
DRIE AUTODIEVEN 
sleuren gewonden fietsjongen mee 

Autodrama op den Heemraadssingel 
Gistermiddag heeft zich in de 

Mathenesserlaan by den Heemraadssingel 

raadssingel een antodrama 

afgespeeld dat vrij ernstige gevolgen 

volgen heeft gehad Drie jongens 

die in een gestolen anto over de 

Mathenesserlaan stoven reden 

er een 15-jarigen fietsjongen aan 

en sleurden hem nog ongeveer 

30 meter mee Na een wilde achtervolging 

tervolging werden de dieven gegrepen 

grepen en opgesloten 

Ooggetuige vertelt 

Omstreeks halfvyf stond een 
automobilist uit Wassenaar in 

de Mathenesserlaan naar een 
adres te zoeken toen hy naar 

hy later aam de politie verklaarde 

de plotseling het gekras van de 

wielen van een remmende auto 
hoorde Werktuiglijk keek hy 
om en zag toen dat eo fietsjongen 

jongen die in die laan op de 

vaste brug over d«n Hesmiraadssingel 

singel reed door een auto werd 
gegrepen Met fiets en al wend 

hij door de auto opgeschept het 

ry wiel ’wam over de   volle 

lengte op den bumper terecht 
Even de auto reed intusschen 

ongeveer 3 1 meter door bleef 

de jongen met zijn fiets op d«n 
bumper hangen doch toen werd 
het voorwiel van zyn fiets door 
het rechtervoorwiel van de 

auto die met ateeds grooter 
snelheid ging ryden gegrepen 
Daardoor raakte de jongen k 

van den bumper en kwam onder 
het rechtervoorwiel dat over 
hem heenging Op dat oogenblik 
wist hij de recbtertreeplaruk te 

ƒgrijpen en hy trachtte zich eraan 

aan vast te houden 
Aan de treepla hangend 

werd hy door de auto waarvan 
de bestuurder haar schatting 
van den getuige de snelheid inmiddels 

middels tot wel 75 km had opgevoerd 

gevoerd nog ongeveer 30 m 
meegesleurd 

Toen mo«pt de jongen loslaten 
omdat z krachten "  2m begaven 

gaven en   het was blijkbaar 

nog niet genoeg   ook het rechterachterwiel 

terachterwiel ging toen over hem 
heen 

Intusschen was de auto bij de 

C P Tielestraat aangekomen 
waair de dieven trachtten de auto 
te verlaten De fiets zat nog aan 
de auto zy .  het dan zwaar beschadigd 

schadigd vastgeklemd 
Zy vluchtten ieder een anderen 

ren kant uit doch de getuigen 
van het autodrama begonnen 
hen direct te achtervolgen 

De arrestatie 

De eerste die kon worden aangehouden 

gehouden was de 18-jarige loswerkroan 

werkroan L H  die door een 
achter de ^stolen auto rydenden 

den chauffeur van den bestelwagen 

gen werd gegrepen en aan de powerd 

werd op het Matheneaserpleln 
achterhaald door een rywiel- 

«gent bet was de eveneens 18- 18jarige 

jarige J M H y d A De derde 

de had zijn vlucht nog verder 
kunnen voortzetten en eerst op 
den Essenburgsingel na een 
ren door allerlei straten wist :? 

een rijwie ook hem aan te 
ƒhouden Hij bleek de 21-jarige 
A H te zyn Allen werden naar 
het bureau aan de Oostervantstraat 

straat gebracht vanwaar zij in 

den loop van den avond naar 
het Hoofdbureau van Politie aan 
het Haagsche Veer werden geleid 

leid 

Bij hun voorloopig verhoor 
gaven zy toe de auto bij het 
G aan de Rochussenstraat 

senstraat te hebben gestolen 
doch zij beweerden van een aanrijding 

rijding niets te hebben bemerkt 
Vast is evenwel komen te staan 
dat A H den wagen heeft bestuurd 

stuurd 

Het slachtoffer 

De 15-jarige fietsjongien die 
het slachtoffer van het pleizierritje 

ritje van de drie jfonge autobandieten 

dieten is geworden werd in 

deerniswekkenden toestand opnomen 

nomen Het was 15- M 
de Regt wonende Heenvlietstraat 

straat Hy bleek een kaakfractuur 

tuur een hoofdwond en ernstige 

ge inwendige kneuzingen te hebben 

ben bekomen Hy werd opgenomen 

men in het ZuMer-Ziekennjils 
De gestolen auto w«rd door de 

politie in beslag genomen Later 
bleek dat zy eigendom was van 
den heer J v d U uit Nieuw 
Beiierland 
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