opperwachtmeester.

De odjudo,nt R. Domen
groePscom mondo-nt

fe Diemen

De adiudant R.
Damen is met
ingang van I
september 1963
aangew ezen als
groepscomm. dant
te Diemen. Hii
is op 11 mei
l9l 6 geboren te
Zfif en en trad
op 7 april 1937
in dienst bii het
Wapen der Ko-
ninklijke Marechaussee. In de oor-
I ogs j aren verbleef hii in Engeland
(Kon. Marechaussee) en werd op 16
oktober 1944 wachtmeester-titulair.
Op 20 augustus 1946 werd hii als
wachtmeester der Rif kspolitie 1e kl,
aangesteld en kreeg als standplaats
Herfsen. Van 15 maart l95l tot I fe-
bruari 1958 was hij postcommandant
te Epse en vanaf laatstgenoemde da-
tum was hii plaatsvervangend groeps-
commandant te Gorssel, tevens
rayoncommandant te Epse. Hii werd
op t januari 1954 bevorderd tot
opperwacht.meester.

De adjudont Th. Hubbers
no,or Berghem

Met ingang van
15 augustus 1963
is de adj udant
Th. Hubbers
aangew ezen als
groepscomm. dant
te Berghem. Hii
werd op 22 f e-
bruari 191 7 ge-
boren te Groes-
beek en begon
zi.in politieloop-
baan bii het
Wapen der Koninkliike Marechaus-
see op I februari 1938. Op l maart
1943 ging hii over naar de Staats-
politie (Marechaussee) .., werd op
I januari 1946 aangesteld tot wacht-
meester der Rijkspolitie 1e kI., ter
standplaats Slenakeri. Hier werd hii
pos tcommandant, terwiil hii voorts
nog op de volgende standplaatsen
de f unctie van postcommandant
heef t vervuld: I augustus 1950 te
Mechelen; I januari L952 te Amby;
I juli 1956 te Urmond en vanaf I
april 1958 te Stein. Op 29 december
1959 werd. hii geplaatst op de groep
Schaesberg.Hii werd op l januari
1954 bevorderd tot opperwacht-
meester.

De odjuddnt
A. vgn den Heuyel
groepscom mondgnt

Oudet-Amstel

De adjudant A.
van den Heuvel
is met ingang
van I september
1963 aangewezen
als groepscom-
mandant te
Ouder-Amstel.
Geboren op 14
juli Lgl,z te Nu-
mansdorp, ver-
bond hii zich op
l9 oktober 1932
lrii het Wapen der Koninkliike Ma-
rechaussee. Hii ging op 15 november
1939 over naar de gemeente-veld-
wacht met als standplaats Oude-
Water. Bli de reorganisatie van de
Nederlandse Politie kwam hii op 1

maart 1943 bij de Staatspolitie (Ma-
rechaussee), terwijl hii op I januari
1946 werd aangesteld als wacht-
meester der Rijkspolitie le kl. Hij
hield Oudewater als standplaats
waar hii postcommandant werd en
met ingang van l1 april 1958 plaats-
vervangend groepscommandant.
Op I januari 1954 werd hii bevor-
derd tot opperwachtmeester.

l3
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Dode maagd van Astolat veilig door Zundert

met assistentie va n 380 man rlikspol itie

Bfina uierltonclerd mannen aan ltet Korps Rfihs politie hebben in

lzet Zuicl-Brabantse Zundert clicltter bil cle Belgisclte grens dan

bil Breda cle jaarl{kse slag wee?'gea)o,nnen, de slag om de

It,cmclhauing autl de orde, cle slag tegen n't,eer dan, hon.rlerddui:end

be:oekers de uaarlteid ligt ergens tussen 110 e?t 120.000 -t
tegen. 7 300 personenAtdo's, 385 autobttsse?l., reehsen motoren. e?L

bromfietsen. cle slag roncl lronclerddtti:enden kleu.rige bloe'men,

door nijae r e lranden sarne?t gebr aclt,t op 25 f r aaie uagens die met

I 4 muziekhor psen lret o?tgerneerl schone hilometer slange rfi dende

sproohje t)an het tuteeërfiuirttigste bloemencot'so aormden.

Het mag zíjn dat Ztndert z'n boom-
kwekerijen heeft gelijk Deventer z'n
koekf abriek, maar het is slechts de

eendaagse symphonie van bloemen.
dte Zundert een zo grote bekendheid
geef t dat burgemeester G. J. A.
Manders de gemeentelijke bevolking
van rond I 1.000 zielen een dug per
jaar vertienvoudigd ziet. En aange-
zien dat verre uitgaat boven de
stoutste verwachtingen van de pla-
nologen, die bij Zundert's kern- en

uitbrei dingsplannen be trokken zijn
geweest, ver uitsteekt boven de ca.
paciteit van ,het dorp en ook van de

Leger Yan meer dan
bii Íraai zuir

Met behulp von PorÍofoons hodden de beredenen voor

het eersf in de geschiedenis rodiogroÍisch confocÍ mef

elkoor en mef de cenfroolposf. wegen die Zundert bereikbaar ma-
ken, zijn daar elk jaar uitgebreide
voorzieningen voor nodig, die een

aan de mankracht van het district
Breda van de rijkspolitie omgekeerd
evenredige berg zorgen oplegt.
Maanden tevoren beginnen in het
districtsbureau van de majoor W.
H. L. van Nijnanten de voorberei-
dingen voor de organisatie van alle
regelingen die de orde en daarmee
het slagen van het corso rnoeten be-

palen, voorbereidingen in een voort-
durende samenspraak tussen het dis-
trict Breda en de gemeente Zundert.
Dat gaat al jaren zo en de ervarin-
gen hierbij opgedaan, hebben ook
dit jaar weer tot een waterdichte
regeling bijgedragen. Er was 380

man rijkspolitie in en om Zundert in
de weer: 116 van het district Breda,
31 tot 33 man per district Tilburg,
's-Hertogenbosch, Eindhoven, Roer-
mond en Maastricht, voorts 90 smet-
teloze adspiranten van de Oplei-
dingsschool te Arnhem en 8 berede-
nen.
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Al deze mannen hadden tot taak er

voor te zorgen dat de stroom der

tienduizenden geen c.haos werd, dat
de kilometers lange guirlande van
vijfentwintig praalwagens een vrije
route vond door de stampvolle stra-
ten, dat de op deze wagens uitge-
beelde bruidsvaart van Doornroosje,
de sluimerende schoonheid. de dode

maagd van Astolat, het schutters-

feest bij de molen, geen strobreed. in
de weg werd gelegd of dat de droom
van een bedelmeis j e niet werd ver-
stoord dan wel het Saksisch porce-
Iein op de winnende wagen ge-

stalte gegeven niet gekraakt.

Het is derhalve duidelijk, dat het

korps rijkspoltie een belangrijke bij-
drage heeft geleverd tot het slagen

van een uniek gebeuren. Uniek,
want het corso van Zundert is geen

f estijn op grond van hard zakelijke
motieven, maar een stukj e volkscul-
tuur. Het is evenmin een traditie

- die op min of meer losse gronden
is gebaseerd of uitsluitend op de be-

geerte Lisse of Aalsmeer na te doen.

Het corso van Zwdert is voor de

deel van de parkeergelden, een to-
taal dat m:n eendrachtig zo hoog
mogelijk poogt te krijgen, reden

waarom de kaartj esverkopers bij de

af gesloten invalswegen zeeÍ begerig
zijn de omzet zo hoog mogelijk te

brengen, hetgeen dan weer ten aan-
zien van de aangebrachte slagbomen
enzo, een juridisch hachelijke zaa'k

is, waarmee de rijkspolitie dan ook
geen bemoeienis heef t. De contro-
leurs dienen de zaak van afzettingen
en kaartjesverkoop zelf te regelen,
hetgeen zij doen met evenveel een-

De odspironfen von de opleidingsschooí woren in Zundert nief
olleen in ocfieve dienst, moor kwomen geheel los von de sÍeer
von de school.

,Cracht als de bewoners van de

buurtschappen tot in de nacht voor
het corso begint vrachten bloemen
verwerken en onderling ruilen, ten-
einde tot zo goed mogelijke kleuren-
combinaties te komen, bloemen ove-
rigens clie in elk buurtschup speciaal
worden gekweekt. To t vroeg in de

morgen is er dit jaar heen en weer
gereden met bloemen van het ene

buurtschop iiaar het andere, omdat
men in het ene rode bloemen over
had en in het andere te weinig, ter-
w,jl men teveel gele bezat. Het was

I l O.OOO bezoekers
rliik corso

oorlog al ontstaan uit de koningin-
nestoet, die elk jaar op 31 augustus

door de straten ging.Zelfs tijdens
de bezetting was er een corso in
Zundert. Er, nu het elk jaar op 1

september wordt gehouden, wordt
het nog altijd georganiseerd door
het Oranj ecomité , waarvan burge-
meester Manders voorzitter is. Het
zijn de vij f tien wijken en buurten
van de gemeente, die elk jaar voor
de praalwagens zorgen. die z\ch het

hoofd breken over de ontwerpen
waarmee zij eikaar naar de kroon
zullen steken. In elk buurtschop
wordt koortsachtig aan die wagens

gewerkt. Er worden speciale tenten

voor gebouwd, waarin het geraamte

wordt getimmerd en waarin de

bloemen worden bevestigd: 50.000

tot i0.000 bloemen per wagen, in
elke bloem een spijkertj e om haar
vast te houden. Dat kost allemaal
geld, een slordige drieduizend gul-
den per wagen. Het moet opgebracht
worden uit de verhuur van tribune-
plaatsen, de entreegelden en een

Een blik in de cenfrole posl woor de moioor Von Nijnonfen, de
opperwochÍmeesfer Hoedemoker en de wochtmeesfer Je kl. Sie-
merdink hef mobilofoonnet, de ruggegroot ven de verbindingen

,,bespeelclen" .

r5
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ook al vroeg in de morgen toen de
eerste auto's en bussen met bezoe-
kers Zundert binnenreden. Sommige
praalwagens waren nog niet eens
klaar, de organisatie van de rijks-
politie was wel klaar, alle man-
schappen uit alle windrichtingen
arriveerden met bussen en surveil-
lancewagens of uit de directe om-
geving op ulm's. In de brandweer-
kazerne kwamen de draden bijeen
van een speciaal mobilof oonnet,
waarop een reeks vaste posten,
auto's en motoren direct contact on-
derhield met natuurlijk ook de R.P.
200 die al vroeg in de lucht was.
Ten aanzien van de radioverbindin-
gen werd overigens bij dit corso nog
een interessante proef gedaan, die
prompt slaagde. De stoet van het
corso werd geopend en gesloten
door twee beredenen. Een beredene
voor en achter waren voorzien van
een portof oon. waarmee ,ij onder-
ling contact konden onclerhouden en
afzonderlijk met de centrale post.
Zundert liep voller naarmate de
uren verstre ken. ,,We hebben dit
natuurlijk vaker gedaan, maar het is
toch elk jaar weer anders. Neem de
parkeerterreinen. die wisselen elk
jaar en ook de route verandert," al-
dus de majoor Van Nijnanten, die
aan de hand van een plattegrond

om en nabij veertig parkeerterreinen
liet zien. .,Het heef t er de schijn van
dat bijvoorbeeld vier grote terreinen
eerder ideaal zouden zijn, maar dat
zou de aanvoer remmen. Met al de-
ze terreinen kunnen we hier vlot al-
les kwijt maar het kan stokken brj
de rotonde Breda en een van de be-
zwaren is ook dat er nu personeel
bij veertig terreinen moet zijn. Die
ben je kwijt, maar de praktijk leert
dat zonder de inzet van rijkspolitie-
personeel bij het parkeren op elk
terrein de zaak in de soep draait.
Het parkeerterrein voor bussen bin-
nen het parcours is nog een pro-
bleem apart."
Het grootste vraagstuk is uiteraard
dat nooit precies bekend is hoeveel
bezoekers er zullen komen. In l962
werden het er 160.000, dit jaar I l0
tot 120.000 met in totaal zo'n tien-
duizendmotorvoertuigen. Hoeveel
auto's er precies blj zo'n corso naar
Zundert rijden is trouwens niet pre-
cies te zeggen, want er wordt geen
te lling gehouden van wagens die al
een dug tevoren overal worden
neergezet tot in tuintjes toe.
In de centraalpost in de brandweer-
kazerne beheersen de mobilofoon-
meldingen de hele sfeer. De RP 200
meldde: ,.Wij zitten boven Etten.
We gaan even zien hoe de aanvoer

bij de Moerdijk is." Even later kwam
de melding van een auto die over
de kop ging en van een corsowagen,
die al voor het corso begon door
een as zakte omdat de scheppers van
de buurtschop Laer - Akkermoien
hun bloemen Boeddha te zwaaÍ
hadden gemaakt. In dezelfde brand-
weerka zeÍne heerste trouwens meer
bedrijvigheid dan die rond de mobi-
lofoonmeldingen en de direct daar-
op volgende maatregelen. De opper-
wachtmeester B. de Wrjr van het
j achtdetachement verzorgde de voe-
ding. Dat doe t hij al I 8 jaar, het-
geen een voldoende garantie is voor
cle voorziening van dagelijks nat en
droog voor al die 380 mannen, van
wie sommigen al voor dog en dauw
vertrokken, zoals cle mannen uit het
district Maastricht die 's morgens
om vier uur al uit Vaikenburg wa-
ren vertrokken.,.Vannacht heb ik
met mrjn vrouw en een paar andere
dames 400 voedselpakketten klaar-
gemaakt. Ze eten vandaag met in
allen I 500 worstebroocl j es en 1000
kadetj es op. En ze drinken er tach-
tig liter koffie bij."
Het corso trok, de praalwagens on-
zichtbaar voortbcwogen door,,door-
clouwers" onder de wagens, die een
krat bier meeduwden. gadegeslagen

(vervoig op pag. 2G)

i

Een verplootsboor verkeerslichÍ mookte het op
loten of om fe buigen, zod,ot de yele honderden
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biizonder gemokketiik om de verkeersstroom ofwísselend door fe
sfootsgewiize binnenkwomen en snel konden worden ,,verwerkt,,.

dit drukke punt
voertuigen overol
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Rijkspolitie Mannenkoor te Roermond opgericht
door de wachtmeester le kl. A. J. WILLEMS te Roermond

ln het district Roermond gonst het
van activiteit. Had men reeds een

Ontspanningsvereniging, Carnavals-
vereniging compleet met Raad van
Elf en een klinkende naam,,De
doorgeschote Ui", nu werd een

Rijkspolitie Mannenkoor opgericht.
Op initiatief van de districts-adju-
dant J. J. Naus en de opperwacht-
meester H. v. d. Waa (bureauchef
te Roermond) ontstond dit koor uit
de leden van de Rijkspolitie in het
district Roermond. FIet lug eigenlijk
in de bedoeling om te trachten ee n

dubbelmannenkwartet samen te stel-
len. De animo bleek echter zo groot.
dat men ineens een mannenkoor had.
Het koor had bij de oprichting al
30 leden. Het was voor de insiders
begriipelijk waarom de ad j udant
Naus bii de stemming van het be-
stuur een f unctie daarin moest af -

wijzen. Wel blijft de adjudant als

zanger zijn medewerking aan het
koor verlenen. Een van de initiatief-
nemers, de opperwachtmeester Van
der Waa, werd als voorzitter geko-
zen, terwijl de wachtmeester I e kl.
A. J. Jorna als secretaris en de

wachtmeester I e kl. A. J. Willems
(beiden van de verkeersgroep Roer-
mond) als penningmeester werden
aangezocht. Zij zegden toe hun beste

krac,hten aan de vereniging te wil-
len wijden.
Het koor staat onder leiding van de

eminente dirigent, de heer Math.
Seevens uit Roermond. De heer See-

vens heeft zijn sporen op het gebied
van de koordirectie reeds lang ver-
diend en men mag zich gelukkig
prijzen dat de leiding in handen is

van deze musicus.
Het ligt in de bedoeling dat het
koor, bij am,btsjubilea en dergelijke
interne feesten, indien gewenst, een

passende vocale bijdrage zal leveren
om zo'n feest meer luister bij te zet-
ten. Om aan dit doel te kunnen be-
antwoorden heef t men voorlopig in
studie genomen Missa Tertia van
M. Haller en het lied Vertrouwen
van Franz Abt.
Moge ,het koor een succesvolle toe-
komst tegemoet gaan en een aan.
winst blijken voor het Korps Rijks-
politie.
Een woord van lof is op zijn plaats

voor degenen die deze trjd de moed
hebben een dergelijk koor op te rich-
ten. Ook is te prijzen het besluit van
de zangers, die tonen voor de ont-
spanning op de bres te staan. Im-
mers ,ij verklaarden zich bereid om
in vrije trjd te komen musiceren.
Hierdoor ontstaat een prettige on-
derlinge s f eer en worden oude ban-
den verstevigd en nieuwe banden
van vriendschap gelegd. Tevens dra-
gen zij allen een steentje bij in de

verhouding politie - publiek.

Moge het een aansporing zijn voor
de andere districten om ook hun ac-
tiviteit in het belang van de leden
en het Korps Rijkspolitie te tonen.

Om het onderling contact tussen de

diverse verenigingen in het Korps
Rijkspolitie tot stand te brengen of
te verstevigen, hierbij het correspon-
dentie-adres van de secretaris:

A. J. Jorna, p.a. Districtsbureau der

Rijkspolitie, Andersonweg 46

te Roermond

N.v. Y.hlF;iVïÏiEM vA N Tw rsr
's-Gravendeelsedijk 57

DORDRECHT
TeleÍoon (01850) 32[L (r Ujnen)

Meubeltransporten

Moderne bergplaatsen voor inboedels
F- igratieve rp akl(in gen

Tarieven voor dienstverhuizingen vol-
gcns Rijksregeling

N.V. BAGGERMAATSCHAPPIJ

Bfl$ &KALI$
SLIEDRECHT

r IAGGETWEiXEN 
' 

HAYENIVÉRKEN ENZ O O?HOGINGSWEiXEN

Wilt U gocd verzckcrd ziin cn toch billiikc prcmiën bctalcn?
\{endt U dan VOOR ALLE VERZEKERINGEN totdc
Verzekering Maatschappijcn,rO N S B E L A N G" tc AmersÍoort
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zeeman was verdwaald. Mistflarden
dreven voort op de oostenwind en

de zeeman geloof de, net als in die
ttjd alle mensen langs de kust, dat
in de mistflarden de kwade geesten

ronddoolden, die de mensen kwaad
wilden doen, die de zeelui wilden
misleiden. Die zeeman was bang Hij
zag niet anders dan mist en hij
meende in de nevelflarden allerlei
wanstaltige figuren te herkennen,

gestalten met vele grillig bewegende
koppen, of met zes benen die in het
vage licht van zijn scheepslantaarns
voor de wind wegzweef den. Het
enige geluid dat hij hoorde was het
zachte zingen van de wind in de

touwen en [ret klotsen van het water
tegen de boeg van zijn boot.

Plotseling klonk het geraas van gol-
ven die op de rotsen te pletter lie-
pen. De zeeman werd bang, doods-
bang, dat hij met zijn boot ook op
de rotsen zou slaan. Hij liet rhet roer
los en viel op zijn knieën. De boot
dreef ogenschijnlijk stuurloos rond
en die ene, eenzame man bad om
redding. Hij beloofde in zijn gebed

een kerk te zullen bouwen op de

plaats waar hij veilig aart land zout

komen als het zo mocht zijni'
De oude visserman zweeg en gooicle
een blok hout in het vuur.

,,En toen, Hjalmar," vroegen de
jongens, die ademloos luisterden.
Buiten, waaÍ het nu helemaal don-
ker geworden was, klonk nog ge-

regeld het angstaanjagend loeien
van de misthoorn bij de vuurtoren.
Hj almar keek in het vuur. De
vlammen weerkaatsten als grillige
dwaallichtjes in zijn ogen.

,,Er toen," zei hij langzaam, ,,is de

boot gestrand in de duizenden keien
aan de voet van de krijtrotsen van
de Klint. En daarboven, op
een ten dele overhangend stuk van
de rotsen bouwde de zeeman de wit-
te kerk, die je van Yerre uit de

Oostzee zien kunt."

,,Maar eigenlijk is de kerk niet df ,"
zei Einar. ,,Er staat alleen maar een

toren met een stuk van de kerk."
,,Dat klopt," antwoordde Hjalmar,
,,dat klopt. De zeeman heeft de

kcrk wel afgebouwd, maar toen hij
klaar was, is hij opnieuw uitgeva-
ren. Nog maar net was hij op zee,

toen plotseling een storm opstak.
Een paar mensen, die ,hem na-
keken, zagen het gebeuren: het schip
werd teruggestuwd naar de rotskust

26

Bloemencorso Zundert
(vervolg van pag. 16)

van een eretribune waarop vele au-
toriteiten zaten, onder wie ook mi-
nister E. H. Toxopeus en de kolonel
T. J. Canter Visscher, alsmede door
vele tienduizenden, uit wier reacties
al duiclelijk werd dat Zwderts corso

nimmer zo mooi was.

De leden van het korps rijkspolitie

en sloeg te pletter bij een grot in de

krijtrots."
,,En de zeeman dan," vroeg Harald.
,,De zeeman heeft men nooit weer-
gezien," zei Hjalmar en de klank
van zijn stem werd zwaar en ge-

heimzinnig. ,,Dat wil zeggen," ging
hij verder, ,,als zeeman heef t men
hem nooit weergezien. Maar men
zegt dat zijn geest nog altijd rond-
waart en dat hii mensen bedreigt.
Er zijn bij de grot in de rots al men-
sen in zee omgekomen. En, de geest

van de zeeman bedreigt ook de kerk.
Want, sinds die trjd brokkelden de

krijtrotsen onder het koor van de

kerk sneller af dan op andere
plaatsen bij de Klint. In 1928 is

het koor van de kerk in zee gestort.

De mensen die waren gaan geloven
dat de geest van de zeeman over
hun wel en wee beschikte en daar-
om de grot in de rotsen de naam
Klintkoningshol hadden gegeven, de

mensen zeiden dat Klintkoning een

deel terug had gehaald van wat hij
eens voor de redding van zljn leven
had gebouwd."

,,En DU, Hjalmar," informeerden de
j ongens.

,,Nu," zei Hj almar, ,,ÍIll waart met
mistige avonden en vooral bij storm
nog altijd de geest rond van de zee-

man, die voor de mensen K1int-
koning werd."
,,Morg'en," zei Harald peinzend,

,,morgen wil ik bij de Klintkonings-
grot gaan kijken, want van die
geest geloof ik niets."
Oude Hjalmar keek hem ernstig aarn

en zei: ,,Dat zour ik maar niet doen
als ik jo, was Harald. Het zou je
net als anderen die daar voor jo,
kwamen, slecht kunnen vergaan.
Trouwens die grot is ingestort."
Het was of Harald even iets drei-
gends zag in de ogen van de oude
visser

hadden dank zij ook de gedegen

voorbereidingen geen moeite met
de ordehandhaving. Van meet af
aan liep alles rond het corso op rol-
letjes. Dat bleek ons al tijdens een

rondrit langs de posten, die wij
maakten met de transportgeleider

J. Beerden van de parketgroep Bre-
da. Ieder wist wat er gedaan moest
worden. Technische hulpmiddelen
speelden overigens een belangrijke
rol, zoals bijvoorbeeld het verplaats-
baar verkeerslicht op de invalsweg
van Breda die de daar dienst doen-
de mannen ook voorzien van een

mobilofoontaiel - de gelegenheid
gaf om de verkeersstroom wisselend
rechtdoor, rechtsaf, dan wel linksaf
te doen af buigen opdat bij elk par-
keerterrein geregeld ,,een stoot"
kwam die gemakkelijk kon worden
verwerkt. En, in onvoorziene om-
standigheden verschaften meldingen
en orders via het mobilofoonnet uit-
komst. Ook de adspiranten van de

school werkten met de nodige zelf -

verzekerdheid. Zelfs de portofoons
van de beredenen deden het en de
stemmen van de door de straten rij -
dende opperwachtmeesters De Kun-
cler en Krijer mengden zich af en toe
in de stroom van meldingen die in
de centraalpost werden verwerkt in
de brandweerkazerne, waar de ma-
joor Van Nijnanten, de opperwacht-
meester Hoedemaker en de wacht-
meester I e kl. Siemerink het .vraag

en antwoordspel leiden, af gewisseld
door in en uit lopende toegevoegde
officieren die overal langs de route
gingen om hier en daar een onvoor-
zien plooitje glad te strijken.
Het ging allemaal door tot het
's avonds stil werd in Zundert. Maar
toen waren er behalve de normale
zaken van verkeersregeling ook nog
andere aan de orde geweest, zoals
het probleem van een bus uit Til-
burg die klaarstond om weg te rij-
den, maar twee passagiers miste, of
de bus uit Luik, die klaar stond met
alle passagiers, maar de chauf f eur
kwijt was. ,,De chauf feur, die zie-
kelijk is, kan vermoedelijk ergens

ziek liggen," aldus deze melding. En
dat was dan het enige ziekelijke aan
het corso in Zundert .

I

B. den O.

ï
I
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Perso ncr licr

herdenken

Adiudont
J. Mouthoon

Niimegen
ressort Arnhem

* 24-2-190s
t 10-7-r9ó3

Verplaatsingen
RESSORT AMSTERDAM
Per 1-7-'63: P. van Laatum, wmr. le
kl., van Utrecht naar Arnhem.
Per 2-7-'63: G. H. Simmelink, wmr.,
van Vinkeveen en 'W.veen naar Dinx-
perloo.
Per 1-8-'63: D. de Vries, owmr., van
Utrecht naar 's-Hertogenbosch; St. v.
d. PaI, wmr. le kl., van Heiloo naar
Haps; R. H. Brouwer, wmr., van
Halfweg naar I{rommenie.
RESSOR,T 's-GBA\IENHAGE
Per 8-?-'63: G. J. de I{oning, owmr.,
van Nieuw-Namen naar Clinge.
Per 15-7-'63: S. v. d. Wulp, owmr.,
van Ben. Hardinxveld-Giessendam
naar Terheijden.
Per 1-8-'63: B. J . Wisse, owmr., van
Zierilrzee naar Oude Tonge; J. Ver-
vloet, owmr., van Warmond naar
Steenbergen; J. C. Verzijl, wmr. le
kl., van Hellevoetsluis naar Biltho-
ven; G. v. Rinsum,. wmr. le kI., van
Dordrecht naar Nijmegen; A. v. Bel-
sen, wmr. le kl., van Nieuwvliet naar
St. Maartensdij k ; J. v.d. Brink, wmr.
le kl., van Goudswaard naar Mook.
RESSOR,T,S.HERTOGENBOSCH
Per 1-7-'63: G. L. M. Groot, wmr. 1e
kl., van Roermond naar Arnhem.
Per 4-7-'63: A. van Leusen, wmr., van
Raamsdonksveer naar Zevenbergen;
M. J. J. M. den Boer, wmr. 1e k1.,
van Deurne naar Liessel.
Per 15-7-'63: G. Schrier, owmr., van
Rijen naar Wouw.
Per 18-7-'63: H. L. A. Loenhout,
owmr., van Berghem naar Best.
Per 1-8-'63: J. Pothof , owmr., van
Tudderen naar Margraten; W. DraI,
owmr., van Havert naar Geulle; F. J.
J. v. d. Heuvel, wmr. 1e kl., van
Höngen Heilder naar Beek-L.; G. J.
Maijeur, wmr. 1e kl., van Swalmen
naar Herkenbosch; 'W. Lazaroms,
wmr. 1e kl., van Schinnen naar Bin-
gelrade; H. A. L. Stroeken, wmr. 1e
kI., van Margraten naar Schinnen;
J. H. Scheepers, wmr. le kl., van
Susterseel naar Heer; W. I{. Engels,
wmr. 1e kl., van Susterseel naar
Schaesberg; J. A. Schuurmans, wmr.
le k1., van Tudderen naar Valken-
burg; H. Vinclair, wmr. le kI., van
Bingelrade naar Schinveld.
RESSOR,T AR,NHENI
Per 1-7-'63: H. Bouwman, wmr. le kl.
van Zwartsluis; P. Hendriks, wmr. le
kl., van Gendringen en G. P. Sun-
dahl, wmr. 1e k1., van Aalten naar
Arnhem Staf (Opl.school).

Per 10-7-'63 : J. 'Wolters, wmr. 1e kl.,
van Twello naar Teuge.
Per 15-7-'63: G. J. Sonnenberg, wmr.
1e kI., van Vasse naar Losser.
Per 26-7-'63: W. Visser, adj., van El-
ten naar Doetinchem; C. A. I{oop-
man, wmr. le kl., van Elten naar Ze-
venaar.
Per 27-7-'63: H.'W. ter lIorst,'wmr.
le kl., van Elten naar Eibergen.
Per 1-8-'63: J. Volkers, wmr. le kl.,
van Stad Delden naar Soestdijk.
RESSORT GRONINGEN
Per 1-7-'63: G. M. I{oning, wmr. le
kl., van Stiens naar Arnhem; S. Pro-
cee, wmr. le kl., van St. Nicolaasga
naar Arnhem; J. Postmà, wmr. 1e kI.
van Oude Pekela naar Arnhem.
Per 15-7-'63: B. Pegels, adjudant, van
Ruinen naar 'Wehe.

RIJI{SPOLITIE TE WATER,
Per 24-7-'63: J. I{uipers, wmr. le kl.,
van Gorinchem naar Hoevelaken.

Aanwijzing voor functie
R,ESSOR,T ,s-GRAVENHAGE

Per 1-8-'63 : Adj udant B. J. 'Wisse tot
groepscommandant te Oude Tonge.
RESSOR,T,S-HERTOGENBOSCH
Per 15-7-'63: Adjudant S. v. d. WuIp
tot groepscommandant te Terheijden.
Per 1-8-'63: Adjudant J. Vervloet tot
groepscommandant te Steenbergen.
RESSORT ARNHEM
Per 26-7-'63: Adjudant'W. Visser tot
districtsadjudant te Doetinchem.
RESSORT GRONINGEN
Per 15-7-'63: Adjudant B. Pegels tot
groepscommandant te'Wehe.
IIIJI{'SPOLITIE TE WATEII,
Per 1-7-'63: Owmr. R. Homan tot
Comptabele bij de Dienst der R.P. te
Water te Amsterdam.

