
Een tekst die voor zichzelf spreekt: ,,Dit is Ge:.Js land - rij er niet door alsof het de hel is". 

Alle traagheid kost mensenlevens 
Wie aan het verkeer deelneemt, wordt als het ware een onderdeel van de grote ver
keersmachine, die zo soepel en stabiel mogelijk moet kunnen functioneren. Het stand
punt van de verkeersdeelnemer mag niet zijn: ,,Ik rijd in mijn auto en zal trachten zonder 
stukken en brokken mijn weg te vinden tussen, naast, langs en achter alle andere voer
tuigen". Men moet zeggen: ,,Ik stap in mijn auto en ga mee doen aan het verkeer. Ik ga 
mijn plaats en functie in de grote verkeersstroom innemen. Maar daarvoor is allereerst 
een geestelijke insteliing van iedere verkeersdeelnemer vereist. Want verwaarlozing van 
deze geestelijke insteliing kost mensenlevens, jaarlijks duizenden mensenlevens, alléén al 
in Nederland. Het overspannen verkeer heeft 'n nieuwe moraal in 't leven geroepen. Reeds 
herhaaldelijk hebben de bisschoppen in hun herderlijke brieven de christenen op deze 
aparte verantwoordelijkheid gewezen: verantwoordelijkheid voor de levens en gezond
heid van anderen. Wie zich in het verkeer mengt, neemt een taak op zich. Die verant
woordelijkheid strekt zich niet alleen uit tot het behoorlijk kennen en stipt opvolgen van 
de verkeersregels, ook de deugdelijkheid van het materiaal valt onder de zware 
plicht van naastenliefde. Een slecht werkende rem, een niet goed functionerend knipper
licht, een zorgeloos: ,,Nu ja, daar zorg ik morgen wel even voor" kost mensenlevens ! 
Er is namelijk geen enkele wet, waarop IN FEITE zulke zware sancties staan als juist 
op het verkeersreglement. Hier kent men nog als s t r a f : de doodstraf of levenslange 
verminking: en dat niet eens altijd voor de overtreder zélf, maar - nog erger - heel 
dikwijls juist voor de onschuldigen, met wier levens men het niet zo nauw neemt. 
Wijzelf spreken het vonnis uit over deze ONSCHULDIGEN : DOODSTRAF of 
LEVENSLANG ..•. 
Wie aan het verkeer deelneemt, verricht arbeid in de volle zin van het woord. Tijd voor 
amusement, gezellig babbelen, zo hard mogelijk rijden of omgekeerd: stapvoets aan sight
seeing doen, mag men zich bij de verkeersarbeid niet gunnen. Dit kan helaas niet door 
voorschriften geregeld worden; dit kan alleen door een juiste mentaliteit worden bereikt. 
DE DOODSTRAF OP DE WEG MOETEN WIJ BESTRIJDEN ALS EEN KANKER IN 
DE SAMENLEVING. 

Liefde heeft voorrang 

Ik geloof, dat elke priester zal kunnen bevestigen, 
dat hij zelden of nooit in de biechtstoel te horen 
krijgt: ,,Ik heb gezondigd tegen mijzelf, mijn gezin 
en mijn medemensen, door te rijden met roekeloze 
snelheid, of zonder voldoende rijvaardigheid, of door 
te rijden terwijl ik niet helemaal nuchter was ••. " 
Maar het gebod: ,,Gij zult niet doden" betekent niet 
alleen: ,,Gij zult geen revolver of mes nemen om 
uw medemens van het leven te beroven", maar 
66k: ,,Gij zult àlle verkeersregels in acht nemen". 
Veel mensen schijnen te menen: ,,Ja, verkeersregels 
moeten er natuurlijk zijn, maar dàt is tenslotte een 
zaak van de politie." En 66k: ,,Natuurlijk, als je 
iemand dood rijdt, is dat afschuwelijk en bovendien 
1oop je de kans voorgoed je rijbewijs te moeten 
_aïssen of voor geruime tijd opgesloten te worden". 
Maar aan het ontzettende leed, dat zij hun mede
mensen aandoen, schijnen zij niet te denken. Het 
vijfde gebod: ,,Gij zult niet doden" is een zeer 
ernstig gebod. Onder alle dingen hier op aarde is 
het leven en de gezondheid van een mens immers 

., .et hoogste goed. Daarbij komt nog, dat roekeloos 
rijden dikwijls een plotselinge dood veroorzaakt; het 
slachtoffer zal dikwijls onvoorbereid sterven. Roeke
loos rijden, de verkeersregels negeren, z6, dat men 
het eigen leven of het leven van anderen werkelijk 
in gevaar brengt, is zware schuld, is zware zonde 
tegen de naastenliefde. 
De wet van de voorzichtigheid langs de weg, is geen 
nieuwe, maar de oude wet: ,,Gij zult niet doden". 
Het is de wet die ons beveelt àl het redelijke te 
doen en te laten om ons eigen leven en dat van 
anderen te eerbiedigen, te beschermen. Maar de oude 
wet vraagt om de vervolmaking door de nieuwe: 
de wet van de liefde - en deze heeft altijd voor
rang! 

OP REIS 

Geen wiel draait sneller dan de tijd, 
geen bocht is scherper dan de dood, 
geen lamp, die lichter stralen spreidt 
dan Die, als stille tochtgenoot, 
ons veilig door den nacht geleidt. 

Weet wel, hoe ver de reis ook zij, · 
geen tocht voert aan het doel voorbij, 
Hoe gij u ook beijveren zult, 
Hij die ons afwacht, heeft geduld: 
altijd heeft Hij meer tijd dan wij. 

GABRIEL SMIT. 



Als u straks een · lange reis gaat maken, doe dat dan goed 
uitgeslapen, met gevulde maag en vooral niet overhaast. 

