
ARIA- VARIA- VARIA- VARIA- V 
Het orgaan van de Kath. Ver. van Handelsvertegen
woordigers, Handelsagenten en Verzekeringsinspec
teurs "Sint Christolfel" heelt in een drietàl nummers 
ruime aandacht geschonken aan het "Apostolaat van 
de Weg". Na in een tweetal artikelen de doelstel
lingen van het "Apostolaat" uiteen te hebben gezet, 
werd in het derde artikel een oproep aan de leden
lezers gedaan om het "Apostolaat" ook daadwerkelijk 
te steunen én door het gedrag op de weg én door 
zich als deelnemer bij het "Apostolaat" aan te sluiten. • 
We hopen nu maar dat deze oproep niet zonder 
resultaat zal blijven, want om ons doel te bereiken 
hebben wij de medewerking en steun van heel Neder
land nodig. 

* 
Ook het bestuur van de Afdeling Nijmegen van de 
Kon . Nederl. Ver. Eerste Hulp Bij Ongelukken zal via 
een aantal artikelen in het orgaan van de afdeling, 
"Ons Verband", zijn leden-lezers opwekken om het 
"Apostolaat" te steunen. De eerste artikelen van de 
reeks zijn inmiddels verschenen. , 

---- · 

* 
Het secretariaat van de Ned. R.k. Bond voor Zieken
verplegenden "Salus lnfirmorum" (Groep Maatschap
pelijke Gezondheidszorg), gevestigd in Tilburg, vroeg 
1500 folders aan om grotere bekendheid te geven 
aan de doelstellingen van het "Apostolaat". Ze hiel
den in mei hun jaarvergadering, waar opnieuw aan
dacht werd gevraagd voor de activiteiten van ons 
"Apostolaat". Meerdere verpleegsters hebben zich als 
deelneemster gemeld . 

* 
Van 23 mei tot en met 31 mei j.l. werd te Oss een 
grote middenstandstentoonstelling gehouden. Ook het 
,,Apostolaat" was daar met een kleine stand ver
tegenwoordigd. 

* 
Op 5 juli j.l. hield onze hoofdredacteur, de heer 
H. Th. M. Jansen, voor de K.R.O.-radio in de rubriek 
"De ziele luistert" een causerie over de naastenliefde 
op de weg en de noodzaak tot een algehele menta
liteitsverandering. 

* 
Voor het S.O.S.-teken, ten behoeve van hen die 
daarmee te kennen willen geven dat zij bij een 
ernstig verkeersongeval de geestelijke hulp van een 
priester wensen, bestaat grote belangstelling. Deze 
zelfklevende tekens, die op de achterruit van de auto 
moeten worden geplakt (aan de rechterbenedenzijde) 
zijn à 25 et. verkrijgbaar bij de administratie van het 
Apostolaat van de Weg te Elsendorp. Giro: 1093590. 

* 

"We raken elk~ dag verder achterop ... " Zie pagina 2 en 3 

• '-<J.; 

Tien punten 
voor de beginner 

1. Leer de verantwoordelijkheid kennen en daarnaar handelen. Besef dat 
men de ervaring mist. 

2. Rijd - vooral in het begin - zoveel mogelijk. Dat is de enige manier 
om de nodige ervaring op te doen. · 

3. Schenk ook aandacht aan economisch rijden. 

4. Blijf thuis bij mist, sneeuw of gladde wegen. Wees extra voorzichtig 
bij harde wind. 

5. Beperk de ritten niet alleen tot overdag. Rijd ook eens bij avond. 

6. Vermijd zoveel mogelijk de spitsuren. Ervaren automobilisten doen 
dat ook. 

7. Kies de rou,te zo uit, dat men zich geheel op het rijden kan concentreren. 

8. Blijf - op een stille weg - de "foefjes" die men geleerd heeft, zoals 
keren en parkeren, oefenen. 

9. Waak tegen slordig rijden. Slechte gewoonten leert men gemakkelijker 
aan dan af. . 

10. Blijf onder alle omstandigheden kalm. Beter een beheerst bestuurder 
zonder, dan een onbeheerste bestuurder mét ervaring. 
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.Zullen: binnen enkele jare~ -de· partièuliere ··· 
.,,,. , ... / ~ • ' • 1 

auto's v·~n het verkeer worden uitgesloten? · 
Her v.erkeer. is· dit voorjaar weer geweest zo
als a)le. ':vó_or.gaande: méér slachtoffers, eén 
groot ·aántal lapmiddelen, ,als gevolg waarvan 
velen door de bomen het bos :niet meer zien; 
maar. v.oorál )'\et ontbreken van een werkelijk 
ingrijpend:- en doeltreffend p'lan, dat men · 
haast" gene:i;g~: is toe·. te schrijven aan .e~n te-

Tijdens de middagpauze in een , middelgrote stad in 
N eder land. 

, kort" aan werlèelijke belàngste!lrng voor de · 
problemen van het verkeer: , 

· Tijè:lèns de besprekingen over de kabinets0 

formatie deed informateur' De Kort het vorig 
· jaar een ervaring op; die karakteristiek voor _ 
, der verkeerssituatie in ons land genoemd mag 
. worden, maar die als een incident werd afge- . 

daan. Op weg van Breda naar huis, zo 
meldde "De Volkskrant", reed de toenmalige 
frac;tieleider van de KVP zich tot tweemaal 
tbe klem .in de verkeerschaos rond de Rotter
damse Maastunrrel. Beide malên kwam de · 
informateur te laat ' op zij-;, afspraken. De 
moeilijkheid wei"'d opgelost door de -heer Dè 
Kort e·en motorescorte mee tè geven. Conse- . 
quenties .waren er niet, noch voor de Nèdèr-, , 
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la:n,dser verkeerspolitie, noch voor_ ·de sociaal-
"'~conomische ,ontwikkeling of ·de verkeersvei

ligheid. Het was eenvoudig een situatie die als 
k·omisch werd beootdè.eld. ' · 

Zondag 10 mei j.l. waren wij bij éen voetbal- -
wedstrijd in Wageningen. l;:r waren daar een 
7 000 oezoekers uît Ni)m~geQ, plus een paar 

Y duizend mensen uit Wageningen zelf. De 
wedstrijd · was om Jwart · over vier · béëindigd 
en bin9en de vijf minuten hadden wij het ter
rein verlaten. Om vijf uur waren wij met onze 
wagen echter nog steeds bezig om te - pr.o
beren de rijweg Wageningen-Arnhem te be
reiken. Toen ons dat ~eindelijk gelukt was, 
moesten we tot ·ver voorbij"Renkurn stapvoets 
rijden. Was er dàn een ongeluk gébeurd? 
De weg versperd ? fliets van dat · alles !_ Tot 
Elst ging alles betrekkelijk goed, maar van Elst 
tot Ni)tnegen werd het opnieuw ganzepas, -
bumper aan bumper. Er waren nogal wat wa
gens die van de bollenvelden kwamen ·en van 
de W .aalbrug was', als gevolg van reparatie
werkzaamheden, maar een half wegdek be
schikbaar. Het · gevolg was echter, dat we 
eerst om 5 minuten vóór zeven Ni)megen bin- -
nenreden; Dat betekent dat we een' kleine 
drie uur nodig ·bleken te hebben gehad voor 
een enkele rit Wageningen-Nijmegen ! 