Bevorderingen
RESSOR,T AMSTER,DAM
tot wachtmeester 1e kl.:
Per 1-3-'63: J. I{nopjes, I{rommenie;
H. Reinders, Bergen-N.H.; J. L. Zwa-
ferink, Dirkshorn; \M. Meijer, Aals-
meer-dorp; M. A. v. d. I{uiI, Maar-
tensdijk; S. Tellegen, Alkmaar; J. G.
v. d. Veer, Maarssen en J. v. d. Vel-
den, Groenekan.
Per 8-7-'63: G. J. v. Limbeek, Aker-
sloot.
Per 16-7-'63 : E. Heethuis, Purmerend;
N. de l{roon, Uitgeest; J. F. Talens,
Bovenkarspel.

tot waehtmeester:
Per 1-6-'63: I. M. Quist, Beemster.
Per 7-6-'63: H. Scherpenhuizen, Mon-
nikendam.
RESSOR,T,S-GR,AVENHAGE
tot adjudant:
Per 1-8-'63: B. J. 'Wisse, Oude Tonge.
tot wachtmeester 1e kl.:
Per 1-3-'63: A. J. Amse, '-sGraven-
hage; J. de Beule, Stoppeldijk; J. J.
Boddrij, Hoek; L. G. Bogaert, Spij -
kenisse; J. J. Bos, Bergambacht;
B. Erwich, Rotterdam; A. P. Haeser,
De Zíl}r; D. A. Josiassen, Graauw en
Langedam; M. I(amperman, Rotter-
dam; J. v. Maastricht, Rotterdam;
J. de Rechter, Breskens; W. Redert,
Willemsdorp; G. Roos, Ouderkerk a.
d. IJssel; J. J. Strobbe, 'Westdorpe;
J. H. de Vries, 's-Gravenhage; }I. L.
Warrens, Eede; M. v. d. 'Wekken,
Rotterdam; L.'Witteveen,'s-Graven-
hage.
tot wachtmeester:
Per 1-6-'63: H. J. Brandse, Hellevoet-
sluis.
Per 2-6-'63: J. Olree, Boven Hardinx-
veId.
Per 3-6-'63: L. v. d. Elave, 's-Graven-
deel.
Per 6-6-'63: H. J. A. Evenboer, Zoe-
termeer.
RESSOR,T,S-HERTOGENBOSCH
tot adjudant:
Per 15-7-'63: S. v.d. 'Wulp, Terheijden.
Per 1-8-'63: J. Vervloet, Steenbergen.
tot wachtmeester 1e kl.:
Per 1-3-'63: I{. W. van Zijll de Jong,
Beek; J. H. Dohmen, Schin op Geul;
J. H. H. Tonnaer, Susteren; H. L.
Thomassen, Roggel; J. H. Scheepers,
Susterseel; H. A. L. Stroeken, Mar-
graten; M. L. Janssen, Beek; F. W.
Tummers, Vaals; J. Lavrijsen, 'Wan-
roij ; A. J. van der Stam, Schaesberg;
J. A. van Ewijk, Nieuwenhagen;
C. H. J. Roumans, Houthem; L. Brok,
Heeswijk; M. J. van Grinsven, Zee-
Iand; A. H. Claessens, Eindhoven;
J. Mouchart, Schinnen; J. Versteeg,
Eethen; 'W. J. II. Heijnen, America;
J. W. P. Heijen, Slenaken; P. H. Leers,
Oirsbeek; A. L. van den Akker, Loon
op Zand; A. N. de Visser, Veldhoven;
J. H. Demandt, Valkenburg; J. de
Jong, Ulicoten; A. J. Muskens, St.
Michielsgestel; N. A. Bakker, Mierlo;
C. T. Dhaene, Neerkant; P. Persoon,
Limbricht en P. C. C. Rommens,
Wouw.
Per 1-6-'63 : C. D. Dij khuizen, Maas-
tricht; G. I{ruise, I{Iimmen.
tot wachtmeester:
Per 1-6-'63: T. M. van Rosmalen,
I{aatsheuvel.
Per 3-6-'63: H. R. Jogems, Schoot;
F. P. Janssens, Oisterwij k.
Per 4-6-'63: G. J . Timmermans, Rijen;
H. van der Horst, Dinteloord.
Per 9-6-'63: B. Poolman, Dussen; J. J.
Bij kerk, Nederweert.
Per 10-6-'63: P. C. van der Linden,
Megen.

RESSORT AR,NHEM
tot opperwachtmeester:
Per 1-8-'63: H. D. v.d. I{amp, Almelo.
tot wachtmeester 1e kl.:
Per 1-3-'63 : A. Dieperink, Doesburg;.W. de Ruiter, Vollenhove; C. IJsen-
doorn, Almelo; J. K. Scheers, Dui-
ven; G. Naafs, Lobith Tolkamer;
J. J. G. Becker, 's-Ileerenberg;
R. Nij deken, Roggebotsluis; ïfr/. van
Batenburg, Bemmel; G. J. Herse-
voort, Dedemsvaart en K. L. v. Eke-
lenburg, Groesbeek.
Per 6-7-'63: J. C. van Doorn, 'Wehl.
Per 11-7-'63: G. S. Schoots, Apeldoorn.
Per 15-7-'63: M. Bouwman, Terwolde.

Ownt r.
W. F. Schifferstein

Wo n roii
ress. 's-Hert.bosch

* 1ó-6-1904
t 12-7 -1e63

Tronsp.geleider
S. Middendorp

Leeuworden
ressort Groningen

* r -l 1-1920
t 18-7-r9ó3
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tot wachtmeester:
Per 5-6-'63: S. v. d. I(ooi, Urk.
Per 19-6-'63: R. FÈ. v. Rees, Leeuwen.

RESSORT GRONINGEN
tot wachtmeester le kl.:
Per 1-3-'63: J. Biilsma, Dronriip; J. H.
Berduszek, Surhuisterveen; A. v. d.
Meer, Giekerk; G. W. Mekel, Gro-
ningen en F. rfrf. Schedeler, Murmer-
woude.
Per 3-7-'63: M. F. Berendsen, Arum.
Per 9-7-'63: I(. v.d. Veen, Griipskerk.
Per 13-7-'63: J. 'W. Gehasse, Lemmer.
tot wachtmeester:
Per 5-6-'63: A. P. Laan, Franeker.
Per 7-6-'63: G. Stevens, Nw. Sehoo-
nebeek.
Per 8-6-'63: P. de Jong, Grouw.
Per 10-6-'63: T. de Boer, Uithuizen.

RIJI{SPOLITIE TE VYATER
tot \Machtmeester le kl.:

H. J. HeIIendoorn, Am-

Huizing, Vlaardingen.
Hartog, Vreeswijk.
J. Slokker, Amster-

Warmond.
tot wachtmeester:
Per 1-6-'63: A. v. d. Berg, Europoort;
A. N. v. d. Berg, Delfzijl en M. A. de
Bie, Vreeswijk.
Per 5-6-'63: I{. Brands, Zaandam;
J. de Jong, Amsterdam.
Per 19-6-'63: C. T. Visser, Amsterdam.

tot ad.m. ambt. C 3e kl.:
Per 1-5-'63: J. J. I{eizers, Amsterdam.

In dienst getreden
STAF' ALGEMENE INSPECTIE
Per 15-7-'63: C. Pronk, rijksambtenaar
F i.t.d. te's-Gravenhage (Sectie Biiz.
Verkeerstaken).
RESSORT AMSTER,DAM
Per 15-7-'63: J. W. v. d. EIst, Blokker;
R. M. Frijn, Wormerveer en W. F.
Ilunneman, Schoorl, allen als schrij -
ver i.t.d.
Per 1-B-'63: L. rv\f. FalkenberE, Drie-
bergen; V. H. A. Breuer, Alkmaar en
A. J. v. d. Bijl, Maarssen, allen als
schrijver i.t.d.; R. Toorop, adm. kr.
te Doorn.
R,ESSOR,T ,s-GR,AVENHAGE

Per 16-7-'63: 'W. A. M. Hoogendiik,
transportgeleider i.t.d. te Rotterdam.
Per 1-8-'63: J. D. Buijs, rijksambte-
naar F i.t.d. te 's-Gravenhage.
Per 5-8-'63: J. F. Satoer, schrijver
i.t.d. te Hardinxveld-Giessendam.
R,ESSOR,T,S-HERTOGENBOSCH
Per 15-7-'63: J. A. Hagenbeek, Uden-
hout en A. E. Jansen, Budel, als
schrijver i.t.d.; J. J. Jorritsma, Roer-
mond en W. A. de I{raker, 's-flerto-
genbosch, als officier 2e kl.
Per 1-8-'63: M. J. van Boven, Asten
en F. O. V. Brinkman, Oud Gastel, als
schrijver i.t.d.
RESSORT GRONINGEN
Per 1-8-'63: J. }I. Runtuwene, Ruinen;

L. Steinfort, Coevorden; J. Moorrees,
Buinerwold en G. E. Simon, Vries.
allen als schrijver.
RIJI{SPOLITIE TE WATEB,
Per 1-8-'63: M. W. van der Sluijs,
rijksambtenaar D op arbeidsovereen-
komst te Amsterdam (Mat.Beh.)
OPLEIDINGSSCHOOL AR,NHEM
Per 8-7-'63: H. van Assendorp, adspi-
rant te Arnhem.

De dienst verlaten
RESSORT AMSTERDAM
Per 1-8-'63: H. L. 'Wind, adjudant te
Ouderkerk a.d. Amstel; P. de Jong,
owmr. te Soestdijk; G. P. Anderies-
sen, wmr. 1e kI. te I{oog a.d. Zaan;
G. Straks, rijksambtenaar E te Bilt-
hoven.
RESSOR,T 's-GRA\/ENHAGE
Per 1-8-'63: D. M. I{uivenhoven, ma-
gazijnknecht A te 's-Gravenhage;
H. J. Duivenvoorden, onderhouds-
monteur te Leiden; J. Baas, owmr. te
Vierpolders.
RESSORT AR,NHEM
Per 1-8-'63: H. J. A. Spit, wmr. le kl.
te Niftrik en B. W. Bloemberg, wmr.
le kl. te Pannerden.
RESSOR,T GRONINGEN
Per 1-8-'63: H. Meinema, wmr. te Uit-
huizermeeden.
RIJI{SPOLITIE TE WATER,
Per 1-8-'63: P. Hartog, wmr. 1e kt. te
Vreeswij k.

Owm r. Owm r.
Chr. H. v. Musscher Chr. Noortmon

Akersloot Assendelft
ressort Amsterdom ressort Amsterdom

25 ioor op 3-8-.19ó3 25 ioor op 1-10-19ó3

Owmr. Owmr. Wmr. le kl.
P. Fredrikze B. J. M. v. Dieren P. J. v. Hegelsom

Ter Aor St. Oedenrode Echt
ress. 's-Grovenhoge ress. 's-Hert.bosch ress. 's-Hert.bosch
25 ioor op ll-10-19ó3 25 ioor op 9-10-19ó3 25 ioor op 1-10-19ó3

28

Ad iudo nt Owm r.
J. v. Bloois F. J. Degoedt
's-Grovenhoge Nw. Lekkerlond

ress. 's-Grovenhoge ress. 's-Grovenhoge
25 ioor op 10-8-.l9ó3 25 ioor op 9-'10-.l9ó3

Wmr. le kl.
W. Mellemo
Opperdoes

ressort Amsterdom
25 ioo r op 22-7 -1963

Owm r. Owm r.
Th. A. Oud J. Alberts

Mill Spoolde
ress.'s-Hert.bosch ressort Arrrhem
25 ioor op 3-8-19ó3 25 ioor op 9-10-19ó3

Ambtsiubilea

Wmr. le kl. Wmr. le l(1.

K. Efde M. Bo rendse
Miidrecht o.d. Amst. 's-Grovenpolder

ressort Amsterdom ress. 's-Grovenhoge
25 ioor op 1l-10-19ó3 25 ioor op 10-8-19ó3

Wmr. le kl.
J. H. J. Schuite

Bredo
ress. 's-Hert.bosch
25 ioor op ó-8-19ó3

Í
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Mevrouw D. C. Gemits€r-Remmerde: erkentelijkheid
voor hen die kapelleden ccrpes verschoften . . .

sen waren en toen bleek dat de ka-
pel dringend behoef te had aan
capes."
Dit vertelde mevrouw D. C. Gerrit-
sen-Remmerde, echtgenote van de
Algemeen Inspecteur van het Korps
Riikspolitie, toen zii ons in haar wo-
ning te Scheveningen (heerliik veel
ramen op de zonkant) ontving.
, Op de brief die ik heb geschreven
in februari van dit iaar en die aan
de leden van het Korps Riikspolitie
is gezonden, is buitengewoon ge-
reageerd. Ik heb geen bezwaar tegen
een algemeen _vraaggespre-k, -Ta?rvoor mii is de hoofdzaak dat ik de
gelegenheid kriiS mrjn grote dank
over te brengen aan al diegenen die
uit alle onderdelen van het Korps
en uit het gehele land hun giften ge-
daan hebben waardoor het royaal

,,Neen, ik had geen enkele ervaring
in dit opzicht, maar ik heb geen
spiit van het leven dat ik als echt-
genote van een officier heb gehad.
Ik vond de vele functies die miin
man bekleedde leuk en in het vele
verhuizen zat veel afwisseling. Ook
was de situatie met de huizen voor
de oorlog veel eenvoudiger; er wa-
ren huizen te kust en te keur te huur
en te koop !"
,,llt, meen clat u,u) ntan ooh, ?zog dis-
trictscommanclant der Mcu'ecltaussee
irt. Assen is geueest?"

.,Ja,, dat was nadat we in Amers-
f oort hadden gewoond waar miin
man een opleiding aan de rijschool
volgde; Assen kwam wel vaak op
ons pad. Na het districtscommando
te Assen kreeg mtin man dezelfde

Mevrouw Gerrifsen vergezeh de Gene-
nool bii vele oÍficiële gebeurfenissen.

.,Het idee om geld biieen te brengen
voor capes voor de riikspolitiekapel
is ontstaan nadat in het Jaatst van
1962 mevrouw Biilsma-v. d. Broek
in het Kurhaus te Scheveningen de
trompetvaant.jes uitgereikt had. Mii"
mAn vro3g toen of er nog meer wen-

-\-/\-^-/-\-\_/v\ -z\-/\_/ \-^

(

De Rijkspolitiekopel heeft nu de
onmisbore en longe tiici fel be-
geer de copes. Dot is f e donken
ocn mevrouw D. C. GerriÍsen-
Remmerde, echÍgenoÍe van de Al-
genreen lnspecf eur, die het initio-
tieÍ nam tot een oclie Yoor het
biieenbrenge,r von de nodige grel-

den. Doorrnee heeft zii hef korps
ondernrool ,oon zich verplicht,
hefgeen oon/eiding is geworden
tot een vrocggesprek dof een von
cle redocfie/eden, de kopifein mr.
A. J. Dek, mef mevrouw Gerrilsen
heeíï gehod. De neers/og von dit
gesprek vindt de lezer in biig,oond
gescÍrreven portret von mevrouw
Gerritsen er? eigenliik tegeliikertijd
ook von de generool. Het bleek
overigens dof mevrouw Gerrifsen
dermof e is geïnteresseerd in het
we/ en wee Yon het korps en de
korpsleden dat zii liever doorover
spreekÍ don oyer zichzelf . ïen
oonzien von de ocf ie voor de
copes, woorvoor beroepspersoneel
e,r reservisfen in lolool f 3.717,03

biieenbrochten, ocht zii olleen dot
resulfoof belongriik en oonleiding
Íof betuiging von donk oon ,ollen
die de ocf ie deden slogen.

Vraaggesprek met echtgenote va n de gen eraal

naar aanleiding van actie voor capes -kapel
door de kopitein mr. A. J. D E K te 's-Groyenhoge

mogeliik was de capes te ,bestellen.
Ik zelf heb in feite niets bijzonders
gedaan, maar ben juist erkenteliik-
heid verschuldigd aan allen die het
mogeliik maakten dat het plan door-
ging. Wilt u hierop de nadruk l.g-
gen ?"
Wii wisten reeds dat onze gastvrouw
een spontaan en charmant vertelster
was en zo had uw verslaggever een
prettige taak.
.,Uaar uoonde u, als meisje en uel-
he rang hatl ua) man toen u in het
Intuelfih, tracl, mea?'ottu)?"

,,Ik ben afkomstig uit Oosterbeek en
ik trouwde toen mtin man luitenant
der infanterie was."

,,Bent u uaak, aerlttàstl?"
.,Iu, heel vaak. We woonden eerst
in Assen, daarna gingen we naar
Breda waaÍ mtin man leraar was aan
de school voor reserve of ficieren.
Toen mlin man een rechtskundige
cursus volgde aan de universiteit te
Amsterdam woonden we in Bussum,
daarna kwamen we weer in Assen.
In Den Haag woonden we voor het
eerst toen miin man een functie had
aan het departement. In die tiid ging
hii over naar de Koninkliike Mare-
chaussee."

,,Had tt, in ua) jeugd eraaring met
ltet militaire leaen, doordat u mili-
tairen kende in u,w familie of naaste
omgeaing?"

f unctie te Amersf oort. Het bureau
stond in Leusden. In die periode
brak de oorlog uit en hoe het toen
gegaan is weet U."

,,Het is aluteer tuintig jaar geleclen,
en de jonge?'en, ueten uan cle oorlog
niet ueel."

,,.I?, dat is zo. In het kort verteld is
het zo, dat miin man in 1912 in
kriigsgevangenschap moest. In maart
1943 mocht hii naar huis omdat hii
ziek was. Toen hii hersteld was,
moest hli terug, maar is toen in de
buurt van Oldenz aal, tezamen o.a.
met de huidige Generaal Pahud de
Mortanges en de gepensioneerd Ko-
lonel der Artillerie Greter, uit de
trein gesprongen en vervolgens on-
dergedoken in Vroomshoop. In sep-
tember 1944 was miin man clandes-
tien even thuis toen we dolle dins-
dog beleefden. Hii is toen verder de
hongerwinter thuis ge'bleven."

..U as dit 'uoot' ?t niet een moeilijhe
tijd, uant in aele opzichten stond u,

er toclt, alleen uoor?"
,,,Ja, ik moest voor vier kinderen en
voor mezelf zorgen, maar ik kan ge-
lukkig zeggen dat ik goed geholpen
werd door de Marechaussee uit
Leusden en ook door de Marechaus-
see uit Zeeland. Een heel benauwde
dog hebben we in Amersfoort nog
meegemaakt toen er een luchtaanval
werd gedaan op het beruchte con-\
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centratiekamp waar we vlak bii
woonden. Uit pure vreugde hadden
we op straat staan j uichen, wat niet
erg naar de zin van de Nederlandse
SS bleek, want al spoedig kwam er
een overvalwagen voor de deur en
werden we naar het kamp gebracht.

Onder geen beding wilde ik miin
baby uit handen Éfeven en zo werd
ik samen met ons iongste kind opge-
sloten in één van de dodencelien.
Commandant van het kamp was de
beruchte Kothàlla, die altiid een
grote hond bii zich had. Ik heb in
Cie dodencel een paar gezangen ge-
zonÉïen. Dat werd ook gehoord door
iemand die in de dodencel er naast
zat. Met hem heb ik toen nog ge-
sproken. Later bleek deze man het
gepresteerd te hebben over alle prik-
keldraad en door miinenvelden heen
te ontsnappen. Ik meen gehoord te
hebben dat h1i later ook po'litieman
is geworden, maar waaÍ weet ik niet
precies. 's Avonds zijn v/e weer los-
gelaten. Bii het verhoor heb ik ge-
zegd dat we onze armen omhoog
staken en schreeuwden van angst."

..En hoe ging lret toen cle beurijtlin g
hrutam?"

,,Toen werd mtin man spo edig, via
divisiecommandant van de Konink-
liike Marechaussee, gewestcomman-
dant der riikspolitie te Amsterdam."

../a, en uoorw)et tle laatste tiid be-
trelt henncn a)e de Generaal als ge-
taestcommandant'.s-Gtaaenhage c?t

als Al gaïnecn I ns pecteur. U ond u, ltet
prcttig a)eer nelt'Den Hoag te ko-
n?,en?"

,,.fa, ik vind het een plezierige stad.
maar voor de zee heb ik geen be-
langstelling."

..ln Assen hebt tt aige rnalen ge-
zetoond. Beaiel het u daar?"
,.Assen was mli onbekend, maar het
beviel mii al spoedig uitstekend en
wii vonden het dan ook jammer om
claar weg te gaan. Toen waren de
toestanden nog wel heel anders dan
nu. Er ging driemaal per dug een

trern naar Holland. Dit laatste dan
met een hoof dlet ler voor hen die
niet van origine Assenaar waren;
zo heette deze trein de Verrosser,
ook met een grote V ! Maar zo heb-
ben wii het gelukkig nooit opgevat."

Uindt u, tlat u als aïouw uan ee?t,

rijkspolitie-of ficier een taah hebt met
betrehking tot de rfihs politie?"
, Ju, op indirecte wiize wel. Ik pro-
beer de omstandigheden voor mtin
man zo te maken dat hii zr.in taak
zo goecl mogelifk kan uitoefenen."

,.En uat ltet o ptredcn nner buiten
betreIt?"
,.Ik ga graag met miin man mee
naar daarvoor in aanmerking ko-
mende gebeurtenissen en natuurliik
is ook het ontvangen van ar lerlei
rnensen belangriik. Zo komen eens
per .iaar de vrouwelijke of ficieren
op bezoek."

..U uerteltle :o juist dat tt aier hin-
tleren. hebt."

,..Ia, vier zoons. De oudste is als
Ma.joor der Grenadiers werkzaam
lrii de Generale S taf . Hii heeft de
Hogere Kriigsschool doorlopen. Onze
twe:de zoon heeft de Riiks Hogere
School voor Tropische landbouw in
Deventer gevolgd,. is in Indonesië en
zeven iaar in Nieuw Zeeland ge-
weest en werkt nu bii de Riikswater-
staat. En onze derde zoon kent u
wel."

., f a, natuu,rliik, clan b etloelt u de
luitcnartt E. E. Gerritsen, toegeaoegtl
o Ï licier ht ltet district Amster darn
der rijkspolitie. in ambtelijhe taal
ge s prohen. En a)as dat ua) jongste
:lon tlie ih :o juist zag tttinieren?"
,..1a, inderdaad. Hii is in afwachting
van de uitslag van enkele tentamens.
Hii is eerste iaars economisch stu-
clent in Amsterdam. En om het ge-
heel te completeren: we hebben drie
schatten van schoondochters en viif
kleinkinderen."

..Hebt tt ?tog tiid t)ooï liefhebbe-
t'iit'tt"?"

,,Ik vind reizen heerliik. Ik hoop nog
eens naar Canada te gaan waaÍ een
broer van miin man woont. Als
meis.ie was ik trouwens al eens in
Amerika."

..Dan reist tt, zeher ook, in uw u0-
hanties?"

,.W: zijn dit voorj aar dwars door
Spanje geweest. Madrid met het Es-
corial - wat kil - en het Padro
prachtig - en Granada met het Al-
hambra."

,.Dan hebt u aeel kilometers af ge-
le gcl."

,,,.1a, we maakten een autotocht van
6600 km."

,./s rlat gee?t. ae?'?noeiencle manier
aan aakantie houclen?"
.,Wel wat, maar we houden ook van
luieren en zonnen. Alleen, in de
badplaatsen leer ;e .Spa-nj.e niet.\.r-
nen, i e moet het land in trekken.
Vooral Zuid-Spanj e trof ffie , het
maakte, ffiàg ik het zo zeggen, met
zl.in fel witte huizen en zl.jn karakte-
ristieke landschap een haast bijbelse
indruk. We g,aan zeker nog vaker
naar Span j e."

,,Hebt u daar ?Log typisclte din.gen,
ge:ie n?"
,.Even denken , ja dat was biivoor-
beeld toen we die stoet zigeuners
ontmoetten met een liikkist boven
op een ezel bevestigd. We hoorden
toen dat het stoffelijk overschot niet
begraven zo:u worden, maar biigezet
in de rotsen."

,.Hebt u ?tog hobbies die u tltuis be-
oef ent?"
,,Daar komt niet veel van. Door de
vele f uncties die miin man bekleed
heeft, hebben we zeer veel rel aties
en kennissen die, als ze in Den Haag
zí.in, komen eten of bliiven logeren.
Maar ik lees wel graag en ook maak
ik reisboeken van de reizen die we
gemaakt hebben. Ja, en verder ver-
maken mtin kinderen zich er steeds
over dat ik zo graag puzzel."

,.Houclt u ooh, t)a?t cle moderne lr[e-
derlanclse litteratuur'. zoals bijaoor-
beeld ,,U oe?' aoor P sychollgeït" ua?t
Harry Miilisclr?"

,,Mtin zoons zeiden dat ik het lezen
moest en dat heb ik dan ook ge-
daan. Ik vind wel dat er knappe
dingen in staan maar toch houd ik
er niet van."

,.H ou dt ?t t)o?t tle sc:ltouubur g?"

,,Zeker wel, maar ook dat komt er
weinig van. Mii" ,rnan komt van zíjn
vele dienstreizen vaak pas in het
begin van cle avond terug en als .ie
dan geliik weer door moet naar een
toneelvoorstellirg, kom .ie eigenliik
van het begin van de dag tot 's avonds
laat geen moment echt tot rust. Wel
wandelen we graag en zeker de
laatste tiid nu we een hond hebben."

..Uat r,ilet'cn mooie tnont,cntcn itt, ?tt!,)

leacn?"

Mevrouw Cerritsen na haar tot traditie geworden toespraak in de op-
leidingsschool te Arnhem, waarbii zij haar waardering uit in een hand-

druk, aan menagemeester de wachtmeester 1e kl. A. Klaver
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,.Dat is een moeilijke vraag, om di-
rect te beantwoorden, maar zeker het
ogenblik toen ik opgebeld werd en
ik hoorde dat mrjn man na zijn
sprong uit de trein in veiligheid
was. En ook de momenten toen miin
zoons een jaar na elkaar gezond en
wel uit Indië terug kwamen, nadat
ze beide aan de politionele act,ie
hadden deelgenomen."

,,Mag ih een foto t)an u aoor ltet
Kor psblad?"

,,Moet dat nu echt? Veel mensen
hebben mli toch wel eens gezien en
ik vind het zo officieel."

, Het lief st had ilt, een inf ormek f ob
utaarop Lt in actie bent."

,,Wacht u eens, dan heb ik er bii-
voorbeeld een ter gelegenheid van
het afscheid van de adspiranten van
de opleidingsschool in Arnhem."

.,(l)e hebben gehoord dat u. daar
altfrd een toespraak houdt?"
,,Dat koml zo. Bii het afscheidsdiner
maakte ik eens de opmerking dat
toch ook de kok en het personeel dat
die maaltiid had voorbereid attentie
diende te worden bewezen en zo heb
ik daar toen een speech g:houden.
En sindsdien is dat traditie."

,,U e ueten dat deze geste iedere
heer zeer gea)aardeerd wordt. Eaen-
als utij ltet buitengeuoo?t prettig ain-
den dat u o?ts dit gesprelz ltebt afil-
len toestaAn."

.,Ju. maar u weet dat voor mii het
belangriikste is de dank aan al de
gevers van het geld voor de capes
van de riikspolitiekapel. Belooft u
me dat u dat duideliik zult laten
uitkomen?"

".Dat beloaet?, a,ij u heel graag, me-
vrotrlil Gerritsen!"

K@M
RITWE

Off icieel orgoon voor het Korps
Riikspolitie onder verontwoordeliik-
heid von de redoctie, somengesleld
door de Algemeen !nspecteur von

het Korps Riikspolitie

*
5e JAARGANG

No. l-septemberl9ó3
VERSCHIJNTIxPERMAAND

*
Redoclie:

Kolonel P. Oom te Arnhem

Kopitein mr. A. J. Dek
te 's-Grovenhoge

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

Adiudont J. Ronseloor
ie 's-Grovenhoge
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A. J . Willems te Roermond

Wochtmee§ter le klosse
P. H. Beuzenberg te Veldhoven

*
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*
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*
Eindredqctie:

Bos den Oudsten, iorrnolist
Lekkum post Leeuworden
Telefoon (05100) 2 33 61

*
Uitgove: Schoofsmq en Brouwer
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*
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*

Ook

Foto omslog:

heÍ borre, vlokke kleige-
bied y,on Noordwesí Frieslond
bewiisf de G.S.A. voortreffeliike
diensten bii de surveiílonce, ook
bii conf roles, zools hier mef de
G.S.A. van de groep Het BildÍ ver-
richt door de wochfmeesfer H. Ziil-
sfro (links) die met de wochfmees-
Íer Ie kl. K. de Vries de bromfieÍs
von hun collego in burger de
wochtmeesíer Ie kl. G. M. Koníng
oon de fond voelde. Zulks níef uit
wontrouwen of om dwors le zitten
maor meer yonwege de foÍo .

Generaal beëdigde 6 oÍÍicieren
te Arnhem

Op de fraaie terreinen van de Opieidingsschool Rijkspolitie te Arnhem heeft
de Algemeen Inspecteur J. Gerritsen op 13 september zes nieuwe of f icieren
2e klasse der rijkspolitie beëdigd, te weten mej. mr. A. W. Diiksma en

J. A. H. Stokreef, K. de Maat, E. Hubregtsen, J. J. Jorritsma en W. A. de

Kraker. Deze plechtigheid, die werd opgeluisterd door de rijkspolitiekapel
onder leiding van de kapitein H. Ch. Hoogervorst, werd bijgewoond door
de directeur-generaal. Hoofd Directie Politie van het ministerie van justitie,
mr. F. R. Groeninx van Zoelen, de waarnemend Directeur-generaal mr. A.
M. van Liere, de procureurs-gen eraal, fungerend directeuren van politie te
's-Gravenhage en Arnhem, mr. D. J. van Gilse en mr. J. P. Hustinx, de ter-
ritoriale inspecteurs van het Korps Rijkspolitie in de ressorts Amsterdam,
's-Gravenhage, Arnhem en 's-Hertogen,bosch, de koLonels H. A. van Steenis,
W. de Gast, P. Oom en J. F. M. M. Oor, de commandant van de rijkspolitie
te water. de kolonel H. E. Overbeek. Ook de overste C. H. Koning, hoofd
van het Stafbureau Politie Organisatorische vraagstukken, woonde de be-
ediging bij. Het detachement bij de beëdiging werd geleverd door de Op-
leidingsschool van het Korps.
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veleroon f. von Opiinen ([ucfor)

neemf ziin 3e priis discuswerpen

veferqnen in ontvongsf.