OVERVERMOEIDHEID OP DE LANGE AFSTAND 
Sinds enkele jaren is het aantal auto-ongelukken van Nederlan
ders in het buitenland met sprongen _omhoog gegaan. Bij de 
ANWB is geconstateerd dat in Duitsland de autobaan tussen 
Keulen en Karlsruhe en in Frankrijk het traject Laon-Troyes-Lyon 
het meest funest zijn voor Nederlandse automobilisten. Op die 
weggedeelten doen zich de meeste " Nederlandse" ongelukken 
voor. Het valt niet met cijfers te bewijzen, maar het is zo goed 
als zeker, dat deze ongevallen twee oorzaken hebben : over
vermoe idheid van de bestuurder en onervarenheid met het rijden 
in het buitenland. 

Bij de ANWB is een kleine studie gemaakt van het afschrik
wekkende en veel vakantieverdriet veroorzakende verschijnsel. 
Dit kon men daar doen aan de hand van de gegevens, die bij 
de alarmcentrale zijn binnengekomen. Zes jaar geleden bijvoor
beeld was het percentage van bij ongelukken vernielde auto's, 
die door de ANWB-repatriëringsdienst naar Nederland moesten 
worden teruggesleept, nog slechts 24. De rest was het gevolg 
van technische storingen. Thans liggen die cijfers precies omge
keerd: 75 procent ongelukken en 25 procent technische storingen. 
Oververmoeidheid en onervarenheid op lange trajecten zijn de 
voornaamste schuldigen. Men is hier in Nederland gewend hoog-

, uit tweehonderd km achter elkaar te rijden . Op de eerste dag van 
de vakantietocht ·naar het warme zuiden wil men een forse afstand 
afleggen, maar omdat men dat niet gewend is, wordt men snel 
vermoeid . Het reactievermogen vermindert en een ongeluk ge
beurt snel. 
Veelvuldig, rustig en goed rusten, dat wil zeg__g_en: wat lichaams-

. beweging nemen, voldoende eten en drinkÉ kunnen overver
moeidheid voorkomen. Onervarenheid met het rijden in het 
buitenland slaat niet zozeer op de enigszins andere verkeers
regels, maar op het fe it dat de auto veelal propvol is gestouwd 
met bagage en passagiers . Veel mensen kennen de reacties van 
hun auto in die toestand niet en berekenen h( ·emvermogen, de 
wegligging in de bocht of de trekkracht bij het inhalen verkeerd. 
Voorzichtigheid, zeker op het eerste traject om aan de " andere" 
auto gewend te raken, is dus geboden. Onervarenheid uit zich 
ook in de bergen van Zwitserland en Oostenrijk. De ANWB 
beschikt over cijfers die dit illustreren. 

Van de reparaties, die in het buitenland met ANWB'-krediet
coupons werden voldaan, betrof in Zuid-Duitsland 17 procent 
aan de koppeling en de remmen, in Zwitserland 20,5 procent en 
in Oostenrijk zelfs 26 procent ! De garages in en nabij lnnsbrück 

en nabij de Grossglockner verrichtten de meeste herstellingen ! 
Duidelijk blijkt dus dat veel Nederlandse automobilisten het 
rijden in de bergen niet machtig zijn. We vergen te veel van 
koppeling en remmen. Dit is niet nodig als men bij het klimmen 
maar de juiste versnelling kiest, dus tijdig terugschakelt, en bij 
het dalen voornamelijk op de motor remt. 
Bij de ANWB is oo \5-._geconstateerd dat de meeste ongelukken 
van Nederlanders in ) t buitenland gebeuren in de vroege sche
merige ochtenduren. Vaak heeft men dan al een grote afstand 
afgelegd en is men vermoeid . Daarbij komt de onbekendheid met 
de weg en het slechte zicht in de ochtendschemering. Het is 
daarom aan te raden om niet des avonds te vertrekken voor een 
lange vakantietocht Jen is dan al moe van het werken, men 
komt slaap tekort. Zèf~moeten er wel ongelukken gebeuren. Beter 
is het om des morgens vroeg te vertrekken na een goede nacht
rust. 
Een laatste advies: men kan in Nederland nog zo'n gqed auto
mobilist zijn , alle zo verschillende omstandigheden, waarmee 
men in het buitenland te maken krijgt, maken die ervarenheid · 
twijfelachtig. Voorzichtigheid en het vermijden van elk onnodig 
risico is dan ook de veiligste manier om prettig met vakantie te 
gaan en behouden terug te keren. · 

De veertien geboden voor.de autotoerist 
Het autobezit groeit nog steeds in een hoog tempo en daarmee 
het aantal mensen dat de auto gebruikt om op vakantie te gaan. 
Mocht u ook tot deze mensen behoren, dan doet u er goed aan 
een aantal zaken in het oog te houden, die niet veronachtzaamd 
mogen worden, indien u niet voor onaangename verrassingen 
wilt komen te staan. 

e Laat uw wagen enkele weken voor vertrek grondig contro
leren, doorsmeren en olieverversen. 

e Koop (tenminste) reservelampjes, een ventilateurriem en olie 
voor verversen of bijvullen. 

8 Neem een fles gedistilleerd water mee om de accu te ver
zorgen. De cellen moeten ruim onder de vloeistof blijven. 

• Een bandenspanningsmeter is nuttig, want de banden mogen 
vooral niet te zacht worden gereden. 

e Overschrijd nooit het voor uw wagen toelaatbare gewicht. 
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Heeft u veel (kampeer)bagage, denk dan aan een licht aan
hangwagentje. 

• Belast in de bergen uw motor niet te zwaar door in een te 
hoge versnelling te rijden. Schakel tijdig terug , óók bij afdalen. 

• Rem niet langdurig bij het afdalen. Beter kort maar krachtig. 
• Controleer vaak de waterstand in de radiateur. Gaat het water 

koken, laat het eerst rustig afkoelen. 
e Neem nooit risico's, vooral niet bij het rijden in het buiten

land. 
• Verzeker u en uw reisgenoten voor f 0,25 per dag tegen 

ongevallen en ziekte en uw bagage voor hetzelfde bedrag 
tegen diefstal of verlies. 