Deze -voorbeelden kunnen met talloze andere 
worden·0aangevuld. Het is een ontmoedigend 
verschijnsel, dat • het verkeer in Nederland 
feitelijk niet al te serieus wordt ge·nor:nen. 

Bedelaar bij Financiën · 

Tijdens de verki~zingen was er een niet-poli~ 
tieke- partij · die een betere verkeersontwikke
ling· als programmapunt had. In· de .Troonrede 
wèrd het hele verkeersproblèem -e~hter afge
dáan met enkele woorden ' van-· medeleven · 
met ·de 2100' verkeersdoden . van · 1963 ! 

' . 

Departementaal" geldt de " Siames~ · tweeling 
r-V~rkeer en Waterstaat niet · a,ls .eeri beláng-

1 - , 
rijke portefeuille: Toch , îs dit departement 
moeilijker met succes te beheren ·en gecom-' · 
pliceerder dan een_ aantal and~re ministeries. 

... .,,,. \ . 

Verkeer heeft" op- cfe eerste plaats. te ma.ken 
"Tiet Pinanciën, dat alle ink9msten· van net weg- . 

',--4erkeer i·ncasseert. De minister van Verkeer 
moet dus vo0r p~aktisch- eik project bij zijn . 
collega .van Financiën . aankloppen, die vol- · 
gens traditie ongeveer de helft _-van de ver
keersopbrengsten aàn V etkéer en Waterstaat 
toekent. In 1963. heeft het Rijk aan motor
voè'rtuigenbelasting, benzine- en 'weeldëbe• 
lasting f 880 miljoen ontvar19en. Daarvan 
werd "f 340 miljoel') gebruikt voor w,egvoor
zieni rigen. Hij heeft verder te -makén met 
Binnenlandse Zaken (voor grond'{{i,irving), 
met Justitie (verkeersgroep rijkspolitie en ont
eigening), met Onderwijs, Kunsten ·en W .e
tenschapp~n (verkeerslessen op school) en 
met Sociale Zaken en-V olksgèzondheid (ver
keerssl~chtoffers). Tenslotte . nog incidenteel 
met Defensie. Wij moeten voor de moeilijke -
situatie, waarin d_e minister ·van verkeer ge: 
plaatst is; dus-·begrip opbrengen, wann~er wij · 
over de verkeerssituatie in ons land spr·eken. 

· Een oordeel over deze situatie raakt dan ook · 
meer onze regering in zijn geheel dan hem 
afzonderlijk. 

Cedaan .w.at gedaan kon word~n · 

., Minister Van Aartsen- heeft nog · rif et het ge
noegen gehad, zo sch re_ef "De Volkskrant" 
onlë,ngs toen men daar de verkeerssituatie in ·. 
ons land eens onder de· loep nam; 09k maar ·' 
éé,n nieuw weggedeelte of brug- met ·. dè·
schaar te openen,.· Wél heeft" dèze" bey-,irids·-· 
man, met een opmerléelijk inzicht tri de-noden .. 
van · de ·verkeersveiligheid, een , aantal. maats -
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regelen doorgevoerd, soms dwars door taai 
verzet heen. Onder minister Van Aartsen is 
de middenb~rm-'beveiliging op gang geko
men, op overbelaste wegen wor·dt steeds 
meer een snelheidsgrens gehanteerd en 
drukke verkeerscircuits worden door aftel
lende snelheden veiliger · toegankelijk ge
maakt: Verder heeft minister Van Aartsen 
gelijkvloerse kruisingen op·autosnelwegen als. 
onaanvaardbaar verworpen en het door rijks
schrielheid vastgelopen gesprek over een lan
delijk net van meldingsposten opnieuw met 
succes op gang gebracht. Op de vierde klas 
van de lagere school zal verkeer als verplicht 
leervak worden opgenomen. 

-~teeds verder achterop 

wegennet , in ons land. Men kenmerkte hët 
door minister Van Aartsen gevoer-de ri)ks
wegenbeleid als ouderwets, maar voegde er 

- tevens ilan toe dat er geen continuïteit in de 
· wegenbouw is, wegens het gebrek aan finan

ciële armslag van de minister. Het zijn . be
kende geluiden, maar intussen verandert er 
hoegenaamd niets. Het gebrek aan conti
nuïteit vooroorzaakt tijdelijke werkloosheid in 
de wegenbouw. Om deze perioden te over·
bruggen gaan Nederlandse aannemers in het 
buitenland werken. Zo komt het, aldus een lid 
van de Eerste Kamer, dat terwijl het wegen
net hier uiterst gebrekkig is, Nederlandse 
aannemers grote projecten in West-Duitsland 
uitvoeren. 

Het "gewone" beelp va n elke dag .. . . 

Enkele vragen 

· De verkeersveiligheid is een meewarig iets, 

De,minister heeft dus gedaan wat een man in 
·zijn positie en gebonden aan zijn omstandig
heden kon do,en. Hij heeft te maken met his
torisch gegroeide verhoudingen van velerlei 
aard, waarin blijkbaar niemand het mes durft 
te zetten:. met lokale belangen die een rol 
spelen bij de autonome diensten van Rijks
waterstaat, met verouder·de, vastgeroeste 
ideeën van typische bureaumensen, met hok
jesgeest, versnippering, pap[erlawines, tegen
strijdige rapporten, enz. Zolang hier niet goed 
het mes ingezet wordt om ruim baan te ma
ken voor een werkelijk doeltr~ffend groots 
opgezet plan, dat een allerelementairst ver- ~ 
eiste is om ons wegennet aan de behoeften 
van de eerstvolgende decennia aan te passen, 
komen we niet alleen nooit verder, maar ra
ken we integendeel stee~Js verder ac_hterop. 