Ressorf Groningen Íoonde zich het sfed«sÍ bii
Korps Atletiekkampioenschqppen 1963

door de opperwachtmeester J. VAN DE WETERING te Arnhem

l

De Sportvereniging Rijkspolitie Ge-
west Arnhem (met deze naam vaart
deze vereniging nog steeds onder de

oude vlag) organiseerde dit jaar de

Korps atletiekwedstrijden op de mooi
gelegen gemeentelijke sportvelden
,.Cranevelt" te Arnhem, waar het
ressort Groningen met 92 punten de

kampioen van verleden jaar, het
resssrt Den Haag dat 70 punten ver-
overde, ver achter zich liet.
Behalve alle territoriaal inspecteurs,
waarvan kolonel A. S. [oglraloo zijn
mannen moedig de eerste plaats zag

veroveren, waren ook aanwezig de

districtscommandant te Doetinchem,
overste W. C. Bijl de Vroe en de ka-
pitein A. C. van Drjk, die de kolonel
P. Oom vergezelde, terwijl ook
en hoe zout het anders kunnen de

ere-voorzitter van de S.R.G.A., oud-
adjudant A. van Weert acte de pré-
sence gaf .

Bij deze wedstrijden, die een vlot
verloop hadden, waren fraaie pres-
taties te zien waaromtrent de ge-

detailleerde ui tslagen geen twijfel
laten.
De Algemeen Inspect:ur J.Ger-
ritsen was ver,hinderd en de prrjs-
uitreiking werd verricht door de ko-
lonel A. S. Fogteloo, als waar ne-
mend Inspecteur-Generaal. De kolo-

nel A. S. Fogteioo maakte de orga-
nisatoren en de juryleden zijn com-
pliment voor het gladde verloop van
deze wedstrijden waarin het ressori
Groningen naar de top streef de. De
kolonel verklaarde dat het de laat-
ste keer was dat hij deze ceremonie
mocht verrichten. Hij gaat namelijk
over enige trjd met pensioen en

daarom beschouwde hij dit als een

slo lbijeenkomst, wàarin hij de oude
bekenden, die zo in de loop der ja-
ren eigenlijk oude vrienden gewor-
den waren, nog eens de hand kon
drukken.,,Probeer je als vrienden te

gedragen, tegenover elkaar," zei ko-
Ionel Fogteloo. ,,De Wereld heeft
dit zo nodig. Vriendschap als mens

en als Christen is ook in ons Korps
nooclzakelijk."
In een dankbare stemming reikte hij
daarna, onder een voortdurend op-
klaterend applaus de prijzen uit en

dat hij zijn eigen mannen daarbij
een extra schouderklop j e gaf , valt
te begrijpen.
De adjudant S. van der Sluis en zijn
mannen hadden dat wel verdiend,
want zij zijn met een behoorlijk aan-
tal punten voorsprong over de eind-
streep gegaan, daarmee de kampi-
oen van vorig juu', Den Haag, voor-
bijstrevende.

De totaal uitslag is als aotgt:

Discuswerpen veteranen:
1. G. Timmer Gron. 32.15

2. Leidekker Arnh. 30.26

3. van Opijnen Haag 30.25

4. Römkens Bosch 29.26

5. Schrij.vershof Haag 28.86

6. Meyer Haag 26.05

I(ogelstoten heren:
l. Smit Haag
2. Erkelens Arnh.
3. v. Treuren Haag
4. Albers Gron.
5. 'Woppenkamp Gron.
6. Leidekker Arnh.

Verspringen heren:
1. Smit Haag
2. Zijlstra Gron.
3. I{uyn Bosch
4. Vogelzang Gron.
5. v. Uffelen Bosch
6. Gorissen A.dam

12.98

12.56

t2.44
12.26

11.66

LL.24

5.74

5.73

5.63

5.58

5.5?

5.47

800 meter hardlopen heren:
1. van Zíil Haag 2.09.2

2. v. d. Berg Bosch 2.L1.4
3. Engelaar Bosch 2.17.3

4. Meima Gron. 2.18.9
5. Olree Haag 2.20.9
6. Laan Gron. 2.27.5

Hoogspringen heren:
1. de Jong Haag 1.55

2. v. d. rWal Gron. 1.55

3. Quist A.dam 1.50

4. Jans A.dam 1.50

5. Boer Arnh. 1.50

6. Posthuma Bosch 1.45

*

9
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Verspringen veteranen:
1. I{olkman A.dam 4.92

2. Lutjes Arnh. 4.67

3. Grothausen Bosch 4.65

4. Dolman Arnh. 4.55

5. te I{olste Arnh. 4.50

6. Splinter Haag 4.16

4 x 100 meter estaf ette:
1. den Haag
2. Groningen
3. Amsterdam
4. den Boseh
5. Arnhem

3. 'Woppenkamp

4. van Zijl
5. Alberts
6. Bransbrabant

Discuswerpen heren:
1. Smit
2. Thewissen
3. Thissingh
4. Appel
5. Bransbrabant
6. v. Treuren

Hink-Stap-Sprong:
1. Zijlstra
2. I(uyn
3. Vogelzang
4. de Jong
5. v. Uff elen
6. v. d. Brink

Einduitslag:
1. Groningen
2. den Haag
3. den Bosch
4. Amsterdam
5. Arnhem

Gron. 41.60

Haag 41.23

Gron. 39.75

Bosch 39.25

Haag 38.93

Bosch 36.83

Gron. 34.21

Arnh. 31.18

Bosch 30.49

Haag 30.2E

Gron. 11.88

Boseh 11.58

Gron. 11.55

Haag 11.30

Boseh 11.19

A.dam 10.75

92 punten
70 punten
68 punten
33 punten
29 punten

48.-
48.1

50.-
50.4

51.8

I{ogelstoten veteranen:
1. Opijnen Haag 11.15

2. Timmer Gron. 10.94

3. te l(olste Arnh. 9.81

4. Sehrijvershof Haag 9.65

5. I{uiper Arnh. 9.14

6. Frederiks Gron. 9.08

Speerwerpen heren:
1. Veenvliet A.dam 44.62

2. I(uyn Bosch 42.48

Adiud'onf Souer neemÍ een der priizen in ontvongst err wordt geÍeliciÍeerd met ziin succes.

Noost hem odiudont Von der Sluís Groningen. De rivolen voor de priizentofel.

80 meter hardlopen veteranen:
1. Grothuizen Bosch 10.2

2. Oudeman Haag 10.3

3. Lutjes Arnh. 10.4

4. I{olkman A.dam 10.8

5. Dolman Arnh. 11.1

6. Splinter Haag 12.-

1500 meter hardlopen heren:
1. v. d. Berg Bosch 4.29.6

2. de akker A.dam 4.44.0

3. Smouter Gron. 4.45.0

4. Meima Gron. 4.55.1

5. Obbers A.dam 5.11.3

6. van Atten Haag 5.12.4

f00 meter hardlopen finale:
l. Smit Gron. 11.7

2. Bos Gron. 11.8

3. Leurink Arnhem 11.9

4. Hulsman EIosch L2.4

5. Spelt Haag 12.4

6. Vlot Haag 12.5

400 meter hardlopen heren:
1. van ZijL Haag 54.3

2. van Essen Arnh. 56.6

3. Engelaar Bosch 58.7

4. Luyks Bosch 59.1

5. Slykhuis Gron. 60.3

6. Zwemer Haag 60.5

200 meter hardlopen heren:
1. Smit Gron. 24.8

2. Bos Gron. 24.8

3. v. d. Berk Bosch 24.9

4. Leuring Arnh. 25.7

5. Spelt Haag 26.3

6. v. Essen Arnh. 28.8

3000 meter hardlopen heren:
1. v. d. Berg Bosch 9.16.2

2. de Vries Gron. 10.15.6

3. Smouter Gron. 11.02.-

4. de Bakker A.dam 11.08.5

5. van Atten Haag L1.24.-

6. Muldef Arnh. 12.36.-

Nieuwe mors
Yoor R.P. kopeí

Als blijh aan erkenteliik-
heid v0?t, de adspiranten
o pleitling 1963-l uo0r de

mu:ikale begeleicling e?t

steun die cle Rfrkspolitie-
kapel gal tfidens cle Air-
bornernars, lteeft de adspi-
rctrtt A. Folgerts de aoor-
:itter aan de hapel, cle

majoor F. M. C. Offer-
n't,ans een bedrag in geld
aangeboden. aooT de aa?t-

hoop aan een nieuue rnars.

*

t?t
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?

d

esfofeff eploeg
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Diesel Uitlaatgassen-meter

Wettelijk aanvaard voor het testen van
uitlaatgassen van dieselmotoren')

* Direct allecsbarc rook-
dichtheid van 0-100,

* ln- draagbar.e cn.riidbare
uitYoering lcvcrbaar.

? Uonn[r krntongrccht tr Rottudrn vro rc.n.drc I ottcbrr lelL

De adjudo,nt W. F. BOXMA
nrrar Berkel en Rode nrijs

De adiudant W. F. Boxma is met
ingang van 7 oktober 1963 aange-
wezen als groepscommandant te

Berkel en Rodenrijs. Hij werd op 13

mei 1915 geboren te Assen en be-
gon zíjn politieloopbaan op I i uni
1938 als gemeenteveldwachter te

Lisse. Vanaf I juni 1957 was hii ge-
plaatst te Haastrecht, waar hii !ater
de f unctie van rayonscommandant
tevens plaatsvervangend-groepscommandant heef t ver-
vuld. Op I juni 1946 werd hii aangesteld tot wacht-
meester der Rifkspolitie le kl., terwijl hii op I januari
1954 bevorderd werd tot opperwachtmeester. Hii ont-
ving op 14 iuni 1939 een dankbetuiging van de Minister
van Justitie.

De adjudo,nt t. DE
groepscom mo,ndgnt te

De adjudant.l.de Vries is met irr-
gang van 7 oktober 1963 aangewe-
zen als groepscommandan t te Me-
demblik. Hii werd op 29 september

1914 geboren te Komme rztil en trad
op 3 januari 1939 in dienst bii de

Riiksveldwacht. Op I maart 1941

ging hii over naar de toenmalige
Marechaussee en werd op I maart
1943 opperwachtmeester der Staats-
politie (Marechaussee). Op I januari 1946 werd hii aan-
gesteld tot wachtmeester der Riikspolitie I e kl. waarna
hii op I j anuari 1954 bevorderd werd tot opperwacht-
meester. Hii was vanaf I februari 1958 plaatsvervangend
groepscommandant te Dokkum.

De odjudo,ni H. DE BOER
von §chogen no,or Ruinen

De adiudant H. de Boer is met in-
gang van 15 oktober 1963 aangewe-
zen als groepscommandant te Rui-
nen. Vanaf 15 augustus 1956 was hii
com.mandant van de groep Schagen.

Hii werd op 16 maart 1908 geboren

te Termunten en begon zijn politie-
loopbaan op 1 april 1930 bii het De-
pot van ,het Wapen der Koninklijke
Marechaussee te Apeldoorn. Op 19

ianuari 1935 trad hli als agent van politie in dienst bii
de gemeente Haarlem. Vervolgens ging hii op I maart
1943 over naar het Directoraat-Generaal van Politie,
met indeling bii de Opsporingsdienst van de Gemach-
tigde voor de Prifzen, aanvankelijk als standplaats Haar-
lem, later vanaf 23 november 1945 Den Helder.
Na de ontheffing van zijn indeling lrii genoemde opspo-
ringsdienst werd hii achtereenvolgens ingedeeld bii de
Gewesten Groningen en Arnhem der Rijkspolitie, totdat
ziin aanwifzing tot groepscommandant te Schagen volgde.
Op I december 1957 werd hii bevorderd tot adjudant
der Rif kspolitie.

YR'ES
Medemblik

NEDERLANDSCHE
FOTOGRAFISCHE

INDUSTRIE N.V.

VERKOOPKANTOOR:
MOLENSTRAAT I42
SOEST
TEL. (02955) 4048

l9

ór@ ïrw lzft naeau^f /

I

I

I
I

I

I

FOTOKOPIE
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t7 -jarige adspiranlen liepen Airb0rne-mars

met veel su cces

Onder ideale weersomstandigheden
is door drie pelotons van de Oplei-
ding I 963 I (Mulo), deelgenomen
aan de 17 e Airborne-wandeltocht te
Oosterbeek. Resultaat: een tweede,
een derde en een vierde plaats.
Vol trots rukten de pelotons op offi,
vooraf gegaan door onze onvolpre-
zen rijt<spolitiekapel en drumband,
in strakke formaties als eersten van
de vele duizenden, te defileren voor
de autoriteiten. Koersend in het
kielzog van de Commandant van het
geheel, de luitenant W. F. K. J. F.
Frackers, trokken de pelotons stram
in de houding en met naar rechts
gewende hoofden voorbii, oog in oog
met de generaal, die, staande op het
,,schavotj.", het defilé afnam.
Blaren en andere ongemakken niet
achtend, vervolgden de pelotons on-
der leiding van hun pelotonscom-
mandanten, ieder voor zich hun
weg, om in edele wedijver de striid
aan te ,binden tegen een oude rivaal,
de Reserve Gemeentepolitie van Nii-
megen.
Het oude zeer dat de prestaties van
de detachementen van de Opleidings-
school enkele malen lager werden
gewaardeerd dan die van onze sym-
pathieke tegenstanders, moest wor-
den gewroken. Met dit ideaal in het
achterhoofd werden de af te leggen
25 km af en toe opgeluisterd door
een hartverheffend lied. Slechts een-
maal werd dit ideaal verdronge D,
toen bii het passeren van het Air-
borne-kerkho f de gedachten werden
bepaald bii hen, die, vechtend voor
onze vriiheid, bii de Slag om Arn-
hem, hun leven lieten. In de hou-
ding marcherend wercl aan deze
striiders een stille hulde gebracht.
Na nog enige tiid de weg te hebben
vervolgd. was het tiid om te ,,bun-
keren". Onder leiding van de opper-
wachtmeester Vis kwam ieder weer

22

door de opperwachtmeester D. VISSER te Arnhem

,,op spanning", terwiil enkele tech-
nische storingen, in de vorm van
blaren en stijve spieren, door de
opperwachtmeester Van der Gouw,
op deskundige wijze werden opge-
heven. Opgemonterd en verkwikt
werd de laatste barricade genomen,
waarna de verbliidende mededeling
volgde dat de pelotons van de Op-
leidingsschool zrch als 2e,3e en 4e
hadden weten te plaatsen vóór cle
oude ,,rivaal", de Res. Gempo Nii-

megen en vóór de beide pelotons van
de Politie-opleidingsschool Lochem.
De zichtbare resultaten van de strijd
in de vorm van een lauwerkrans
voor ieder peloton, werden enkele
dagen na de wandeltocht door de
Commandant van de Opleidings-
school, de overste A. B. J. Proot, na
een toepasselif k woord, voor het
front van de glundere troep, uitge-
reikt aan de commandanten van de
pelotons, te weten: voor klas A, 2e
priis, de wachtmeester le kl. S. Pro-
cee; voor klas C,3e prïs,de wacht-
meester le kl. G. L. M. Groot; voor
klas B, 4e priis, de wachtmeester I e
kl. G. P. Sundahl.

*
Bii de foto's:

Boven: Klos A, 2e prijs

Midden: KIos B, 4e prijs

Onder' Klos C, 3e priis

,
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Amr. Ie kl. A. de long sprong

ntet Erik naar eerste plaats,

*

h ippiq ue derConcours

Tiidens het tot een tradrtie gewor-

den po-itie - concours - hippique te
Wassenaar heef t de wachtmeester

I e kl. A. de Jotrg van de Bereden

Groep Bilthoven op Erik de eerste

prtir in het individueel springcon-
cours veroverd. Nochtans werd daar-
mee de wisselbeker niet voor de

derde maal gewonnen door het KorPs

Riikspolitie, maar door de bereden

brigade van de gemeentepolitie
's-Gravenhage.

Op de laatste dug van detachering
Bereden Groepen Rif kspolitie te

's-Gravenhage in ver,band met slui-
ting en opening der Staten-Generaal
1963, waren ruiters en paarden al

zéér vroeg in touw om op t1id, acht

uur, aanwezig te ziin op de terreinen
Voorlinden te 'Wassenaar van jht.

J. Loudon, alwaar voor de l3e maal

equipes der 6 bereden groepen zort-

den striiden voor de le plaats spring-
concours.
Eveneens moest er goed ,,g€crost"
worden in een wedstriid tussen de

Bereden Riikspolite en de Bereden

Brigade Gemeentepolitie's-Graven-
hage, die voor het 3e achtereenvol-
gende jaar plaatsvond.
Er was een mooi springparcours ge-

bouwd met fraaie, + 1 m hoge, eer-

liike hindernissen en er waren geen

moeilijke wendingen. Het parcours

was 500 m lang, waarover 100 sec.

24

Prijzende woorden
va n wachtmeesters

be redenen
van Generaal voor snelle hulp
bU incident op Prinsjesdag

gereden mocht worden. Totaal aan-
tal hindernissen 12, incl. een zoge-
naamde .,dubbel sprong".
Er waren voor deze wedstriiden een

groot aantal prachtige priizen be-
schikbaar gesteld.

Om precies 9 uur werd door een

trompetter -vau, de ,bereden groep
Wassenaar het signaal ,,Geeft Acht"
geblazen, ten teken dat generaal

Gerritsen op het springterrein was

aangekomen en werd door overste

ihr. B. W. F. de Beaufort, als zijnde
belast met de algehele leiding, aan
de generaal gemeld dat de wedstriid
kon beginnen.
Intussen was een talriik publiek aan-
wezig waar wii onder meer opmerk-
ten: generaal Gerritsen en mevrouw
Gerritsen; mr. A. M. van Liere, plv.
Hoofd van de Directie Politie; mr.
A. E. M. A. Bakker, Hoofd Staf-
bureau Juridische Zaken; overste
F. Bischof f van Heemskerk, opper-
stalmeester van H.M. de Koningin;
overste C. H. de Koning; de kolo-
nels H. A. van Steenis, W. de Gast,

J. F. M. M. Oor en P. Oom; de

hoofdcommissaris van gemeentepoli-
tie 's-Gravenhage J. H. A. K. Gual-
therie van Weezel

Zonder de an,dere springruiters te

kort te doen alle hulde aan de I e

priiswinnaar, de wmr. le kl. A. de

Jorrg, die met Erik, een pracht par-
cours aflegde.
De drie best geplaatste combinaties
kwamen in aanmerking voor de Wis-
sel,beker, die in 196l en 1962 ge-

wonnen is door het Korps Riiks-
politie en na een derde oyerwinning
bliivend in het bezit varÍ de Riiks-
politie zou komen - thans werd ge-
wonnen door de bereden brigade
Gemeentepolitie's-Gravenhage.
Door de Generaal Gerritsen werden
de priizen uitgereikt. Vooraf dankte
hii allen die aan het welslagen van
dit ruiterfestijn hun medewerking
hadden verleend; ook noemde de

generaal bli name de vele schenkers
van de mooie prijzen; jhr.Loudon
en diens pachters voor het beschik-
baar stellen van de mooie terreinen;
overste jh.. B. W. F. de Beaufort
voor diens algehele leiding; luite-
nants De Maat en Gerritsen voor hun

leiding bii resp. springconcours en

cross-country en de juryleden.
De wmrs. le kl. N. Scheer en P. J.
Dielissen, resp. behorende tot de be-

reden groe'pen Bilthoven en Boxtel,
werden afzon,derliik door Generaal
Gerritsen geprezen voor hun daad-
werkeliike en snelle hulp, verleend
tiidens het incident met de paarden
van het riituig van de Prinsessen op
Prinsi esdag.

dB.
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D e uitslagen waren:
Springen equipe:
1. Bereden groep 'Wassenaar

2. Bereden groep Apeldoorn
3. Bereden groep Boxtel

Cross country voor bereden groepen
van het korps rijkspolitie en de be-
reden brigade van de gemeentepolitie
's-Gravenhage:
1. Gemeentepolitie
2. Rijkspolitie

Gecombineerde wedstrijd springen
equipe en cross equipe:
1. Bereden groep Wassenaar

Springen individueel:
1. A. de Jong op Erik 0

2. G. van l{emenade op Ares 0

3. Owmr. L. Pakvis op Zarnpa 0

4. N. Scheer op Bennie 0

5. Owmr. T. Hagelaar op Freule 0

6. G. Blanken op Hans 0

7. D. de Jong op Marijke 3

B. J. v. d. I{amp op Artiest 3

9. H. Rodenburg op Rolda 3

10. J . Nijrneijer op Lexo 4

11. G. Schoots op tr'rits 4

12. H. Groothuis op Cyrus I
13. owmr. O. xleviinga

op Trigger 15 f.
L4. Owmr. N. de l{under

op Czardas LSrlE f .

15. Owmr. G. I{ingma op Robert 17 f.
De no.'s l, 2, 4 en 6 t.m. L2 ziin waeht-
meester 1e kI.

Uitslag cross rijkspolitie:
tijd

1. H. Rodijk op Japie 5.14

2. J. Booker op Erica 5.17

3. G. Jaket op Oscar 5.18

4. J. L. Russchen op I{ing 5.27

5. K. C. Visser op l(ees 5.33

6. H. v. d. Burg op Oscar 5.35

7. Owmr. H. A. I{rijger op Victor 5.43

B. A. Ballema op Rosa 5.46

9. W. de l{waadsteniet op Cora 5.50

10. I{. Tap op Roland 5.54

11. C. A. de Haan op Ogula 6.10

L2. H. H. de Goeijen op Last Star 6.28

13. H. v. Leeuwen op Ascot 6.37

14. J. B. Leiten op Mentor 7.10

15. G. Moerkerken op Dirk 7.26

16. T. de Gelder op Guido 8.24

De no. 1 t.m. 6 en B t.m. 16 zijn wacht-
meester 1e kl.

Uitslag cross country gemeentepolitie
's-Gravenhage 1963:

1. C. de Jong op Liane 4.52

2. Brig. P. Doorenbos op Otto * 5.L2

3. R. Mulder op Olaf 5.13

4. L. C. van Beurden op Saturn 5.L7

5. J. Bakker op Emma 5.42

6. Insp. A. J. van het Eind
op Argo * 6.03

7. A. Hoopers op Guus 6.04

B. E. Eckhardt op Claudia 6.04

9. Brig. P. Doorenbos op Gidran 6.06

10. M. I{ruit op AIie 6.16

11. G. v. d. Hoeven op Pim 6.19

L2. G. van l{ooten op Juliana 6.27

13. H. Waterlander op Cita 7.04

14. G. A. Schepers op Jenny ?.35

De no.'s 1, 3 t.m. 5, 7, B en 10 t.m. L4

zijn hoofdagent.
| : buiten mededinging.

De Territo riaal Inspecteur van het

Korps Rijkspolitie, gewest 's-Herto-
genbosch, de kolonel J. F. M. M. Oor,
heeft aan de lg-jarige Ans Over de

Vest, dochter van de opperwacht-
meester N. Over de Vest, een boe-

kenbon ter waarde van vijfentwintig
gulden overhandigd. De kolonel deed

dit op verzoek van de Inspecteur-
Generaal van het Korps Rijkspolitie
in Den Haag uit erkentelijkheid voor
wat hlj noemde ,,het manmoedig ge-

drag van Ans", die 1 I j uni j.l. de

verdachte van een dubbele moord,
in het Vessemse woonwagenkamp, te

woord stond.
De verdachte, woonwagenbewoner V,
had de avond tevoren zijn vrouw en

zijn oom doodgeschoten en was de

bossen ingevlucht. Toen V. d: vol-
gende morgen bij Ans' vader, op-

perwachtmeester, aan huis kwam
met de vraag of de politie thuis was,

antwoordde Ans, dat haar vader in
het woonwagenkamp was maar dat
hij ieder ogenblik thuis kon komen.

De verdachte zei toen dat hij dan
wilde wachten. Ans vroeg de buren
de politie bij he,t woonwagenkamp te

waarschuwen, waarop enkele man-
nen van de rijkspolitie zich naaÍ de

ln Vessem:

,i
I

Moordenc,c,r gegrepèfrr
moogd gehuldigd

woning van opperwachtmeester Over
de Vest spoedden, om de man die
zich vrijwillig kwam melden, te ar-
resteren.
Kolonel Oor vond dit bijzonder han-
dig gespeeld van Ans en waardeerde
dit kordate optreden. Tevens prees

hij Ans om haar zorg, voor de rijks-
politieambtenaren. Ans was n.l. de

nacht van 11 juni j.1. voortdurend
actief geweest, o.à.met het aan-
nemen en doorgeven van telefoon-
gesprekken. Voor die leden van het
korps rijkspolitie die in de nacht van
I 1 j uni onafgebroken in diens t wa-
ren, zorgde Ans voor koffie en ontbijt.
In feite zou men deze huldiging van
Ans kunnen beschouwen als een eer-
betoon aan de vrouwen van alle Ie-
den van het Korps Rijkspolitie ten
plattelande, die door hun houding,
de kinderen het voorbeeld geven om
gewoon, menslievend en nauwgezet
hun piicht te doen.
Majoor M. de Ruiter, districtscom-
mandant der rijkspolitie te Eindho-
ven overhandigde Ans een boeket
bloemen. De heer A. J. M. Smulders,
burgemeester der gemeente Vessem

c.d., uitte eveneens waardering voor
het gedrag van Ans Over de Vest.

25
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dan beestenweer." Hij trok zijn jut
aan en deed de deur open, waarmee
tegelijk de regen naar binnen
striemde en de storm de lampen in
de gelagkamer deed slingeren. Toen
liep hij, vooroverhangend tegen de

wind de duisternis in, zo te zien in
de richting van het witte kerkje,
waarvan de omtrekken vaag afsta-
ken tegen de inktkleurige lucht.
De jongens keken hem even na tot
zij niets anders meer zagen dan de

duisternis en Einar de deur dicht-
duwde, worstelend tegen de kracht
van de wind, die de deur liever
open scheen te hebben. ,,Da's ook
een sport, om met dit weer nog te
gaan wandelen. Dat noemt hij een

luchtj e scheppen," zei hij verbaasd.
Op het tafeltje log nog het hotel-
register, dat de j ongens snel inza-
gen. Zij lazen op hetzelfde ogenblik:
Ditmar Jensen, journalist, Kopen-
hagen.

,,Hé, nou breekt mij de kIomp,"
verklaarde Einar verbaasd. Hij is

dus toch een Deen. Hij spreekt onze
taal met zo'n vreemd accent, dat ik
dacht dat hij een Zweed was, of mis-
schien wel een Duitser."
,,En hï is journalist, da's een man
die in de krant schrijft," zei Harald.
,.Dat lijkt me nou mooi. Ik geloof
dat ik dat later ook wordt."

Einar antwoordde- niet direct. Toen
zeï h,j, ,,Journalisten zijn vreemde
mensen, geloof ik. Wie gaat er nou
met dit weer opuit in de inktzwarte
nacht. Nou ja, j e kunt misschien
beter met dit weer als journalist
rondwandelen en j e kunt beter in
de krant schrijven, dan de krant
rondbrengen. Maar, vreemd is het."
Hoe vreemd het was merkte die
ar ond, juist voordat d. jongens naar
bed gingen, Einar het eerst op. De
nieuwe gast kwam de gelagkamer
binnen en moest met zijn hele ge-
wicht tegen de deur hangen om die
weer dicht te worstelen tegen de

kracht van de nog aangewakkerde
storm, die nog altijd de regen tegen
de ramen deed gutsen.

,,Hè hè," zei hij, ,,da's een fikse
storm buiten, beestenweer."

