
Openbare Veiligheid 

Lij gelegenheid dat de Raad eener aanzienlijke 

zienlijke gemeente in ons arrondissement 
zich bezig hield met eene verbeterde inrigting 

rigting der nachtwachtdienst ,  kwam aldaar 

daar ook ter sprake de vraag :  of de 

nachtwacht als van ouds gebruik zal maken 

ken van de klep telkens als de ronde gedaan 

daan wordt ,  � dan wel ,  of alleen bij 

buitengewone gelegenheden ,  � zoo als 

dit in den laatsten tijd plaats had de 

klep moet geslagen worden 
Vreemd kwam ’t ons voor ,  dat er nog 

vier leden in dien Baad gevonden worden 
die zich verklaarden vóór het kleppen als 

van ouds � Wanneer men toch nagaat 
den oorsprong van die oude gewoonte om 

op bepaalde oogenblikken ,  door de nachtwacht 

wacht de klep te doen slaan ,  � en als 

men de gevolgen daarvan overweegt en 

het doel van de nachtwacht daarbij in 

aanmerking neemt dan toch ,  komt men 
als van zelf ,  tot het besluit dat het geregeld 

regeld kleppen eene verouderde gewoonte 
is ,  en dat ,  in den tcgenwoordigen tijd 

<le klep moet gehoord worden alleen bij 

buitengewone gelegenheden ,  bij het ontwaren 

waren van brand en � voor zoo verre 
bijstand en hulp noodzakelijk geacht wordt 

bij betrapping en aanhouding van dieven 
en smokkelaars ,  bij aanranding van personen 

sonen en dergelijke omstandigheden Men 
zou ,  bij eenig nadenken ,  veeleer aan de 

nachtwacht voorschrijven om niet op 
klompen 

pen ,  maar op ,  met vilten zooien voorziene 

ziene schoenen te gaan 

Dat in vroeger eeuwen (want het kleppermansambt 

permansambt dagteekent reeds uit zeer 

ouden tijd ,  dat in vroeger eeuwen ieder 
heel of half uur geklept werd ,  dit vond 

eene oorzaak in het bijna algemeen gemis 

’van uurwerken ;  in den tijd toen in vele 

steden ,  slechts de torenklok ’s nachts het 

uurverkondigde � kon het zijn nut hebben 

ben dat dit met luide stem werd uitgeroepen 

roepen thans echter zal ieder toestemmen 
dat dit volstrekt niet meer noodig is 

nu in de geringste woning een uurwijzer 

zer klok of horlogie wordt gevonden 

In den ouden tijd had ’t kleppen eenig 
nut maar het had ook zijne nadeelige 
zijde � en thans ,  nu ’t nut van het 

uitroepen des tijds niet meer bestaat ,  zou 

men ,  bij het laten voortbestaan van die 

oude gewoonte ,  alleen de nadeelen ook 

behouden 

Het doel van de nachtwacht is ,  � te 

waken voor devrust en veiligheid van 

personen en eigendommen De tegenwoordige 

dige nachtwacht behoort te zijn :  waker 

(tegen brand enz - agent van policie 

(ter bewaring van rust en veiligheid en 

ambtenaar van de belastingen (tegen smokkelhandel 

kelhandel enz Als waker moet hij eene 

klep bij zich dragen om ,  ingeval van 

brand of ander ongeval ,  een sein te geven 

maar als agent van policie en als belast 

om smokkelaars aan te houden ,  mag hij 

geen gebruik maken van de klep ,  
evenmin 

min als van iets wat zijne onmiddelijke 

nabijheid kan aanwijzen of verraden ;  de 

nachtwacht is geen dieven-ya ;  bij is 

dieven-aan ,� en wat zou men er 

van zeggen ,  als de ambtenaren der belastingen 

lastingen aan de smokkelaars reeds in de 

verte een teeken gaven dat ze op hun 

post en waakzaam zijn j£� De dief die 

bezig is bij u in te breken ,  zal ,  op het 

hooren naderen van de wacht ,  niet afzien 

zien van zijne kwade voornemens maar 

hij zal ze staken ;  hij zal zich elders een 

oogenblik gaan verschuilen ,  tot dat de 

nachtwicht is gepasseerd en hij weder 
,? 