• Bent u lid van ANWB of KNAC bestel dan tijdig reis- en 
kredietbrief en een routebeschrijving. 

e Koop een goede autokaart van het te bezoeken land. 
e Stel u op de hoogte van de benodigde visa en papieren, die 

sommige landen nog vragen. 
e Vergeet vooral uw "groene kaart" niet, want anders laat geen 

land u toe. Aanhangwagens en caravans moeten hierop wor
den bijgeschreven. Een goede en pech-vrije reis ! 



ONDERHOUD IS BEHOUD 

Technische gebreken die aan de bestuurder van een auto bekend 
zijn of redelijkerwijs bekend kunnen zijn, worden gerekend tot 
de nalatigheid van die chauffeur. Of het nu bij een controle of 
een aanrijding is: dan zit hij of zij fout! Met gladde banden bij
voorbeeld, slechte remmen, onjuiste verlichting , kapotte , stuur
inrichting en noemt u maar op. Onderstaand daarof!l een paar 
tips voor het regelmatig zélf controleren van auto-onderdelen die 
van primair belang zijn. Want : onderhoud is behoud; behoud 
van uw auto en u zèlf ! 

Remmen - Trap de rem - terwijl de auto stilstaat __:_ zo diep 
mogelijk in. Laat hem weer opkomen en trap dan nógmaals zo ver 

• · mogelijk naar beneden. Als u de tweede keer nu aanzienlijk min
der diep kunt trappen, dan is het hard nodig de automonteur erbij 
te roepen. Tijdens de zaterdagse wasbeurt even proberen ! 
Controleer de werking van de handrem bij voorkeur op een hel
ling. Kunt u de handrem steeds verder uittrekken, zonder dat u 
weerstand voelt, dan ook deze laten bijstellen. Rij niet met de 
handrem "erop" weg ! 

Stuurinrichting - Defecten aan de stuurinrichting zijn levens
gevaarlijk. Laat uw auto hierop regelmatig nakijken. Stuurspeling 
kunt u zelf constateren. Houdt het stuur met beide handen vast. 
Draai het stuur, waarbij één hand op dezelfde hoogte blijft rusten 
(u kunt ook iets plakken op het stuur daar waar bijvoorbeeld uw 
linkerhand zit bij het uitgangspunt). Daar waar weerstand wordt 
ondervonden bij het draaien (als de wielen eveneens gaan be
wegen) is het tweede meetpunt. 
De hoek tussen het uitgangspunt en dit punt van weerstand mag 
niet groter zijn dan 30° (oftewel op e_en normaal autostuur niet 
meer dan plm. 8 cm cirkelomtrek). r 
Banden - Als uw banden bij controle nog profiel vertonen op 
het gehele oppervlak, kunnen ze er nog mee door. Is er hier en 
daar géén profiel meer te zien ot komt het canvas er zelfs door, 
dan kunt u, geen dag langer wachten ! 
Denk regelmatig om de juiste bandenspar' ;ig. 

\__ 

Richtingaanwijzers - Als u toch bezig bent met het zaterdagse 
autopoetsen, kijkt u dan meteen of uw richtingaanwijzers, of, in 
goed Nederlands, uw clignoteurs wel werken. Dat geldt ook voor 

ZIEKENFONDS 
Misschien ten overvloede wijzen wij de aangeslotenen bij de 
ziekenfondsen erop, dat zij tijdens hun vakantie in België, Luxem
burg, Frankrijk, West-Duitsland en Italië aanspraak kunnen ma
ken op doorgaans dezelfde rechten als die welke voor hen in 
Nederland gelden. Deze regeling is een uitvloeisel van de EEG
verordening op de sociale zekerheid van migrerende arbeiders. 
Ze geldt ook voor de gezinsleden. 
Men dient echter om voor deze regeling in aanmerking te komen 
bij het ziekenfonds een zgn. E-6 formulier aan te vragen vóór 
men op vakantie gaat. Met dit formulier in de hand kan men in de 
desbetreffende landen het recht op uitkeringen en verstrekkin
gen bewijzen. 
Mocht men in een van de vijf landen getroffen worden door 
ziekte of ongeval, dan moet men daar contact opnemen met het 
dichtstbijzijnde bureau van de ziekteverzekering. De ziektekosten 
(geneeskundige verzorging, geneesmiddelen, ziekenhuisverple
ging, e.d.) komen dan ten laste van dat plaatselijke bureau. In het 
algemeen genomen wordt in Duitsland en Italië de geneeskun
dige verzorging gratis verstrekt door die artsen, die bij de uit
voeringsorganen van d.e ziekteverzekering zijn aangesloten. 
Voor geneesmiddelen moet men in Italië en Duitsland meestal 

de stop- of remlichten. Door een zwaar voorwerp op de rempe
daal te leggen (steen) kunt u zelf de remlichten even controleren. 
Neem altijd een set reservelampjes mee. Het scheelt u op z'n 
minst bij aanhouding een proces-verbaal als u een defect lampje 
meteen kunt verwisselen. 

Uitlaat - Ee·n lekke - en dus niet meer geluiddempende - uit
laatpijp vergroot de kans op gasontwikkeling in de cabine. U 
kunt het éontroleren door de uitlaat even af te sluiten. De motor 

.,. moet dan afslaa( .. "'\s alles in orde is. 

Andere - vaak ongevallen veroorzakende - punten zijn: los
staandè stoelen, gescheurd chassis, gebroken veerbladen, uit
stekende delen aan een auto, defecte borging van koppelingen 
bij vrachtauto 's r,,... 1Uto's met caravanhaken. Laat bij aankoop van 

· een tweedehanèbauto de wagen · eerst keuren . Een verstandig 
voorstel is de kosten van de keuring voor eigen rekening te 
nemen als de auto in orde wordt bevonden, en als de wagen 
niet goed is de kosten door de verkoper te laten voldoen ! 