En we overdrijve!1 zeker niet indien _we ze{ 
gen, dat we op dit momenl reeds een tien, 
twintig jaar bij de huidige_ eisen ten achter 
liggen. Ondànks dat het elke dag duidelijker 
wordt, dat het zo onmogelijk langer gaat, 
laten we de kettingreactie van het verkeer 

waarover iedereen het hoofd schudt. Maar 
. wordt er op dit rampzalige punt alles gedaan 
\ wat ,mogelijk is om de ramp in -te dammen ~ 
, : Zijn voorlichting, opvoeding en onderwijs aa.n 

· haar· gang gaan, zonder zelfs ook maar tot he..'-.._/ 
be.gin van een gezonde en zo noodzakelijke 
ingreèp te komen. We houden congressen, 
studieda~en en leergangen over het verkeer, 
niet zelden zelfs in aanwezigheid van hoge 
autoriteiten, maar leeft deze belangstelling en 
vooral het besef, dat er iets heel anders dient 
te gebeuren, willen we aan de verkeerschaos 
werkelijk een einde maken, ook bij onze mi
nisters, bij énze regering ? 

De werkdag is weer geëindigd efl de trottoirs van de 
straten vullen zich met de ai;to's, die weer op ·hun 
basis zijn teruggekeerd. Vele anderen bleven "ergens 
in Nederland" achter . . . . · 

Vrijwel unaniem hebben de leden · van de 
Eerste en Tweede Kamer bij de behandelin·g 
van de begroting voor "Verkeer en Water
staat" er op aangedrongen dat minister van 
Aartsen in de komende jaren aanzienlijk meer 
daadwerkelijke aandacht zal gaan schenken 
aan de uitbreiding en verbetering van het 

·de eiser,i des tijds aangepast? Is de krappe 
subsidie aan Veilig. Verkeer, - om mààr- te 
zwijgen over de · instellingen die helemaal 
geen subsidie krijgen, - voldoende om •bï 
miljoenen Nederlanders elke dag opnieuw ip~ 
te hameren hoe zij zich in het verkeer moeten 
gedragen ? Het grote belang van een instel
ling als het "Apostolaat van de Weg" is door 
vrijwel alle Nederlandse persorganen, inclu
sief radio en t.v., erkend en toegejuicht. De 
activiteiten van het "Apostolaat" eisen jaar
lijks enorme sommen gelds, maar de regering 
heeft er nog niet aan gedacht deze instelling 
door' middel van een subsidie een helpende 
hand te reiken. Het "Apostolaat" is volkomen 
aangewezen op de inkomsten van zijn deel
nemers en deelneemsters. Zijn officiële ver
keerslessen die in de vierde klas beginnen 
voldoende, terwijl zich ruim een miljoen kin
deren onder de negen jarige leeftijd elke dag 
in het verkeer bewegen ? 

Kan de lange bureaucratische weg, 1die be
paalde verkeersvoorzieningen soms jaren te
genhoudt, niet bekort worden? Waarom 
moeten aangrenzende gemeenten per se zo 
dikwijls een afwijkende verkeerspolitiek voe
ren ? Er is een hardnekkig gebrek aan besef 
van de dodelijke ernst van de verkeersveilig
heid, waardoor we op schier elk gebied de 
grote conceptie missen, die nodig is om ons 
land uit de impasse te helpen. 

Een verstikkend monster 

Het zogenaamde 15-jarenplan, dat minister 
Korthals met zekere trots presenteerde, is 
geen werkelijk plan. Het zijn op papier ge
trokken lijnen, maar geen wegen die er bin-
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n·en de vijftien jaar zullen liggen. Het or:itbre-
, ken van een we'rkelijk sche·ma is de grootste 

ha·ndicap van de- Nederlandse wegenbouw. 
Er worden wegen aangelegd, stukjes bij 
beetjes, ,,alsof een geblinddoekte op goed 

· geluk in de kaart van Nederland gepr:ikt 
heéft" ;zoals "Dè Volkskrant" onlangs schreef. 

.. 
Maar die stukjes brengen ons geen stap na
der tot een werkelijke oplossing. T egefl de 
tijd dat ze voltooid zijn, is hun rend.emen-t .al
weer volkomen -te niet gedaan. In 1970 moet 

· het Nederlandse wegennet het dubbèle aan-
tal auto's kunnen verwerken van' thans en .in 
1975 zelfs het drievouç_lige. 

· Sommigen stellen voor· landelijk een 50 'km 
barrière in te steJlen. Zij gaan van het stand
punt uit dat het verkeer zich op den duur 
vanzelf wel vast zal rijden. Ir. Mazure zei tij
dens het debat over de begroting van "Ver
keer en Waterstaat" in de Eerste Kamer, dal 
hij- zich in principe heel goed kon verenigen 
met de gedachte, dat op den duur de parti
cul)ere 'auto uitgesloten zou moeten worden. 

Het heeft .er alle schijn van dat 'dit ook de· 
gedachten gang van · de regering (s. Dit zou 
althans, het nalaten van zoveel voor de hand 
liggende maatreg!:!len goeddeels, kun~en ·.ver-

, klaren. · 

Het zal niet lang, meer ·duren of het indus
triële vervoer in Nederland zal zlc.h de weg . 
ge·heel versperd - zien. Wat de rampzalige 
gevolgen hiervan' kunnen ·zijn voor de gehele 
Nederlandse economie, laat zich gemakkelijk 
der:iken. Wij zeiden het reeds: Nederland zal 
nu wegen moeten bouwen die niet alleen be
antwoorden aan de .eisen v.an v.andaag,. .maar 
ook aan die welke · in 1.970 en 1.980 zullen 
gelden. De apparatuur ' hiervoor is ·er., he.t 

. geld is op de kapitaalmarkt te :krijgen, alleen 
de geest~n ·zijn , er nog niet rjjp voor. 

•, . 

' 
Wordt het niet de hoogste tijd voor een werkelijk 
doeltreffend groots opgezet plan om aan deze chaos 
een einde te maken _7 · 

,J 
Wat men hieraan · kan doen ? Zoals een 
groepscommandan~ van de rijkspolitie op zijn 
terrein voorstelde een · landelijke commissie in 
te stellen "omdat we nu langs elkaar heen
praten", of, zoals Yerkeersdeskundigen wil
len, met · z'n allen (minister, ingenieurs, ver
keers- en vervoersbonden, wegenbouwers) 
rond de tafel gaan zitten en een werkelijk , 
plan maken op basis van wat nodig is? 