,, Wel terusten, " zei den de j ongens

onder aan de trap.,,Welterusten
jongens. slaap lekker," zei de man
vriendellk.Halfweg de trap keek
Einar nogeens om en hij bleef ver-
baasd staan. Hrj zag dat de jur van
de nieuwe gast vrijwel droog was

80

P etson eli e
Verplaatsingen
R,ESSORT AMSTERDAM
Per 1-8-'63: I(. J. I{oopman, wmr. 1e
kl., van Ouderkerk a.d. Amstel naar
Bilthoven.
Per 10-8-'63: F. tr'oppes, wmr. 1e kl.,
van De Rijp naar Purmerend.
Per 29-8-'63: D. W. Nicolai, wmr. 1e
kI., van Barsingerhorn naar Berkhout.
Per 1-9-'63: P. M. v. d. Grift, owmr.,
van IJsselstein naar Est op Opijnen;
K. Efdé, owmr., van Mijdrecht a.d.
Amstel naar Nieuwveen; W. H. v.
I{erkwijk, owmr., van Rhenen naar
Leerbroek; C. Forrer, owmr., van
Bergen-Binnen naar I{oedijk; A. Braaf,
owmr., van Purmerend naar rWij de-
wormer; J. Groenenboom, owmr. van
Limmen naar St. Pancras; W. Ver-
meulen, owmr., van I{rommenie naar
Middelie; L. v. Wijk, wmr. 1e kI., van
Schermerhorn naar Medemblik; D. de
Fluiter, wmr. 1e kl., van Renswoude
naar Rhenen; W. C. Sukkel, wmr. 1e
kl., van Schoorl naar Driebergen;
C. Broekhuizen, adjudant, van IJs-
selstein naar Borne; A. v. 't Woud,
wmr. 1e kl., van 'Wij dewormer naar
Purmerend.
ItESSOftT ,s-GR,AVENHAGE
Per 12-B-'63 : J . Smidt, owmr., van
's-Gravendeel naar Westmaas.
Per 1-9-'63: P. J. Brouwer, owmr.,
van's-Gravenzande naar Oud-A1blas;
H. L. Warrens, \Mlrrr. 1e kl., van Eede
naar Hulst; G. Dorresteijn, wmr. 1e
kl., van Valkenburg-2.H. naar Rijns-
burg; J. Schurink, wmr. le kl., van
I{oudekerk a.d. Rijn naar Leider-
dorp; A. ter Wal, owrlÍr., van Maas-
land naar Melissant; A. Brinkman,
wmr'. le kl., van Melissant naar
Dirksland; G. Nagtegaal, o\,vmr., van
Maasland naar Heukelum; J. C. DoeI-
man, wmr. le k1., van Hoornaar naar
Heinenoord; P. Antheunisse, owmr.,
van Valkenburg-2.H., naar Hoede-
kenskerke; D. Draaijer, owmr., van
Axel naar Varik; C. I{arman, wmr.
le kl., van Sassenheim naar Meerlo;
A. v. d. Ileuvel, owmr., van Oude-
water naar Ouderkerk a.d. Amstel;
L. L. Carper, wmr. 1e kI., van 's-Gra-
venhage naar Alkmaar; A. J. Soet-
hout, wmr. le kl., van Zevenhoven
naar Nuenen; B. Sloof , wmr. le kI.,
Dirksland naar Barendrecht.
R,ESSOR,T,S-HERTOGENBOSCH
Per 10-8-'63: J. H. Eeuwes, wmr. 1e
kl., van Haps naar Cuijk.
Per 15-8-'63: C. Oosterom, wmr. 1e kI.
van Cadier en l{eer naar Schaesberg.
Per 16-8-'63: L. G. H. Peerboom, wmr.
le k1., van Schaesberg naar Simpel-
veld; A. J. Stroobant, wmr. le kl.,
van Stramproij naar Swalmen.
Per 19-8-'63: J. P. Smeets, wmr. 1e kl.
van Borgharen naar Stein; J. H.
Straeten, wmr. van Stein naar Cadier
en I{eer ; G. J. Thij ssen, wmr. 1e kl.,
van Geulle naar Stein.
Per 1-9-'63: Th. Hubbers, owmr., van
Schaesberg naar Berghem; H. Buiter,
wmr. le kI., van Tilburg naar AIme-
lo; W. K. Bergman, wmr'. le kI., van
Wijnandsrade naar Voerendaal; J. M.
Timmermans, o\Mmr., van Fijnaart
naar Poortvliet; G. H. van Engen,
wmr. le kl., van Bemelen naar Schin
op Geul; T. Halma, wmr. le kl., van
Veghel naar Lemmer; P. I{ersten,
owmr., van 's-Hertogenbosch naar
Groningen; A. Nagtzaam, wmr. 1e kI.
van Nieuw-Vossemeer naar Woens-
drecht; 'W. F. Vermazen, wmr. le kI.,
van St. Geertruid naar Gronsveld;
G. H. Vincent, wmr. le kI., van 'Wa-
genberg naar Etten; G. R. Zoete-
kouw, rwmr. le kl., van Etten naar
Raamsdonksveer; P. M. A. Valckx,
owmr., van Lottum naar Broekhui-
zen; J. T. Naaktgeboren, owmr., van
Woensdrecht naar Nieuw-Vossemeer;
J. H. Vincken, owmr., van Schaes-

berg naar rWijnandsrade; F. A. I(oop-
man, owmr., van Beek naar Greven-
bicht; L. H. Claessen, owmr., van
Gronsveld naar St. Geertruid; M. v.
d. Wiel, owmr., van Nuenen naar
Baexem; 'W. van Gils, owmr., van
Zundert naar Bemelen; J. M. Bruijns,
owmr., van Helvoirt naar Huijbergen.
RESSOR,T ARNHEM
Per 10-B-'63: J. Baars, wmr. le kl.,
van Geldermalsen naar De Rijp.
Per 19-8-'63: J. A. Vedder, owmr., van
Spijk naar Pannerden.
Per 20-8-'63: A. H. Dikkers, wmr. le
kl., van Rijssen naar Goor.
Per 1-9-'63: J. de Schiffart, wmr. 1e
kI., van Rossum naar Geldermalsen;
P.'Westra, \Mmr. 1e kl., van's-IIee-
renberg naar Ruurlo; R. Heerdink,
owmr., van l{erspel-Goor naar Rens-
woude; H. A. Runhaar, owmr., van
Borne naar Zevenhoven; J. I{ingma,
owmr., van rWijhe naar Hoornaar;
S. Tameling, owmr., van Epse naar
Valkenburg; C. W. v. d. Broek,
owmr., van Zaltbommel naar Aspe-
ren; }I. O. Ippel, owmr., van Lien-
den naar Lexmond; H. ten Dam,
orvvmr., van Rijssen naar 't Zandt;
A. A. IIam, owmr., van Ruurlo naar
Stedum; B. J. Gerrits, owmr., van
Den Hulst naar Nijeveen; L. J. H.
Vosmar, owmr., van Leeuwen naar
Dreumel; H. Draaijer, owmr., van
Geldermalsen naar Rossum; J. Stoel-
horst, adj udant, van Apeldoorn naar
Arnhem; A. I{ranenburg, adjudant,
van Arnhem naar 's-Gravenhage; R.
Damen, owmr., van Epse naar Die-
men; D. Woudstra, wmr. le kl., van
Nijmegen naar Assen; S. de Borst,
wmr. le kI., van Steenderen naar
Groenlo; G. de Jonge, wmr. 1e kl.,
van Wanneperveen naar Tuk; H. J.
Menger, wmr. le k1., van Groenlo
naar Steenderen; A. van Soest, wmr.
1e kl., van Varik naar Lienden; P.
Sterk, wmr. le kl., van Est en Opij-
nen naar Zaltbommel; W. Sannes,
owmr., van 'Westerhaar naar HiIIe-gom; H. F. J. Jansen, wmr. le kI.,
van Dreumel naar Leeuwen; a. Flip-
phi, wmr. 1e kI., van Zevenaar naar
's-IIeerenberg.
R,ESSOR,T GRONINGEN
Per 31-7-'63: A. I{loosterhuis, wmr. le
kl., van Tjerkwerd naar Dokkum.
Per 1-8-'63: J. Zaagemans, wmr. 1e
kl., van Berlikum naar Hallum.
Per 12-8-'63: L. Groendijk, wmr. 1e
k1., van Ternaard naar Veenwouden.
Per 21-8-'63: J. Lubach, owmr., van
Baflo naar Slochteren.
Per 26-8-'63: P. de Jong, wmr. 1e kl.,
van Hij ken naar St. Johannesga ; G.
Venema, wmr. 1e k1., van St. Johan-
nesga naar Beilen.
Per 1-9-'63: S. F. Havenga, owmr.,
van 'Wierum naar Wanneperveen;
H. Freederiks, owmr., van Belling-
wolde naar Barsingerhorn; S. Reme-
rij, owmr., van Coevorden naar Geer-
vliet; S. Tigchelaar, owmr., van Heeg
naar IJlst; D. van Randen, wmr. le
kl., van Staveren naar Workum; E.
Bierling, wmr. le kl., van lJlst naar
Heeg; R. 'Westra, owmr., van Dok-
kum naar Staveren; .W. Jagersma,
typiste A, van Groningen naar I{oI-
lum.

RIJI{SPOLITIE TE vyATER,
Per 1-9-'63: J. 'Willemsen, adjudant,
van Arnhern naar l{ampen; J. J. An-
tonisse, wmr., van Amsterdam I naar
Nigtevecht.

Aanwijzing voor functie
IiESSOR,T AMSTER,DAM
Per 1-9-'63: Adjudant A. v. d. Heuvel
tot groepscommandant te Ouderkerk
a.d. Amstel ; adj udant R. Damen tot
groepscommarrdant te Diernen.
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R,ESSOTT,T,S.HER,TOGENBOSCH
Per 1-9-'63: Adjudant Th. Hubbers tot
groepscommandant te Berghem.
R,ESSORT AR,NHEM
Per 1-9-'63 : Adj udant C. Broekhuizen
tot groepscommandant te Borne.
fiIJI(SPOLITIE TE WATER
Per 1-9-'63 : Adj udant J. 'Willemsen
tot groepscommandant te I{ampen.

Bevorderingen
RESSORT AMSTER,DAM
tot adjudant:
Per 1-9-'63: A. v. d. Heuvel, Ouder-
kerk a.d. Amstel; R. Damen, Diemen.
tot opperwachtmeester:
Per 1-11-'62: P. M. v. d. Grift, IJssel-
stein ; I{. Ef dé, Mij drecht a. d. Am-
stel; W. H. v. I{erkwijk, Rhenen; C.
Forrer, Bergen-Binnen en A. Braaf ,
Purmerend.
Per 1-4-63: M. A. Silder, Ankeveen;
J. Groenenboom, Limmen en .W. Ver-
meulen, I{rommenie.
Per 1-9-'63: L. L. Carper, Alkmaar.
RESSOII,T ,s-GBAVENHAGE
tot Officier der Rijkspolitie le kl.:
Per 1-9-'63: Mej. M. A. v. Haselen,
Dordrecht.
tot opperwachtmeester:
Per 1-11-'62: P. J. Brouwer, Oud-AI-
blas; A. ter Wal, Melissant; G. Nag-
tegaal, Heukelum; J. A. Hunteman,
I{oudekerk-2.H.; D. Draaijer, Varik;
J. A. ten Haken, Rijnsaterwoude; H.
C. v. d. Pluijm, Schelluinen; J. Smidt'Westmaas en J. A. Hunteman, I{ou-
dekerk a.d. Rijn.
Per 1-4-'63: I. C. Flipse, Oudelande;
J. L. Casetta, Ovezande; J. J. rWijk-
huijs, Grijpskerke; P. M. Polderman,
Borssele; M. Barendse,'s-Gravenpol-
der en N. Need, Schoonrewoerd.
Per 1-6-'63: P. Antheunisse, Hoede-
kenskerke.
Per 1-9-'63: W. J. Lindhoud, Moer-
kapelle.
tot adm. ambt. C 2 in v.d.:
Per 1-3-'63: A. Baas, Middelburg.
R,ESSOR,T'S.HERTOGENBOSCH
tot Officier der Rijkspolitie Le kl.:
Per 1-8-'63: G. G. J. Peters, Eindho-
ven.
tot adJudant:
Per 1-9-'63: Th. Hubberts, Berghem.
tot opperwachtmeester:
Per 1-4-'63: J. M. Timmermans, Fij-
naart.
Per 1-9-'63: J. H. van Hooff , Empel;
C. I(arman, Meerlo; P. M. A. Valckx,
Broekhuizen; J. T. Naaktgeboren,
Nieuw Vossemeer; J. H. Vincken,
Vfijnandsrade; J. 'W. G. Bechtold,
Heeswijk; H. v. Burgel, Andel; J. H.
Althuizen, Herten; P. J. Helmons,

z Diessen; F . A. I{oopman, Greven-
bicht; 'W. Lazaroms, Bingelrade; L.
H. Claessen, St. Geertruid; St. v. d.
Pal, Haps; J. v. Bruggen, Rijswijk;
M. v. d. Wiel, Baexem; 'W. van Gils,
Bemelen en J. M. Bruijns, Huijber-
gen.
tot wachtmeester 1e kl.:
Per 1-4-'63: A. F.. C. Brouwer, Ge-
mert.
R,ESSOBT ARNHEM
tot opperwachtmeester:
Per 1-11-'62: R. Heerdink, I{erspel-
Goor; J. I{ingma, Wijhe; H. A. Run-
haar, Borne ; J. A. Vedder, Spij k en
L. J. H. Vosmar, Leeuwen.
Per 1-4-'63: S. Tameling, Epse; C. \M.
v. d. Broek, Zaltbommel; H. O. Ippel,
Lienden; H. ten Dam, Rijssen; A. A.
Ham, Ruurlo; B. J. Gerrits, Den
Hulst; R. Braad, Beusichem; L. van
Dijk, Blokzijl en H. Draaijer, Gelder-
malsen.
Per 1-9-'63: B. J. Brummel, Scher-
penzeel en H. Buiter, Almelo.
RESSORT GRONINGEN
tot opperwachtmeester:
Per 1-11-'62: S. F. Havenga, 'Wierum;
H. Freederiks, Bellingwolde en S. Tig-
chelaar, Heeg.
Per 1-4-'63: A. Alting, Sloten; S. Re-
merij, Coevorden; F. Douma, Harke-
ma-Opeinde; J. Woltjer, Meeden; A.
Steenge, Ezinge en R. 'Westra, Dok-
kum.
Per 1-8-'63: J. Zaagernans, Hallum.
Per 1-9-'63: D. 'Woudstra, Assen.
RIJI{'SPOLITIE TE WATER,
tot adjudant:
Per 1-9-'63: J. 'Willemsen, I{ampen.
OPLEIDINGSSCHOOL ARNHEM
tot opperwachtmeester:
Per 1-1-'63: H. J. J. van Mourik en
J. M. I{nook, Arnhem.
Per 1-7-'63: J. A. A. I{urvers; T. rfr/al-
hout; E. de I{ruif en E. A. Boesaard,
allen te Arnhem.
DIENST LUCHTVAAR,T
tot Dir. Officier der Rijkspolitie 2e kl.:
Per 1-1-'63: Jhr. B. .W. F. de Beaufort,
's-Gravenhage.
VERI(EERSSCHOOL BILTHOVEN
tot Dir. Officier der Rfikspolitie 3e kl.:
Per 1-1-'63: B. van der Meer, 's-Gra-
venhage.

In dienst getreden
STAF ALGEiVIEEN INSPECTEUR
Per 12-8-'63: Mevr. J. Bruijne-Romijn,
typiste op a.c. te 's-Gravenhage; mej.
W. C. van der ffaar, adm. kracht op
a.c. te's-Gravenhage.
RESSOR,T AMSTER,DAIVI
Per 5-8-'63: L. J. \M. Reintjens, schrij-
ver i.t.d. te Oterleek.

Per 12-8-'63: F. GabriëI, adm. kraeht
i.t.d. te Vinkeveen en Waverveen.
Per 15-8-'63: V. A. Coulet, schrijver
i.t.d. te lJsselstein; J. S. Berhitoe,
schrijver i.t.d. te Utrecht.
Per 1-9-'63: E. Toorop, schrijver i.t.d.
te Heiloo.
RESSOR,T 's-GRAVENHAGE
Per 1-9-'63: Mej. Chr. Sibenius Trip,
adm kracht op a.c. te 's-Gravenhage.
RESSOR,T's-HERTOGENBOSCH
Per 1-8-'63: J. F. M. Bagens, wmr. le
kl. te Zundert (v.det. veldpolitie).
Per 19-8-'63: L. E. Beemer, schrijvet
te Sprang-CapeIIe en H. Pietersen,
schrijver te Goirle.
Per 1-9-'63: P. H. Reinders, schrijver
te Herkenbosch en H. J. de Bruijn,
schrijver te Rosmalen.
RESSORT ARNHEM
Per 1-9-'63: M. C. 'Wolff te Dalfsen,
J. B. von Oerthel te Diepenveen en
J. A. de Fretes te Ommen, allen als
schrijver; P. F. M. Bernauer, wacht-
meester te Aalten.
RESSORT GRONINGEN
Per 15-8-'63: A. Reitsma, adm. kracht
te 'Wommels.
Per 1-9-'63: D. H. I{omdeur, adm.
kracht te Scheemda en G. J. van
rWijhe, adm. kracht te Schoonebeek.

De dienst verlaten
STAF. ALGEMEEN INSPECTEUR
Per 1-9-'63: Mevr. J. Cammeraat-Heij-
erman, adm. kracht op a.c. te 's-Gra-
venhage.
R,ESSORT AMSTERDAI}{
Per 1-9-'63: A. E. Lievens, wmr. le
kl. te Blokker; J. H. de Jong, owmr
te Alkmaar ; A. M. v. Osselen, rij ks-
ambtenaar E te Amsterdam.
R,ESSOR,T 's-GRA\/ENHAGE
Per 15-8-'63: D. J. de l{Ierck, wmr. te
Breskens.
Per 1-9-'63: R. F . E. v. Dommelen,
adjudant te Sas van Gent; F. J. v. d.
Akker, adjudant te 's-Gravenhage;
H. A. M. v. Uitert, adm. ambt. C 2 te
Leiden.
RESSOR,T,S-HERTOGENBOSCH
Per 1-9-'63: C. Baartmans, owmr. te
Hoogerheide; F. G. Marijnissen, wmr.
1e kl. te Breda.
RESSORT ARNHEM
Per 1-9-'63: H. J. v. d. Brink, adju-
dant te 'Wierden.

R,ESSOR,T GRONINGEN
Per 1-9-'63: J. Postma, owmr. te Zuid-
wolde; J. I{rol, techn. controleur te
Leeuwarden.
RIJI(SPOLITIE TE WATER
Per 1-9-'63: P. van Dijk, owmr. te
Amsterdam; N. Smeltekop, wmr. te
Nigtevecht.

Wij herdenken

Wmr. le l(l
W. J. B. Berns

Moostricht
ress. 's-Hert.bosch

* 24-7 -1911

t s-e-1e63

Owmr.
H. Heiimon

Heino
rcssort Arnhem

* 6-2-1917-i 2s-8-1e63

Wmr. I e kl.
J. M. Siemerink

Dedemsvoo rt
ressort Arnhem

* 7-3-1e1s
t 24-8-1963

Wmr. le l(1.

G. Zwort
Amsterdom

Dienst Luchtvoort
* 7-12-1e21
ï 26- 8-1?63

3r
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Ambtsiubilea

Wmr. le l(1. Owmr. Owmr.
G. W. M. ten Holder A. P. Velders G. J. Struiis

Arnsterdorn Ouderl<. o.d. Amstel Wognum
ressort Amsterdom ressort Arnsterdonr ressort Amsierdonr

25 ioo r op 24-10-1963 25 ioo r op 24-10-19ó3 25 ioor op 25-10-19ó3

Owm r. Owm r.
G. S. Eerl<es A. de Joger
Leidschendom Zoomslog

ress. 's-Grovenhoge ress. 's-Grovenhoge
25 ioor op 6-ll-19ó3 25 ioor op 9-'ll-19ó3

Owmr.
A. Beekmons

Best
ress. 's-Hert.bosch

25 ioor op 25-'10-19ó3

Owmr. Wmr. le l<1.

J. Bergol<l<er G. v. Arrogon
Niimegen Eibergen

ressort Arnhem ressort Arnhem
25 ioor op 5-.11-19ó3 25 ioor op ó-ll-.l9ó3

'.,...*;,,,,"; :.,ii.lilll'

ffi'
Owmr. Wmr. le l(1.

G. Nogtegool H. J. Schenk
Heukelum 's-Grovenhoge

ress.'s-Grovenhoge ress.'s-Grovenhoge
25 ioor op 13-ll-19ó3 25 ioor op 13-ll-19ó3

Owmr. Wmr. le kl. Owmr.
G. J. Sieben E. J. Rosenl<omp E. J. Eecl<eloert

Ti lbu rg Meerssen Dongen
ress. 's-Hert.bosch ress. 's-Hert.bosclr ress. 's-Hert.bosch

25 ioor op 9-ll-.l9ó3 25 ioor op 2-11-1963 25 ioor op l-ll-.l9ó3

Ovl:rri-.
C. vcn Gessele

St. Anthon is
ress. 's-Hert.bosch

25 ioo r op 24-10-19ó3

Owm r.
H. v. d. Bund

G roes bee l<

ressort Arnhem
25 ioor op 25-10-19ó3

Wmr. I e kl.
G. Weustenenl<

Neede
ressort Arnhem

25 ioor op 3-1.|-19ó3

Owm r.
H. P. Reeders

Diepenheim
ressort Arnhem

25 ioo r op 4-1 I -19ó3

Owmr. Owmr.
C. J. Molhoek R. Diikstro

Neede Leeuwo rden
ressort Arnhem ressort Groningen

25 ioor op 9-l I -19ó3 25 ioor op 25-10-19ó3

32

Owmr. Owmr. Wmr. le l(1. Owmr.
G. Schoemoker L. de Groof E. Donl<ervoort D. N. W. Tits

Assen Opende Bozum Assen
ressort Groningen ressort Groningen ressort Groningen ressort Groningen

25 ioor op 2-11-1963 25 ioor op 3-ll-19ó3 25 ioor op 6-11-19ó3 25 ioor op 9-10-19ó3
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Het Koninkliik gezin: bii 150 ioor Koninkrijk ook symbool von

vrede en vriiheid.

(Foto: J. Homelberg)
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mr. Y. SCHOIïEN, minisfer von Jusf iÍie

Doo, ooo de herclenking,,150 iaar Koninbljh" een speciaal nu.rnneï te aljden d,raagt

de redactie aan het Korpsblad. Rfjhspol:itie er het hare toe blj d.e grote betehenis in het

licht te stellen, die d,e gebeurtenissen, uelke in het Nederland aan het einde aan tStS
plaatsaonden, ooh aoor het Nederland, aan aandaag nog hebben. Gaarne aoldoe ik d,aar-

orn aan het verzoeh aan de redactie dit bljzondere nurntner blj de lezers in te leid.en.

Rp.org_KB1963_11_nov_Nr.03 224



/

lusÍ itie omsl reeks l8l3
De dramatische maanden november en december van het jaar 1813, waarin de beëindiging
van de Franse overheersing een feit werd, hebben een proces ingezet van restauratie en con-
solidatie en zijn tevens een begin geweest van een slechts door de afschuwelijke oorlogsjaren
1940-1945 onderbroken geleidelijke ontwikkeling tot de volks- en staatsgemeenschap, die
wij thans kennen.
Van een restauratie was sprake, omdat ons land, na aanvankelijk in de Franse invloedssfeer
te zijn geraakt en te zijn geworden tot wat wij tegenwoordig een satellietstaat zouden noemen
en daarna in het Napoleontische Keizerrijk te zijn ingelijfd, zijn onafhankelijkheid herwon
en de voor ons volk zo zegenrijke band met het Huis van Oranje hersteld zag. Met recht
is dit, bv. door de l9e eeuwse hoogleraar Tellegen, gekenschetst als een wedergeboorte.
De herrijzenis van de Nederlandse staat bracht echter niet mede, dat de ontwikkeling werd
voortgezet, die door de omwenteling van 1795 was afgebroken. De nieuwe,staat betekende
veeleer een definitieve breuk met de oude Republiek. Die Republiek was, zoals ieder weet.
geen eenheidsstaat. Integendeel, zij was een Unie van de Verenigde Nederlanden, eigenlijk
zeven dwergstaatjes, die in die Unie in een vrij los verband waren samengevoegd. Van een

sterk centraal bestuur was geen sprake, evenmin van een centrale rechtsvorming. Slechts een

deel en voor het dagelijkse leven van de burger een gering deel van de overheidszorg was
in de Unie ingebracht. De functionering van de Unie doet nog het meest denken aan die
van een bondgenootschap. De inwoners gevoelden tweeërlei loyaliteit: tegenover de Unie
en tegenover hun gewest en niet zelden werd de laatste als sterker en reëler ervaren dan
de eerste. De omwenteling van 1795 heeft aan dit bestel, dat zichzelf toen ook ruimschoots
had overleefd, een einde gemaakt. De soevereiniteit van de gewesten verdween en een

werkelijk centraal bestuur, dat zich in beginsel op alle verzorgingsgebieden mocht bewegen,
deed zijn intrede. De herrijzenis van l8l3 heeft op dit punt de klok niet teruggezet, doch
integendeel de in 1795 ingezette ontwikkeling bezegeld. En daarom is hetgeen in l8l3 en

onmiddellijk daarna geschiedde een consolidatie en wel een consolidatie van de fundamentele
staatshervorming, waartoe in 1795 de stoot werd gegeven.

Sinds l8l3 vormt Nederland een eenheidsstaat met een centrale wetgever. een centrale re-
gering en een voor het gehele land werkzame rechterlijke macht en dus eenheid van recht,
eenheid van bestuur en eenheid van rechtsbedeling voor het gehele volk. Deze eenheidsstaat
is de uitdrukking van het bestaan van een Nederlandse natie, een volksgemeenschap, waarin
voortaan het nationale verband in de geest en het leven van de burger van beslissende be-
tekenis zal zijn ten opzichte van het gewestelijke.

./t t.O mij voor dit inleidend artikel tot doel gesteld na deze algemene opmerkingen enige
aandacht te besteden aan de wijze, waarop in de centrale regering was voorzien in de be-
hartiging der justitiële belangen. De politie laat ik daarbij buiten beschouwing, omdat deze

elders in dit nummer een afzonderlijke behandeling zal vinden.
Voor een juist begrip van de historische ontwikkelingsgang moeten wij teruggaan tot 1798,

toen voor het eerst een andere dan voorlopige centrale regering optrad. Tot de regering
behoorde een Agent (wij zouden nu zeggen: Minister) van Justitie. De rol, die hem was toe-
bedeeld, kan het beste worden omschreven als het waken voor de rechtsbescherming en de

rechtszekerheid. In de instructie, die de volksvertegenwoordiging voor hem opstelde, wordt
gezegd, dat hij in het oog moest houden, dat ,,de zwakheid der regterlijke magt op zich zelve,

de bescherming der andere magten (de wetgevende en de uitvoerende) bestendig behoeft,
en op alle mogelijke wijzen door den invloed en het gezag, voornamelijk van de uitvoerende
magt, behoort bevestigd te worden"; de agent moest verder bedenken, ,.dat in de volstrekte
onaÍhankelijkheid der regterlijke magt het voorname bolwerk der algemeene zekerheid en

vrijheid gelegen is." Uitdrukkelijk was verder bepaald, dat hij de ingezetenen moest be-

schermen tegen daden van het politieke gezag, die strijdig waren met de staatsregeling.
In 1802 werd dit agentschap opgeheven en zijn taak opgedragen aan het Nationaal Gerechts-
hof. In 1306, bij de vorming van het Koninkrijk Holland van Lodewijk Napoleon, werd het
behcer van de justitie, waarbij de politie werd gevoegd, weer volledig gelegd bij de uit-
voerende macht, nl. bij een directeur-generaal, die de titel Minister van Justitie en Politie

I
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verkreeg. Na de inlijving bij Frankrijk werd de Eerste President van het Keizerlijk Gerechts-
hof in llolland met de rechterlijke organisatie in Nederland belast; hij was daarbij uiteraard
ondergeschikt aan de betrokken centrale Franse autoriteit.
Uit deze steeds weer verschillende oplossingen blijkt wel, dat bij de tijdgenoten nog geen
klaarh:id bes.ond hoe het justitiële belang in het staats-apparaat moest worden ingepast.
Ook in de nieuwe Nederlandse staat is tweemaal principieel van stelsel veranderd, alvorens
Ce tot op heden bestaande figuur van een afzonderlijke Minister van Justitie werd bereikt.

D, ,okq van de justitie werden aanvankeiijk ingedeeld bij de Commissaris-Generaal van
Biuneniandse Zaken, doch deze toestand heeft slechts een week geduurd (1-7 december 1813).
Vervorgens werd nl. teruggegrepen op een van de figuren uit het toen recente verleden door
die zaken te brengen bij de Eerste President van het Hooggerechtshof der Verenigde Neder-
landen, die daarvoor rechtstreeks aan de Vorst verantwoordelijk was. De Eerste President
maakte dan ook deel uit van de Kabinetsraad.
Ten slotte vindt bij Koninklijk Besluit van 16 september 1815, no.38, de benoeming plaats
van een Minister van Justitie en sindsdien heeft steeds zulk een bewindsman deel uitgemaakt
van de regering. Zijn ambtsgebied is, vooral tegen de achtergrond van de ingrijpende wijzi-
gingen, weike de departementale indeling in 150 jaar heeft ondergaan, opvallend constant
gebleven. Ik kan dan ook in het werkterrein van de eerste Minister van Justitie zeer goed
het mijne herkennen. Dit betekent niet, dat achter het uiterlijk van de taakomschrijving ook
de problematiek in die 150 jaar dezelfde is gebleven. Hoewel thans evenzeer als vroeger
rechtsbedeling en rechtsbescherming de impulsen zijn voor het handelen van de Minister van

Justitie, én de onherkenbaar veranderde samenleving én, daarmede samenhangend, het ge-
wijzigde inzicht in de taak van de overheid hebben ertoe geleid, dat de dagelijkse arbeid van
de minister van nu aanmerkelijk verschilt van die van zijn ambtsvoorganger van weleer.
De belangrijksle taak, waarmede mijn eerste ambtsvoorganger zich belast heeft gezien en

tevens een taak, die een rechtstreeks gevolg was van de vorming van het nieuwe Koninkrijk,
was de zorg voor de voorbereiding van de grote codificatie van het burgerlijk recht, het
strafrecht, de rechtsvordering, de strafvordering en de rechterlijke organisatie.
Zulk een codificatie was toentertijd van nog grotere betekenis dan thans, omdat zij het aan-
gewezen middel was om de nationale rechtseenheid, een onmisbaar element van de eenheids-
staat, te verwezenlijken.
Hoewel, zoals bekend, de toen uitgevaardigde wetboeken in belanrijke mate op Franse voor-
beelden zijn geïnspireerd, stemt de betrekkelijk korte tijd, waarin dit enorme werk zijn beslag
heeft gekregen, tot bewondering voor het scheppend vermogen van de toenmalige generatie.
Dit te meer, omdat in die tijd meer dan thans veel van de te codificeren materie een contro-
versiële zaak was en het resultaat in menig opzicht tegen de voortgang van de tijd bestand
is gebleken.

ffin terugblik op het jaar I8l3 zou niet volledig zijn, indien ik daarbij geen aandacht zou
besteden aan de persoon van onze eerste minister van Justitie. Hij is een van de belangrijkste
Nederlandse bestuurders van zijn tijd geweest en een van de betrekkelijk weinige Ministers
van Justitie, wier naam in de Nederlandse geschiedenis, zoals de gemiddelde ontwikkelde
Nederlander die kent, een vaste plaats heeft gekregen. Mr. Cornelis Felix van Maanen, die
in 1769 te Den Haag werd geboren, had in 1815 reeds een schitterende carrière achter de

rug. Hij was sinds 1795 (dus reeds op 26-jarige leeftijd!) procureur-generaal in Holland en

Zeeland., behield deze functies onder de diverse wisselingen van het regiem en werd onder
Lodewijk Napoleon aanvankelijk Staatsraad, later Minister van Justitie en Politie, totdat hij
in lE09 uit die functie werd ontslagen en ambteloos burger werd. Na de inlijving in l8l0
benoemde Napoleon hem tot lid van de Conseil pour les Affaires de la Hollande en daarna
tot Eerste President van het Keizerlijk Gerechtshof voor de Hollandse departementen. Na
het herstel van de onafhankelijkheid werd hij benoemd tot Eerste President van het Hoog-
gerechtshof der Verenigde Nederlanden en ten slotte tot Minister van Justitie van het
nieuwe Koninkrijk. Eerst in 1842, nadat hij de aansluiting aan de allengs opkomende nieuwe
politieke denkbeelden geheel had verloren, nam hij als zodanig ontslag en werd hij benoemd

tot Staatsraad. Hil overleed in 1849.

