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land-affaire
IÐer0ep

VONI\ISSEI\
)ERD.

ìlad.

ositeit bestond.'tiediger: Vindt'
, verstandig, dat de
Mussert naar het
re Zand ging?
lspecteur: Hij'rekening moeten

rden met de ont-
.ambaarheid van de

bevoiÈing.
Mr. Van Vessem,

de verdediger van ir.
Mussert, wil dan enkele
vragen ¡tellen aan com-missaris Schreuder,
doch dit kan hij in dit
proces niet doen, daar
de heer Ùfussert op het
oogenþlik getuige is.
Nfoeili.ik geval De pre-
sideirt besluit dan, als
ir.:Mussert als getuige
gehoord zal zijn, hem
eien rveer verdachte te
Ìnaken, opdat de heer
Van Vessern zljn vragen
kan stellen.

De heer Mussert
treedt dan op als getui-
g€. Hij verklaart, dat
hlj eerst een klap ge-
kregen heeft, toen eenklap teruggegeven
heeft, toen wedelom

Spottemij 0f Sottenrij.

er op het Blauwe Zatd naar beide
.ten fouten ziJn gemaakt. Het is een fout
,r de N. S. 8., zoo zeg:t, hij', om driemaal in
week deze buurt af te stroopen. Ten slotte

t de politie met den last, Maar van de andere
jde was het een fout om van verborgen plek-

:en met steenen te gooien. Ik heb de overtui-
ling, dat de N. S. B.'ers steeds die bescher-
ming hebben gekregen, waarop z{j als Neder-
pnders recht hebben.

De verdediger, mr. Heemskerk: Hebt u
',1 eens weerafdeelingen meegemaakt?'nspecteur (lachend): Aan beide zijden
ien weerafdeelingen.
'r e s i d e n t: taat ons niet te ver afdrvalen.

hebben hier met een eenvoudige mishan-
ng te doen, op 14 Mei van het vorige jaar

. 3egcl. Wij weten nu r¡'el, dat er een groote

Mr. Van Vessem
betreetlt het gerechts.

gebouw
een klap kreeg en daarop het zv¡eepje trok.

Melchers, de verdachte, met forsche
stem: Als ik hem het eerste een klap had ge-
geven, had hij nooit meer een zweepJe kunnen
gebruiken.

De verdediger, mr. Heemskerk, stelt
nog twee vragen aan den heer Mussert: Wistr dat er een fotograaf van de beweging aan-
vezig was?Ir. Musser.ü Neen,

Mr. H e e m sk erk: Wist u dat uw chauffeur
n revolver droeg?r'. Musserf;

14 April, Mevrouw, heeft u al ge.
zwikkerd?

- Maar meneer!!
Het is een erg prettige bezigheid,

rnevrouw!

- 
.Wat vermeet u om mij. . . .

- Zwikkeren, . mevrouw, doen wij straks
allemaal!

- Het kan zijn, meneer. maar als u denkt,
dat ik mlj tot zulke. . . . . .

- Het 1s .even onschuldig als nuttig, me-
vrou\ ¡. Toen u vanochtend dat schoone lied
aanhief: ,,Träume nicht. mein Herzlein, träume
nicht". heb ik gezwikkerd.

- U is.wel complimenteus, dat moet ik
zeg$en.

- Het drong door drie plafonds heen, nìe-
vroulv, en bij het zwikkeren constateerde ik,
dat u twaalf dêcibels te hard was.

- U zegt?

- Twaalf decibels en daar. eergister"en de
karitonrechter een automobilist tot een gulden
boete veroordeelde, omdat zijn hool'n te. veêl
zwikkerde, meen ik u te moeten waarschuwen,
{at u wel eens tot een boete van twaalf gulden
kon veroordeeld worden, v/ant nu de geluiden
buitenshuis gezwikkerd worden, ligt het voor
de hand, dat het larvaai binnenshuis........