EN BUITENLAND 
een kleine aanbetaling doen. In Frankrijk, België en Luxemburg 
bestaat een andere regeling. Daar moet de verzekerde de kosten 
voor arts en apotheek meteen zelf betalen, maar hij kan ze direct 
daarna vergoed krijgen bij de plaatselijke uitvoeringsorganen. 
Bij de Nederlandse ziekenfondsen kan men te weten komen 
welke ipstelling in Frankrijk, België, Luxemburg, Italië of West
Duitslá'nd de uitvoering van de ziekteverzekering op zich heeft 
genomen. 

Voorts is het mogelijk, dat ziekengeld waarop de verzekerde · 
recht heeft, wordt uitbetaald als ziekte of ongeval tijdens het 

:vèrblijf tot arbeidsongeschiktheid leidt. De verzekerde moet in 
dat geval het uitvoeringsorgaan in zijn verblijfplaats op de hoogte 
brengen onder overlegging van een geneeskundige verklaring 
van arbeidsongeschiktheid en zich onderwerpen aan de controle 
van de controlerend geneesheer van dit orgaan. Dit orgaan zal 
vervolgens een verzoek om ziekengeld indienen bij de verzeke
ringsmaatschappij van de betrokkene. Wanneer recht op zieken
geld wordt toegekend zal het geld per internationale postwissel 
of door bemiddeling van het uitvoerend orgaan ter plaats wor
den overgemaakt. 
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In ontwerp-reglement voor verkeer: 

GELIJK · RECHT 
VOOR .VOETGANGER 

Iedereen heeft recht op veilig weggebruik 

In het nieuwe ontwerp-reglement verkeers
regels en verkeerstekens van prof. dr. A. 
D. Belinfante is de voetganger tot "meest 
·kwetsbare partij" in het verkeer verklaard. 
In hun gedrag tegenover de voetganger 
wordt van de andere weggebruikers "de 
naar omstandigheden geboden voorzichtig
heid" vereist. Zij moeten kinderen, blinden 
en bejaarden, die in de nota van toelichting 
met name worden genoemd, ,,en overigens 
alle personen die zich moeilijk voortbe
wegen" ongehinderde doorgang verlenen. 
De bepaling sanctioneert op dit punt de 
gangbare fatsoensnormen. 
Het nieuwe ontwerp verhoogt principieel 
de status van de voetganger. Hij is niet 
langer tweederangs burger, maar "gelijk 
berechtigd". Het ontwerp-koninklijk besluit 
spreekt alleen van "bestuurders" en "voet
gangers". Tegenover de verhoogde veilig
heid van de voetganger - ten opzichte van 
afslaand verkeer - staat een verbod om 
binnen dertig meter van een oversteek
plaats de weg over te lopen. Voertuigen die 
stil staan voor voetgangers op oversteek
plaatsen, mogen niet worden ingehaald, 
regels die ook nu al van toepassing zijn. 
De weg, aldus de tekst van het ontwerp, is 
er voor allen. De grondslag vari het ver
keersrecht wordt, als van alle recht, de 
eerbied voor de medemens genoemd. Arti
kel 1 uit het nieuwe reglement zegt, dat 
"ieder in gelijke mate aanspraak heeft op 
een veilig gebruik van de weg." 

RECLAME 

De bepaling, dat men lichamelijk en geeste
lijk geschikt moet zijn om zich op de weg 
te mogen bevinden, komt in het huidige 
wegenverkeersreglement niet voor. Het 
nieuwe artikel (11) geeft mogelijkheden tot 
straffer optreden tegen wegpiraten. 
Het nieuwe reglement weert ook hinder
lijke reclame in het verkeer. Het voeren van 
verlichte transparanten op auto's is verbo
den verklaard op grond van wat wordt ge
noemd de toenemende onrust in het weg
beeld. 
Wanneer de verkeersdichtheid het recht-
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vaardigt mogen bestuurders van motor
voertuigen naast elkaar rijden (tot dusver 
bestond daaromtrent geen bepaling). Arti
kel 33 geeft de mogelijkheid rechts in te 
halen bij fileverkeer. · 
Aan het reglement is een artikel toege
voegd, dat concrete situaties vermeldt 
waarin inhalen verboden is. Een langzaam 
rijdende vrachtwagen mag een nog lang
zamer rijdend voertuig niet inhalen, omdat 
daardoor de weg gedurende geruime tijd is 
geblokkeerd. 

.=--'?ARKEREN 
f 1 

Met het invoeren van het richtingaanwij
zersgebruik bij het inhalen (bij verandering 
van rijstrook) volgt het Nederlandse ver
'eersrecht_ straks de gangbare Europese 
, egel. De conferentie van verkeersminis-

ters van de veertien landen die aan de har
monisatie van verkeersregels meedoen, 
heeft deze regel ook overgenomen. Men 
mag de richtingaanwijzer niet laten werken 
als er geen mogelijkheid tot inhalen is. Men 
mag niet inhalen als achteropkomend ver
keer al met de inhaalmanoeuvre bezig is. 
Het verbod om te parkeren binnen tien 
meter van een straathoek is teruggebracht 
tot vijf meter. Men mag niet parkeren waar 
trottoirs met een gele streep zijn gemar
keerd. Buiten de bebouwde kom is parke
ren op d~. rijbaan van voorrangswegen niet 

er toegestaan. Ook parkeren naast een 
witte stréep op de weg is taboe, als er 
tussen de auto en de streep minder dan 
drie meter ruimte overblijft. Bij smalle we
gen hebben de doorgetrokken witte stre-

9n de consequentie van een inhaal- of 
' parkeerverbod. 

HET APOSTOLAAT VAN DE WEG 

Christofoorbeweging voor Veilig Verkeer 
Elsendorp 

Win Ondergetekende : ................................... . 

er 

nog 

vandaag 

een 

deelnemer 
(ster) 

b" 1 IJ . 

Wonende: ......................................... . 

Plaats: •............................................. 

Ik wens toe te treden als deelnemer van het Apostolaat van 
de Weg, Christofoorbeweging voor veilig verkeer. 