Hij is gedurende bijna een halve eeuw voor de opeenvolgende heersers een onmisbare ver-
trouwensman geweest. De gedachte zou kunnen opkomen, dat een man, die met zoveel succes

onder zo verschillende soevereinen diende, eigenlijk een weinig zelfstandige figuur was. Doch
zijn vele uitspraken doen hem juist kennen niet alleen als een uiterst bekwaam en met een

4
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mr. C. F. VA N MAANEN, de eerste minister
von Justitie.

enorme werkkracht begiftigd, doch ook als een man met een onafhankelijke mening, die hij
voor niemand onder stoelen of banken stak.
De sleutel tot zijn karakter is de vaststelling, dat hij geen politicus was maar een bestuurder,
wie ,,de goede administratie der justitie", zoals het toen, ook door hem, bij voorkeur werd
genoemd en wat wij nu zouden omschrijven met ,,de staat als rechtsstaat", voor alles ter
harte ging. Om hier de biografie te citeren van mej. dr. M. E. Kluit: , Deze (zijn politieke)
gezindheid betekende niet zo heel veel in zijn leven. Kleur en richting gaf veeleer het Recht.
Hij beschouwde en overwoog al hetgeen geschiedde als beoefenaar, als handhaver van het
Recht. Hij wenste de onafhankelijkheid en de onschendbaarheid van .het Recht hoog te hou-
den, de achtergrond waartegen het Recht zich afspeelde was ,voor hem min of meer bijzaak".
En om een citaat te geven van prof. mr. J. Drion van dezelfde strekking: ,,Van Maanen was

te zeer een voorstander van wat men tegenwoordig een rechtsstaat noemt, om met name de

toenmalige Franse (Napoleontische) opvattingen over de verhouding der bevoegdheden van
administratie en rechter te delen".
Met deze karakteristiek van mijn eerste ambtsvoorganger moge ik deze uiteraard beknopte
aantekeningen over Justitie omstreeks l8l3 besluiten. Het is mij een bijzonder genoegen
geweest deze herdenking te baat te kunnen nemen om mij te verdiepen in dat tijdvak, dat
ons om vele redenen zo na staat en waarvan de invloed zich, niet in de laatste plaats op het
gebied van de Justitie, nog in onze dagen in menig opzicht doet gevoelen.

De Minister uan /ustitie,

5
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van openbaarheid. Met name voor
de voorbereiding der begrotings-
hoof dstukken is deze procedure ge-
schikt: de te behandelen stof wordt
in stuk j es geknipt; slechts korte vra-
gen en beschouwingen worden toe-
gelaten en de Minister kan dadelijk
antwoorden. Aldus kan een levendig
gesprek tot stand komen en een me-
nigte kleine kwesties snel worden
afgedaan. Voor de openbare dis-
cussie door de gehele Kamer blijven
dan slechts de principiële beschou-
wingen over. Ik meen, dat deze wijze
van behandelen ook voor het publiek
veel vruchtbaarder is dan het hou-
den van ui tgebreide beschouwingen,
waarin alles een plaats moet vinden.
Tenslotte wil ik wijzen op de be-
tekenis van de politieke partijen als
de instanties die zich het meest be-
ijveren gebeurtenissen uit het Par-
lement alom bekend te maken en toe
te lichten; die de kandidatenlijsten
voor de verkiezingen opstellen; die
de grondslag vormen voor. de ver-
deling der Kamers in fracties; die

leiding geven aan de politieke me-
ningsvorming van ons volk; zonder
welker bestaan in een democratische
samenleving van poli tiek bewustzijn
w:lrhaast geen sprake kan zijn.
Op het laatste komt het toch eigen-
lrjk aan. Zeker, een goede verhou-
ding tot de Regering is onmisbaar;
een behoorlijke interne samenwer-
king en een goede werkwijze zijn
gewichtig; maar essentieel is een le-
vende en voortdurende wisselwer-
king tussen volk en volksvertegen-
woordigirg. De ideale toestand ligt
nog ver buiten ons bereik. Wel is in
dit opzicht in 150 jaar veel verbe-
terd, maar er zijn tegenkrachten aan
het werk: vele problemen zijn slechts
voor geschoolde specialisten te be-
grijpen; talrijke kwesties zijn reeds

op internationaal niveau geregeld; de

verdeling der welvaart houdt sommi-
gen zozeer bezig, dat zij voor andere
belangen maar weinig oog hebben.
Het zal inspanning kosten de voor-
uitgang te behouden, maar het is de

moeite waard.
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lt[iet genoeg kan eclrter uorclen, herhaald, dat de gehele

politier e geling uoor I I I 3 een staathun dig doel had e'n

dat de politie clestfrds eenig e?t alleen bestemd u,as om

te ua.ken t)oot' het behoud aan Napoleon'§ magt, nleet

althans dan aooï de regtszeherheitl der burgers; de grie-

uen en hlachten alzoo. waartoe déze politie heeft aan-

leidin g ge geaen . geae?t in geenen dele regt. haar op

rehening te schuiaen uan h,are inrichting; hare fout log

in de roeping. clie n?,en ua?t haar eischte en in het doel-

ltetatelk'n?en met ltaar beöogde.

Jhr. Mr. P. J. van Beijma.

Off. van Justitie te Sneek,

l 872.

r5o )aar

NAPOI.EON
. het omb'ocht von keizer

Met de inlijving van Nederland bij
Frankrijk in l8l0 verloor de ge-

meente en met haar ook de plaatse-
lijke politie alle zelfstandigheid. Na-
poleon hield niet van halve maat-
regelen. Het ambacht van Keizer, zo

was hI gewoon te zeggen, heef t,

evengoed als andere ambachten, zijn
gereedschappen nodig. Een sterk ge-

centraliseerd staatsbestuur eiste de

po.l i t i e geh eel en ui ts lui tend voo r
zich op. Van gemeentelijke zorg
werd ,ij omgezet in staatswerktuig.
Was voor die trjd een algemene of
rijkspolitie onbekend geweest, men

kreeg nu een aan één streng staats-

gezag onderworpen gemeentelijk in-
gedeelde polite. Deze politie hield
er een stelsel van ,.bespieding en

verklikking" op na, het gez?B ,.waar-
dig", dat zich daarmee trachtte
staande te houden. De geheime die-
naren volgden blindelings de bevelen

van hun superieuren en vervulden
onze voorouders dermate met ont-
zetting over cle door hen begane

willekeurige aanslagen op de rech-
ten en eigendommen der burgers, offi

vArl de lijfstraffen nog maar niet te

spreken, dat zelfs vele tientallen ja-
ren later cle herinnering er aan nog

vol doende was om te pogen de tot
standkoming van een burgerlijke
staatspolitie de kop in te drukken.
Zii was in haar vroegere vorm anti-
nationaal en verderfelijk geweest !

Toch dankt Nederland aan Napo-
leon's overheersing, onder de vele
onder zijn bestuur tot stand gebrach-

te instellingen, ook die van een rijks-
politie. Het beginsel dat een staat

PROYO KLUIT ,

burgemeesfer von
directeu r ven politie
Amsferdom.

,l

,, :.i

,. 
'i#

e^e,l

heeft te zorgen voor zljn politie en

die zeff heeft te organiseren werd
nader bij decreet van 25 maart 181 I
voor het gehele Keizerrijk onder één

Minister van Politie geregeld. Deze
regeling kenmerkte zich door een

buitengewoon streng hiërarchische
inrichting met plaatselijke indeling
van het personeel, m.a.w. gemeente-
lijke politie met een streng en nauw-
keurig toezicht van rij[<swege.

Het optreden van deze politie is,

door het grove misbruik, dat er van
gemaakt werd, fataal geweest. Haar
o rganisatie echter was eenvoudig.
Na het herstel van de nederlandse
onafhankelijkheid werd op 30 no-
vember 18 13 als zelfstandig hoof d
der politie aangesteld een Commis-
saris Generaal, welke functie na on-
ophoudelijke wijzigingen uiteindelijk
zodanig gesplitst werd, dat bij de

invoering van de Rechterlijke Orga-
nisatie in 1838 de politie onder het
beleid en toezicht van de procu-
reurs-generaal bij de provinciale ge-

rechtshoven onder de bevelen van
de Minister van Justitie kwam te

staan.
De gemeentelijke indeling werd ook

na 18 13 gehandhaaf d, maar de in-
richting verschilde naarmate de

grootte van de gemeente. In kleine
gemeenten was de burgemeester met
alle werkzaamheden, aan de politie
verbonden, belast, in de grotere ste-
den stond naast hem een commis-
saris van politie; de gemeentelijke
politie mede belast met de rijks-
politiezorg was de enige politie
in verreweg het grootste gedeelte

24
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Rtjkspolttte :

$eid uit verscheidenh eid
door de luitenont W. F. K. J. F. FRACKERS te Arnhem

van het land. Van staatswege waren
er de marechaussee (brj besluit van
de souvereine vorst van 26 novem-
ber 1814, no. 498, opgericht en be-

stemd om de orde te handhaven, de

uitvoering der wetten te verzekeren
en te waken voor de veiligheid der
grenzen en der grote wegen) en de
gerechtsdienaren bij de hoven en

rech tbanken. Deze laatste, die ten
dienste van de j ustitie stond, waren
belast met het transporteren van ge-
vang'enen, het verrichten van bode-
diensten aan de parketten en het
diens tdoen bij de terechtzittingen.
Hoe primitie f deze instelling gere-
geld was, t lijkt wel uit het feit dat
de instructie van t 8 14 hen niet eens

een eed oplegde. Om hen althans
enig karakter als zogenaamd rijks-
politie te geven liet de procureur-
generaal in Overijssel hen de eed

afleggen, vastgesteld voor conciër-
ges, boden en boutes-feu of vuur-
aanleggers ! Bovendien gingen deze
lieden zo zeer verschillend en bont
gekleed, dat sommigen meer het
uiterlijk varl gevangenen dan van
bewakers hadden.
De procureur-generaal had boven-
dien geen enkele macht om de plaat-
selijke besturen te dwingen voor een

behoorlijke politie zoÍg te dragen en

dus was zijn beleid en toezicht tot
vruchteloosheid gedoemd. Immers
de politie werd door die plaatselijke
besturen betaaltl en verbetering van
die pol itie bracht onherroepelijk
extra lasten met zrch mee. Daar wil-
de men niets van weten !

Een burgerlijke rijkspolitiemacht ont-

Rijksveld wochters t905
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brak dus zo goed als geheel en cle

plaatselijke politie, waaraan de zorg

voor de rechtszekerheid geheel was

overgelaten. was gebrekkig en on-
voldoende. Daarnaast was van enige
samenwerking die toch zo nood-
zakelijk was - geen sprake en stond
de politie in elke gemeente alleen.
De klachten over de politie werden
steeds luider verkondigd en geluk-
kig ook gehoord !

Na de door een commissie onder
leiding van neërlands grootste staats-
man Johan Rudolf Thorbecke voor-
bereide grondwetswijzigingen in
1848 en de daaruit voortvloeiende
vaststelling van de gemeentewet, be-
gon in l85l voor de nederlandse
politie een nieuw, ,1j het dan door
velen gewraakt, tijdperk.
Immers in artikel 190 van deze wet
verkreeg de gemeentepolitie een wet-
tige grondslag en taak en uer cl ltet
bestaa,n uan een al gemene o f rljks-
politie erk,end. Maar tot een politie-
wet kwam het in die jaren niet!
Geen scherpe grens werd er dus ge-
trokken tussen rijks- en gemeente-
politie. Het is vooral het lid van de

Tweede Kamer mr. Provo Kluit ge-
weest, die kritiek heeft uitgeoefend
op de wijze, waarop de politie als

onderdeel van de gemeentewet ge-
organiseerd en behandeld werd. Als
wij de gemeentewet van toen be-

schouwen dan kunnen ook wij in die
wet niets anders zien dan een nega-
tieve begrenzing der rijkspolitie. Mr.
Provo Kluit - directeur van Politie
te Amsterdam van 1840 tot 1851 en

later zelfs burgemeester (!) van deze

stad keurde de regeling af, dat
naast het rijkspolitietoezicht het ,,,2o

weinig heil belovende politieg ezag

van den burgemeester zov werkzaam
zijn". Andere leden keurden het af ,

dat door de Gemeentewet vooruit
gelopen werd op de algemene orga-
nisatie, want ook ,ij t*rjfelden niet
aan he t tot stand komen van een

politiewet. Volgens Thorbecke ech-
ter was tweeërlei gezag heel goed

mogelijk; botsing tussen beide mach-
ten was in het geheel niet noodza-
kelijk. De minister stelde zich veel
voor van de zedelijke invloed van
de burgemeester, maar gaf wel toe

dat het verband tussen gemeente- en

rijkspolitie nog nader geregeld zou
moeten worden. Deze vage toespe-
ling op het tot stand komen van een

politiewet was mede de oorzaak, zo

niet de belangrijkste factor dat het
standpunt van de regering door de

grote meerderheid van de kamer
uiteindelijk gedeeld werd.
Alhoewel de regering onmiddellijk
hierop stappen deed om tot samen-
werking tussen rijks- en gemeente-
politie te komen, moest de minister
nogmaals in de Kamer betogen dat
de rijkspolitie in Nederland wel de-
gelijk bestond. Begrotingsposten voor
de algemene- of rijkspolitie werden
nl. afgestemd, omdat de Kamer van
oordeel was dat wanneer zij wél be-
stond, de rijkspolitie na de invoering
van de gemeentewet in haar geheel
bij de atet behoorde te worden ge-
regeld.
Bijzonder sterk gekant tegen een

rijkspolitie waren de kamerleden
Godefroi en Wintgens, die ,,het des-

potisch gezag van zoodanige politie
verwenschte naar Frankrrjk" en

de hoop uitspraken ,,dat het vrije
en vreedzame Nederland voor der-
gelijke instelling gespaard zov bl,j-
vent'!
Dit alles bracht de minister er toe

een middenweg te kiezen en de rijks-
politie niet bij wet, maar bij Kon.
Besluit te regelen en zo werd uit-
gevaardigd het Koninklijk Be-
sluit van 17 december 1851, Stbl.
166, houdende de instelling en rege-
ling van een algemene of rijkspolitie.
Dit besluit was gegrond op de over-

weging. ,,dat het belang van de Staat
vorderde, dat het beheer en beleid
der algemene of rijkspolitie op

nieuwe grondslagen werden geves-

tigd, en dat de dienst van dezen tak
van bestuur op een eenparigen voet
werd geregeld en in overeenstem-
ming gebracht met de beginselen
voor de Gemeentepolitie vastgesteld
bij de wet van 29 j uni I 85 I S. 85

(Gemeentewet)."
Aan het hoofd van cle rijkspolitie
werd gestel d de minister van Justi-
tie. Het Rtjk werd verdeeld in 5

districten, in elk waarvan zodra het
belang van de dienst dat zou vorde-
ren, een directeur van politie zou

worden aangesteld. Onder diens be-
velen stonden alle ambtenaren van
rijkspoli tie, terwijl, ook het beheer en

beleid van de rijkspolitie aan deze

functionaris werd opgedragen. In
twee van de 5 districten werden di-
recteuren benoemd, terwijl in de

overige de procureurs-generaal bij
de provinciale gerechtshoven met
deze f unctie werden belast. Aange-
zien echter de begrotingspost voor
de beide aangestelde directeuren
werd af gestemd, moesten deze na I
jaar weer ontslagen worden en

kwam ook in die districten de waar-
neming van die functie aan de pro-
cureur-generaal. Zo zljn dan de

,rocureurs-generaal (sinds 1875 van
Je gerechtshoven) fungerend direc-
teur van politie geworden.
ln 1854 werd de minister van Justi-
iie gemachtigd ,,van Koningswege
:ommissiën van rijksveldwachter uit
ie reiken aan de daartoe geschikt

Koninkliike
Rijkspolif ie.

Korps
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geacht wordende beambt€D", die als

onderscheidingsteken kregen ,,een
ambtspenning met 's Konings naam-
cijfer onder eene Koningskroon aan
de eene en het woord Rijkspolitie
met het volgnummer aan de andere
zljde". Een eenvoudige penning dus,

maar van bijzonder grote betekenis.
Zij maakte immers een scheiding
tussen beambten die wel en beamb-
ten die niet bevoegd zouden zljn als

rijksveldwachter op te treden.
Gerechtsdienaren en opzieners van
de j acht en visserij werden als rijks-
veldwachter aangewezen. Behalve
hun diensten voor de justitie werd
aan eers tgenoemden bij i ns tructi e

opgedragen als rijksveldwachter te

waken met de bevoegdheid dit
oueral te doen voor de veiligheid
van personen en goederen en het be-
houd der goede orde en rondes te

doen, terwijl de opzieners werd op-
gedragen velden en bossen te be-
schermen, te waken tegen velddief -
stallen enz. Om voor ,,billijke beloo-
ning groote diensten te vergelden"
werden gratificaties ingesteld, ter-
wrjl bovendien eervolle vermeldingen
in het sedert 1851 verschijnende

Algemene Politieblad in het voor-
uitzicht werden gesteld.
Langzaam maar zeker ontwikkelt
z\ch dan een stelsel van rijkspolitie
en krijgt dit meer en meer vaste
voet, ,ij het dan dat vele leden der
Twesde Kamer ,,met klimmende er-
gernis den groei van het voor de in-
gozetenen kuell,ende toezigt. dat in
vroegere jaren door zo felle afkeu-
ring was getrof fen" aanzien. Maar
de toenmalige minister van Justitie
J J. L. van der Brugghen hield voet
brj stuk en zo kwam het organiek
Koninklijk Besluit van I I november
1856 (Stbl. I 14) tot stand waarin de
dienst van de gerechtsdienaar, van
rijksveldwachter en van bezoldigd
opziener der jacht en visserij werd
verenigcl onder de naam Rijksveld-
wacht. Ook nu waren het weer de
begrotingsposten over de tractemen-
ten der rijksveldwachters, die niet
llj konrnklijk besluit maar bij de
wet werden geregeld, die vele moei-
lijkheden met zich mee brachten en

met siechts de meerderheid van één

stem werd deze wet door de Kamer
in 1857 aangenomen. Zo kon dan op
I januari 1858 de Rijksveldwacht als

A. von Zoelen,
Rijksveldwocht.

von het í<orps

rijkspolitiekorps gestalte krijgen.
Ruim tachtig jaren tot de tweede
wereldoorlog kende Nederland
de situatie van rijksveldwacht, mare-
chaussee, gemeentepolitie, gemeente-
veldwachters en het in 19 19 opge-
richte korps politietroepen.
Belangrijk om hier te vermelden is

het Rijkspolitiebesluit 1935, waarin
de rijkspolitiezorg in eerste instantie
werd opgedragen aan de rijkspolitie
en dat aan de procureurs-generaal
weliswaar de beheerstaak over de

Rijksveldwacht ontnam, maar aan
wie het toezicht op de rijkspolitie-
zorg in zijn ressort werd 

'opgedragen.

De rijkspolitiezorg omvatte toen alle
politiezorg met uitzondering van die
welke bij of krachtens de Gemeente-
wet aan de gemeente was opgedra-
gen. De rijkspolitie bestond of ficieel
uit de Koninklijke marechaussee, de
Rijksveldwacht, de bijzondere amb-
tenaren van rijkspolitie en de bur-
gerlijke- of militaire korpsen die tij-
delijk of duurzaam als rijkspolitie
konden worden aangew ezen.

De Minister van Justitie die het
gezag over de rijkspolitie had - kon
op verzoek van de raad van een ge-
meente, waarvan het inwoneraantal
beneden de 5000 lug, de beslissing
nemen om de politiedienst in die
gemeente door de rijkspolitie te laten
uitoefenen. Hiervoor werd dan veel-
al de Rijksveldwacht aangewezen.
Alsgevolg van dit besluit verscheen
een organisatiebesluit Rijksveld-
wacht, dat een lang gekoesterde
wens in vervulling deed gaan: de

Rijksveldwacht werd als Korps ge-
plaatst onder leiding van een in-Rijksveldwochlers
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specteur. De eerste Inspecteur was

de heer A. van Zoelen, de latere
inspecteur van het politie-onderwijs.
Gedurencle de bezetting onderging
de nederlandse politie een reorgani-
satie, waarvan hier alleen gezegd
zij, dat zrj op militaire leest geschoeid
en centraal geleid werd. Los van de
vele bestuursorganen, waaraan ,íj
historisch gebonden was en nauwe-
lijks meer geliëerd met de justitiële
autoriteiten, werd ,1j door de bezet-
ter onder hoge druk gezet en werd
getracht de politiezorg evenals in
Napoleons t,jd tot staatswerktuig
om te smeden.

Na de bevrijding waren twee din-
gen zeker: de duitse organisatie kon
niet behouden worden, omdat zij in
strijd was met onze historisch ge-
groeide verhoudingen en staats-
rechtelijke opvatting'en, terwijl an-
derzij ds de onmogelijkheid werd in-
gezien om zonder meer terug te ke-
ren naar de vooroorlogse situatie.
De wettelijke basis voor de nieuwe
organisatie werd gelegd bij het po-
litiebesluit 1945 en vond haar uit-
eindelijke regeling in de politiewet,
die in 1957 tot stand kwam en op I
januari 1958 in werking trad. De
belangrijkste grondgedachte, waarop
men had voortgebouwd, was het feit,
dat een politie-apparaat onder het
gezag van één minister in ons land
niet in overeenstemming zou zijn,
nóch met het karakter, nóch met de
geschiedenis van het Nederlandse
volk.

Het Korps Rijkspolitie, meer ge-
meentelijk georiënteerd dan voor-
heen, verkreeg echter haar wette-
lijke basis en zo kreeg ruim honderd
jaar, nadat Thorbecke aan de Twee-
de Kamer vage toezeggingen deed,

een regeling der rijks (en gemeente-)
politie bij wet haar beslag.

Voortbouwend op het vele goede

van het verleden en op datgene wat
verkregen en gecreëerd werd in de
na-oorlogse jaren vóór 1958, ont-
plooit het Korps Rijkspolitie zich
sindsdien over een breed front.

De ontwikkeling der verbindingen,
de uitbreiding van het wagenpark,
de aanvulling van technische hulp-
middelen, de intensivering der op-
leidingen, de proeven met een ver-
beterd beoordelingssysteem, het op-
richten der mobiele eenheden, de

bouw van vele groeps- en andere
bureaus, de voorlichting en selectie

van kandidaten. de ontplooiing in
de behandeling van j eugdige delin-
quenten, de maatschappelijk verbe-
terde positie van de leden van het
Korps, dit alles tezamcn ontwik-
kelt zich in een richting, die men

nog kort geleden voor niet mogelijk
zou hebben gehouden.
Weliswaar zei in 1903 de toenmalige
minister van justitie mr. J. A. Loeff :

,,Ik acht de politie zoozeer een voor-
werp van Regeringszorg, dat men er,

naar mrjn inzien, niet te veel zorg
aan besteden kan". maar het zou
toch pas na de laatste bloedige krijg
zijn, dat men inderdaad in ruime

mate de gewenste zoÍg, aan de poli-
tie ging besteden.

Zo heeft het Korps Rfrhspolitie zich
ttit de aerscheidenheid aan het aer-
leden ontuihheld tot een eenheicl,

a)aaruan geltoopt mag uordert, clat

zfi:oveel aeerhracht zal ueten op te
brengert;' dat zfi slechts als een aeï-

f i"d instrument en nimmer als een

bot en dom staatswerhtuig gehan-
teerd zal worden. en dat de roeping
die rnen zeher óók bij haar aeïon-
derstelt eerl gezond euenwicht tus-
sen het ideële en het reële uan het
politieambt ntag bewerhstelligen.

t

q
u

rl

i

//r\
31

Rp.org_KB1963_11_nov_Nr.03 234



P etson el ie

Wij herdenken

Adiudont Adiudont
W. Kuipers P. Heiistro

Noordbergum Sneek
ressort Groningen ressort Groningen

* r90ó * 1e0e

t l3-9-r9ó3 t 24-9-1963

R,ESSORT 's-GR,AVENHAGE
Per 1-9-'63: W. Nijssen, wmr. 1e kl.,
van Lexmond naar Vianen.
Per 16-9-'63: J. Meinema, wmr. le k1.,
van Brandwijk naar Tierkwerd; J. OI-
ree, wmr., van Boven-Hardinxveld
naar's-Gravenzande; A. Hoogesteger,
wmr. le kl., van St. Maartensdiik
naar Oostburg.
Per 1-10-'63: A. A. Bliek, owmr., van
Moordrecht naar Zíerikzee; I. C. Ar-
donne, owmr., van Nieuwerkerk naar
I{oudekerke; A. v. d. Bos. wmr. 1e
kl., van Nisse naar IvI/olphaartsdiik;
A. F. Versluis, wmr. 1e kI., van Via-
nen naar Rhoon; J. v. Weelden, wmr.
1e kI., van Oostburg naar Nieuwvliet;
J. J. de Puysseleijr, wmr. le kl., van
Hulst naar Biervliet.
Per 2-10-'63: M. Olree, wmr. 1e kl.,
van Maasland naar 's-Gravenzande.
RESSORT'S.HERTOGDNBOSCH
Per 3-9-'63: J. I{oenraadt, owmr., van
Stampersgat naar St. Maartensdijk.
Per 10-9-'63: H. M. van de Mark, wmr.
le kl., van Cuiik naar Veghel.
Per 12-9-'63: M. E. H. v. d. Bergh,
wmr. le kI., van Veghel naar Cuiik.
Per 16-9-'63: J. A. J. Lichteveld, owmr.
van Gennep naar Stevensweert.
Per 1-10-'63: J. Meiier, owmr., van
Raamsdonksveer naar Obdam; J. A.
W. Verhoek, owmr., van MiII naar
Oeffelt; J. Branderhorst, wmr. le kI.,
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Per 6-9-'63: P. M. van IJzendoorn,
owmr., van I{oudum naar Westzaan.
Per 15-9-'63: M. Bolhuis, wmr. le kl.,
van Stedum naar Appingedam.
Per 21-9-'63: D. Smit, wmr. 1e kl., van
Scharnegoutum naar Lemmer.
Per 23-9-'63: G. rvv. Verbeek, owmr.,
van Groningen naar De Wilp.
Per 1-10-'63: tr'. Mulder, wmr. le kl.,
van Smilde naar Buinermond.
Per 7-10-'63: J. de Vries, owmr., van
Dokkum naar Medemblik.

Aanwijzing voor functie
fIESSOR,T AMSTER,DAM
Per 1-10-'63: Adjudant H. Winter tot
groepscommandant te lJsselstein.
Per 7-10-'63: Adjudant J. de Vries tot
groepscommandant te Medemblik.

Bevorderingen
STAF' ALGEMENE INSPECTIE
tot opperwachtmeester:
Per 1-1-'63: F. A. Marijnissen, 's-Gra-
venhage.
R,ESSOR,T AMSTER'DAIVI
tot opperwachtmeester:
Per 1-4-'63: J. H. van Slooten, Am-
sterdam; N. M. van der Werf, Alk-
maar.

Per 1-10-'63: H. Th. Collignon, Schalk-
wijk (en Tull en 't'Waal).
R,ESSORT 's-GR,A\/ENHAGE
tot opperwachtmeester:
Per 1-11-'62: N. Los, 's-Gravenhage.
Per 1-4-'63: J. de Vries, Bergen op
Zoom; T. F. Zuidbroek, Leiden; J. P.
v. d. Vrede, Zaamslag.
Per 1-10-'63: P. Bruinink, Brandwijk;
J. J. de Puysseleij r, Biervliet; J. v.'Weelden, Nieuwvliet.
tot wachtmeester 1e kl.:
Per 1-10-'63: J. I{laassen, Schoondijke.
TIESSORT,S-IIERTO GENBOSCH
tot opperwachtmeester:
Per 1-11-'62: J. A. rW. Verhoek, Mill.
Per 1-4-'63: J. Meijer, Raamsdonks-
veer.
Per 1-9-'63: J. I{oenraadt, Stampers-
gat.
Per 15-9-'63: P. L. van l{out, Oostrum.
Per 1-10-'63: G. H. Ruiter, Luijksges-
tel.
tot wachtmeester le kl.:
Per 1-4-'63: J. H. Straeten, Cadier en
I(eer; C. Ouborg, Beek (L.).
Per 1-10-'63: W. Bekker, 's-I{ertogen-
bosch; F. M. Nico1aes, Maastricht;
A. H. Herberghs, Maastricht.
IIESSORT AR,NHEM
tot opperwachtmeester:
Per 1-11-'62: J. V. Winters, Didam;
A. Gersie, Zwolle.
Per 1-4-'63: L. D. N. van Egmond,
Zwolle.
RESSOR,T GRONINGEN
tot opperwachtmeester:
Per 1-11-'62: L. J. v. d. Aar, Gronin-
gen; H. 'Worst, Heerenveen.
Per 1-4-'63: F. v.d. Berg, Leeuwarden.
\/ER,I(EERSSCHOOL BILTHO\/EN
tot opperwachtmeester:
Per 1-4-'63: C. A. P. Ilermans, Bilt-
hoven.

ln dienst getreden
RES§ORT AMSTER,DAM
Per 1-9-'63: C. Jonker, schrijver i.t.d.
te Schagen.
Per 16-9-'63: Ch. F. M. Dagevos, schrij-
ver i.t.d. te Medemblik.
Per 30-9-'63: D. Breeuwer, techn.
controleur te Amsterdam.
Per 1-10-'63: S. H. Tan, schrijver i.t.d.
te Diemen.
IiESSOR,T 's-GR,A\/ENHAGE
Per 1-10-'63: H. C. den Boer, adm. kr.
op a.c. te Oud-Beij erland ; Chr. I{ra-
nenburg, transportgeleider i.t.d. te
Middelburg; W. v. Peet, adm. kr. op
a.c. te Meerkerk.
RESSOIiT,S-HERTOGENBOSCH
Per 1-10-'63: E. Meulenaar, schrijver
i.t.d. te Eethen.
R,ESSOR,T ARNHEM
Per 16-9-'63: Mej. L. A. Bouwman,
typiste te Arnhem (staf T. I.)
Per 1-10-'63: J. F. Steevensz, schrijver
te Tuk.
RESSOR,T GRONINGEN
Per 16-9-'63: J. Topper, adm. kraeht
te Muntendam.
RIJI(SPOLITIE TE IVATEIi
Per 16-9-'63: G. Dijkers, halfvakman
op a.o. te Amsterdam (Herst.-groep).