- Dank u!
- ook gezu'ikkerd wordt. Ik rnag u er u'el

opmerkzaam op maken, clat u1v raclio veel te
veel zrvikkert. Toen ik mi.i gistelavond ver
diepen lrilde in het feujlleton, had u dans-
muziek aan, drie en tachtig zrvikkers te hald
mevrouw, en iets later hoorcle ik hoe u in urv
keuken een hartig 'lvoordje sprâk tegen Tl'ude,
die eerst een rlekschaal had laten vallen ---
zestien decibels te hard - en daarna u varl re-
pliek diende en daarbij de rvettelijke zrvikker-
grens verre overschreed. Volgens rni.jn zu'ikker'
dertig gutden, subs. dertig dagen. Gisternaebt
kwam uw echtgenoot lvat laât thuis. Ee|st
zwikkerde hij met den nachtwaker, omdat 1ìü
het sleutelgat niet kon vinden - 16 te veel -stommelde op de trap - plus 23 - zette de
waterkraan open en begon te zingen van: 'Wij
leven vrij, wij leven bllj op Neerlands dier-
b'ren grond" - het had hem voor clen kanton-
rechter een honderd pop of zoo kunnet'r kosten
en toen u hem vanochtencl aan het ontbiit in
welgekozen bervoordiirgen op zijn geclrag attent
maakte, sloeg de zwikker door. Een oogenblik
mevrouw, ik hoor' den gemeentelijken vttilnis-
wagen aankomen - even zwikkeren - net lvat
ik dacht - 153 te veel. Naast het bridgeu,
mevrouw, zal het z'n'ikkeren een andere harts-
tocht worden, rvij zullen zwikker-clubs kriigen
en .zwikker'-dagen en het familieleven zal veel
vreedzam* worden, want zoodra een der huis-
genooten àicin aan stemgeluid te buiten gaat,
zal men hem niet nog iets luider beantwoorden,
doch eenvoudig den zwikker voor den dag
halen en ontwapend zal lnij zijn. Als er tus-
schen de staten ook gezwikkerd v¡ordt, zal de
'Wereldvrede in aantocht zün, zoodat u ziet,
mevrouw, welk een invloed het instrumêntje van
professor Zwikker heeft. Tot genoegen me'
vrouw, en zwikkert u pleizierig..'...

(Nadruk verboden.)

niets, Niet in het minst werkte men mee.
F r e s 1d e n t: Men heeft buitengewoon groo-

te moeite gehad om ,r;erklaringen te kriigen.- - ,e r, -râhen hang om te spreken? Bâng
.,- J-^Lt^



r subsidie,

: K.L.M.

)chtendblad - Tweede Blad.

{MSTERDAM
AAR
IN?

Critielc in den
gemeenteraad.

ll, 14 April, - Ds verhou'
ile l(.l.ilt. en Schiphol is in

'aatl ter sprake gekornen. naar
r ile interpellatie van den heer
arover eenige vragen hail ge
itvoerige rede heeft gehoutlen.
:de eerst aan den aankoop van
: buitenland, terwljl de Neder-
tuigindustrie gepasseerd werd.
rt bericht van clen aankoop van
rr de K.L.M. in Den Haag. Bij
le vraag, hoe dit mogeliik was,
.n Amsterdam 1100 man perso'
L.M. rverkzaam was en in Den
200 personen. Hij had daarom
de financieele toestand van de
r verband met de regeerings-
rtoe verschillende overeenkom-
zijn tusschen de onderneming
i'en slotte werd in 1930 vastge.
subsidie van jaar tot jaar zou
d. Per jaar is f õ4?.800 srrbsidie
op de begrooting 1938.
lat het in de bedoeling ligt van
it de K.L.M. terug te trekl(en. De
elneming is zeer gering na de
ìnisatie.
rvees spr. er op, dat het sub.