Ik ben bereid een aandeel in de kosten te nemen van : 

f 2,50 per jaar (persoonlijke deelname) 

f 5,00 per jaar (gezinsdeelneming) 

s.v.p. doorhalen wat niet bedoeld wordt. 

Ik ontvang kosteloos elke drie maanden het orgaan van het 
Apostolaat van de Weg. 

Handtekening : 



Schadevergoedingsproblemen beginnen op hetzelfde ogenblik dat 

de schade werd toegebracht. Nooit is de tijd gunstiger voor het 

verzamelen van de later onmisbare gegevens dan direct na de àan

rijding, op het toneel van het ongeval zelf. Als de politie komt zijn 

de beste kansen voor het bijeenbrengen van getuigenverklaringen 

vaak al voorbij. Wat wil het schadeformulier a·chteraf van ons 

weten en waarvan moeten wij ons dus ter plaatse in ons eigen 

belang rekenschap geven? 

N 0- C LA I M EN SCHULDVRAAG HANGEN TEN NA U-W S TE SAMEN 

WAT TE DOEN NA EEN AANRIJDING? 

Het steeds intensiever wordende verkeer brengt -
helaas - een voortdurende stijging van het aantal 
verkeersongevallen mee. iedere goedwillende weg
gebruiker zal er naar streven, die ongevallen te be
perken. Maar het heeft geen zin de ogen te sluiten 
voor de waarheid, dat elke automobilist, elke motor
rijder, elke bromfietser of fietser, vandaag groter 
kans heeft bij een aanrijding betrokken te worden 
dan gisteren. En dat morgen die kans weer groter 
zal zijn dan vandaag . Dat verleent een toenemende 
actualiteit aan de vraag: ,,Wat moet ik eigenlijk in 
geval van een aanrijding doen ?" 

HET MENSELIJKE 
( 

Er zijn twee aanknopingspunten voor het antwoord 
op die vraag: het menselijke en het materiële. Zijn er 
gewonden, dan staat de zorg dáárvoor zo zeer voorop, 
dat alle schadeproblemen moeten wijken. Wij tracb
ten eerst medische- of EHBO-hulp te vinden in ( 
naaste omgeving, want tijdverl ies kan ook in schijn
baar ongeschuldige gevallen noodlottig zijn. Wij waar
schuwen dokter, gemeentelijke geneeskundige dienst 
en politie, helpen zelf als wij zeker weten daardoor 
niet meer kwaad dan goed te doen. Dit alles spreekt 
zo zeer vanzelf, dat wij er eigenlijk geen woorden aan 
behoeven te verliezen. 
Maar gelukkig heeft het overgrote deel der aanrij
dingen slechts materiële gevolgen. En merkwaardiger
wijze weten de meeste betrokkenen daar helemaal geen 
raad mee. Verzekeringsmaatschappijen kunnen er 
over meepraten hoeveel verzekerden het meest ele
mentaire nalaten en het schijnbaar vanzelfsprekende 
precies averechts aanpakken. 

EEN MISVERSTAND 

Daarom is het van enorme betekenis vóór een onge
val te weten, wat er daarná van ons gevraagd zal 
worden. Zitten wij uren of dagen na een aanrijding 
eenmaal over de schadeformu lieren gebogen, dan · is 
het doorgaans te laat om nog voor de · onmisbare 
gegevens te zorgen. Want een tamelijk verbreid mis
verstand moet bij voorbaat uit de weg worden ge
ruimd: dat wij vrijwillig een verzekering hebben ge
sloten tegen alle risico's (all-risks), dan wel sedert 
1 januari 1965 overeenkomstig de wettelijke verplich
ting zogenaamd WA-verzekerd te zijn, maakt geen 
einde aan ons persoonlijk belang bij de "schuld
vraag". Verzekering dekt de schade, jawel, maar 
daargelaten of dat in alle gevallen opgaat, liggen de 
financiële consequenties toch heel anders voor de 
partij die de verantwoordelijkheid van een aanrijding 
op de schouders draagt dan voor de · schuldeloos 
gedupeerde. 
Dat verschil berust onder meer op de vermaarde 
regeling inzake premiekorting voor schadevrije jaren, 
de zogenaamde "no claim"-korting. Vele automobilis-

ten zullen van hun maatschappij bericht hebben ont
vangen, dat die korting werd verhoogd. De all-risks
verzekerden betalen door die nieuwe voorwaarden na 
een jaar schadevrij rijden nog maar driekwart van de 
premie, na twee jaar nog maar tweederde gedeelte, 
na drie jaar of meer jaren nog maar 60 procent. Bij 
andere dekkingen zijn de kortingspercentages na een 
jaar 10 procent, na twee jaar 20 procent, na drie jaar 
30 procent. 