De dienst verlaten
R,ESSOET AMSTEIiDANI
Per 1-9-'63: A. M. v. Osselen, ambt. E
Amsterdam.
Per 16-9-'63: F. GabriëI, schrijver i.t.d.
te Vinkeveen en Waverveen.
RESSOR,T ,s-GRA\/ENHAGE
Per 1-10-'63: J. de Bakker, adjudant
te Berkel en Rodenrij s.

Toegekende onderscheidingen Ëït,§"'**t,. :l?J,,'i'#,ïf, L,,t;,';#
Per 29-9-'63: Owmr. A. Zeldenrust te Lopik.
Aardenburg met het Croix I'officier RESSO1jT A13NHEMde I'oeuvre Humanitaire' per g-g-,63: J. G. Alberts, wmr., van

Verplaatsingen ilJ."=lf-;l,uË1"il.tffi3:3, wmr. le kr.,
REssoRT aMSTERDAM van Gramsbergen naar Borne'
per 14-e-,68: J. v. Bentem, wmr. 1e kr. [f: i:f-f]i""-"i #31%?h#r?"1ï
van St. Pancras naar Heiloo. J. V. Winters, owmr., van Didam Àaar
Per 1-10-'63: J. A. H. Stokreef, offi- Montfort.
eier 2e kl., van Amsterdam naar Nii- Per 26-9-'63: G. J. Regelink, wmr.,
megen; H. Winter, adiudant van Mon- van Hattem naar Epe.
nikendam naar IJsselstein; D. Wie- Per 1-10-'63: L. Bullhuis, owmr., van
diik, owmr., van St. Maarten naar Lichtmis naar Zwartsluis; G. 11. Rui-
Alkmaar; H. Th. Collignon,- wmr. le ter, wmr. le kl., van Epe naar Luyks-
kl., van Haarlem naar Schalkwiik (en gestel; P. Bruinink, wmr. le kl., -van
Tull en 't'Waal) Elburg naar Brandwijk.
Per 9-10-'63: L. v. rvl/ijk, wmr. 1e kl.,
van Schermerhorn naar Medemblik. fIESSORT GRONINGEN

i

i
I
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Owmr. Owmr.
G. v. Diik P. v. Teillingen
Amsterdom Amsterdom

ressort Amsterdorn ressort Amsterdom
25 joor op 25-10-1963 25 ioor op 25-'10-.l9ó3

Wmr. le kl. Owmr.
K. de Boer J. A. ten Hoken

v. Ewiiksluis Riinsoterwoude
ressort Amsterdonr ress.'s-Grovenhoge
25 ioor op 15-12-1963 25 loor op 13-12-1963

Owmr. Owmr.
S. J. Vrienten W. Vermeer

Oudenbosch Etten
ress. 's-Hert.bosch ress. 's-Hert.bosclr

25 ioor op 2-10-1963 25 ioor op l0-.l0-.l9ó3

Owmr.
G. J. H. Weidemon

Rekken
ressort Arnhem

25 ioor op 1-12-1963

48

Wmr. le l(1.
G. A. Groot

Bilthoven
ressort Amsterdom
25 ioor op l0-.l0-.l963

Owm r. Owm r. Owm r. Owm r.
P. M. Stoop Y/ de Boo L. Rcmeou D. v. d. Komp
Hoogwoud Volendom Dirl<shorn Venhuizen

ressort Amsterdom ressort Anrsterdom r€ssoÍt Amsterdom ressort Amsicrdom
25 ioor op 2-11-1963 25 ioor op ó-ll-.l9ó3 25 ioorop 13-1.|-1963 25 ioorop 13-12-19ó3

Wmr. le kl. Owmr. Owmr. Owmr.
B. C. O. Weiienberg K. Efdé C. J. V/ools N. J. Lubbers's-Grovenlroge N ieuwveen Megen BerkeL-Ensclrot
ress. 's-Grovenhogg ress. 's-Grovenhoge ress. 's-Hèrt.bosch ress. 's-Hert.bosclr
25 ioor op 13-12-1963 25ioor op '11-.l0-.l9ó3 25 ioor op 6-12-1963 25 ioor op 19-ll-.l9ó3

-,..

d#ï: "'fi'th^^,. ,'f

Owmr.
L. Wildschut
Zo ltbomme I

ressort Arnhem
25 ioor op 11-.l0-.l9ó3

Owmr. Owmr. Owmr.
J. Krook J. P. Poll Jonker G. J. v. Hooft
Bolkbrug Holten Alverno

ressort Arnhem ressort Arnhem ressort Arnhem
25 ioor op ó-12-1963 25 ioor op 13-12-1963 25 ioor op 13-12-1963

Owmr. Wmr. le kl. Wmr. le kl.H. J. Dol J. Longe R. DrostApeldoorn Oldebróek Borne
ressort Arnhem ressort Arnhem ressort Arnhem

25 ioor op 1-.l1-19ó3 25 ioor op l5-ll-19ó3 25 ioor op l-12-1963

Wmr. le kl. Owmr.
D. A. v. d. Velde P. Wit

Oostermeer Nieuwe Pekelo
ressort Gron in_g_eq ressort Gron ingen

25 ioor op l3-12-1963 25 ioor op '13-12-l-9ó3

.ri#r'':ÉË\i
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Op verzoek van de redactie wil ik nu reeds vóór de intrede van het nieuwe
jaar een kort woord tot u richten.

Allereerst mijn grote waardering voor redactie en uitgevers voor de zeer

goede verzorging van ons maandblad. Het is een bindend orgaan geworden,
dat wij in feite niet meer kunnen missen.

Het afgelopen jaar verliep voor ons Korps niet onbevredigend. Ons perso-
neelstekort is nog wel zeer groot, maar dank zij de uitstekende wervings-
resultaten - vooral onder jonge muloleerlingen - zien wij de toekomst
hoopvol tegemoet.

Een woord van bijzondere lof voor de organisator van de werving - de
overste Van Boon - met al zijn medewerkers over Nederland verspreid, is
hier op zijn plaats.

Het is voldoende bekend dat de opleiding te Arnhem aan hoge eisen voldoet.
Moge de opvang der adspiranten door de groepscommandanten met hun as-
sistenten z6 zorgvuldig zijn, dat een goede voortbouw op het te Arnhem ge-
legde fundament verkregen wordt.

Moge alle leden van het Korps daartoe gesteund door hun dames steeds voor
ogen houden dat à I I e n het aanzien van het Korps Rijkspolitie in handen
hebben.

Ik wil eindigen met alle beroeps- en reserve-rijkspolitiemannen met hun ge-
zinnen een gelukkig 1964 toe te wensen.

De Algemeen Insltectem' aan het Rorps
de Inspecteur-Generaal,

J. Gerritsen

++++++++++++++++++++++++++++++++*
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Of f icieel orgoon voor het Korps

Riikspolitie onder verontwoordelilk-
heid von de redcctie, somengesleld
door de Alge:rrcen lnspecteur von

het l(orps Riil<spolitie
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Foto omslog:

. en hef is píofseling sÍií en

een wonderliik licht doolt oYer de
oorde . .

Poolnacht, zwave:ldamp

op l]tland \x/a ar de

. . . ,,§7e kornen hem wel \x/eer reg ea" , zegt

Kerstmis en oudejaarsavond: klok-
ken luiden in de Big Ben te Londen,
in de Grote Kerk te Amsterdam, de

Sacré Coeur te Parijs, in Nazaré,
Christkindl of Rinsumageest. In
Marseille staan de stalletjes met hei-
ligenbeeldjes, waarlangs het publiek
voortschuif elt, in Londen f litsen
lichtreclames aan en uit en in New
York schrijft een klein meisje een

brief:,,Santa Claus, Reykjavik, Ice-
land". Want, de kinderen in Enge-
land en Amerika kennen geen Sin-
terklaas, zij kennen alleen Santa

Claus, de Kerstman en die woont op

IJsland, daar ergens hoog in het

Noorden van de Atlantische Oceaan.
Daar luiden de klokken van het

Lutherse kerkj e naast het parle-
mentsgebouw in Reykjavik, van de

merkwaardige grote kerk van Aku-
reyri, helemaal in het noorden, niet
ver van de poolcirkel, waar het in
deze dagen maar niet licht wil wor-
den. En er luiden ook klokken in de

toren van de Krist Konungs Kirkja
op de Landakotheuvel boven IJr-
lands hoofdstad. Een Nederlandse
pater-Montf ortaan, missie- overste en

pastoor in Reyk javik, IJslander ge-

worden met de IJslanders, maar dan
een met Limburgs accent gaat over
het sneeuwtapijt op de heuvel, door
de midwinter om de nachtmis op te
dragen. De sneeuw buiten glanst in
de Kerstnacht. In de verte is een

wonderlijk licht te zien. Weerschrj,
van een vulkanische uitbarsting in
zee voor de zuidkust, poollicht? In
elk geval kerstlicht.
Het is of in IJsland zo rond Kerst-
mis alle zorgen en problemen van
dit land even naar de achtergrond
worden gedrongen. De politie maakt
zich nog minder druk dan anclers

over een ontsnapping uit de niet ge-

heel ,,dichte" gevangenis van R.y-
kjavik. .,We komen 'm wel weer te-
gen," aldus het motto in dit ruim
drieënhalf maal zo grote land als
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ll0 odspironten beëdigd te Arnhem

Foto's: Wochtmeester le kl. J. B. Plompen, Opleidingsschool R.P., Arnhem

VOORDEWIND
TEGEN DE WIND IN

Alhoewel in deze rubriek over het

algemeen een goed boek wordt be-

sproken, is er voor de.,oude" com-
missaris Voordewind, een uitzonde-
ring gemaakt. Zonder ook maar eni-
ge afbreuk te willen doen aan de

kwaliteiten varl de heer Voordewind,
rnoet ons van het hart dat zíjn laat-
s ie boekj e ,,De Nieuwe Voorde-
wind", toch niet is, wat wij graag
van een oud-commissaris zouden
zien. Wie het boekje leest zal kun-
nen merken, dat de schrijver reeds

lange t,jd burger is.

Afgezien yan het feit, dat hij zijn
mond voorbij praat, is het erger, dat
hij met de door hem geschreven ver-
haaltjes voedsel geef t aan een op-
vatting over de Nederlandse politie-
ambtenaar, die men helaas nog maar
al te vaak kan beluisteren. Jammer
is ook dat 's heren Voordew,ind's be-

schouwingen indruisen, tegen het op

de politiescholen gegeven onderwijs.
Men denke bijvoorbeeld aan de ob-
jectiviteitsleer en in de leerboeken
leze men, dat het doel van de straf

is, de dader te verbeteren ,,of" on-
schadelijk te maken, terwijl de com-
missaris ze liever dood dan levend
z,iet. Overigens zotr men zich kun-
nen verenigen met de commissaris,
als hij doelt op de te korte straffen
die tegenwoordig aan de recidivis-
ten worden opgelegd.
Volgens zijn eigen beschrijving (blz.
40 t.m. 44) laat hij bij het opmaken
van het proces-verbaal onj uiste en

onvolledige verklaringen opnemen
en f antaseert hij er bij behandeling
van de zaak voor de rechtbank
in het belang van de goede zaak
maar even een leugen bij. Wij vra-
gen ons intussen af wat de lezer
zowel burger als politie-ambtenaar

van een dergelijk optreden denkt
en wij begrijpen niet hoe een oud-
politie-ambtenaar met een zo hoge
functie op een zo aanvechtbare wijze
z'n hart lucht.

P. H. Beuzenberg.

In het biizijn van omstreeks 350 genodigden; autoriteiten, f amilieleden en
aanstaande gades, zijn op 25 oktober I l0 adspiranten varl de Cpleidings-
school te Arnhem beëdigd door de generaal J. Gerritsen. Deze 1>lechtigheid,
in stiilvolle muzikale omlijsting van de rijkspoiitiekapel, betekende een af'
sluiting en een nieuw begin voor 70 zogenaamde jongeren en 40 ouderen
die hiermee definitief uitzwermden van de hun zo vertrouwd gewcrden op-
Ieidingsschool. Voor de ouders en andere genodigden. die langs alle objec-
ten van de opleiding werden rondgeleid, de demonstratie exerci f ie en zelÏ-
verdediging liiiwoonCen en ook deelnamen aan gezamenlijke lunch, diner en
feestavohd, wàs deze dog een boeiende nader: kennismaking met de rijks-
politie. Bif het diner waren der traditie getrouw ook de generaal en mevÍouw
Gerritsen, alsmede de geestelijke verzorgers vatr de school, aanwezig. Een
cabaretavond met bal na vormde het luchtige siuitstuk van een plechtige en
tegeliikertiid vreugCevolle dug.

Foto boven t

De gener,ool
J. Gerrifsen

inspecfeerf de
Íe beëdigen
odspironÍen.

*
Foto onder t

Hef oÍleggen
Yon de eed

door de
odspironÍ

J. de Bruin.

YAN PERS TOT
8 O EKENPI,A NK

6
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300

300 m atrassen

300

bedden

kasten

door de lu iteno nt W. F. K. J . F. F

Foto's: Wmr. le kl. J. B. Plompen
RACKERS te Arnhem
te Arnhem

doen beseffen, dat een ten dele an-
dere aanpak wederom noodzakelijk
zal zijn; ook de leerstof zal meer
aangepast gebracht worden. Boven-
dien is het niet alleen het verschil
in leeftijd van oudere en jongere
adspiranten, maar vooal de leeftijd
zelf 17 en 18 jaar die om
meer begrip, meer tact en meer op-
voedende kwaliteiten van staf en in-
structeurs vraagt.
Een belangrijke factor daarbij is het
contact met de ouders, die hun zo-
nen voor het eerst het huis zien ver-

laten en dan nog wel om zo'n man-
nelijk en,,gevaarllk" beroep te kie-
zen. Het is gebleken dat een ouder-
dug aan het begin van de opleiding.
regelmatig schriftelijke berichten over
de vorcleringen en wanneer nood-
zakelijk een persoonlijk onderhoud
niet alleen meer begrip voor het

toekomstig beroep van de zoon bij
vader en moeder te weeg brengt,
maar ook stimulerend werkt op de

instelling van de adspirant.
Ook hier blijkt uit de communicatie
met en de informatie van de buiten-
wereld, belangstelling en waardering
voor de politieambtenaar voort te

komen.
Zo staan wij dan op deze toch echt
wel gedenkwaardige dug in een nog
zo goed als lege school: met de reeds

aanwezige 80 adspiranten van de
juliploeg heette het dan vroeger een

vol gebouw ! Tussen 10.00 uur en

I 1.00 uur arriveren dan ongeveer

210 adspiranten, die onmiddellijk nf,
aankomst in de eetzaal kennismaken

met de commandant van hun klas

en diens toegevoegde instructeur.
Het gonst van het leven, er wordt

3OO odspiranten op school fe Arnhem

Na maanden van naarstig en ge-

pland werken opleiding van
nieuwe instructeurs, uitbreiding en

.,herverkaveling" van de beschik-
bare ruimte, aanstelling nieuw bur-
gerpersoneel, aanschaf meubilair en

uitrustingsstukken - waren op I no-

vember op de opleidingsschool alle
voorbereidingen voor de opvang van
de nieuwe adspiranten achter de rug.
De ervaringen opgedaan met de

eerste opleiding van j eugdige ad-
spiranten, die nog maar een week
ge leden de school verlieten, heeft
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kennis gemaakt met de collega's,
formaliteiten van administratieve
aard worden vervuld, koffie gedron-
ken, de kat uit de boom gekeken en

oogluikend ,,gestaard" naar de bloe-
men op de lange taf els.

Dan vangen de eerste huishoudelijke
werkzaamheden aan: het opmaken
van de bedden, het inrichten van de

kasten en het ontvangen van leer-
boeken en uitrustingsstukken.

En wanneer dan de maaltijd
nasi goreng ! - achter de rug is en

de klassen gevuld zijn, worden de

adspiranten wegwijs gemaakt in de

interne gang van zaken en in het
doolhof van het gebouw.

Dan is het weer verwonderlijk stil
in het voormalige sociëteitsgebouw
en vragen wij ons aÍ of er nu echt
wel 300 adspiranten aanwezig zijn?
Maar de werkelijkheid van ruim 300

bedden met 300 schuimrubbermatras-
sen en andere toebehoren, 300 kas-
ten, 3 x 300 maaltijden per dug en

zeker 300 zwembaden per week ver-
raadt de aanwezigheid van 300 ad-
spiranten op meer dan overtuigende
wijze.

En wanneer na een welkomstwoord
en een introductie door de comman-
dant de overste A. B. J. Proot

,,wrj zullen jullie behandelen als

volwassenen in de hoop dat jullie de

rechten en plichten op dezelfde wijze
zult weten te hanteren als ile oudere
adspiranten" de film van de op-
leidingsschool, vervaardigd door de

wachtmeester I e kl. J. B. Plompen,
wordt gedraaid krijgen de adspiran-
ten enigszins een krjk op wat hen te

wachten staat: een veelzijdige theo-
retische en praktische opleiding, die
in dat ene jaar veel, heel veel
zowel lichamelijk als geestelijk
van hen zal vergen.

Ja, inderdaad veel zal vergen van
300 adspiranten, die wanneer het op
de vorming van hun persoonlijkheid
aankomt ieder voor zich een andere
aanpak nodig zullen hebben, maar
die gezamenlijk tot wachtmeester der
rijkspolitie gevormd zullen moeten
worden. En daarbij zullen zij allen
stuk voor stuk doordrongen moeten
worden van het f eit dat, of schoon
het personeel van de school hen in
alle opzichten zal steunen en stimu-
leren - zijzelf het zijn op wie het in
de eerste en de laatste plaats aan-
komt !

Foto boven: ln de hol werd de indeling

Foto linksonder: Bepokf en bezokt gingen

in klossen bekend gemookf.

de 'odspironlen hun nieuwe wereld binnen.

Hoofd Bureau Werving:

Per district moesten wervingsambte-
naren worden aangew ezen die op
een wijze welke de U.L.O.-jeugd
aansprak, op de scholen met behulp
van films en brochures, verantwoor-
de voorlichting konden geven. Al-
leen reeds de besprekingen met de

bevoegde instanties en het overleg
met de betrokken schoolhoof den

Vele malen moest ook een beroep
worden gedaan op de Rijks Psycho-
logische Dienst om de kandidaten
psychologisch te onderzoeken, het-
geen mede een groot belang was
voor de sollicitanten zelf , immers
,ij gingen een keuze doen voor hun
leven.
Tenslott,e werd van elke kandidaat

,,Zook woorin men gelooÍt wordt nooit

vergeefs oongepakt"

Het zal duidelijk zijn dat voordat bleek een organisatie op zich zelf .

deze 300 adspiranten de Opleidings- Het Bureau Werving kreeg een on-
school konden binnentreden er veel gekende stroom van verzoeken om
voorbereidend werk is verzet, waar- inlichtingen en sollicitaties te ver-
bij heel het Korps Rijkspolitie be- werken. De Korpsarts heef t in een
trokken is geweest. hoog tempo op kundige wijze me-
Na de beslissing gezamenlijk ge- dische keuringen verricht en de se-

nomen door de ministers van Bin- lectie-commissie waarvoor vele
nenlandse Zaken en Justitie tot malen een beroep moest worden ge-
leef tijdsverlaging en invoering van daan op de districtscommandanten
de voorwaarde van het bezit van het en hun officieren-toegevoegd als-
U.L.O.-diploma of 3- jarige H.B.S. mede op de officieren van de Op-
(met dispensatie hiervan voor kan- leidingsschool had de verant-
didaten in de leeftijd van 2l tot en woordelijke taak de jeugdige kandi-
met 28 jaar), kon door deze nieuwe daten waarvoor in tegenstelling
mogelijkheden de rijkspolitiegelede- tot de oudere kandidaten nie t over
ren alleen versterkt worden, inclien ervaring werd beschikt - op hun
de Korpsleden hiertoe hun bijdragen toekomstige geschiktheid voor het
wilden leveren. politieambt te testen.
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een antecedenlen-cuderzoek ingesteld, hetgeen cloor de

daarmede belaste rijkspolitieambtenaren minitie us is ge-

schied en waarbij de districtscommandanttn of hun offi-
cieren-toegevoegd de sollicitanten persoonlijk bezochten.

Hierna konden de vele dossiers worden overgedragen

aan het Hoofd Personeel om de aanstellingen te ver-
zorSen.

Dat dit alles kundig en vlot is geschied, is voor mij aan-

leiding allen die hieraan op enigerlei wijze hebben

medegewerkt mrjn waardering en welgemeende dank te

betuigen. Opnieuw is bewezen dat een zaak waarin men

geloof t nimmer vergeef s wordt aangepakt, maar goede

vruchten voortbrengt !

Het hoofd aan het Bureatr Weruing.
de dir. of f . der Rfihspolitie 2e hl.,

P. J. van Boon

De adjudont J. DEELEN
ng,g,r Sos vGIn Genf

De adjudant J. Deelen is met in-
gang van I november 1963 aange-
wezen als groepscommandant te Sas

van Gent. Hij werd op 7 maart 1910

geboren te Tongelre en trad op I
juli 1930 in dienst bij het Wapen
der Koninklijke Marechaussee. Bij de

reorganisatie van de Nederlandse
Politie ging hij op 1 maart 1943 over
naaÍ de Staatspolitie met als stand-
plaats Maastricht; op l januari 1946 werd hij aange-
steld tot wachtmeester der rijkspolitie. Op I januari 1948

volgde zijn bevordering tot wachtmeester der rijkspolitie
te kl. en op I mei 1958 tot opperwachtmeester. Met in-
gang van 1 mei 1958 werd hij plaatsvervangend-groeps-
commandant te Amstenrade ; na zijn verplaatsing op 2

november 1959 naar de groep Sbhijndel werd hij daar
op l5 augustus 1961 plaatsvervangend-groepscomman-
dant.

****

De adiudont SPA
commcrndant

verkeersgroep Gron ingen
Met ingang van 1 november 1963

is de adjudant J.Spu benoemd tot
commandant van de Verkeersgroep
Groningen. Hij werd op L7 jul i 1908

geboren te Musselk anaal en begon
zrjn politieloopbaan bij de Rijksveld-
wacht op l juli 1933; hier deed hij
cnder meer dienst bij de verkeers-
af deling. Na de samenvoeging van
Rijksveldwacht en Marechaussee
werd hij op I maart 1943 ingedeeld bij de Staatspolitie
(lVlarechaussee). Op l januari 1946 werd hij aangesteld
tot opperwachtmeester der rijkspolitie. Tot I april 1950

was hij gedetacheerd bij het Directoraat-Generaal voor
de Prijsbeheersing in de functie van Afdelingscomman-
dant te Groningen. Met ingang van I april 1950 werd
hij ingedeeld bij de Verkeersgroep Groningen waar hï
op 1 f ebruari 1958 werd belast met de functie van
plaatsvervangend-groepscommandant. In 1950 werd hij
onderscheiden met de ere-medaille in zilver verbonden
aan de Orde van Oranje-Nassau.

Wilt U goed verzekerd ziin en toch
Wendt U dan VOOR ALLE

billijke premiën betalen?
VERZEKERING EN tot de

N G" te AmersÍoortVerzekering Maatschappijen,rO N S B E L A
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(Foto:,,De Gelderlonder")

Schriiver Den Doolaard

botste zachties op de S.A.S.

Resulta at: Gedachtenwisseling en bekering

Zonder scherpe en voortdu-
rende controle zullen nieuwe
voorschriften enkel leiden
to I nog groter minachting
voor de wetten. De oude Ro-
meinen hadden een spreek-
woord: .,Beter geen wetten
dan wetten die niet worden
toegepast." .,Dat slaat prach-
tig op onze verkeerswetge-
ving," aldus een van de kre-
ten van de auteur A. den

Doolaard die een reeks boe-
ken, en voorts series verha-
len van verre reizen en kri-
tische artikelen over uiteen-
lopende onderwerpen op zijn
naam heeft staan, in een van
zijn beschouwingen over de

verkeersonveiligheid in ,,De
Gelderlander". ,,Wij zijn niet
klaar met vangrails", aldus
de man wiens artikelen over
.,De hertenbaron" en ,,Da
atoombom" zoveel stof heb-
ben doen opwaaien en die in
hetzelfde artikel pleit voor
berechting van verkeersdelic-
ten volgens het Amerikaanse
systeem (rijbewijs twee jaar
geldig en na zes op aange-
hechte strook geregistreerde
overtredingen zonder pardon
voor een half jaar ingetrok-
ken), offi voorts ook te zeg-
gen ,eÍr laat ik dadelijk mo-
gen zeggen dat we niets heb-
ben aan een uitbreiding van
het huidige kleine aantal
showrijders in witte Porsches."

Die artikelen en deze losse opmer-
king waarmee over het j ongste on-
derdeel van het Korps werd ,,heen-
gewaad", werden uiteraard ook ge-
lezen door het personeel van de

SAS zelf . Aanvankelijk verbaasde
men zich erover dat ,,een leek" zich

aan de beschouwing hierover ge-
waagde en in hetzel f de verhaal
waarin hij voortdurend betoogt dat
de overheid tekortschiet, stelt dat er
aan ,,uitbreiding van het huidige
kleine aantal showrijders in witte
Porches geen behoefte is," daarbij
wijzend op de noodzaak van meer,
scherpe en voortdurende controle.
Er scheen sprake van een contra-
dictio in terminis, hoewel voor het
overige bleek dat de schrijver ver-
rassend goed op de hoogte was, in
het midden latend of de heer Den
Doolaard het verkeersprobleem van
de juiste kant benaderde. Hoe dan
ook, de opmerking over de ,,witte
showrijders" werd gezien als het van
stal halen van een inmiddels door
de praktische resultaten achterhaald
misverstand dat aanvankelijk bij
sommigen was gerezen ,,o& eerste

oogopsl dE" , als een soort belediging
aat het adres van de Porsche-
bemanningen die weten dat er in de

praktijk van het werk op de auto-
snelweg -teslist geen trjd en gele-
genheid is er een ,,show" van te

maken. Het was natuurlijk duidelijk
dat de schrijver niet beledigend had
willen zijn, maar men vond toch dat
er iets gedaan moest worden. ,,Al
zullen we alle zestien Porsches brj

hem op de stoep zetten," zo werd
gezegd. Besloten werd - na overleg
met de betrokken commandanten
Den Doolaard een surveillance op

de autosnelweg te laten meemaken.
De schrijver werd telefonisch uitge-
nodigd en accepteerde onmiddellijk.
Zo gespte de zwerver-schrijver van
Oriënt Express, Druivenplukkers, de

Bruiloft van de zeven zigeuners of
de Herberg met het hoefijzer, Wam-
pie en nog een halve boekenplank
vol, de riem van de Porschehelm
vast en hij hulde zijn leden in een

witte jur voor een nieuwe, beteke-

,rva\r.A.r-\-^

Een t)an de jongste onder-
delen aan het Korps Rfihs-
politie. de S,4S is reeds aan
aele zfiden hritisch, behehen,.

Dat is ee?t, goed ding, uant
uit de maalstroom aan ob jec-
tieae en subjectieae argu,men-

ten, uit het gespreh, uit de

gedachtenuisseling homt de

uaarheid naat' aoren en. uordt
begrip geweht en misaerstand
uit de ueg geruimd. Kort ge-

leden fs er een interessante
discttssie ontstaan nadat de

auteur A. den Doolaard a)eer

eens het harnas had aange-
gord, ditmaal om ten. strfide
te trehhen. tegen de aerheers-
onaeiligheid, zulhs met een

scherpe lten als uapen. T en

aanzien aan de S,4S prihte
D,en Doolaard mis. Het Per-
soneel aan de SAS haalde om
zo te zeggen de leaenden bil
de doden of beter: bracht de
Porsche naar Den Doolaard
met een snelle bekering als
geaolg. Zouel het een als het
a,nder aond zfin neerslag in de
holommen aAn ,,De Gelder-
lander" en uiteraard uillen
a$ niet aoorbljgaan aan deze

zaah, uaarin op een zo slag-
aaordige manier door de SAS
uterd bfr gedragen tot een be-
ter begrip
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nisvolle tocht langs 's Heren auto-
sneiwegen. Drie uur later was hij
volledig beke:rd en hij gaf dat spor-
tief toe. In Motel Arnhem werd nog
r,vat nagepraat en maandoverzichten
varl SAS-activiteiten illustreerden
het verhaal van die tocht. Het re-
su-taat was een nieuw ariikel in De
Celderlander. waarbij Den Doolaard
met witte helm, maar met kromme
prjp een ongekend beeld bij de

SAS werd afgebeeld (een foto
clie orls welwillend door de Gelder-
lander werd afgestaan), en waarin
de dialoog tussen Den Doolaard en

de SAS. werd weergegeven met als

conclusie: ,,E. moeten meer Por-
sches komen. Mil j oenen van vang-
rail besteden voor aankoop van
surveillancewagens." Nou was het
rriet zo,, dat Den Doolaard zonder

meer zijn starrdpunt wijzigde en an-
dermaal zei h,j, ,,,Als ik op de snel-
weg rijd zie ik zo zelden een Porsche
en die is zo snel voorbij dat ik de

kriebel kriig en denk: er is zeker een

bankroof gepleegd." Waarop van
SAS-zijde natuuriijk het effect van
cle inhalende surveillance die veel
meer overtredingen doet opmerken
r,vercl uitgelegd. Overigens is van
onze kant ook nogeens gezegd, dat
cle SAS geen groep is van super-
politiemensen. ,,In f eite hebben wij
dezel f de taak als de andere politie-
organen, alleen onze middelen ver-
schillen, zljn aangepast aan het ver-
keer van vandaag." zo we rd ver-
kl aard.

,,Ik vind hei optreden van de wacht-
meesters bijzonder instructief voor
de zondigende weggebruiker. Maar
toch zou ik in enkele gevallen een

bon hebben uitgedeeld en geen te-
rechtrvij zing hebben gegeven," aldus
de schrijver die van mening is dat
f ikse straf fen meer zouden helpen
dan waarschuwingen, maar dat een

verbaal nog geen fikse straf inhoudt
omdat de strafmaatbepaling aan de

rechter is.

Zo kreeg een schrijver de witte helm
op en zo werd op een j uist moment
en in goeCe sfeer gebruik gemaakt
van de gelegenheid om een beter
begrip te kweken bij het publiek
voor de activiteiten van de politie,
die geen behoef te heef t aan show,
maar slechts poogl op zo effectief
mogelijke wijze te waken over de

veiligheid van de burger in het ver-
keer.