I is voor een sluitende explo!
;een goedgeefschheid. Dit blijkt
aarden. In dit licht moet men
rkoop in Den Haag zien. Er is
rn grond gekocht; de helft is
rld en over vijf jaar moet de
betaald worden! Als men het

t, zal het nieuwe gebouw één
nillioen kosten. Hoe zal dat met
:aan?

er Posterijen.
e van het Rijk is f 547.800. Nu
ari de P. T. T.
rostvervoer op de lndië-lijn be-
lgewicht steeg door het in dienst
: Douglas D C 3-toestellen op de
sterdam-Bandoeng op 5 Juni
K.G. op 1100 K.G. per week in
Dit is te lezen: per machine.

t936 twee diensten, in 1937 2 tot
aarna drie. De porti voor brieven
¡ni 1937 dus 121/z cent, in plaats
Lchtrecht. Voor 1936 is nauwkeu.
nen de versoedinq per K.G. ver.

3

Spotternij 0f Sotternij.

aar lcantoorgehouw van
in Den Haag

Teleurstellin
over de
K.L.M.

rvrAl' sisteravond in den Raad van de hoofd'
W rr"J Ís gezegd over het beleid van den
K.L.M.-directeur, die bij de stichting van zlin
nieuw hoofdkantoor zelfs niet heeft overwo'
gen Amsterdam als hoofdzetel te kiezen, zal
clen Amsterdammers uit het hart zijn gegrepen'
En al moge cle interpellatie van den heer
Crucq over deze aangelegenheid dan ook geen
direct resultaat hebben gehad, onget'wijfcld
zaì het voor later baten afwerpen, dat eens
ronduit is verklaard, hoe de houcting van den
heer Plesman in de boogste mate grievend
en teleurstellend wordt geacht voor het ge'
meentebestuur, den Raad en de burgerli en
strijdig met een goede moraal. Na al de offers,
die men zidn zoo blljmoedig getroost heeft ten
bate van de luchtllaven en de K.L'M', had
Amsterdam beter verdiend. Het Dageliiksch
Bestuur der gemeeute treft geen enkele blaam.
Zoodra bij geruchte \{as vernomen, welke voor'
nemens de K.L,M. koesterde, is men in actie
gekomen. Maar zelfs at had men den grond
voor niets ter beschikking gesteld, dan nog
wenschte de heer Plesman zijn hoofdzetel
niet naar Amsterdam te verplaatsen' En van
de regeeriug was geen hulp te verwachten.
Want de minister zag in dit geval een simpele
verhuizing, een kwestie van intern bedrijfs'
beleid. . . .

In alle opzichten lvas men teleurgesteld. ln
de eerste plaats over de wijze' waarop het ge'
meentebestuur kennis had gekregen van de
plannen tot stíchting van een nieuw hoofd'
gebouw. En dan over de krehandeiing' die men
van de zljde der K.L.M. heeft ondervonden.

De interpellant had van de zaak veel werk
gemaakt. Met de grondigheid van een nauw'
gezet accountant is hij de bedrijfspositie cler
K.L.M. nagegaan. En ondanks zijñ ui[voel'ig'
vaak scherp, betoog met een schier duizeling'
rvekkend cijfermateriaat, had hij de volle aan'
dacht van den raad. Want Schiphol en de lucht'
vaartbelangen leven in de burgeríj.

Hij becijferde, dat Amsterdam met de hii'
dragen in Rijkssubsidie en P.T.'I.-toelage' be'
nevens de tegemoetkoming in den vorm van
lage huren voor de loodsen en.gebouwen' ln
totaal per jaar de K.L.M. steunt met f 585.Õ00
uit de gemeentekas. Het eenige cijfer' dat Den

14 Aprit. - ;;, heeft u el src-
zwikkercl?

- Maar meneer!!
Het is een erg prettige bezigheld,

mevrour'!
- Wat vermeet u om mij. . . .

- Zwikkeren, mevrouw, doen *'ij straks
allemaal!

- Het kan z!jn, meneer, maar als u denkt,
clat ik mij tot zulke. . . . . .

- Het is even onschuldig als nuttig, me.
vrourv. Toeu u vanochtend dat schoone lied
aanhief: ,,Träume nicht, mein Herzlein, träume
nicht", heb ik gezwikkerd.

- U is Ïr'el complimenteus, dat moet ik
zeggen.

- Het drong door drie plafonds heen, me-
vrouw, en bij het zwikkeren constateerde ik,
clat u twaalf decibels te hard ¡vas.