met de zekerheid van in het eerste uur 

niet gestoord te worden ,  zijne inbraak 

kan volvoeren 

Het deed ons genoegen ,  dat de meerderheid 

derheid in den bedoelden Raad zich tegen 

het geregeld slaan van de klep ,  heeft 

verklaard en hierdoor werkelijk verbetering 

tering heeft aangebragt in de dienst van 

de nachtwacht Eene andere opmerking 
ten aanzien van die nachtwacht ,  kunnen 

we niet achterwege laten en ze betreft 

de meeste plattelands gemeenten zoowel 

als sommige steden In den regel wordt 

de nachtwachtdienst verrigt door menschen 

die den ganschen dag ,  zoolang de zon 

schijnt ,  een ambacht of handwerk uitoefenen 

oefenen ,  en dikwijls zeer vermoeijenden 

arbeid moeten verrigten Een paar uren 

vóór ze op wacht moeten ,  leggen ze zich 

ter ruste ,  maar nu spreekt het toch wel 

van zelf dat zulke nachtwachten niet 

zóó frisch en krachtig zijn als zij 
behooren 

ren te wezen ;  en bovendien trachten 
zij 

dan nog dikwijls den slaap te verdrijven 

en de krachten op te wekken door een 

stevigen borrel ,  die ,  ’t behoeft niet bewezen 

wezen ,  meer schade doet dan goed � 

Men vindt steden waar de nachtwacht 

Irestaat uit oude ,  afgeleefde mannen die 

over dag in stads dienst zijn en alleen 

uit medelijden of om bedeeling te sparen 

in dienst worden gehouden ,  � maar die 
in veertien dagen naauwelijks zoo veel 

werk afdoen ,  als een krachtig man in 

ØØn dag Het is natuurlijk dat van zulke 

menschen niet kan gevorderd ,  worden 
,? 

wat men van een jong krachtig maar 

dan ook goed bezoldigd persoon ,  mag 
verwachten In de plattelands gemeenten 
is het in dit opzigt wel eenigzins anders 

gesteld ,  ofschoon de tractementen over liet 

algemeen veel te klein zijn ,  maar in die 

gemeenten laat toch ook de toestand der 

policie en bijzonder de nachtwachtdienst 

veel te wenschen over In vele gemeenten 

ten wordt die dienst nog verrigt bij 
toerbeurten 

beurten door de ingezetenen in enkele 

gemeenten vindt men bezoldigde nachtwakers 

wakers ,  maar deze missen doorgaans alle 

vereischten van eene goed georganiseerde 

nachtwacht De nachtwaker die niet is 

aangesteld overeenkomstig art 191 deigemeentewet 

gemeentewet en aan wien bij de plaatselijke 

selijke verordeningen niet uitdrukkelijk is 

opgedragen de handhaving van die verordeningen 

deningen ,  zulk een nachtwaker kan hoogstens 

stens nuttig wezen ,  om het ontstaan van 

brand aan te kondigen en om vreesachtige 

dieven te verjagen ;  hij is ten eenenmale 
onbevoegd om landloopers of verdachte 

personen aan te houden ;  om herbergen 

of andere plaatsen ,  tegen den wil des 

bewoners binnen te treden in ØØn woord 

hij is ’t vijfde rad aan een wagen ,  of 
erger nog ,  hij is Łen kruiwagen zonder 
rad ;  zijne processen-verbaal verdienen 

geen meerder geloof in regtcn dan de 

getuigenis van een ØØnigen persoon ;  de 

kwaadwillige die hem een pak slaag geeft 

heeft niet de beambte maar den bijzonderen 

deren persoon geslagen ;  de nachtwaker 
ten platten lande is geen beambte De 

onvoldoende inrigting der politie aldaar 
,? 

is oorzaak dat de inwoners dier gemeenten 
zoo voortdurend klagen over den last van 

landloopers en bedelaars Door het zich 

aanschaffen van patenten van muziekant 
en dergelijke worden dan ook 

bedelarij 
en landlooperij straffeloos gepleegd en de 

gewoonten der ingezetenen om aalmoezen 
aan bedelaars te geven ,  maakt dikwijls 

dat de magt der policie ,  waar die goed 

is ,  te kort schiet 

Wij geven ten slotte den wensc’3 

kennen ,  dat de gemeentebesturen or 
dit onderwerp ,  eindelijk eens doorta Ifaelen 

maatregelen nemen ,  maar dat zij 

c’ 

groot 

in ’t oog houden ,  dat de hier be 

beambten ,  behooren tot die ,  wellr’- 