GROOT STUK EIGEN RISICO 

Dat lijkt heel aantrekkelijk. En voor de voorzichtige 
rijder, die tien of vijftien jaar aan het verkeer deel
neemt zonder ooit bij zijn verzekering te hebbe 
aangeklopt, is het dat ook wel. Maar er staat tegen
over, dat de verzekerde in feite een fors stuk eigen 
risico draagt. In vele, zo niet de meeste gevallen 
zullen bij een aanrijding twee verzekeringsmaatschap
pijen bij de schaderegeling tegenover elkaar staan 
De maatschappij, die uiteindelijk betalen moet, omd: 
zijn cliënt de schuld droeg, verhaalt een deel van de 
schade op die verzekerde door hem zijn "no claim"
korting af te nemen. Of van het standpunt van de 
betrokkene bij een aanrijding gezien: de schuldige 
verspeelt voor drie jaar zijn korting voor schadevrij 
rijden (al gauw een bedrag van enige honderden gul
dens), de onschuldige blijft in het onverminderde 
genot van de korting. 
Vandaar dat wij er belang bij hebben lelieblank uit 
de aanrijdingsverwikkelingen te voorschijn te komen. 
Onze verzekeringsmaatschappij verlangt trouwens 
van ons, dat wij ons tegenover derden niet over de 
schuldvraag zullen uitlaten. Vaak zijn de polisvoor
waarden zó streng op dit punt, dat wij door voor
tijdige toezeggingen (vaak het gevolg van een kna
gend geweten) onze aanspraken op vergoeding door 
de maatschappij verspelen. 
Wij behoeven nu ook weer niet in het andere uiterste 
te vervallen en tegen beter weten in door dik en dun 
alle schuld te ontkennen. Wij laten de vraag heel 
eenvoudig buiten beschouwing en ter beoordeling 
van bevoegder instanties. Begint de andere partij 
daarover opgewonden te debatteren, dan kunnen wij 
antwoorden: ,,Als u en ik zo objectief mogelijk de 
feiten vaststellen en getuigen verzamelen, zal de 
schuld daaruit vanzelf wel blijken." 
Wissel met de andere partij alle persoonlijke ge
gevens over de voertuigen uit: naam en adres van 
bestuurder, eigenaar · en passagiers, merk en ken
teken van de andere wagen, enz. Dit alles zult u 
straks immers in te vullen krijgen op het formulier, 
dat de verzekering u na de schademelding toezendt. 
U hebt er evenveel belang bij de naam van de ander 
te weten als die andere de uwe. 
Mocht u toevallig een fototoestel bij u hebben foto
grafeer de situatie dan van alle kanten. Daarmee 
verschaft u zichzelf onvervangbaar bewijsmateriaal. 
Natuurlijk moet u ook een zorgvuldige schets (platte-

grond) van de aanrijding maken. Die plattegrond 
wordt in het formulier van de verzekeringsmaatschap
pij eveneens van u verlangd. Maar schetsjes en op
merkingen hebben als bewijsmateriaal slechts be
trekkelijke waarde : wij kunnen er ons immers ge
makkelijk bij vergissen. Foto's " liegen" niet. 

BELANGRIJKE VRAGEN 

Een paar dingen die het schadeformulier straks van u 
vraagt en die u dus zoveel mogelijk onmiddelijk na 
het ongeval ter plaatse moet vaststellen : 
- Met welke snelheid reden de voertuigen ? 
- Reed een van beiden op een voorrangsweg ? 
Rechts? of links (en waarom dan wel)? Hoe breed 
was de weg of waren de kruisende wegen ? Hoe ver 
van de berm of het trottoir bevonden zich de voer
tuigen? 
- Zijn er signalen gegeven ? Is verandering van 
richting aangegeven - bij duisternis of mist: brand
den de koplampen ? Brandde het achterlicht? 
- Welke schade kreeg de andere partij ? 
Lang niet altijd is de politie tijdig genoeg ter plaatse 
om u al die naspeuringen uit handen te nemen. Soms 
blijkt de politie trouwens meer geïnteresseerd bij het 
zo spoedig mogelijk uit de knoop helpen van de ver
keersopstopping dan bij het oplossen van de schuld
vraag. Dat geldt vooral bij betrekkelijk geringe mate
riële schade. Omdat er toch altijd een lief bedrag 
mee gemoeid kan zijn, moet u dus als privé-detective 
aan het werk. Toegegeven: prettig i's dat niet, maar 
met achteraf fulmineren komt u ook niet verder. 

GETUIGENVERKLARINGEN 

Zorg voor zoveel mogelijk getuigenverklaringen, com
pleet met naam en adres. En houd daarbij rekening 
met een paar psychologische verschijnselen. Aller
eerst: de meeste getuigen gaan het vlotst op uw 
vragen in als hun indrukken nog vers zijn. Geef ze 
daarom niet nodeloos gelegenheid tot bezinning. Met 
het verstrijken van de tijd worden ze doorgaans hoe 
langer hoe onzekerder. In de tweede plaats komen ze 
bij enig nadenken vaak tot de conclusie, dat ze zich 
met hun verklaringen alleen maar in een wespennest 
steken. Die overweging verklaart ook het merkwaar
dige verschijnsel, dat ooggetuigen zo dikwijls een 
goed heenkomen zoeken als er politie op de plaats 
van het ongeval verschijnt. Die mensen hebben niets 
te verbergen, maar ze voelen weinig voor de last. 
Toch hangt van hun verklaringen menigmaal af of u 
al dan niet in het genot van uw "schadevrije jaren" 
blijft. 
Alles bijeen: al bent u ook nog zo ruim verzekerd, u 
zult u onmiddellijk na zo'n aanrijding moeten inspan
nen alsof u elke cent van de gecombineerde schade 
hoogstpersoonlijk zou moeten betalen. Niet alleen uit 
zedelijke overwegingen en evenmin om de kas van 
uw verzekeringsmaatschappij te gerieven, maar een
voudig uit het meest zakelijke eigenbelang. 
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WIJ BEVINDEN 

ONS NIET ALLÉÉN 

OPDE WEG 

Een kennis van mij moest verkeersexamen doen. Het theoretische 
gedeelte leverde geen moeilijkheden op. Toen kwam de rijvaardig
heidsproef. Hij stapte in, startte de motor en wilde wegrijden. 
De examinator riep hem terug: ,,Halt! Uitstappen. Komt u over 
vier weken maar eens terug". 

Mijn kennis was ten zeerste verbolgen. Wat was er aan de hand? 
Had hij iets niet goed gedaan? De examinator: ,,U hebt de aller
eerste regel zelfs niet in acht genomen: u hebt niet in de spiegel 
gekeken vóór u wegreed. U bent toch niet alléén op straat .... 
U moet u er eerst van vergewissen of er geen verkeer van achteren 
komt". 
Wij kennen deze regel. Ik geloof, dat de meester 1n ons ze ook wel 
in acht nemen. Wanneer men langer rijdt, won.~ ze een gewoonte. 
Hier willen wij echter wat nader op deze regel ingaan. 

WIJ BEVINDEN ONS NIET ALLEEN OP STRAAT. 