- ÍJ zegt?

- Twaalf decibels en daar eergisteren de
kantonrechter een automobilist tot een gulden
boete veroordeelde, omdat zÜn hoorn te veel
zrvikkerde, meen ik u te moeten waarschuwen,
dat u wel eens tot een boete van twaalf gulden
kon veroordeeld worden, want nu de geluiden
buitenshuis gezwikkerd worden, ligt het voor
cle hand, dat het lawaai binnenshuis. . . ' . .

- Dank u!

- ook gezwikkerd rvordt. Ik mag u er wel
opmerkzaam op maken, clat urv raclio veel te
vèel zrvikkert. Toen ik mij gisteravond ver'
diepen wilde in het feuilieton, had u dans'
muziek aan, drie en tachtig zwikkers te harci
mevrouw, en iets later hoorde ik hoe u in uw
keuken een hartig lr'oordje sprak tegen Trude,
clie eerst een clekschaal had laten vallen -
zestien decibels te hard - en daarna u van re'
pliek diende en daarbij de wettelijke zwikker-
grens verre overschreed, Volgens miin zwikker
clertig gulden, subs. dertig dagen. Gisternacht
krvam urv echtgenoot lvat laat thuis. Eerst
zrvikkerde hij met den nachtr¡'aker, omdat hij
het sleutelgat niet kon vinden - 16 te veel -
stommelde op de trap - plus 23 - zette de
waterkraan open en begon te zingen van: Wij
leven vrij, wij leven blij op Neerlands dier"
b'ren groncl" - het had hem voor den kanton-
rechter een hondeld pop of zoo l<unnen kosten
en toen u hem vanochtend aan het ontbiit ín
rvelgekozen belvoordingen op ztjn gedrag atteni
maakte, sloeg de zwikl<er door. Een oogenblik
mevrouw, ik hoor den gemeentelijken vuilnis'
lvagen aankomen - even zwikkeren - net wãt
ik ctacht - 153 te veel. Naast het bridgen,
mevrouw, zal het zwikkeren een andere harts'
tocht worden, wij zullen zwikker'clubs krijgen
en zrvikker-dagen en het familieleven zal veel
vreedzamer rvorden, lvant zoodra eetl der huis'
genooten zich aan stemgeluid te buiten gaar,
zal men hem niet nog iets luider beantrvoorden,
doch eenvoudig clen zt'ikker voor den clag
lralen en ontwapend zal hii zijn' Als er tus'
schen de staten ook gezrvikkerd wordt, zal de
-Wereldvrecte in aantocht ziin, zoodat u ziet'
mevrou1ry', welk een invloed het instrumentje van
professor Zwikker heeft, Tot genoegen me-
vrouw, en z¡¡'ihkert u pleizierig " " '

(Naclruk'vet'boden.)
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T Juri. -;;;rjgr zrin ,,stiire.
brigade" welke¿tl optreclen tegen menschen
clie noodeloos veel lawaai in de staal maken.'Een voorlreffelijke maatregel. Gij woont ín
eeu der vele doorzichtige, tloorhoorbare flats
in den schoonen huizengordel om de stad en
uw buurman heeft een tweeling gekregen.
Lieve, rozige kintlertjes die echter allebei last
hebben van krampjes in de buik - een familie-
kwaal. Des nachts zij,n .deze krampjes het
hevigst en g{i hoort de lievelingen drie flats

. schleeuwen. Wat ,doet, gij o','er eenige
weken? Gij grijpt de telefoon en schelt onzen
gtiltedictator, Commissaris Bakker, op en iegt
hem het geval uit. Hier is noodeloos veel la-
waai. Drie minuten later hoort gij den motor
der stiltebrigatle aanstormen. .de schel brj uw
buren overgaan en zware steppen rler brÍgade
op hun fuap, Zü komen me.t Professor Zwik-
ker's geluidsmeter en intlerdaacl - er is hier
te veel noocleloos lawaai, maar terwijl Jantje
0.12 decibel te veel gelui.rl geeft, is het cijfer
van Pietje, de anclere helft van den tweeling,
8.65 decibel. 'Wat moet de brigade in zulk
een geval aloen? Pietje oppakken en meene-
men, ondank's de protesten yan de gelukkige
ouders? Of is zij, voor alle mogeliJke geval-
len, ultgerust met een ftesch fenkelwater om
Pietje's geluirl rte stillen ?