· Daarvoor zal dan het besef moeten ·groeien, 
dat' hèt verkeer niet meer improviserend · kan 
worden · opgelost, maar dat dit een nationale 
zaak geworden is. Gebeurt dit niet, dan zullen 
de steden, de provincies en de landelijke ver.
bindingen binnen enkele jaren tijds verstikken 
door -een · monster dat niet getemd en gel~id 
werd · toen dat nog mogelijk ware geweest. 
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U komt toch ook naar Elsendorp? 
De grote C'hristoffeldagen te Elsendor'p groeien elk jaar 
meer uit tot een massale samenkomst van mensen d-ie 
zich, als dee,l·nemers aan het "Apostolaat van de Weg", 
bewust willen zijn van hun grote verantwoordelijkheid 
in het hedend,aagse verkeer ten opzichte van zichzelf en 
hun naasten. 
De Rij-Veilig-Belofte, die ook het vorig jaar door zeer 
velen werd afgefogd, heeft er vee,I toe bijgedragen, dat 
u, als wegg,ebruikers, zeer bewust 'he'bt meegewerkt aa,n 
een bevordering van de naastenliefde op de weg. 
Ook dit jaar weer zullen onze, Christoffeldagen in het 
teken staan van het CHRISTEN ZIJN OP DE WEC. 

PROGRAMMA 
Eerste Christoffelzondag 

Zondag 19 juli Op deze dag verwachten we zov mogelijk vracht
wagens en tractoren, om daarmee de drukte op de 
volgende zondag enigszins te ontlasten. 
H. Missen: zeven uur en half negen. 
Hoogmis: tien uur. 
Lof: drie uur. 
Na alle H. Missen en Lof is er gelegenheid om in de 
kerk de Rij-Veilig-Belofte af te leggen. Daarna 
volgt buiten de zegening van de voertuigen. 

Wenken 
voor 

Voor een VLOTTER VER
LOOP van de zegening 
worden de motoren en 
bromfietsen door twee 
priesters gezegend bij het 
motoren- en bromfietsen
park. 

de 
Van half tien tot 11 uur én 
van half drie tot half vier 
kan GEEN zegening plaats
vinden. 

Sint Christoffeldag PLAQUETTES, sleutelrin
gen en medailles van Sint 
Christoffel zijn in ruime 
mate en in de grootst mo
gelijke sortering in Elsen
dorp aanwezig en verkrijg
baar in de stand op het 
plein. 

4 

Knip de ORANJE DRIE
HOEK uit en plak die op 
de voorruit. 

Volg stipt de aanwijzingen 
van POLITIE EN OR
DECOMMISSARISSEN 
(met witte band), om bij 
de enorme drukte een ver
keerschaos te voorkomen. 

Voor de zegening van mo
toren en bromfietsen zijn 
aparte parken aangewezen. 

Neemt allen een NIEUWE 
deelnemer aan ons Aposto
laat mee naar Elsendorp ! 
Inschrijvingen bij de stand 
van het Apostolaat. 

Elsendorp is ook te berei
ken over de uieuwe weg 
Boekel - Venhorst - Elsen -
dorp. 

Ik ben er van overtuigd, dat u ook dh jaar weer met zeer 
velen naar Elsendorp zult komen om u gezamenlijk op 
uw opdracht als christen op de weg te bezinnen. 
Moge ons gezamenlijke Verkeersapostobat ertoe bij
dragen dat er, naast de wetsbe,paUngen, een onges•chre
ven erecode ontstaat die, om met de woorden van Paus 
Joannes XXI 11 te spreken, ,,op de weg een klimaat doet 
ontstaan van voorzichtigheid, hoffelijkheid' en naa,sten
liefde,, welke in overeenstemming zijn met de beste 
tradities van onze christelijke beschaving". 
Van harte we,lkom in Elsendorp! 

J. SCHO·L.TE, pastoor 

Jaarlijkse Christoffe,ldag 

Zondag 26 juli ,fissen: zes uur, zeven uur, acht uur, tien uur en 

PLAK 
DEZE 
DRIEHOEK 

twaalf uur. 
Avondmis: vijf uur. 
Lof: drie uur. 
Na alle H. Missen en het Lof aflegging van de Rij

lig-Belofte en zegening van de voertuigen. 

OP UW 
VOORRUIT 



Het onderhoud 
van de auto 
een kwestie 
van mentaliteit 

• 
IS 

PERIODIEKE INSPECTIE HOUDT AUTO OP PEIL 

Dikwijls zijn het kleine technische foutjes, die de oorzaak zijn van 
ongelukken, verwondingen en doden .in het verkeer. Het zijn fouten 
aan de auto ... een klein detail in het remsysteem ... , een verkeerd 
ingestelde lamp ... , een slechte band . . Het zijn fouten van de auto, 
maat de bezitter van de wagen draagt er de verantwoording voor, 
de verantwoording tegenover zichzelf en zijn medeweggebruikers. 
De verantwoordelijkheid voor een ongeluk valt daarmee op hem 
persoonlijk terug. Hij heeft dan in zijn verantwoordelijkheid ten op
zichte van zijn mede-weggebruikers gefaald. Hij plaatst zich daar
mee op één lijn met degenen die veel te hard ot roekeloos djden 
en voor geen risico terugschrikken, met degenen die wij, terecht 
wegpiraten noemen. Ook het onderhoud van de auto is derhalve 
een kwestie van mentaliteit. 

Onderhoud van auto eis nummer 1 

Is de mentaliteit, de instelling van de autobe1· 1r goed, dan · zal hij 
er steeds voor zorgen, dat zijn wagen in een odanige situatie ver
keert, dat ongelukken als gevolg van een niet of onvoldoende on
derhouden auto uitgesloten zijn. Een goed onderhouden auto is 
dan eis nummer 1. 
Er is geen enkele auto die niet onderhouder, --ioet worden. Inder-
daad, het kost veel geld om er een auto op

1 
.... te houden en nóg 

meer om deze auto in een goede staat te houden, maar aangezien 
het hier om mensenlevens gaat zal de man met de juiste mentale 
instelling er toch kosten noch moeite voor sparen om althans hier
van verzekerd te zijn. Bovendien: wanneer men de kleine foutjes op 
tijd laat herstellen, voorkomt men dure verrassingen, · om over de 
"verrassingen" van ongelukken, waarvoor men de verantwoording 
draagt, maar niet te spreken. 
Wanneer men de verkeersveiligheid van de wagen regelmatig laat 
controleren, bewaart men daatdoor ook de waarde van de auto en 
reduceert de onderhoudskosten op de lange duur. 

