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Oud nieuws
Bij het lezen van oude kranten kun je soms op aardige berichtjes stuiten. Zo meldde Het
Utrechtsch Provinciaal en Stedelijk Dagblad het volgende bericht op 15 juni 1912, waaruit
blijkt dat de politiehond zijn behaalde prijzen waarmaakt:
„De Bilt. Alweer een inbraak. Onze
correspondent aan De Bilt meldt ons: Er is
opnieuw een inbraak gepleegd in een
zomerhuis aan den Utrechtschenweg. Door
het indrukken van een glasruit en het
wegschuiven van de raamsluitingen, heeft
een inbreker zich toegang weten te
verschaffen. Hij heeft zich binnen te goed
gedaan aan boterhammen met kaas en
melk. Vervolgens moet de dader een
bezoek hebben gebracht aan de paardestal;
hij is dwars door een ruif naar de zolder
gekropen, waar hij zich meester maakte
van een Simplex-rijwiel. Ook is de
inbreker in den kelder geweest, want daar
miste men twee kazen. Helaas kreeg de
politie zéér laat kennis van deze inbraak.
De chef-veldwachter ging er dadelijk met
zijn hond op af, die precies aangaf welken

weg door den dief gevolgd was. De hond
Roland (een gladharige Duitsche
herdershond) sprong direct door het raam
naar binnen, doorliep alle vertrekken waar
de inbreker zich had opgehouden, liep
daarna naar de stal, kroop door de ruif naar
de zolderverdieping en duidde met z'n
schrandere kop aan, waar het rijwiel had
gestaan. Van den stal rende Roland naar
den kelder, zoodat het dier het spoor op
den straatweg kwijtraakte, wat zeer
begrijpelijk is, omdat de inbreker na het
verlaten van het huis op de fiets zal zijn
gestapt en weggereden. De politie zet
inmiddels haar onderzoek voort."
Hoe het verder afliep? Wij weten het niet.
• Bron: Verzameling krantenknipsels, Jan van
der Heijden.

WIE KAN ONS INFORMATIE VERSCHAFFEN?

Een schoolfoto uit 1926 van de 'School met den Bijbel' (Rehoboth-school)
De redactie stelt het op prijs te vernemen ivelke personen op deze foto staan.
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