Ân.tler, nog ernstiger geval: Zltting van alen
Gemeenteraad. Het lid 'Wijnkoop vraagt het
woord over {le ,,Or.ale". Op de gereserveerde
tribune zit de brÍgaale en zwikkert. De wijzer
van tle decibelklok begint wikl te draaien. De
voorzitter hamert - nieuwe stíjging der deci-
bels - de communistische fractie steunt haar
Iid met vriendelijke uitroepen - de zwikker
zwikkert allerhevigst cle oranje-rootlen
schreeuwen er tusschen d,oor, één der vrouwe-
lijke raadsletlen geett felle gilletjes, het ge-
luicl van 'Walrave Boissevain komt aanrollen
als een verre donder, een wethouder glijdt

I met een plons van zijn zetel, op de putlieke
I tribune roept er een ,,katies", rle naaìd vanirlen z¡¡ikker is rootigloeÍencl van het draaien
I en dan verheft. rle aanvoertler der brigatle
zich en brult: ,,Stilte!! Er is hier 176.43 deci-
' ,l fe yeel noodeloos lawaai. Zal ik hem maar

:ênêhên, Meneer de Burgemeester?" Eln dan
gaat vriend David de zaal t1t, onderwijl de
vurige protesten van zíjn partijgenooten de
decibels nog eenige grarlen doen stijgen.

En wilt, gij een tlerde geval?
In een van onze schouwburgen tre€alt eeü

acteur op, alie. zeer sterke stukken zeer sterk
speel't en Ín de sterkste scène van zijn sterkste
stuk zet hij zoodanig zijn stem uit, tlat het
rlecor begint te wankelen én Da&r beneden
komt, net als hij zfin medemÍunaar biJ de
keel grijpt. De stiltebrigarle, door omwonenden
gewaarschuwrl, is aanwezig en inclerclaa,cl -het te veel aan nootleloos lawaai is er. ,,Zak-
ken!" beveelt de stiltebrigarlier, waarop het,
door het sterke s'pel in vuur geraak'te Þubliek,
nog meer gaat laaien, cle parterre-stoeleu los-
wr\ngt en er mee gaat gooien. De tlecibels
wijzen een record aan.

Eln hoe moet het gãan bfi een interlantl-
wedstrijd als d€ schefdsrechter, net els Bak-
huys zal inschieten en gehaakt wordt, de tegen-
pat'tij een vrijen schop geeft?

De brigade zal zwikEers te kort ko:nea....
(Nadruùc verbod,en,)
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was
:e verteg'en $'oordigingen (le
., welke haar goeddachten.
jkbaar voor een dergelijire
cìe goedkeuring cler Kamer.
xoord zal aan tìuideli.ikhcid
overlaten: Het is mijn ue.
:rbarrtl met uit Londen ont.
gen, aân den ministerraad
'oor tc stellen, tle regeering
el te erkenner¡."

tt)ellenl
rgcle verder, dat er in Spanie
nsche legeering geweest ts,
r zich geclurencle meer dalr
rcht tegen de nationaiistelt
iedel'l eind Januari echter ls
1ébâcle in Catalonië is geko-
:ft zich vrijwel zonder strijd
clan 400.000 personen, onder
van het vltrchtencle legei',

rens overgekonìèn. ,,Dat ziji-t
rde il< rekening te houden
: nit.
1,u, de,t er een derde
edi.gen is. Ik weet dit

ook, maúT constateer
I geheele grens door de
Franco bezet i,s. Ju,i,st
', derde grens te uerde-
bben, wi,l i,k met de re-
Lr g o s b etr eltking en u an
'schap aanknoopen en

'en, clat voor het gouvertle.
nog doeltreffei-ìde \,1'eerstancl
hulp van buiten af? \ /ie ge-