Veiligheidsinspecties 

45 keuringspunten 

De inspectie omvat niet minder dan 44 keuringspunte·n. Bij controle 
1 worden op spelin• 1ntzetting, breuk of slijtage gekeurd; het stuur
huis, de stuurstang · met kogelbouten, de stuurarmen, de spoorstang 
met kogelbouten, de geleidingsbouten en bussen, de draagarmen, 
de onderstelbalken en dwarsbalken, de veren, stroppen en toten
bouten, de veerschommels en bouten, de brandstoftank en -leidin
gen, het uitlaatsysteem, de schokbrekers en bevestigingen, de rem
stangen en bevestigingen, de fuseepennen en wiellagers en de 
wielen op slingeren en vastzitten. Voorts controleert men minutieus 
de banden, zowel het loopvlak als de zijvlakken, óók van h

0

et re
servewiel. 
Controle 2 omvat het remvloeistofniveau en de remvoeringen, 
waarna controle 3 ingaat op de werking, resp. afstelling van de ver
lichting: groot licht, dimlicht, stadslichten, richtingaanwijzers en 
-verklikkers, achterlichten, stoplichten, rode reflectoren, schakeling 
achteruitrijlampen, evt. mistlampen, parkeerlichten, claxon, evt. re
servelampen, evt. gevarendriehoek, evt. ,,trouble-light", alsmede 
accubevestiging en -kabels. 
Controle 4 omvat de portiersluitingen, ruitenwissers, achteruitkijk
spiegel(s), uitstekende delen, pedaalrubbers, bevestiging voorbank 
en evt. spatlappen. . 
Tot slot volgt controle 5, de proefrit. Hierbij wordt volle aandacht 
geschonken aan de werking van de voet- en handrem, de remver
traging, gemeten met de zgn. dynometer, de besturing en aan de 
wegligging. Een intensieve controle op de veiligheid van het voer
tuig dus, waarbij letterlijk niets wordt overgeslagen. 

· Het vignet wordt alleen uitgereikt - en de wagen is dus van dat 
moment af door· een ieder als "veilig" te herkennen - wanneer 
aan alle punten is voldaan, met uitzondering van de facultatieve. 
Tegelijk met het vignet wordt een logboek en inspectierapport uitge
reikt, met vermelding van de· bevindingen. De periodieke vei_lig
heidsinspecties kunnen, naarmate meer automobilisten de waarde 
daarvan inzien en hun voertuigen regelmatig aan het vrijwillige 
onderzoek onderwerpen, een wezenlijke bijdrage leveren tot de 
veiligheid van het verkeer. 

5 



'DIE MAN 
·De meeste ongelukken op de weg komen voort . uit 

'. -. foutieve beslissingen . Heel vaak vertelt %o'n brokken
. maker na afloop eerlijk: ,,Ik snap niet hoe ik dàt• heb 

kunnen doen !" En als wij nu trachten "at wèl te snappen 
dan komen we tot de conclusie dat eigenlijk niets anders 

· -. aan de hand was·, dan dat de veroor%aker van he~ ongevál 
een beetje over ,zijn toeren was. Hij had, in het verkeer 
,en misschien daarbuiten, te veel moeten verwerken: .al:le
maal kleine prikkels, hinderingen, verrass!ngen en wat 
dies meer %ij, die elk op %ich maar heel· weiriig te be-

- teke!'len hadden, maar die te%amen een belasting vorm
den %0 gropt, dat het klare oordeel in het gedrang kwam. 
Die kleine prikkels ! U verwerkt %e in het verkeer bij 
honderden. Die motor die nog net ni~t sn·eed; die inhaler 
die· onnodig scherp passeerde; die wagen van de %ijweg 
die aar%elde %odat u niet duidelijk kon %ien of hij door 
%0U rijden of stoppen. Dat %ijn een paar voorbeelden, 
maar ieder die langs de ·weg %it kan er %0 elke dag heel 
wat meemaken. 
Van dergelijke prikk~ls word ]e %enuwachtig. Ja, niet %0 
d~t je %Ït te bibberen achter het stuur of klappertandt 
van spanning, maar wel %0 dat je in een voortdurende 
staat van irritatie komt. En die toestand is nu net -de 
beste ondergrond voor' %o'n beoordelingsfout, voor %o'n 

:.NIET ZE·NUWAC-HTIG. ! 
het goed afloopt, dan vinden %e dat wij wegpiraten '%ijn, 
terwijl we in werkelijkheid hele nette ménsen %ijn, die 
over hun toeren gedra-aid %ijn door anderen, die ook 
net~e mensen %ijn en ook geen echte wegpiraten. En 

. dan hoeven we niet direct over schuld in de betekenis 
van morele schuld _te gaan praten, maar het resultaat van 
het geheel is toch -maar bedroevend. Wat is hieraan o·'f 
beter, hiertegen te doen ? 

· Het middel is hoogst eenvoudig. Als je van richting vèr
. andert,- als je een weg opkomt, als je inhaalt, als je stopt, 
als je achteruit rijdt, .als je .... doe het dan bedaard; 

. beslist, maar %Ó dat iedereen die ermee te maken heeft 
duidelijk en tijdig %iet wat je gaat doen. En. doè het dan 
ook, %onder aar%elen. Geef de inhaler duidelijk ruimte, 
en passeer_ ruim. Dat centimeterwerk is wel erg knap, 
maar erg irriterend voor de ander. Als je door kunt rijden_· 
en 'door mag rijden, rij dan door. Dat gezapige tempo is 
wel heel netjes, maar soms werkt het op de _%enuwen ván 
de anderen. 
Van de %enuwen van de moderne weggébruiker wordt 
heel wat gevergd, onvermijdelijk veel gevergd. Laten we. 
nu trachten elkaars %enuwen %Oveel mogelijk te sparen. 
Maak die man niet %enuwachtig ! 

. foutieve beslissing. En_ als we ·ons d;an vergissen, ook als 
\ 

Ir. EDMOND NICOLA.S · 

•\. 