ï
I

ö

Res ervis tenbelo ngen in Korps-
blod nu behc,rligd door de
reserve o,diudont J. G. Jonsen

In de vergadering van de redactie-commissie

van het Korpsblad Rijkspolitie is sinds kort

weer een nieuw gezicht verschenen, dat overi-

gens voor zeer velen niet onbekend is. De

reserve-adjudant J. G. Jansen uit Nijmegen

heeft namelijk plaats genomen op de stoel die

door de reserve-adjudant F. de Jager (node)

was verlaten. De komende man is hartelijk in-

gehaald, maar dat hij weinig rust za| krijgen

is wel duidelijk aangezien hij speciaal is be-

last met de berichtgeving aangaande alles wat des reservisten is.

Bij deze gelegenheid is opnieuw duidelijk gesteld dat het Korps-

blad Rijkspolitie ook de reservisten geef t wat hen toekomt, maar

tevens dat alles wat het korpsblad behelst over de rijkspolitie ook

voor de reservist van betekenis is, of beter: juist voor de reservist

die immers niet dagelijks aan de korpsactiviteiten deelneemt. maar

wel op de hoogte wil blijven van wat er omgaat. Dat geldt temeer

nu de positie van de reservist is verstevigd door de beëdiging, een

f eit waaraan wij in het komende nummer aandacht zullen be-

steden. Overigens is het voor een juiste berichtgeving aangaande

de reserve rijkspolitie noodzakelijk dat de redactie c.q. de reserve-

adjudant Jansen ook op de hoogte wordt gebracht van belangrijke

f eiten.

Dat de belangen van de reservist voor wat het Korpsblad betreft

bij de adjudant Jansen in vertrouwde handen zijn is genoegzaam

bekend. De adjudant werd op 3 mei 1900 geboren in de gemeente

Valburg. Op 30 november 1920 werd hij als sergeant geplaatst bij

het Korps Politietroepen. Op 1 f ebruari 1931 werd hij te 's-Gra-

venhage bevorderd tot sergeant-majoor-instructeur. Als zodanig

werd hij op 15 juli 1940 op last van de beze tter op wachtgeld

gesteld. Per I november van hetzelfde jaar werd hij als opper-

wachtmeester ingedeeld bij de Marechaussee waarbij hij in ver-

schillende functies diende tot hij op 15 maart 1945 werd aange-

wezen als groepscommandant te Groesbeek. Zijn bevordering tot

adjudant der Rijkspolitie kwam op 1 juli 1949 en op 1 september

1956 werd hij aangewezen als districtsadjudant te Nijmegen. Daar-

naast bleef hij het groepscommando te Groesbeek uitoef enen tot

I maart 1957. Per 31 mei 1960 werd hij wegens het bereiken van

de pensioengerechtigde leef tijd eervol ontslagen en met ingang

van I juni 1960 als reserve-adjudant toegevoegd aan het district

Nijmegen.

B. den O.

IE
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RUkspolKeuringseisen

De geneeshmulige k,euringseisen aoor het Korps Rfihspolitie, ge publiceerd in
de ]{eclerlandse Staatscourantt azn 31 ohtoberin ee?t, ornaaït,g an?z irt. totaal
negen hele kolomrnen, hebben aele reacties uitgelokt. Deze ltublihatie, die
niet uer d gedaan. omdat er sprahe is aan nieuue eisen.. zoals al gemeen is

aangenorne?t,. ?naar alleen ?taan' aanleiding aan aïogen in de Kamer oaer cle

nrogelfrkheicl aan herhem'ing aan, kandidaten, uaarbfi bleeh dat cle eisen,

ni,mmer a)are?t gepubliceerd, heeft op de krantenredacties hennelfrh eae?t

toegeuljrle lezers geuonden. als een beste thriller. Ietuat ironisclre co,n't?nen-

taren zljn er het geaolg aan geueest en cartoonisten kuamen eraoor ht lzet

geweer. Eert, greep u.it ee?t. e?t, ander zetten, ufr on:e lezers ltierbfi uoor, zulhs

zonder c oïnnte tttaat" .

Koppie:

In het dagblad Trouw schreef Flex
in de rubriek Kleinbeeld onder meer:
,,Toch is de Nederlandse Staatscou-
rant soms minder saai dan men
denkt." Hii wiist er onder meer oP

dat in de Staatscourant alle echt-
scheidingen staan, met naam en toe-
naam en zelfs alle scheidingen van
taf el en bed en vervolgt: ,,Welk
dagblad bieclt dit? Wii zouden het
niet durven. De sensationele Staats-
courant geeft u meer dan drie ko-
lommen vol. En dat voor slechts
acht gulden per kwartaal. (Proef -
nummers een kwartj e)."
Maar ik heb u nog niet verteld
waarmee de Staatscourant donder-
dug (31 oktober) ,,opende". Het is
een geweldig lang verhaal over de
lichameliike eisen die gesteld wor-
den aan degenen die bii de Riiks-
politie willen werken. In mtin een-
voud dacht ik altifd Cat men slechts
lette op lengte en ogen, waarbii ge-
meentepolitiemensen iets korter
mochten wezen dan riikspolitieman-
lren, maar dat is een zwaÍe onder-
schatting geweest vall de kieskeu-
righeid van de overheid. Men solli-
c i tere voo rtaan ni et I i chtvaardi g
naar het beroep van riikspolitieman,
rnaar bestudere eerst grondig de
Staatscourant om teleurstellingen te
voorkomen. Enkele eisen zï.in het
vermelden waard.,,Een goede, met
de leeftijd overeenkomende lichaams-

bouw en -ontwikkeling, alsmede
lichamelijke behendigheid moeten
als eis worden gesteld." Alvorens de
pen op te vatten voor een soilicita-
tiebrief , mete men eigen borst." De
borstomvang moet met een centi-
meter dicht onder de onderkant van
de schouderbladen en de tepels bii
ziiwaarts gestrekte armen worclen
gemeten en bii inspiratie een toe-
neming van tenminste 6 centimeter
geven." Berg de meetlat niet te snel
op. ,,De kandidaat moet blootsvoets
een lengte van tenminste L.7 5 heb-
ben. met dien verstande dat in zeeÍ
bijzondere gevallen met een lengte
van 1.7 2 meter genoegen genomen
kan worden."
Ook het hoofd wordt bekeken. ,,Ge-
ringe vormveranderingen oI weefsel-
verlies aan de schedel vormen
slechts redenen tot afkeuring indien
zí.i het dragen van een unif ormpet
bemoeilif ken of esthetisch storend
werken." Men lene dus van een be-
vriende diender een pet en van zijn
echtgenote een handspiegel. Overi-
gens vraag ik mii af wie de estheten
zi.jn vall het departement van Justi-
tie, voor wie de kandidaten met pet
moeten paraderen. Scheel zien mo-
gen de riikspolitiemannen ook niet,
evenmin als stotteren of stamelen en
het gebit ,,moet in zodanige staat
verkeren", dat noch spraak, noch
het kauwvermogen ongunstig wor-
den beïnvloed. Ook esthetische over-
wegingen dienen bï het gebit in
aallmerking te worden genomen. De
kauwvlakken van de kiezen moeten
elkaar goed raken." Justitie kiikt de
kandidaten heel secuur in de mond.
,,Het ontbreken van een sniitand
vormt een reden tot afkeuring, tenzij
de opening door tandverhuizing of
anderszins geheel of nagerloeg ge-
heel is gesloten."
En wie een kunstgebit heef t moet
schrifteliik beloven het.,in bruik-
bare toestand" te zullen houden.
Niet verwonderlijk voor de adspi-
rant-speurders is de volgende eis.
.,Aange zien een scherp reukvermo-
gen voor een riikspolitieman van
groo t belang is, verdient het aanbe-
veling een kandidaat aan een een-
voudige reukproef te onderwerpen."

,rGeen ongemok
in politi.epak!"

Bii aanneming van vrouwelijk per-
soneel worden de estheten van.lrrr-
titie biizonder actief: ,,Bii -de keu-
ring van vrouwelijke kandidaten zal
aan de algemene lichaamsontwikke-
ling biizondere aandacht dienen te
worden besteed, aangezien hier, meer
nog dan bii mannelijk personeel, het
esthetische moment een rol speelt.
Een goed geproportioneerde lichaams-
bouw is vereist." U zíet het: zelfs
miss-verkiezingen vindt u in de
Staatscourant. ,,Miss .|ustitia", zei
iemand.

-o-
I n een in vele bladen gepubliceerd
bericht. dat wii knipten uit het Bra-
bants Dagblad, wordt ook nog op
het volgende gewezen, dat kennelïl
is opgevallen: ,,De kandidaat mag

Kun stgebit g:een, bezwucu'

'uoot' rijkspolitie

voor itie onder persmes

. , .'t Is zelÍs r.ael handíg . .,
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wel lichteliik O- of X-benen hebben,
maar in uniform mag dat niet zicht-
baar zljn)'

-o-
Het Algemeen Dagblad zei, onder
de kop: ,,Zorg dat j e er mooi bii
komt.",,I-Jitgesproken lelijkerds ma-
ken geen kans meer" en merkt op:
.,Biina terloops wordt nog gezegd
clat bii het onderzoek geen grove
storingen van het intellek t aan de
dog mogen treden". Voorts wiidde
dit blad een cartoon aan de voorge-
stelde reukproef , zoals Het Vrij e

Volk er een publiceerde aangaande
het gebit.

-o-
In het Dagblad voor de Zaanstreek
,,De Typhoon" sprak niet alleen de
schertsfiguur Kappie, maar wiidde
bovendien een zekere Ju., Hottentot
een rtim aan de keuringseisen.

B. den O.

In de adaertentie lees ie,
,,Kon?, d'r b!j. het is zo fijn,
Int'ressante baa,n met toehomst
Die aoor KERELS iets moet zfinJ'
Maar dan lees je in het Staatsblad,
Uat de eisen zfin aoor 't ttAk,
Eer je 't stoere liÍ kunt persen
In het rijkspolitiepak.

Als je rondloopt met een knil<,kie,
Met een kippeborst of zo;
Als je benen als een X zin,
Of gatormd zin als een O,
Ga dan aast niet reflecteren,
Uant je krfigt het Pah niet aan;
Uie hier slaagt kan ook als Íilmheld
jr{aar Amerika toe gaan.

/ e moet sterh ziln als een os ,e?t

Kunnen ruihen als een hond;
/ e gebit moet pat'elblank zin
In e,en filmisch-fraaie mond.
Smalle heupen is een noodzaah,
Brede borst is aoordeel-punt,
I e moet tonen, dat je '?t, roaer
Zonder dollen mollen kunt.

Lichte krul in. zuat'te han'en.,
Leuhe sno,,', als 't eïfe kan,
Dat kan, leiden, tot de prachtbaan
U an een rfrhsttolitieman.
Mooie schouders, fine handen,
Arendsoog en ranhe aoet;
Oaer loon uordt niet gesproken,
Maar dat komt (misschien) uel goed.

,
Als je 't lijf lrebt aan Apollo
En de blihkert, als een haqn,
Treh dan onaeruljld het pakkie
a an de rijhspolitie aa?t,.

Zie hem staan,: de rfiks-Adonis.
Aclt,, wat staat dat Pah h,em goed,
Maar ih heb hier in, de Zaanstreek
Jt{ooit zo'n exemplaar ontmoet.

I '..:.í-''

1

il
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Riikspolitie Inbreker gegrepen in ta aiesprint

Tevredenheidsbetuiging yoor reservG-wacht-

meester l{. de Voogd, te Arnhem

door de res.-odludont J. G. JANSEN te Niimegen

Foto: Techn. Recherche Arnhem

In een samenkomst van reservisten
te Arnhem, heeft de kapitein A. C.

van Drjk, toegevoegd officier van de

territortaal inspecteur in het ressort
Arnhem, namens de kolonel P. Oom
een tevredenheidsbetuiging van de

generaal uitgereikt aan de reserve-
wachtmeester H. de Voogd, die een

inbreker-recidivist greep en over-
leverde aan de gemeentepolitie. Brj
de vreugdevolle uitreiking van de te-
vredenheidsbetuiging werd mevrouw
De Voogd in de bloemen gezet.

Het verhaal van de manier waarop
de reservist de recidivist greep, is
niet van humor ontbloot. De reserve-
wachtmeester. die sportinstructeur
is lug op een avond in de vroege
herfst nog maar net in bed, toen hij
op de bovenverdieping van 's buur-
mans huis geluid hoorde, terwijl
zo wist hij de buren nog naar de

televisie zaten te kijken. Hij aarzel-
de niet, sprong uit bed, trok snel een

paar gymnastiekschoenen aan en

rende naar beneden. Toen hij de

voordeur opende hoorde hij juist de

buurman een vluchtende man iets
naroepen als ,,smerige dief". De
Voogd zou geen sportman zijn Be-
weest als hij niet onmiddellijk een

sprint was begonnen en die ook had
gewonnen. Hij greep de inbreker en

Iiet hem geen keus zich te verweren
of niet door hem aan zijn brede
borst te drukken. De achterhaalde
vluchteling verging alle lust tot ver-
zet, want de reservewachtmeester is

niet alleen groot van stuk maar
werd in 1952 bovendien militair
kampioen zwaargewicht boksen van
Europa.
Deze samenkomst werd ook brjg.-
woond door de majoor F. M. C. Of-
f ermans, die in verband met zrjn
verplaatsing naar Den Haag af -
scheid kwam nemen van ,,zijn" re-
servisten en bij die gelegenheid de

reservisten dankte voor de manier
waarop zij hun taak opvatten, maar
ook verklaarde dat zij, gezien de

situatie en de verhoudingen in de

wereld waarin wij leven, broodnodig
zijn..lAN HOTTENTOT

15
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ergens ter wereld aan een kerstboom

stralen, aI een keer eerder gebrand,

proefgebrand in Oss. In dit bedrijf
branden daarom het hele jaar door
kerstlichtj es, in Gouda worden ze

alleen maar gemaakt. .,Die branden
aitijd, tenslotte doen we het al hon-
derd jaar en voor ons waren er al

eeuwen kaarsen," zegt men in Gou-
cla, waar men echt niet bang is voor
cle toekomst van de kaars.

Weliswaar zijn de tijden voorbij dat
men geloof de in apotropeïsche

kracht van kaarsen. De mells gelooft
niet meer in kwade geesten, waar-
oYn zov men ze dan afweren door
kaarsen te branden? De vrouwen

springen niet meer tijdens kraam-
visites over een stoof met een bran-
dende kaars, zonder dat die mag
doven, zoals vroeger in Groningen.
Men weet dat het geen zin heeft om
tijdens onweer kaarsen te ontsteken
en drie druppels kaarsvet achter de

oren van koeien en paarden te la-
ten lekken. En toch worden er kaar-
sen gebrand omdat kerstlicht de-
voot is, omdat het een rustpunt is

in een j achtige wereld en dat spe-

ciaal in deze dagen en in deze we-
reld waarin ook elektrische lichtj es

stralen omdat voor sommigen kerst-
lichtjes zonder meer kerstlichtjes
zijn

T ehst cn loto's.' Bas den Oudsten

ander geconstateerd en nam onmid-
clellijk maatregelen: de postcom-
mandant en een dokter werden ge-
waarschuwd.
D e postcommandant begreep dat
snel handelen geboden was en belde
zijn ondergeschikten op om assistentie.
Hij verzocht de betref fende reser-
vist om diens hulp lrrj het eerste

noodzakelijke werk. Zljn vrouw ver-
zocht hij de groepscommandant te
bellen en de hulp van de technische
clienst en speurhondgeleider in te
roepen. (Even terzijde past hier een

pluim op de hoed van de echtgenote
van de postcommandant, die snel

reageerde en deed wat haar ver-
zocht was). In dergelijke gevallen
kan een vrouw, vooral op het platte-
land, een grote steun voor haar man
zijn. Ook in de gevallen waar het
niet direct de gezinsbelangen be-
treft, doch de uitoefening van het
beroep van haar rnan.

De postcommandant, die het aan-
vankelijk met de hulp van zijn twee
collega's en een reservist moest stel-
len, begon met het,,terrein veilig
te stellen" en nam maatregelen, dat
t rj de eventuele hulpverlening door
de dokter, geen sporen zouden wor-
den vernield.
Na ruim een kwartier arriveerde de
groepscommandant per auto met nog
enige manschappen. De adjudant

Kossier in tiideliike rusl

(Foto: Techn. Recherche Arnhem)
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Reservist
op Boerenleenbank

overval
Malden
JANSEN te Niimegendoor de reserve-odiudont J. G.

O P een clonhere, druilerige naiaars-
aaond branclde op het groepsbuïeau

te Groesbeeh lret rode larnpje. Er
u)aren alarmerende berichten. bin-
nengeh,on?,en l)an de postco?nïnanclant

in de ge,meente Heumen, bU l{frme'
gen. Telef orisch, u)as gemeld, dat er

kort te aoïe?t. was ingebrohen in cle

Boererile,enbanh ter plaatse e?t. dat

de hantoorlrouder daarbfi ernstig
le)o.s rnishandeld. /(og dezelf de auond
uer clen de dader s ge gr etten.

De eerste melding kwam van een

toevallig passerende reservist die
hulpgeroep had gehoord. Hij was

even in het gebouw van de Boeren-
leenbank gaan kijken, had een en

Rp.org_KB1963_12_dec_Nr.04 248



-
J.A. van Gorsel varl de technische
dienst kwam vrijwel gelijktijdig met
de speurhondgele:der. Na even be-
raadslaagd te hebben en de situatie
ter plaatse te hebben opgenomen,
werd het verstandige en van goed
inzicht getuigende besluit genomen
orn eerst een kans te geven aan de

sp:urhcnd en diens baas, de opper-
wachtmeester H. v. d. Bund.
Intussen kon de dokter, onder toe-
zicht van de groepscommandant en

de adjudant Van Gorsel, hulp ver-
ienen aarl de schijnbaar ernstig be-
schadigde kantoorhouder. Het re-
suitaat van het onderzoek van de

dokter viel nog al mee. Hoewel de

kantoorhouder ernstig bloedde aan
hoofd en handen, bleken er ogen-
schijnlijk geen edele organen be-

schadigd te zíjn.
De speurhond, die ,,lucht" was ge-
geven snuffelde even rond het ge-
bouw en ging daarna, kennelijk een

goed spoor volgencl, een weiland in,
in de richting van een bosperceel.
Na ongeveer een half uur zoeken

reageerde d: speurder en bleef staan
bU een geidkist j e. Dit was prachtig.
Een bewijs dat men op de goede

weg was. Het kistje werd, om geen

vingerafclrukken te b:schadigen,
voorzichtig ingepakt en de speur-
tocht werd voorl"gezet. De hond ging
verder in de richting van het bos en

in de hoop, dat de dader(s) zich

misschien claarin verborgen had(den)
werd, vooruitlopende op het speur-
werk, op aanwijzing van de post-
commandant het vnj dicht begroeide
bosperceel zo snel en goed mogelijk
omsingeld. De speurhondgeleider
bleef intussen zijn trouwe helper
aanmoedigen, ook toen hij in bijna
ondoordringbaar struikgewas terecht
kwam. Aan de struiken was, in het
schaarse lichtj e van zaklampen te

zien dat kort tevoren mensen het
bos moesten zijn binnengedrongen.
De speurhond vervolgde als maar
snuf f elend zíjn weg. Na meer dan
een half uur zoeken appelleerde de

hond bI twee mannen, die zich on-
der wat stro slapende hielden. Zij
deden alsof zij wreed werden ver-
stoord in hun ,,dolce far niënte" en

pro testeerden daar nogal tegen. Dat
hielp hen weinig. Zij werden aan-
gehouden en voorgeleid bij de

groepscommandant.
De adjudant Van Gorsel had intus-
sen de nodige foto's gemaakt en

(vervolg op pag. 3l )

20

IN MEMORIAM

De overste P. Laverman plotseling
overleden

Op zaterdag 16
november j .1.

w:rd onder tra-
gische omstandig-
heden de com-
mandant van het
district I'r.íii;.ir'-i'-
dam, de dirige-
rend officier der
riikspolitie 2e kl.
P. Laverman. in
de leef tijd van
53 .iaar aan zljn gezin en aan het
Korps Riikspoiitie ontnome n.
Degenen clie de overste Lavermau
van meer nabif gekend hebben, we -
ten hoe groot het verlies is, dat door
di i heengaan geleden wordt. Hii
was een man. die zich niet aitifd
gemakkelijk uitte en veel alleen ver-
werkte. Met zljn personeel le:fde hii
veel intenser mee. dan menigeen uit
zr.in woorden zou kunnen opmaken.
De ambtelifke en persoonlijke moei-
liikheden van zijn ondergeschikten
waren ook die van de overste La-
verman en hii leed er onder, wan-
neer de mogelijkheden niet binnen
zl.in bereik lagen om een in moeilifke
omstandigheden verkerend riiks-
politieg ezin de helpende hqld te
bieden. Van zl.in ondergesthikten
verwachtte hii het goede en hii
schonk daarom graag verIrouwen.
Typerencl voor hem was dat, wan-
lle€ r hii gedwongen werd corrige-
rend op te treden, hli daaronder zelf
zeer leed.
De of f icieren van het Korps zu'len
in hem een goed en betrouwbaar
collega verliezen. Hii was een bui-
tengewoon gastheer. De spontane
harteliikheid en gu,heid waarmee de
overste Laverman en echtgenote col-
lega's personeelsleden, vrienden en
kennissen ontving deden een ieder
weldadig aan.
Allen die hem meer dan oppervlak-
kig gekend hebben, zullen zl.jn ver-
scheiden ervaren als een persoonlijk
veriies en hem in hun h:rinnering
bewaren als een rechtschapen man,
met een sterk gevoel voor recht-
vaardigheid, een man strevend naar
het goede.
De wel buitengewone wijze waarop
mevrouw Laverman haar echtgenoot
biistond had ieders respect. Moge de
wetenschop dat velen met haar mee-
ieven gedurende deze zware dagen
haar en haar kinderen tot troost
strekken.

De overste Laverman werd op 28

.iuni l9l0 te Batavia geboren en
ontving een opleiding tot officier
der artillerie aan de Koninkliike
Militaire Academie. In 1940 werd hii

benoemd tot I e luitenant der Ko-
ninklijke Marechaussee. Op I mei
1946 ging hii over naaÍ de riikspolitie
en werd districtscommandant Ut-
recht. Op I december 196l kreeg hii
de f unctie van districtscommandant
Amsterdam. De overste Laverman
was Ridder I e klasse in de orde van
Danebrog en drager van het oorlogs-
herinneringskruis me I de gesp. Hii
was kandidaat-Indisch recht.

Op 20 november 1963 had te Bilt-
hoven onder overweldigende be-
langstelling, met aanwezigheid van
de algemeen inspecteur, de procu-
reur-generaal en vele andere justitie-,
politie- en burgerautoriteiten de ter-
aardebestelling met korpseer olaats.
Het woord werd gevoerd door de ge-
neraal J.Gerritsen, jh. mr A. Rei-
gersman. officier van .fustitie te Alk-
maar en een j aargenoot van de
K.M.A., de overste W. van Burge-
ler, divisiecommandant der Konink-
liike Marechaussee te Groningen. In
de toespraken kwam de menseliike
kant in het karakter van de overste
Laverman en zijn grote mate vall
medeleven met het personeel sterk
ltaar voren.
Naast het erepeloton onder com-
mando van de luitenant E. E. Ger-
ritsen, waren er deputaties van de
officieren van het Korps en van de
groepscommandanten in de distric-
ten Amsterdam en Utrecht. Als slip-
pendragers fungeerden de oversten
Cammaert, Van Thiel, ffir Van der
Steur en.ih. Gevers Deynoot. Vele
riikspolitieambtenaren waren verge-
zeld van hun echtgenote. Wii allen
zullen de naam van de overste La-
verman in onze herinnering bewaren
als di e van een eerlijk mens.

21 t.e.m . 24 januari te Reeuw|k.
28 t.e.m. 31 januari te Zoeterwoude.

f
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RessorÍ'-Grovenhoge (weer) eersfe

bii Korps zwem w edsf rijden

Organisator's-Hertogenbosch in Eindhoven
op vierde plaats

loor de wmr. le kl. P. H. BEUZENBERG te Veldhoven

Alhoewel bii de prognose reeds bleek,
dat Den Haag hoge ogen zou gooien
werd er voor de korpszwemwedsttti-
den een f elle strif d verwacht. Aan
spanning heef t het ni et ontbroken,
maar Den Haag bleek toch veruit de
sterkste. Na de 50 m schoolslag en
de 50 m borstcrawl had Groningen
de leiding met 12 punten.

50 m schoolslag tljd
1. J. Elzinga, Groningen 40.7 sec.
2. J. H. Ittman, Groningen 41.- sec.
3. J. H. I{oedam, Den Bosch 41.2 sec.
4. H. A. I{öhler, Amsterdam 41.2 sec.
5. A. Elos, Den Bosch 41.8 sec.
6. D. van Beek, Amsterdam 42.9 sec.
50 m borstcrawl trjd
1. f{. Gardenbroek, Arnhem 30,5 sec.
2. A. Spruijt, Den Haag 32.5 see.
3. J. Rook, Amsterdam 33.4 sec.
4. S. Spruijt, Den Haag 33.6 sec.
5. P. J. v. Melick, Den Bosch 34.- sec.
6. S. v. d. Sluis, Groningen 34.7 sec.

Toen de strif d op 4 nummers was
gestreden, bleek, dat Den Haag iets
anders wilde. De totale stand werd
al ras veranderd. Met totaal 26 pun-
ten en 5 punten voorsprong op Gro-
ningen werd de kop overgenomen.

50 m rugslag tijd
1. J. D. v. d. Berg, Den Haag 39.- sec.
2. S. Spruijt, Den Haag 40.6 see.
3. H. Bansema, Groningen 43.2 sec.
4. L. Verzijl, Den Bosch 43.4 sec.
5. J. Rook, Amsterdam 46.5 sec.
6. A.F.C. Brouwer, Den Bosch 46.6 sec.
r00 m schoolslag tijd
f . 'W. P. v. Zijl, Den Haag 1.22.8 see.
2. }I. A. I{öhler, Amsterdam 1.31.9 sec.
3. D. v. Beek, Amsterdam 1.35.9 sec.

Hoewel leo Verburgt bii deze zwemwedsfriiden duideliik buifen
de priizen viel, werd hem Íoch door de generool een ottentie
oongeboden vonwege ziin oplreden ols sforfer.

-

4. M. Ubema, Groningen 1.37.6 see.
5. J. Elzinga, Groningen 1.38.- see.
6. Q. P. Lakeman, Den Haag 1.41.8 sec.

De 100 m schoolslag bracht (weer)
als van ouds de overwinning bii de
Hagenaar Van Ziil,-.Ibt§r niet in de
op zijn naam staand N.P.S.B.-record
tiid van 1.20.1 sec., maar hij bleef
daar ver boven, namelijk 1.22.8 sec.
Ondanks de voorsprong van Den
Haag, bleef er volop spanning en de
niet-zwemmers gingen zich roeren.
Aanmoedigingskreten verscheurden
de stilte in een der oudste, doch pri-
ma onderhouden sportfondsenbaden
in Nederland, na het door oud-in-
ternationaal Leo Verburgt gegeven
startsein voor de wisselslag. Hoog
spatte uit het bassin het water de
kant op; handdoeken werden aan de
toeschouwers uitgereikt; de 3 x 50 m
wisselslag was begonnen en precies
op de getimede tlid ( I I .40 uur),
waaruit bliikt, dat de organisatie
perfect was.

In de zeer redeliike tlid van 1.49.5
sec. werd Den Haag (weer) eerste,
maar een spannende striid ontbrand-
de om de volgende plaatsen. Twee-
de werd Groningen (2.2.3 sec.) en
vlak daarachter Den Bosch (2.3.4
sec.), Arnhem (2.3.5 sec.) en Amster-
dam (2.8.- sec.) .

Op de 100 .m borstcrawl waren er
g.een verrassiqge.n. D3_n HT.g. toonde
zï.in superioriteit. Van Zijl werd
(weer) eerste.

Onder de autoriteiten die bij
de korpszuemwedstrfrden aan
hun belangstelling deden bli-
ken, merkten a)e onder rneer

oF: De Generaal /. Gerritsen,
holonel W. de Gast, territo-
riaal-inspecteur Den Haag,
holonel J. F. M. M. Oor,terri-
toriaal-inspecteur Den Bosch,

holonel H. A. aan Steenis,

ter r it or iaal -ins p e cteur Amst er -
dam, majoor M. de Ruiter,
districtscommandant Einclho-
uen, majoor l. H. Ittman (als

deelnemer), mei. Th. aen Bee-
len, of f icier toe geaoe gd aoor
jeugdzaken te Eindhouen, ha-
pitein Th. C. I. G. M. Urij-
hoef, officier toegeaoegd In-
spectie Den Bosch, kapitein
l. H. G. C. Elzinga (als deel-
nemer), kapitein l. Peters, of-
ficier toegeaoegd district Eind-
hoven, luitenant K. de Maat,
of ficier toegeaoegd district
Breda, de heer Menger aan de

"MPSB.

3 x 50 m wisselslag-estafette
1. Ressort's-Gravenhage
2. Ressort Groningen
3. Ressort's-Hertogenbosch
4. Ressort Arnhem
5. Itessort Amsterdam
100 m borstcrawl
1. 'W. P. van ZrJl, Den Haag
2. J. D. v.d. Berg, Den Haag
3. H. Gardenbroek, Arnhem
4. G. I{lein Nulend, A.,dam
5. D. Obbens, Amsterdam

POPDUIKEN

Pu, begon de striid met de pop, die
binnen luttele seconden dooi iedere
duiker van de bodem werd gehaald,
mét waarderend applaus van colle-
ga's en publiek.
Bij het gekleed zwemmen was de
kleding jammergenoeg niet van alle
deelnemers hetzelf de en enkele
pseudo-drenkelingen probeerden zich
min of meer zelf te redden met een
arm- of beenslag, maar de strifd leed
er niet onder. Groningen knabbelde
iets van zijn achterstand weg, maar
moest Amsterdam toch nog voor la-
ten gaan op het laatste nummer en
evenement, de 5 x 50 m vriie slag
estafette; echter, het was weér Den
Haag, dat de anderen de loef afstak.
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Even glansde Den Bosch nog op
door ook onder de 3.- min. te lrlli-
ven en wist daardoor de eervolle
tweede plaats te bezetten.

Popduiken tij d
1. D. v. Beek, Amsterdam 23.8 sec.
2. M. Haringa, Groningen 23.8 sec.
3. L. Verhoef, Den Haag 24.9 sec.
4. D. Stout, Den Haag 25.- sec.
5. P. J. v. Melick, Den Bosch 25.- sec.
6. .W. Tigges, Groningen 25.1 sec.