'stand in het allerbeste gev:tl
¡ rveken zal kunnen duren?
:n1, Ãzait,a".
]t dezen naam noemde, weer.
rgelach bij linl<sch, waarop
rgeerde en verklaarde, dat hij
den president van de Spaan-
de diepte van de Spaansche
besefte. Deze verklaring be-
applaus bij de llnksche groe-
ndigheid, wat betreft cle ove-
zun betoog, naluttrlijk niet
ranken stal<en.
ide voorts mecle, clat Azaña
leden het nuttelooze vatl ver-
had ingezien en op het slui
: aangedrougen had.
þa8. 2, tweede kolom).

Stríjd tugen
op l,asse

raalc in een
proefproces.

ó

Vrijsp

------
(\¡an onzen corresporìclerlt),

GRONINGEN, 24 Febr. - llet vaststellen
van gelttitlsovert::edingeu met behulp varl den
z.g. silenta-meter kaÌl geen basis vornìel-I voor
een veroordeelend vonnis. Tot tleze conclusie
h$,am zoowel cle ambtelraal' \¡¿ì11 het O.M., mr.
A. \\¡. Barou van Imhoff, als tìe kantout'ech'
ter te Groningell, ìl1r' W' J. ÙI. Wee' -''a, bli
cle vanclaag voortgezette behaucleÌin,'1,¡o .,ä her'
proefproces cloor tle Groninger verkei\''politie
uitgelokt, ten eincle een tlitspraal( t(" krijgen
over de vraag of lnet clen silelltâ-lneter van

¡trof. Zrvikker te Delft overtreclin¡Jell van de

bepalingen in zake cle geluidssterkte van auto'
hoorns, welke volgens cle betreffetlde milliste'
rieele notor- en rijl¡¡ielbeschikking niet sterker
mag zijn dan 95 decil:els, o¡r afcloende wijze
liLlnnen rvorden vastgesteld.

O1r grond van opmetingen, geclaatt zoorvel
lnet clen silenta-rneter als nret clen z.g. sono-
meter en de cìaarbij vastgesteltle verscltillen,
meende de Groninger politie clit te tÌloeten be-
twrjfelen, waarom zij dan ool< eett afwâchten-
de houding heeft aangeDonlell $¡at l¡etreft het
in gebruik nemen van deu silenta¡neter, welke
o.rn. reeds geruimeir tüd $/orclt gellezigd door
de Amsterdatnsche politie.

Veertien clagen geledeu .heeft de .l{anton-
Iechter zich ook reeds met cleze zaali bezigge-
houden, ten slotte cle zitting 'werd ver'-

Van Stat'k
waarbij

naar het
het stadsgelvoel, lt'aar

plaatst
buiten

\¡e)
ds

Een schijnilooile lag maar te
rvachten,

fTren err dâgon en nachten.
slaai' plots' staat hü oP'
Zijn vreugil'stiJgt ten top!
TIP VAN BOOT'ú schoot helrl

in ile gedachtên.

!nz, A, G. te Àmsterdam
ontving een flesch TÍp,

TUNCH DINER SOUPER

IlT eDPA.LONI'9
REST'AURANT DE GRANDE CARTE
TTEIDSCHEKADE 90 AIÍSTERDAIU.
( Ingezonden l\Iedecteelin g)

deeling)

L..POLBN?9
ur,scHí Kor¡¡'tItHUIs'

lam, lVladerasaus.
deeling) 13688

PEREZ-
IDDEZISCITE TAPIJlI'N
Alnsterdartr, Siügel 480, bij Koningsltlei¡

Handgeknoopte Oostersche
tapüten 2iin mooi en niet duur

98ã

8498

I

(Ingezonden llededeeling) veroordeelend von

het, luwucti l{ew Yor

schroeuen?
GELT]IDSMETER WAAROP RECHTER

I\IET I(Ai\ AFGAAI\.
DN

Den

effecteu
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Dtoevelt en -opllrctil'tgell tncl cletl alttoìtool'tr
i:"r"il"ìr ,,r'et'tláchte", rnr' N. J' Polali, zijtt ge-