Aarzel niet :l 

Niemand, rijdt u 
__ moedwilHg aan 

Aarzelen is een menselijke eigenschap, die in vele en geeft met een gebaar te kennen, dat u ook wer
gevallen is gerechtvaardigd. Niet in het verkeer J. kelijk blijft staan en dat het verkeer kan doorrijden. 
ech.ter . Met name bi j het oversteken kan aarzelen ' Stopt•. m~n voor u, b lijf dan niet angstig_ wachten, 
het tegenovergestelde tot gevolg \hebben van yvat maar loop vlug door naar he·t veilige trottoir. De 
men wi l bereiken, namelijk veilig aan de overkant bestuurder, die u het teken geeft dat u kunt door-
komen. lopen, zal u beslist niet plotseling omver rijden . 

Bent u gedwongen bij afwezigheid van een zebrapad 
tus-sen het drukke verkeer door over te steken, raak ~ 
dan niet in paniek, maar gedraag u rustig en laat 
het rijdende verkeer niet naar uw bedoelingen raden . 
Stap, wa nneer dat verantwoord is; het wegdek op. 
Als u onverhoopt toch midden op de weg geva·ngen 
raakt tussen twee verkeersstromen, wordt dan niet 
zenuwachtig en begin niet met het spelletje va n 
stapje vooruit, stapje ach teruit. Blijf rustig staan 

Is een duidelijke gedragslijn bij het overstekeA on
ontbeerlijk, het Verbond voor Veilig Verkeer wijst 
er op, dat de plaats waarop u oversteekt, ook aan 
bepaalde voorwaarden dient te voldoen. Het is -te 
begrijpen, dat bij het oversteken achter een gepar
keer:de auto, ' het gevarenrisicó orinodig wordt ver
groot. Hetzelfde is het geva l, wanneer u · achter ee.n 
bocht de weg gaat oversteken. 

Een bekend straatbee ld, moeder met een vo lle bood

schappentas aan het stu ur, en "de jongste (,,ik kan haar 

toch niet alleen thuis laten") achterop. Ze· zwálken door 

het verkeer, en ·vergeten richting aan te geven, omdat de 

zware tas het niet toelaat dat één arm vrij wordt gemaakt 

oversteken, op we lk verkee r het moet letten, dat het ge

bruik moet maken van de diensten van een klaar-overtje, 

enz. Herhaa l dat een paar dagen en draai dan de rollen 

eens om: vertel het kind, dat het nu moèder naar school 

moet brengen ! 
· o m het plan van richting te veranderen tijdig en duidelijk 

. aan te geven. En dezelfde volle tas én de beweeglijke 

· spruit ! maken het in strakke koers fietsen wel héél moei-

lijk. Als het kind achterop jonger dan tien jaar is, moet 

het, vo l~ens de wet, ,,gezeten zij n op een doelmatige 

zitplaats met vo ldoende steun voor de rug, handen en 

voeten". Dat heeft deze moeder allemaal keurig in orde, 

daar niet van, maar ... dáár hapert het f?ij andere moe

ders en vaders nog wel ~ens aari ! 

Nog een opmerkirig moet het kind voor· het eerst .naar 
· school gebracht worden, doe ·dat dan de eerste dagen 

niet per fiets. Daar leert het n.l. niets van. Loop een paar 

maal zelf mee ·naar school, eventueel met de fiets aan de 

hand, .en ve rtel uw '. kind dan onderw<=g, wa ar het moet 

: 
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BG ~éelnéming aan het· huidige ëlrukke en ~nelle verk~er kan niet · 
meer worden volstaan met uitsluitend . de kennis van de verkeers
regels en de. to·epassing daarvan. Beg~ip en inzicht in het verkeer 

! zijn ·evenzeer ve.i-eist. Begrip. voor de problemen van de · ander,1 de 
ander in 'de aut~, de ander op de fiets. H et is noodzakelijk tijdig en , 

' - vooral duidelijk kenbaar te maken, wat men gaat doen. Of men -zal 
· stoppen ·of door.rijden, of - men van richting gàát veranderen of · 

' _ niet, enz. Nadert men met grote snelhejd een voorrangsweg of een 
voorrangskruising met de bedoeling pas op het laatste ogenblik' te 
remmen, dan za l liet verkeer dat voorrang heeft, in verwarring · 
worden ·gel5racht. Een ~ielr ijder op de voorrangsweg, die de auto 
van rechts ziet naderen, denkt aanvankelijk, dat de auto zal stoppen, 

. _-·· en hij 'rijdt dus verder. Wpnneer hlj echter ziet, dat de auto geen 
snelhe id schijnt te minderen, zal de .wielrijder ongetwijfe ld uit drang · 
naar - zelfbehoud: een slinger naar- links maken . De kans, dat hij 

, d9arbij _ door- van achteren naderend . verkeer za l worden aange
reden, is n,iet gering. Dit alles had men. kL!nn~n voorkomen door 
geleidelijk snelheid te minderen (daarbij enkele malen het rempe-
daal indrukkend, "om met behulp .vari· de. reml'ichten het achterop 0 

' komend verkee r té w,aarschuwen, , dat men gaat' stoppen), zodat · 
'"· ... :het kruisen.de ve'rkeer duidelijk had kunnen zien, dat de wagen .. '_. . -

'· . 
1 •• 

f 

zou stoppen. 

. \ 

da,g 
• Jongens 
·en'-~ 

, ' 