* * * 
Dat is weliswaar een waarheid als een koe, maar er wordt niet 
altijd voldoende rekening mee gehouden. Ook het verkeer kent 
egoïsten en egoïsten denken altijd en overal, ook op straat, dat zij 
alléén leven. De dolleman die weigert zijn lichten te dimmen, de 
snelheidsmaniak .... Wekt hij niet de indruk alsof hij wil zeggen: 
Hier kom ik aan, ik, ik, ik . . . . weg jullie, maak ruimte voor 
mij ..... Ik kom er aan ! 

Wij zijn niet alleen - daarom moeten wij altijd aan de anderen 
denken. Dat geldt natuurlijk niet minder voor de voetganger. De 
arme voetganger ! Nu ja, zo erg is het nu ook weer niet. Er zijn 
immers ook talloze voetgangers, die zich aan niemand storen 
en een groot geva:;tr voor de automobilist opleveren. 

Men kan vandaag niet meer doen wat men wil. Men mag dat 
betreuren en een loflied op de goede oude tijd aanheffen, maar 
die tijd is voorbij - het moderne leven eist fatsoen, égards, voor•• 
zichtigheid - kortom: naastenliefde. 

* * * 
Wij zijn niet alleen op de weg - in -de meeste gevallen geldt dat 
ook in geval van een ongeluk. Hoe dikwijls komt het niet voor, 
dat anderen in een ongeval worden meegesleept, juist omdat wij 
ons niet alleen op de weg bevinden ! En niet zelden worden dan 
ook de onschuldigen nog het ergst getroffen. Er zijn al herhaal
delijk ongevallen wegens dronkenschap voorgekomen, waarbij juist 
de schuldigen met de schrik vrij en de onschuldigen om het leven 
kwamen. Vergeten wij toch niet, dat wij ons niet alleen op de 
weg bevinden ! Deze gedachte is zo belangrijk, dat het ons geoor
loofd voorkomt ze nog wat uit te breiden, van de straat tot het 
gehele leven. Wij zijn werkelijk niet alleen. Alles is met elkaar 
vervlochten. Niets is geheel privé. Wat wij ook doen, altijd heeft 
het ergens invloed op ánderen. Altijd beïnvloeden wij iemand. 
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Wanneer wij ons dat ernstig bewust zijn, zullen wij m geheel ons 
doen en laten aanmerkelijk voorzichtiger zijn. 

* * * 
Doch terug nu naar ons verkeersexamen. Op het dringende verzoek 
van onze kennis aan zijn examinator om zijn kleine fout toch 
niet zo ernstig te nemen, antwoordde d~ laatste: ,,Ik draag de 
verantwoording. Het gaat bij het verkeer om mensenlevens". 

Een waar woord. Ik heb de verantwoording - het gaat altijd 
om mensenlevens. Dát zou elke automobilist elke morgen opnieuw 
tegen zichzelf moetf zeggen alvorens weg te rijden. . 
Verantwoording! Hot.- dikwijls heb ik al niet gedacht: welk een 
verantwoording heeft toch een buschauffeur met 30-50 personen. 

In feite echter hebben wij allen dezelfde verantwoording. Allereerst 
voor onszelf en degenen, die ons vergezellen. Vervolgens voor al 
degenen, die zich ev<> 1ns op de weg bevinden, juist omdat bij de 
meeste ongevallen Oun anderen betrokken worden. 

Daarom is het verkeersreglement niet alleen een wettelijke zaak, 
maar ook een kwestie van moraal - en moraal is, in laatste 
instantie, een zaak van religie. Hier wordt het vijfde gebod accuut: 
,,Gij zult niet doden !" 

* * * 
Het gedrag op de weg wordt een gewetensvraag. Verantwoording 
- analyseren wij even _dit woord: antwoord moeten wij geven -
aan wie? Aan onszelf op de eerste plaats natuurlijk. Maar is dat 
voldoende? Men kan zeggen: wij zijn ook verantwoording ver
schuldigd aan de staat of degenen, die in dit geval de staat ver
tegenwoordigen: de politie. Goed, maar is dát voldoende? Is dat 
ernstig en belangrijk genoeg? W_ij christenen moeten toch een 
andere verantwoordelijkheid kennen: verantwoordelijkheid name
lijk voor onze naasten, in wie wij God (moeten) eerbiedigen en 
beminnen. Vaster en dieper _kan men het geweten van de mens niet 
verankeren en binden. 

* * * 
In discussies over de vrijheid spreekt men hier en daar wel eens 
over ons christenen als over "de gebondenen". Dat is juist! Wij 
zijn in veel opzichten werkelijk gebonden - gebonden aan God 
en Zijn Woord. Is dat erg? Is dat gevaarlijk? Integendeel. Deze 
innerlijke gebondenheid, deze reële, werkelijke verantwoordelijk
heid is goed. Veel gemakkelijker wordt en is de ongebonden ...,.... 
en tenslotte de gewetenloze vrijheid. Vrijheid, onverschillig waar, 
moet ergens een binding, ·een grens hebben en zich in een orde 
voegen. Voor de één mag dit de staat, voor een ander de politie 
zijn ----:- voor óns moet het 't innerlijke geweten zijn, het innerlijke 
bevel van de naastenliefde. 



Verkeer 

weerspiegelt 

hedendaagse 

mentaliteit 

Wij geloven niet dat de demoralisatie op de 
weg zo maar een los verschijnsel is. Wij zijn 
er integendeel van overtuigd, dat het verkeer 
in veel opzichten een kwestie van "elleboge17 . 
werk" geworden is en zich als zodanig niW' 
van de andere terreinen van menselijke acti
viteit onderscheidt. 

,Zijn het "snijden", het "verblinden", het 
ad absurdum op zijn rechten staan, het tr 
elke prijs "inhalen" etc. etc., geen zaken dit: 
wij, ook buiten het verkeer, dagelijks om 
ons heen kunnen waarnemen? De gelijkenis 
is treffend en dat behoeft eigenlijk ook niet 
te verwonderen, want waarom zou een mens 
die thuis of op zijn werk door geldingsdrang, 
jaloezie etc. beheerst wordt, op straat plot
seling anders zijn? Zal hij daar juist niet nóg 
in versterkte mate zijn wat hij thuis reeds is? 

