
Handhaven 

 
Dertig kilometer is de snelheidsgrens al een tijdje in ons dorp. Althans op vele plekken. Het 

zorgt voor meer rust en vooral veiligheid en dat is, met soms de grote drukte op het 

Dorpsplein, waardevol. Al die ouders met kroost lopen er zo nu toch maar heel wat 

genoeglijker bij. Nou vertel ik natuurlijk niets nieuws dat er personen zijn die deze 

snelheidslimiet aan hun, vaak slecht gepoetste, laarzen lappen. Dat betreft zowel gasten als 

eigen inwoners. Vorige week hield ik, lopend op het trottoir tegenover de Seinpost, mijn hart 

vast toen een auto met grote snelheid een vrachtauto ging inhalen. Voor de bocht bij 

Dorpszicht lukte het. Je moet er niet aan denken wat er had kunnen gebeuren als van de 

andere kant een tegenligger aan was komen rijden. Maar ja, zolang zulke dingen ongestraft 

blijven zal het moeilijk te stoppen zijn. Geen ordehandhavers meer die dat soort wegpiraten in 

de kladden kunnen pakken. 

Dat was vroeger wel anders. Er werd gehandhaafd en gestraft. Een voorbeeld. 

Ik reed in 1962 op een, geleend, Solexje door den Haag toen het kleine knalpotje er af viel. 

Zonder reed het ook wel maar een kersverse, nieuwbakken agent vond dat de geluidsbarrière 

werd doorbroken en slingerde me op de bon. De girokaart die daarna op de mat viel belastte 

me met 25 gulden. Een enorm bedrag voor mij in die dagen. Ik mocht voorkomen om het 

vonnis, en zeker het bedrag, aan te vechten. Vóór mij was een man die op de bon geslingerd 

was voor het rijden op een fiets met te weinig licht van zijn koplamp. Hij hield een uitvoerig, 

technisch betoog dat hij, wegens doorlopende mankementen aan de dynamo, weer was 

overgestapt op het rijden met een carbidlamp. Van voor de oorlog. Het liep al tegen half een 

en de rechters waren aan hun uitsmijter bij de lunchpauze toe. Ze kregen overduidelijk de pest 

in bij die langdurige uitleg. De man mocht kiezen. De f 25, --  betalen of een verdubbeling 

van het bedrag tegemoet zien. Toen was ik aan de beurt. Tijd om argumenten in te brengen 

kreeg ik niet. Zonder nog wat gezegd te kunnen hebben mocht ik ook kiezen. Ik koos eieren 

voor mijn geld. 
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