• • me1s1es 

Wat ik je deze keer wil vertellen begint als' een sprookje. Er· waren · 
eens tw'ee kinderen, een jongen en een me-isj-e. Ze wo~nd:en wel in het
zelfde 'land, maar niet in dezelfde stad en zo kwam het dat ze van elkaars 
b<;staan. niets wisten. Dat duurde voort tot ze al over de twintig waren 
en toen gebeurde _het dat ze elkaar vóor het eerst ontmoetten. Ze werden 
zitlke _geede viienden· dat ze na -een poosj,e besloten altijd samen te · 
blijven en te trouwen. ·Natuurlijk duurde het nog wel enkele jaren 
voordat ze genoeg hadden gespaard. Ook moesten ·ze wachten op een 
huis en toen -ze dat kregen waren ze erg gelukkig. Het was ·een leuk 
huisje met v_oor' en achter een kleine tuin. Wat viel daar veel te ontdek
ken! Het eerste jaar wisten ze nog niet precies welke planten er groeiden, 
.steeds zagen ze weer een ·nieuwe verrassing. In d'e achtertuin .stonden 
dr,ie pereboompjes die in de lente erg mooi bloeiden. Toen het zomer 
werd kwarrJ,en er op de takken kleine pe·erijes te voorsc_hijn. kan jë je 
voorstellen hoe leuk zoiets is in je eigen tuin? Nu liep er achter de 
tuinen van deze huizen een pad, alleen bestemd voor de mensen die 
er w·oonden. Op .een dag -kwamen er kinder·en stiekem in de achtertuin 
en plukten d~ onrijpe -peren van de boompjes. Waarom? Ja, dat vraag 
ik me ook af.- In îeder geval was het jammer en het bleef niet bij deze 
tele"urstèÜing. Toen het najtiar . werd was het ti)d om de bollen in de 
grond te stoppen, tulpen, narcissen, hyacinten en nog veel meer . . De 
winj;er was koud, de tuin kaal en de grond vaak hard bevroren. Zo werd 
het februari en iédereen verheugde zich op de komende lente. In de 
voortuin aan de ·kant van de straat w,achtten tten tulpen rustig op hun 
beurt en toen het zover was lieten ze met trots hun prachtige ·rode kleur 
zien. Deze groep was werkelijk het pronkstuk van de-voortuin . .. . totdat 
er op een ochtenèj. geen tulpen meer waren. In het donker had iemand 
ze meegenomen. 'Jongeris . en ·meisjes, jullie ,zwllen ' in.tussen al wel 
begrepen heb,bèn . dat dit geen spr.ookje is maar werkelijkheid. Het 
gebeurt steeds wèer overal in ons land: 

- Ik fte em aan dat geen van jullie er ooit over denkt om·_zomaar iets weg 
te nemen in eèn winkel zonder te betalen. Dat zou immers diefstal z{jn. 
Maar hoe zit het' dan met de bloemen en de vruchten in een ander zijn 
tuin? Denk er maar eens over na. Dag hoor, tot ziens en eert prettige 
vakantie! 

Tante Hannie. 

.. ., 
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Aèrobatiek . in het verkeer aanleiding lot . verw~r!i_ng 

Het is noodzakelijk tijdig en vooral '·duîdelijk kenbaar· . ~e malèen, 

wat men gaat doen - of men zal stoppen. of doorrijden, of rpen , 

van richting gaat veranderen of ni_et, en1. 

hallo 
allemaal 
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Jongens; wat hag,_ tçmte Ha11,nie juUiê toch weer '.ip.at b;elangrijk( t_e · 
ver.tellen:·Weet je, wat zij. zo zei over-dat w~gnemen van ~loe~en uit 
de .tuin van. een ander, zonder dat je er dan bij :'bedenkt. dat je dan •. 
eigenlijk -een dief be net zo goed als je appels van een- boom pikt, 
dat geldt . eJ: genÎijk p',-~.:ies zo in het verkeer. Nou en_ of; ook in het 
. vérkeer kun je een dief zijn en dieven zijn toch eigenlîjk ,maar slechte 
mensen. Ze stelen iets 'van een ander, waar . die ander missëhien erg op• 
gesteld is en maken -die ander dan rmgelukkig. Of niet soms? Mtsschien 
heb je wel ·een hele fijne fiets en dan zit er ,natuurlijk een slot op. En als 

\ .. 

je dan je fiets ergens neerzet, doe - je het slot nat1,1,urtijk dicht. Maar- · · · · 
misschien vergeet je dat wel eens en als z·e dan je fiets gappen, ben je_ 
hem kwijt en dan heb"jé verdriet. Je vader en je moeder kunnen je maar 

· niet zo maar meteen :èen andere fiets geven, want die kost een heleboel 
geld. En die ander, die je fiets stal? Hij kón' begrijpen>dat ·hij, jê daar· 
verdriet mee doet, m.fl,ar dacht_ hij daar 'wel aan? En nu· ga ik ·het een 
beetje moeilijk voor j.ullie maken. Want in het verkeer .kun je ook dingen 
,,stelen", die-0e niet kunt .,,zien". Jij hebt een fiets, die kun je wel zien , 
en daar ben je gelukkig 11),ee. Maar je ouders, hebben jóu en daar zijn . 
zi,j gelukkig mee. Als jij je fiets kwijt raakt of iemand beschadigt hem, 
heb . ji,j verdriet. Als jou wat overkomt in het verkeer of - wat' toch · 
maar zo dikz.vijls gebeur_t en ·wat zo verschrikkelijk erg is - je _veronge- .-_ 
lukt in het verkeer, dan is er ook wat gestolen: het geluk van Je ouders. 

En nu kun je "geluk" niet zien, maar als je h
1

et kwijt bent, .we~t je dqt . 
heel goed en .dat is heél er,g verdrietig. Wat leren we nu uit mijn verhaal- ; ·. 
-tje? Doe in het verkeer altijd heel voorzichtig en zorg ervoor, dat je 
niets overkomt, want anders steel je het geluk van.je ouders. Daarom, 
kijk altijd goed uit, · speel· geen gevaarlijke spelletjes en wees . altijd Jîeel 
voorzich-tig. Maar denk ·nlet alleen aán jézelf en aan je eigen ouders; ' 

' denk ook a'an alle andere kïndèren en hun ouders. 'Als jij onv,oorzichtig . 
bent in het verkeer en 1.er gebeurt ·.daardoor wat, kan ook een· ander -· · 
daarvan het slachtoffer worden en_ dan heb je het geluk van _anderen 
gestolen. Zo zie je, dat je ook in het verke.er geen "dief" moet zii7:1-- Denk 
je daar vooral ook aan als de vakanties beginnen? Ook dan· . .. geen 
gevaarlijke spelletjes, altijd goed uitkijken en qltijd heel voorzichtig 
zijn. En denk hieraan voorql ·ook als je gaat zwemmen, want ieder jam: _ ., 
verdrinken er weer · kinderen, dikwijls door eigen - onvoorzichtigheid;. 

' Dus jongens, zorg er vooral voor, dat je vakantie een veilige vakantie is, 
voor het geluk van !ie;;:elf en · .... van j~ ouders. 