Ook in andere sectoren van het leven 

Zijn de "ongelukken", die iedere dag op
nieuw in het verkeer plaatsgrijpen, niet even
eens te vinden in de andere sectoren van het 
maatschappelijke leven? Op kantoor en in 
de fabriek, in het café, op het sportveld of 
thuis? Roepen wij ook dáár niet dikwijls 
ontzet uit: ,,Dat had niet behoeven te ge
beuren!" Ook dáár vallen "slachtoffers" en 
de gevolgen zijn dikwijls even tragisch als 
die bij verkeersongevallen (gebroken earrières, 
verloren levensgeluk en/of arbeidsvreugde, 
geestelijke vereenzaming, toenemende crimi
naliteit). 

Een mens .rijdt zoals hij is 

In de wijze, waarop velen aan het ve;keer 
deelnemen, speelt nog veel verlate puberteit 
en onvolwassenheid mee. De Nederlandse 
bisschoppen schreven daarover: 

"Als een rijbewijs wordt uitgereikt, wordt 
hiermee een verklaring afgegeven, dat de 
houder de techniek van het chaufferen kent 
en op de hoogte is van de verkeersbepalingen. 

Maar het rijbewijs waarborgt nog niet, dat 
de bezitter ervan zich ook innerlijk verant
woordelijk acht voor het leven en de veilig
heid van zichzelf en van zijn medemens. 

Een mens rijdt zoals hij is. Wie thuis en ir. 
zijn werk egocentrisch is ingesteld, zal hier
van ook blijk geven op de weg. Wie echter 

leeft vanuit een diepe eerbied voor God en 
de medemens, zal niet slechts de voorschrif
ten van het verkeer onderhouden, maar 
tevens bezorgd zijn voor de veiligheidsmarge 

_J ten aanzien van onvoorziene omstandigheden 
en risico's, die niet steeds te vermijden zijn". 

Vooruitzien ten bate van de ander 

"De samenleving in het verkeer draagt wel 
een heel bijzonder karakter. Ieder is, los van 
de ander, op weg naar een eigen doel; maar 
dat betekent niet dat de andere weggebruiker 
een verkeersobstakel is, dat even "genomen" 
moet worden. Midden in de verkeersruimte 
is de wegsituatie een sociale opdracht aan 
ieder, die er zich als berijder van een voertuig 
of als voetganger in bevindt. Voorzichtigheid 
en wellevendheid in het verkeer betekenen 
hier in het bijzonder een vooruitzien ten bate 
van de ander en een gunnen van voldoende 
vrijheid van beweging aan elkaar". 

Beoefening van de naastenliefde 

"De beste bestuurder is niet slechts hij, die 
over een snel reactievermogen beschikt, maar 
veeleer iemand wiens sociaal gevoel in die 
mate gerijpt is, dat hij beseft op de weg niet 
slechts met motoren, maar met medemensen 
te doen te hebben. Veilig verkeer eist daarom 
een gewetensvolle levenshouding. Onze eer
bied voor de medemens vergt een voort
durende strijd tegen het egoïsme en onsociale 
geldingsdrang. De naastenliefde dient, evenals 
in welke andere menselijke verhouding ook, · 
beleefd te worden in onze zeer ingewikkelde 
verkeerssamenleving. Zij moet uitgroeien tot 
een verkeersstijl, waarvan de voorzichtigheid, 
matigheid en voorkomendheid de onder
grond vormen". 
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U komt toch ook naar Elsendorp? 
Jaarlijks is er een massale opkomst naar de Christofoor

dagen in Elsendorp. Waarom? 

leder mens heeft de heilige plicht om het leven van .zich

.zelf en van .zijn medemens te respecteren. 

In het gewone maatschappelijk samen.zijn wordt daar 

door iedere mens rekening mee gehouden. Consequent 

.zou dit ook moeten gelden, wanneer de mens .zich in het 

verkeer gaat begeven. Velen doen dit ook, maar wie veel 

op de weg is, weet ook, dat er onder on.ze medemensen 

opmerkelijk velen .zijn, die menen, dat de weg er alleen 

voor hen is en dat ieder ander daarvoor maar moet wij

ken. 

PROGRAMMA 
Eerste Christofoordag Zondag 17 juli: Eucharistievie

ringen: 7 uur, half negen en 
10 uur; 3 uur: samenkomst met 
gebed en gezang. 

Op deze ZL i-, ,ag verwachten we 
graag zoveel mogelijk vracht
wagens om daarmede de drukte 
op de grote Christofoorzondag 
enigszins te ontlasten. 

NAAR ELSENDORP KOMEN BETEKENT NIET: PRO

TESTEREN TEGEN DE ONVERANTWOORDELIJKE 

WEGGEBRUIKER, MAAR GETUIGEN VAN ONS 

CHRISTEN ZIJN OP DE WEG. 
Het is goed om dit van tijd tot tijd eens te onderstrepen. 

Een aangepaste eucharistieviering met een duidelijke 

verkondiging kan iedere christen helpen om .zijn verant

woordelijkheid op de weg weer duidelijker te maken. Er 

is op de weg te weinig een klimaat van hoffelijkheid en 

naastenliefde. Iedere deelnemer aan het Apostolaat van 

de Weg, wil hiervan bewust getuigen op de jaarlijkse 

Christofoordagen. 

GROTE Christofoordag Zondag 24 juli: Eucharistievie
ringen: 6 uur, 7 uur, 8 uur, 10 uur 
en 5 uur; 3 uur: samenkomst met 
gebed en gezang. 

Op beide zondagen is er na de diensten ge.regenheid om in de kerk de 
rij-veilig-belofte af te leggen, waarna buiten de autozegening volgt. 

Wenken 

voor de 

Sint 

Christoffeldag 

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

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

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

8 

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

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

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. 

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

PLAK 
DEZE 
DRIEHOEK 

OP UW 
VOORRUIT 
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