nór- À". 
-Vanclaag is in aansluiting daaraan

,l;'iì:"c. Huizing, assistent vatr plof' dr". C' E'
Bu"lãìoltr., optrieuu' als getuige'desl<ttudige ge'
hoorlrl. Dat cle silenta-illetel bij de niettwe proe-
ver- ì,nlanS|jike versclìilleìì \'erloollde itr ver'
suiiit ins -nret ¿e resrtltaten bii het destijcls
iiooi.,l""potitie geilnsceneelcìe proef-1rt'oces, ter-
u'iir rie åotloun"tet lìagelìocg dezelfde tiitl(onì'
stËn onf. zul - naal tle nreening vall den des'
kuntliec - rvaa|schijnlijl< lnoeten wo|den toe'
gesclliôven, hoewel dit niet mct absolt"tte ze-
[erheict is te zeggeil, aan cle resonantie-effec-
ten van clen silenta¡neter, \\'aardoor afrvijkin-
gctì vaìr 15 cìecibel naar boven n-rogelijk zijn'

Ntet betrouwbder,
rf^, Huizing oordeelde, clat itÌ het algeineen

rtrên-* j silenta-lueter niet op betror'twbare wij-
llLzc oiÏ¡s1it*an van cte gcltli(lsslerl(te van wil-

lel(erlrige autoclaxons l<ttnnell wortìen ge-
claan. IVIet den sono-meter is dat cìaareutegen
z.i. ri'el het geval.

I,Ir. v. Iurhof f : Maar bestaat de r-uogelijk-
heid, clat el b.r'. over een jaar weer een andere
metel is, well(e eenzelfde couclttsie wettigt ten
aânzien van clen sono-lneter, als nu met betrek-
king tot den silenta-meter het geval is?

Di'. Hr-riziug zette uiteen, tiat de sono-
mete| volcloet aan cle norlllen, rvelke een Ame-
ril(aansche, wetenschappelijke colrìmissie daar-
voor heeft vastgesteld en wellce een stabilisatie
beteekenen van de eisclren, die aan geluidme-
tels tnoeten $'olclen gestelcl. De vraag van het,
O.M. meencle de cleskundige dus ontketnend te
durven bearrtrvoo|clen

Mi'. Van Imhoff, daarna r,equisitoir ne.
nreude, wÊes er op, dat het hie.i'om een belang.
rijke vraåg gaal. De toestard is imrners zoo,
dat cle politie te Aristerdam gehlidsovertreclin.
gerì vaststelt tnet behulp van cìen silenla-meter
en i .lreeft hielvoor steun gevonden in een
uitsl:.,¡ . r, r'an dc I'echtbank Le Alnsterdaln.

'tieilrilten veroorcleelingen zljn dan ook
reeds gevolgd. Nlaar is cleze rneter hiervoor vol-
doellcle belrouwbaar? Gelet op hetgeen in cleze
zaak is l<omen vast te staan, mede in velband
met cle verklarirrgen van clen deskundi€íe, dr,
fluizing, beantu¡oordde mr. Van Imhoff deze
traag ontkennencl en meende hij, clat opmetin-
gen met dezen meter geen basis voor een ver.
oordeelend vonnis kunnen vormen. Wel zal
men ech¿er af l<unnen gaall op de resultaten
van den scno-lneter.
. Spr. vroeg derhalve vrijspraah tet-Ì aanzienyan de in het onclêrhavige liroefproces vaslge.
stelde,,overtreding", waarbi.; de silenta-meier
€€n ¿¿nrut decibels boven ds 100 aanwees, [er-¡rijl echter cle souo-n.1eter slechts tot eell aan.
¡¿l van 92 krvam. NIet betrehking tot de over-
treding, waarbrj beide melers toi ouur de 100
decibels kwamen, vroeg hij veroorcleeling vall
mr.. Polak tot .f l. boete subs. ee¡ clag hech-
ter-ris.

De lçantonrechter, mr. Weersma, bleek