J.üllie:· te'iev.i:sie-inspecteiir. 
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Rij-examinator 
is loch geen 
eenvoudige zaak 

I1:3- 1963 onderwierpen in Nederland ongeveer 700.000 personen 
zich ~-an het examen dat moet worden afgelegd om het rijbewijs 
te kriJgen en daarmee het recht om aan het gemotoriseerde ver
keer deel te nemen. Ieders lot lag in handen van één man de 
examinator. ' 
~~t voor 7e~ man is dat? Welke waarborgen zijn er dat hij de 
JUiste b~~hssmg_ za~ nemen, dat die beslissing gebaseerd is op 
een eerhJke, obJectieve en deskundige beoordeling van de rij
bekwaamheid van de kandidaat? 
De~e vragen, dikwijls met twijfel gemengd, rijzen jaarlijks bij 
duizenden mensen. Het antwoord erop is: bij de aanstelling 
van examinatoren wordt een strenge selectie toegepast en hun 
werk staat voortdurend onder scherp toezicht. 
De afgifte van rijbewijzen heeft de minister van Verkeer en 
Waterstaat gedelegeerd aan de grote verkeers- en vervoers
bonden. Deze hebben voor de uitvoering van deze taak een 
stichting in het leven geroepen, hef Centraal Bureau voor de 
~fgifte van Rijvaardigheidsbewijzen (CBR), dat gevestigd is 
m Den Ha~g. Het bestuur van deze stichting wordt gevormd 
door vertegenwoordigers van de bonden; het bureau staat onder 
leiding van een directeur. Deze functie wordt nu dertien jaar 
vervuld door de heer H.M. W. Wester laken. 
Voor het CBR werken op het ogenblik 345 examinatoren. Daar
van zijn er honderd in vaste dienst, de Jerigen oefenen dit 
beroep uit als nevenfunctie. Examinatoren worden door het 
bureau 8:~ngesteld uit de kandidaten die zich hebben aangemeld, 
gewoonhJk nadat er per advertentie een oproep is gedaan. 

Rekrutering. 
/ 

De examinatoren in vaste dienst worden vrijwel uitsluitend 
gerekr:uteerd uit het personeel van politie, leger en marechaus
se~. Slechts zij komen als gegadigden in aanmerking die ten,
mmste de rang van hoofdagent, of een daarmee overeenkomende, 
hebben, niet jonger dan dertig jaar en niet ouder dan veertig 
jaar zijn en in het bezit van het politiediploma B. Voor hen die 
het beroep van examinator als nevenfunctie willen uitoefenen, 
gelden de volgende eisen: tenminste 30 jaar oud, tenminste drie 
jaar in het bezit van de rijbewijzen B en E en tenminste drie 
maanden van alle overige rijbewijzen; vaardigheid in het be
sturen van alle motorvoertuigen; door inkomsten uit hoofd
functie of uit andere bronnen financieel onafhankelijk van het 
beroep van examinator; per week twee volle dagen beschikbaar 
v:oor het examineren; niet werkzaam in detailhandel; niet ge
lieerd aan het verzekeringswezen; niet werkzaam in de auto
handel en in het rijschoolwezen; te goeder naam en faam be
kend staan; een ontwikkeling hebben van tenminste het peil 
van de middelbare school. 
Op basis van deze voorwaarden wordt met de kandidaten van 
beide categorieën een gesprek gevoerd. Dan wordt de eerste 
selectie toegepast. Wat daarvan overblijft wordt onderworpen 
aan een psychologische test, waarbij in het bijzonder op de 
karaktereigenschappen van de kandidaten wordt gelet. Dat is 
de basis voor de tweede selectie. 

Opleiding. 

Wie hier gunstig uit tevoorschijn komt, wordt onderworpen aan 
een examen. Dat houdt in twee uur theorie, voornamelijk over 
de wegenverkeerswet en het wegenverkeersreglement en een 
rijproef van drie kwartier. De geslaagden krijgen daarna een 
opleiding, een administratieve op het kantoor ·van het CBR 
en een praktische bij een inspecteur en een examinator. Ten
slotte worden zij, na ongeveer drie maanden, getest door het 
hoofd van de buitendienst van het CBR. 
Het moet de kandidaten, die . willen examineren dus niet in de 
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eerste plaats om een bijverdienste te doen zijn. Indien men dat 
merkt, dan worden zij onmiddellijk uitgesloten. Hun motieven 
moeten op de een of andere manier in aanzienlijke mate van 
ideële aard zijn, bijv. dat zij door dit werk een bijdrage willen 
leveren voor een veiliger verkeer. 

Waarom één? 

Waarom maar één examinator? 
Ook in andere landèn wordt daarmee steeds slechts één exami
nator belast. Dit nog afgezien van de vraag hoe men daarvoor 
voldoende geschikte examinatoren zou vinden. Bovendien zou 
de rijvaardigheidsproef er waarschijnlijk zwaarder door wor
den. Niet omdat er andere eisen zouden worden gesteld, maar 
omdat de kandidaten al zeer gespannen zijn, wanneer slechts 
één man hen voortdurend op de vingers kijkt. Dat zou nog veel 
erger worden, wanneer ze ook in hun rug een paar ogen op 
zich gericht voelden. 

Mensen maken het ell- - "'f dikwijls nodeloos moeilijk en zij realiseren zich zelden 
wat daarvan de gevols~ kunnen zijn. Stelt u eens voor wat zou hebben kunnen 
gebeuren, indien de •chauffeur van de vrachtwagen één oogje aan deze onvoor
zichtige dame zou hebben gewaagd, en hij dus voor één ogenblik het verkeer 
vóór hem uit het oog zou hebben verloren : .. 1 

De examinatoren ·eten echter dat zij onder controle staan van 
de inspecteurs, wo.J van er zeven dag in dag uit toezicht houden. 
Het lijkt ook niet aannemelijk dat de examinatoren behoefte 
hebben om de kandidaten uit financiële overwegingen te laten· 
stranden. Voorop staat dat de meesten gewoon als mens in de 
eerste plaats geneigd zijn iemand te laten slagen. Alleen uit 
overwegingen van verkeersveiligheid moeten zij echter streng 
zijn. Maar bovendien worden zij per uur betaald en behoeven 
zij de mensen niet te laten terugkomen om meer uren te maken. 
Zij hebben het met nieuwe aanvragen al druk genoeg. En ten
slotte zijn zij gebonden aan een maximum aantal examens per 
jaar. 
Het aantal gegadigden voor de functie van examinator is aan 
de lage kant. Dat komt niet door de honorering, want die wordt 
de sollicitanten niet bekend gemaakt. Veeleer zijn het de zware 
eisen die de mensen ervan weerhouden zich aan te melden. 
Op 11 november 1958 .waren er dat jaar 334.658 examens ?-fge
nomen; op dezelfde datum van 1959: 369.657; 1960: 395.382; 1961: 
543.019; 1962: 550.932 en in 1963 was dit cijfer gestegen tot 618.812. 
In vijf jaar dus bijna een verdubbeling. 
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