50 m gekleed zwemmen, laatste
15 m met drenkeling tij d
1. M. Haringa, Groningen 54.- sec.
2. 'W. H. Botter, Amsterdam 54.3 sec.
3. }I. A. I{öhler, Amsterdam 59.6 sec.
4. P. J. v. Meliek, Den Bosch 1.05.- sec.
5. J. H. Hunteman, Den Haag 1.05.- sec.
6. L. Verhoef, Den Haag 1.07.5 sec.

3 x 25 m wisselslag pers. tijd
1. 'W. P. v. ZijL, Den Haag 56.- sec.
2. J. D. v.d. Berg, Den Haag 1.04.5 sec.
3. J. Rook, Amsterdam 1.09.9 sec.
4. H. Bansema, Groningen 1.10.1 sec.
5. J. Justus, Amsterdam 1.14.1 sec.
6. H. J. Peters, Den Bosch 1.16.2 sec.

5 x 50 m vr[ie slag estafette tijd
1. Ressort Den Haag 2.44.5 sec.
2. Ressort Den Bosch 2.58.- sec.
3. Ressort Groningen 3.01.8 sec.
4. Ressort Amsterdam 3.16.- sec.
5. Ressort Arnhem -.-.- sec.

VETERANEN DRIEKAMP
Bli de veteranen driekamp, welke
gel;iktiidig werd gehouden, bleken
nog vele ouderen niet onder te wil-
len doen voor hun j ongere collega's.

Driekamp veteranen
1. W. C. 'Wijnstok, Den Bosch
2. H. J. Hesselink, Groningen
3. A. C. v. d. Veen, Groningen
4. H. J. v. d. 'Wal, Arnhem
5. J. O. v. I{empen, Arnhem
6. E. Harmelink, Arnhem
7. E. Tuin, Den Bosch

Tekst en foto's: Opperwochtmeester J. J. H. VAN AERSSEN te Niimegen

Groningen prolongeerde volleybaltitel
en veroverde Kampioen-Generaalbeker

LEO VERBURGT
Dat het zwemmen van de veteranen
ook de nationale kampioen Leo Ver-
burgt, die het startsein gaf , was op-
gevallen, bleek tiidens een vraagge-
sprek. Hii zei: ,,Deze wedstrijden
vallen mii zeer mee, vooral de oude-
ren zwemmen redelif k goed, maar
het is goed waar te nemen, dat er
niet voldoende getraind wordt.
,,Hoeaeel tt,,'e?L trainde u lrer dog,
toen, tt, ?tog in utedstrijden, uith,uam?"
8 à I uren per dug.

,,Hoe uindt u, de recordtfid op cle
100 meter sclroolslag 1.20.1 sec. aan,
tle Hagenaar Uan Zill?"
Is dat die blonde j ongen, daar met
dat rode broekje aaÍt en is dat een
N.P.S.B.-recordtiid? Nou, dat vind
ik een zeer redelijke trjd, maar hii
zou nog meer aan wedstrijden mee

moeten doen, want volgens mii z\t
er nog wel een betere tiid in voor
die jongen.

,,Welhe re'cords heeft u nu, ?tog op
uw naarn staant?"

Op het ogenblik heb ik niet meer al-
leen een record op mtin naam staan,
maar op de 200 m schoolslag deel ik
met Gerrit Korteweg met een tiid
van 2.7.- sec. nog steeds de eerste
plaats.

,,8?t, hoe is het met de andere ?'e-
cords uan u?"
De andere records zijn allen verbe-
terd of geëgaliseerd.

.,Door uie?"
Onder andere door Ronny Kroon.
,,aindt u, records er g belangrilh?"
Neen, integendeel. Belangrijker vind

(vervolg op pag. 26)

In de sportzalen van de Milva-ka-
zerne in Den Haag liet het ressort
Groningen er geen twijfel over be-
staan, dat het nog altiid op volley-
balgebied bii het korps aan de top
staat, door ongeslagen het kam-
pioenschup 1963 in de wacht te sle-
pen. Het hechte Groningse team ver-
sloeg achtereenvolgens Amsterdam
met 2-0, Arnhem 2-L, de Rijkspolitie
te Water 2-0, Den Haag 2-0 en Den
Bosch 2-A. Het ressort 's-Gravenhage
verleden jaar tweede, werd ver-
drongen door het verrassend sterk
uit de hoek komende Arnhem. De
oostelijken eindigden met slechts één
punt achterstand op de kampioen op
de tweede plaats. Het was ook Arn-
hem, dat de Groningers de enige
set-nederlaag wist toe te brengen.
Voor ad j udant Souer's volgelingen
was er een dubbel e teleurstelling,
daar, door de derde plaats in de
volleybalkampioenschappen, ook de
in haar bezrt ziinde kampioen-gene-
raalbeker verloren ging. Een glun-
derende adiudant Van der Sluis kon
nu bii de priisuitreiking, die bij ont-
stentenis van de generaal plaats
vond door kolonel W. de Gast, aan
deze (wat ondeugend) verzoeken zi.in
Groningse collega in te lichten, dat
de noordeliike priizenkast al vast
kon worden opengezet.
De kampioen-generaalbeker, zoals
bekend beschikbaar gesteld door de
vrouweliike officieren van het korps

*
Bii de foto: Een door de R.P. fe Woter
uifstekend geblokkeerde smosh v'an één
der Groningse kompioe n-volleybollers.

rug vrU
21.1 sec. 18.1 sec.
24.- sec. 17.2 sec.
22.1 sec. 17.1 sec.
22.9 sec. 20.1 sec.
22.2 sec. 18.6 sec.
24.- see. 22.- sec.
29.- sec. 22.- sec.

totaal
59.3 sec.
63.4 see.
63.6 sec.
64.5 sec.
64.9 sec.
6?.5 sec.
73.- sec.

I

/

25

il

ffiru

Rp.org_KB1963_12_dec_Nr.04 251



Groepscommandanten district Apeldoorn
met echtgenotes bii politierechter

door de odiudont D. F. A. VAN DEN BERG te Apeldoorn

Winkeldievegges, vechtersbazen, weggebruikers die met teveel alcohol in het
bloed en te weinig wijsheid op de weg waren aangetrof fen en meer zon-

daars die als de onschuld in persoon voor de groene tafel van de Arnhemse
politierechter verschenen ort> hem het beste van hen te doen geloven, ver-
zorgden ongeweten en dus belangeloos een deel van het programma tiidens
een excursie van groepscommandanten en hun echtgenotes uit het district
Apeldoorn. De districtscommandant, de overste jhr. A. M. C. Mollerus had

het nieuwe paleis van justitie uitgekozen als eerste reisdoel, waar het gezel-

schap werd verwelkomd door de heer J. H. I. Nicaise, hoofdambtenaar voor
biizondere diensten, toegevoegd aan de procureur-gene raal, fungerend direc-
teur van politie te Arnhem. Het ligt wel voor de hand dat de gelegenheid

om een echte strafzitting bii te wonen door de echtgenotes van de groeps-

commandanten op hoge prrjs werd gesteld. Tijdens deze excursie werd voorts
een bezoek gebracht aan de papierfabriek van de N.V. Schut te Eerbeek en

aan Vorden, waar burgemeester A. E. van Arkel zich met zijn echtgenote bij
het gezelschap voegde om even de rijkspolitie van de andere kant te zien en

te vernemen dat bii deze excursie zelfs de zieken niet waren vergeten, het-
geen bleek uit de mededeling van de overste Mollerus, die gewaagde van
een fruitmand voor cle adiudant De Vries en opperwachtmeester Reedifk.

En, de burgervader raakte ook andermaal op de hoogte van de goede onder-
linge dienstverhoudingen, waarop werd gewezen door de res.-adj. Doornbos.
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voor de beste totaal-prestatie bii tle
gezamenliike korpskampioenschap-
peD, werd uitgereikt door mej. M.
A. varl Haselen, officier jeugdzaken
in het district Dordrecht.
De uitslag van het volleybaltoernooi
luidt:
I en kampioen 1963,

Groningen 10 punten
2. Arnhem 9 punten
3. Den Haag 7 punten
4. Amsterdam 5 punten
5. Den Bosch 4 punten
6. Riikspolitie te Water 0 punten
Eindstand in de competitie om de
kampi oen- generaalbeker :

1. Groningen
2. Den Haag
3. Arnhem
4. Den Bosch
5. Amsterclam

19 punten
l8 punten
l6 punten
13 punten
9 punten

ZWEMWEDSTRIJDEN
(vervolg van pag. 25)

ik het zwemmen en daarnaast het
opvangen van verlies en zich men-
taal voorbereiden op wedstriiclen.
Aldus Leo Verburgt, die in 1918 in
Monaco z'n eerste interland zwom.
Niet alleen Verburgt sprak over cle
betekenis van het zwemmen. De ad-
judant C. S. van Os. voorzitter van
de Rii.kspo.litie Sportverenigin g Zuid
wees in zljn openingswoord ook op
het belang van het zwemmen in
korpsverband.
De Generaal J. Gerritsen reikte voor
cle 6e achtereenvolgende maal de
priizen uit. Hii zei te verwachten.
dat ook in de toekomst deze wed-
striiden gehouden zullen worden en
verklaarde dat de organisatoren op
de goede weg zijn. ,,Vooral aan deze
door de Riikspolitie Sportvereni-
ging Zuid georganiseerde wedstriid
heb ik zeer veel genoegen beleef d,"
aldus de Generaal, die voorts ver-
klaarde het ten zeerste op prtis te
stellen, dat er ook officieren onder
de deelnemers waren. Daarbif merk-
te hii overigeql gp, dut hij nog veel
meer jonge officieren kent.
De einduitslag was als volgt:
1. Ressort Den Haag
2. Ressort Amsterdam
3. Ressort Groningen
4. Ressort Den Bosch
5. Ressort Arnhem
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82 pt.
55 pt.
54rlz gt.
351/z Pt.
16 pt.
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Luiteno ni De Kroker
fe 's Hertogenbosch

De luitenant W. A. de Kraker, als

zodanig aangesteld per 15 j uli van
dit jaar, is als toegevoegd officier
ingedeeld bij de Staf Yan het Dis-
trict 's-Hertogenbosch. De of ficier
der rijkspolitie 2e klasse, W. A. de

Kraker, werd geboren op l l juni
193 I te Poerwored j o (Indonesië). In
1947 kwam hij naar Nederland in
verband met studie. Na in 195I
eindexamen te hebben gedaan aarl de rijks H.B.S. te

Middelburg, werd hij als dienstplichtige ingedeeld bij
de Koninklijke Luchtmacht. Als Vaandrig verliet hij op

1 januari 1954 dit wapen. In de loop van 1954 vertrok
hii als bestuursambtenaar naar Nederlands Nieuw Gui-
r1ea. Na een bestuursopleiding te Hollandia was hij enige
t,jd werkzaam te Fakfak en daarna weer te Hollandia.
In september 1956 keerde hij naar Nederland terug om

de opleiding te volgen aan het rijksinstituut tot oplei-
ding van hogere politieambtenaren te Hilversum. Na
het behalen van het diploma vertrok hij in 1958 opnieuw
rlaar Nederlands Nieuw Guinea. Hij werd aldaar in de

rang van commissaris van politie 2e klasse tewerkge-
steld bij het parket van de procureur-gene raal te Hol-
landia, waarna in 1959 zijn overplaatsing volgde naar
de af deling politie bij de dienst van Binnenlandse Za-
ken eveneens te Hollandia. In september 1960 volgde
een overplaatsing naar Biak, waar hij ter beschikking
werd gesteld van de af delingscommandant der Alge-
mene politie in de af deling Geelvinkbaai. Op 15 juni
1962 werd hij belast met het zelfstandig commando over
deze afdeling.

Luiteno nt E. Hubregfsen
voorlopíg te Amsterdo,m

In af wachting van een def initieve
indeling, is de luitenant E. Hubregt-
sen ingedeeld bij de Staf van de

Territoriaal Inspecteur in het res-
sort Amsterdam. De of f icier de r
rijkspolitie 2e klasse E. Hubregtsen,
werd geboren te Velsen op 12 okto-
ber 1933. Hij doorliep de rijks H.B.S.
te Brielle en slaagde vervolgens voor
het getuigschrif t Stuurmansleerling
B.S. aan de kweekschool voor zeevaart te Amsterdam.
In 1955 behaalde hij het diploma 3e stuurman G.H.V.
Van september L955 tot augustus 1957 deed hij dienst
als reserve-officier bij de Koninklijke Marine. In 1959

behaalde hij het diploma van het rijksinstituut tot op-
leiding van hogere politieambtenaren te Hilversum en
werd op I augustus 1959 benoemd tot adjunct-inspec-
teur van gemeentepolitie te Amsterdam, alwaar op I
augustus 196 | zijn bevordering volgde tot inspecteur
van gemeentepolitie ambtenaar 3e klasse. Op I augustus
1963 volgde zijn aanstelling tot of ficier der rijkspolitie
2e klasse.

Luiteno nt Sfokreef
nu in Nrimegen

De luitenant J. A. H. Stokreef, sinds
begin december officier toegevoegd
in het district Amsterdam, is over-
geplaatst naar Nijmegen en aange-
wezen als officier toegevoegd in dat
clistrict, zulks per I oktober. De offi-
cier cler rijkspolitie 2e kl. Stokreef ,

geboren in 1931, is afkomstig uit Alk-
maar alwaar hrj ook de rijks H.B.S.

doorliep. Na zijn dienstplicht vervuld
te hebben (reserve luitenant der Kon. Landmacht) werd
hrj in 1954 toegelaten tot het rijksinstituut tot opleiding
van hogere politieambtenaren te Hilversum. Op I augustus
1956 werd hij aangesteld als adjunct-inspecteur bij de

gemeentepolitie Amsterdam, waar hij op 1 augustus 1958

werd bevorderd tot Inspecteur, ambtenaar 3e klasse. Hrj
heeft ongeveer 3 jaar de functie van wachtcommandant
van verschillende af delingsbureaus vervuld, waarna hij
ruim 2rlz jaar als inspecteur van dienst op de centrale
mel dkamer van het hoof dbureau zijn dienst verrichtte.
Hierna volgde een korte periode als Inspecteur toege-

voegd, waaÍna hij als leraar op de politieschool te Am-
sterdam werd geplaatst. Op I oktober 1962 werd hij be-
noemd tot officier der rijkspolitie 2e klasse en inge-
deeld bij de Staf van de Territoriaal Inspecteur in het
ressort Amsterdam.

Luitenant Jorrifs mo bii Sfof
District Ro ermond

Brj de Staf van het District Roer-
mond is de luitenant J. J. Jorritsma
ingedeeld als officier toegevoegd.
De officier der rijkspolitie 2e klasse

J. J. Jorritsma werd geboren te

Kwalasimpang (Atjeh) dd. 28 janu-
ari 193 I . Gedurende de bezetting
van Nederlands-Indië, van 1942 tot
augustus 1945 verbleef hrj in ver-
scheidene concentratie-kampen op

Sumatra. In 1947 kwam hij naar Nederland en voltooide
te 's-Gravenhage de I+.B.S. Na een deel van de dienst-
plicht te hebben vervuld, vertrok hij in L954 als Be-
stuursambtenaar naaÍ Nederlands Nieuw Guinea. I.v.m.
zíjn voorkeur voor de politie, keerde hij in 1956 naar
Nederland terug om te Hilversum de studie te volgen
aan het rijksinstituut tot opleiding van hogere politie-
ambtenaren. Ging na het behalen van dit diploma in
1958 naar Nederlands Nieuw Guinea terug. Aldaar was

hij tot 1960 als commissaris van politie 2e kl. toegevoegd
aan de afdelingscommandant te Biak. Van 1960 tot 1962

voerde hij een zelfstandig commando over de Mobiele
politie te Sorong-Doom. Voor de in het jaar 1962 veel-
vuldig verrichte militaire werkzaamheden, ontving hij
het Nieuw Guinea herinneringskruis. Op 15 juli 1963

volgde zijn aanstelling tot officier der rijkspolitie 2e kl.
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OVERVAL MALDEN
(vervolg van pag. 20)

kon na een vluchtig onderzoek de

door hem gevonden vingerafdrukken
vrijwel zeker identificeren met de

genomen af drukken van de opge-
spoorde en aangehouden verdachten.
De aandachtige lezer zal wellicht al
begrepen hebben, dat de overval
was geënsceneerd voor een oefening
van de reserve-Rijkspolitie. Daar-
aan werd deelgenomen door de re-
servisten van de groep Groesbeek,
klas Malden, van de Districtsstaf te
Nijmegen en van de Verkeersgroep.
De oef ening werd met belangstel-
ling gevolgd door de Chef van het
Kabinet van de Commissaris van de

Koningin in de provincie Gelder-
land, mr. J. M. de Graaf , de burge-
meester van de gemeente Heumen,
W. J. F. M. baron 'van Hugenpoth
tot Aerdt en de districtscomman-
dant.
Na af loop werd de oef ening bin-
nenskamers nog eens besproken,
waarbij de gemaakte fouten het
sterkst werden belicht. Tot slot werd
aan enige reservisten op passen-

de wijze de Vrijwilligersmedaille
uitgereikt.

Hjalmar de visserman
(vervolg van pag. 29)

ning in de klas, want Einar zei:

,,Klintkoning, meester".
Meester schudde het hoof d en zei
tenslotte. ,,Nou ja, ik kan het me

wel voorstellen, jullie wonen pas

hier en die legende van de Klint-
koning is ook wel een mooi verhaal.
Maar hier in school zijn we toch
echt in de eerste plaats om te leren
en niet om te dromen. Als j e plan-
nen wilt maken, doe dat dan na
schoolt,jd. Trouwens, als ik ^ 

jullie
een goede raad mag geven r §u niet
naar dat zogenaamde Klintkonings-
hol. Dat is ingestort en van de steile
krijtwand vallen geregeld blokken
kalk en stenen naar beneden. Het is

echt gevaarlijk."
De klas had aanvankelijk wat ge-
lachen, maar werd toen stil en de

les ging door. Maar nog altijd waren
Einar en Harald er niet bij. Want,
had Hjalmar de vissersman hen ook
al niet gewaarschuwd om maar niet
naar dat hol te gaan?

Persono lio
Verplaatsingen
R,ESSORT AMSTERDAM
Per 14-10-'63: E. v. d. Starre, owmr.,
van Houten naar Herwijnen.
Per 15-10-'63: J. A. Broekhuizen, wmr.
1e k1., van Harmelen naar Hazers-
woude; H. de Boer, adj., van Scha-
gen naar Ruinen.
Per 23-10-'63: J. J. Duursema, owmr.,
van N.W. Beemster naar St. Maarten.
Per 1-11-'63: A. Smedes, wmr. 1e kI.,
van Bunschoten naar Ermelo; J. G.
v. I{oten, wmr., van Haarlemmerliede
naar Landsmeer.
R,ESSOR,T ,S.GR,AVENHAGE

Per 1-10-'63: L. de Nooijer, wmr., van'Wolphaartsdij k naar Nisse.
Per 3-10-'63: M. PijI, owmr., van Lisse
naar 'Warmond.
Per 7-10-'63: W. F. Boxma, owmr., van
Haastrechi naar Berkel en Rodenrijs.
Per 15-10-'63: S. v. d. 'Waardt, wmr. 1e
k1., van 'Wassenaar naar Bilthoven.
Per 1-11-'63: G. Versluis, wmr. 1e kl.,
van Hei en Boeicop naar Vianen.
R,ESSOR,T,S.HERTOGENBOSCH
Per 3-10-'63: G. Seuren, wmr. 1e kl.,
van Heijthuijzen naar Roggel.
Per 14-10-'63: B. Bras, owmr., van
I{aatsheuvel naar 's-Gravenmoer.
Per 15-10-'63: J. Boonman, wmr. 1e
kl., van Venraij naar Lottum.
Per 18-10-'63: J. Beeke, wmr. 1e k1.,
van 's-Gravenmoer naar Sprang Ca-
pelle.
Per 29-10-'63: J. A. Tousain, wmr. 1e
kl., van 'Waubach naar Oud Gastel;
P. A. C. van Hoof, wmr. le kl., van
Oud Gastel naar 'Waubach.
Per 1-11-'63: M. f'. Sehouren, owmr.,
van 's-I{erhogenbosch naar Schaes-
berg; B. 'Wielstra, owmr., van Gilse
naar Rijen; L. M. E. Hendriks, wmr.,
van Nuth naar Luijksgestel; J. A. v.
d. Zalrt:-, wmr. le kl., van Raams-
donksveer naar Brakel; J. Deelen,
owmr., van Sehijndel naar Sas van
Gent.
Per 11-11-'63: L. Grooffen, owmr., van
Middelbeers naar Hoogerheide.
RESSORT ARNHEM
Per 2-10-'63: J. Oosting, wmr. 1e kl.,
van Balkbrug naar Den Hulst.
Per 3-10-'63: J. Aanstoot, wmr. 1e kl.,
van Zuilichem naar Houten.
Per 9-10-'63: 'W. B. ter Steege, owmr.,
van Overdinkel naar Bathmen.
Per 10-10-'63: G. J. \M. I{evelham,
owmr., van Borne naar Sehermerhorn.
Per 14-10-'63: J. Lemson. wmr. le kl.,
van Herwijnen naar Geldermalsen.
Per 23-10-'63: E. J. I{lein Geltink,
owmr., van Ruurlo naar Hei en Boei-
eop.
Per 24-10-'63: G. J. Boers, wmr. 1e kl.,
van Dienenheim naar Borne.
Per 28-10-'63: I{. J. Bossehers, wmr.
le k1.. van Raalte naar Berkum.
Per 31-10-'63: J. F. Leene, 'wmr., van
Berkum naar Raalte.
Per I-11-'63: E. A. v. d. Beek, owmr.,
van Steenderen naar Epse.
RESSOR,T GRONINGEN
Per 15-10-'63: H. J. Veerman, \Mmr. le
kl., van Niekerk naar Grootegast;
fr. I{eiizer. o'wmr., van Driesum naar
Niekerk; J. P. A. Voorthuis, owmr.,
\/an 'Winsum naar Usquert.
Per 22-10-'63: S. I{ok, wmr. le kl.,
\/an I{erkenveld naar Zuidwolde.
Per 25-10-'63: A. I{einen, owmr., van
Tlffelte naar Smilde.
Per 1-11-'63: C. Blouw. adiudant, van
Bedum naar 'Wierden: G. I{lunqel,
wmr. le kl., van llsquert naar 'Win-
sum: I{. J. Dontje, adjudant. van
Groninsen (Verk.gr.) naar Groningen
íStaf T.I.).
R,IJKSPOLITIE TE WATER,
Per 1-10-'63: De wms. le kl. J. Visser,
P. C. rv\f . Prinse en P. C. Molenaar,
van Harderwijk naar Lelystad.
Per 15-10-'63: I{. M. Haverhoek, owmr.
van Zwolle naar Arnhem.

Aanwijzing voor functie
R,ESSOR,T,S.GR,AVENHAGE
Per 7-10-'63: Adiudant 'W. F . Boxma
tot groepscommandant te Berkel en
Rodenrij s.
R,ESSORT ARNHEM
Per 1-11-'63: Adiudant C. Blouw tot
groepseommandant te'Wierden.
R,ESSOR,T GRONINGEN
Per 15-10-'63: Adiudant I{. de Boer
tot groepscommandant te Ruinen;
Owmr. J. M. Post tot chef de bureau
te Groningen; Owmr. J. I(leppers tot
ehef de bureau te 'Winschoten; owmr.
H. van der 'Woude tot chef de bureau
te Heerenveen.
Per 1-11-'63: Adiudant J. SPa tot
groepscommandant te Groningen.

Bevorderingen
RESSOR,T AMSTER,DAM
tot opperwachtmeester:
Per 1-11-'62: E. v. d. Starre, Houten.
tot wachtmeester le kl.:
Per 1-9-'63: D. Jonkers, Zwaag.
R,E SSOR,T'S- GR,AVENHAGE
tot adjudant:
Per 7-10-'63: 'W. F. Boxma,
Rodenrij s.
Per 1-11-'63: J. Deelen, Sas
tot opperwachtmeester:

Berke1 en

van Gent.

Per 1-10-'63: L. de Nooiier, Nisse.
Per 15-10-'63: J. A. Broekhuizen, Ha-
zerswoude.
RESSOR,T'S.HERTOGENBOSCH
tot opperwachtmeester:
Per 1-11-'62: B. Bras, I{aatsheuvel.
Per 3-10-'63: G. Seuren, Roggel.
tot wachtmeester:
Per 24-9-'63: 'Ív\f. C. de Leeuw, Raams-
donksveer.
RESSOB,T ABNHEM
tot opperwachtmeester:
Per 1-4-'63: 'W. B. ter Steege, Over-
dinkel; G. J. rv\f . I(evelham, Borne en
E. J. I(lein Ge1tink, Ruurlo.
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wij herdenken

Adiudont
G. von Bruggen

Doetinchem
ressort Arnhem
* 2s- 4-1902
t 21 -10-r 963

Owmr.
M. Mostenbroek

Leersum
ressort Amsterdom

* 25-r0-1el7
t 3-1 t -19ó3
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Per 1-11-'63: B. J. Lammers, I{uinre
en Blankenham.
R,ESSORT GR,ONINGEN
tot adiudant:
Per 1-11-'63: J. SPa, Groningen
tot opperwachtmeester:
Per 1-4-'63: J. P. A. Voorthuis, 'Win-

sum; H. I{eiizer, Driesum.

In dienst getreden
R,ESSORT AMSTER,DAM
Per 16-10-'63: J. Ízaac, schrijver i't'd'
te I{rommenie.
Èet 1-11-'63: R. F . v. Diik, adm' ..kr'
óp- a.c. te Leusden; I{. J. Meijer,
sönrijver i.t.d. te Maartensdiik;-C' L'
Vó"n"er, adm. kr. oP a.c. te Texel;
S.- Jathay, schr. op a.c. te Purmerend'

ver i.t.d. te Spiikenisse; r" 'Wouters,

adm. ambt. C 3 i.t.d. te Leiden'
Éèi 1-11-'63: M. P. Jansen, -ad!L kr'
àÈ- ..".- t" Nieuwerkerk a'd' IJsseI;
JI ". 

Éardeveld, wmr. 1e kI' te Sas-
senheim.
R,ESSOR,T,S-HER,TOGENBOSCH
Per 15-10-'63: H. .rrV. Giinthardt, schrij-
ver te Made en Drimmelen'
Per 4-11-'63: Ch. Dohmen, wmr', t€
StramProii.
Per o-ir-'og: I{. rw. G. M. van Engels-
hoven, adm. kracht te Heer'
R,ESSOIi,T ARNHEIII
Per 15-10-'63: F. J. Hofman, sehrijver
te Vriezenveen.
Ètt 28-10-'63: P. J. Pietersz, schrijver
te Brummen.

De dienst verlaten

meer; R,. F. v. Diik, owmr' te Leus-
Aàn I '.1. H. Joor, ówmr. te r{amerik'
R,ESSORT'S-GR,AVENHAGE
Per 1-11-'63: tr'. van Dlik, adiudant-te
Íóorscrroten; A. I{ouwaert, adm' kr'
op a.c. te Lisse.

RESSOBT'S.IIERTOGENBOSCH
Per 15-10-'63: J. Biemans, schriiver te
Raamsdonk.
R,ESSORT AR,NHEM
Per 1-11-'63: Th. L. Haze, adiudant !e
Nii."ès".; G. B. Reuvers, owmr' .te
Ài"rÉ""*; B. H. 'Wermer, wmr' 1e kI'
ie Vtoomshoop; H. W. -de 

'Wijer, wmr'
ié kt. te Echteld; E. L. Eker, wmT'
ió Èr. te Zwolle; J. v. d. Heuvel,
schrijver te Geldermalsen'

RESSORT GRONINGEN

RESSOIÈT'S-GRA\rENHAGE nEssoliT AMSTEBDAM Per 15-10-',63:.M..F.. Zuiderveen'

Per15-10-,63:G.L.cleRoode,schrij-Perl-11-'63:'w.Boon,owmr.teop-krachttewinschoten.

adm.

Ambtsiubilea

Wmr. le kl. Owmr'
H. L. J. v. d. Burg J. Kloos

Bergen N.H. - Bokkum
r"tioit-Amsterdom ressort Amsterdom

2ti;;; op to-ll-19ó3 2s ioor op 3-1-1964

Adiudont Owmr'
M. Öudemon l. J. Botmon

Leiden Eiisden
ress. 's-Grovenhoge ress.'s-Hert'bosch-
ZS--i'ooi óp S-t -lgZ+ 25 ioor op27-12-1963

Ad iudont - Owmr'
W. J.'Sióuthqrt F. de Vries-Grove Loge Zwoluwe

ress. 't-HËti.bosch ress. 's-Hert'bosch-
2à-í;;i oí.9-ir-tsos 25 ioor op 25-10-1eó3

Adiudont Wmr. le kl. Wmr' le kl'
D.z;àóérÀon .f..íoP J'deVries-'H;iló;e- Ho.lfwds . 's-Grovenhoge

,"rroii Àïsterdom ressort Amstàrdom ress. 's-Grovelh-qg.g
2ï"i;;'öo à:r-tíàn zílào' oó l1-1-1e64 2s ioor op e-ll-1eó3

Owmr. Owmr'
G. ten Bruggencote D. de Leeuw- Alme'Íö Borne

ressort Arnhem ressort Arnhem .

25 i;;iop30-12-1963 25 ioor op 3'1-1964

Adiudont
J. de Vries
Medemblik

ressort Amsterdom
25 ioor op 3-1-19ó4

Owmr.
J. N. A. Gero rd

Ootmo rsum
ressort Arnhem

25 ioor op 11'1-1964
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Owmr.
J. A. H. v. Velzen

Gend ringen
ressort Arnhem

25 ioor op 12-1-1964

Wmr. le kl.
L. R. v. Brokel

u lfr
ressort Arnhem

25 ioor op 19-12-1963

Owmr. Owmr' Owmr'
G. J. Grove F. ,on Lirnbutg"n J' . Moliepoord
-'VlàaJ"i '- Aduord Vloordinsen

r."rrori' öiàninqen ressort Gt9!Lngql Biikspolitie te Woter
2ïï;;''' ";'tó-ï-ïíài 

25-iààr oó I7-1-ie64 25 ioor op Ió-10-1eó3

I
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