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De Virtuositeit van Oss.
Het is in hooge mate verbazingwekkend, dat

de Nederlandsche gemeente Oss er sinds jaar
en dag in' blijft slagen, des ochtends en des
avonds in. de krant te komen met berichten
van moord en meineed, fraude en geweldple.
ging, enz. Ze slaan nooit een editie over. Zij
henoen vast contract met den redacteur van
het Gemengd Nieuws, dat zij tweemaal daags
een sensatiebericht zullen leveren. En daar
houden zij zich stipt aan. Als het den lezer
eens' gebeurd mag zijn. dat bij toevallig eens
een krant las, die niets meldde over Oss ,)f
zijn randgemeenten, dan W'lS dat de schuld
van den desbetreffenden redacteur, of van den
chef der zetterij en dan bracht de volgende
editie t wee berichten.
Men zou er toe komen, te meenen, dat de

Ossenaars een perfeeten publicity-manager heb.
ben, die uitgaat van den gulden regel "Rignt
or wrong, our VIllage!" Maar. . .. het Rijk helpt
mee, niet in den vorm van eenig subsidie, maar
door er een sterke afdeeling marechaussée te
mstalleeren. Die doet wat zij kan en de Osse.
naars doen wat z ij kunnen en al met al komt
er regelmatig kopy naar de bladen. .
Nu zou men ook nog zendelingen naar Oss

kunnen afvaardigen, om de Ossenaars tot meer
rmldheid te bekeeren. Dan was daarmee het
wrijvlngsvlak weer aanzienlijk uitgebreid en
zou men er over kunnen denken om inplaats
van tweemaal daags, viermaal daags een CO'll •
mun.qué aan de pers te verstrekken.
Jo Spier is indertijd naar Oss gegaan, heelt

er teekeningen gemaakt en is weer levtmd
teruggekomen. Zooiets is mogelijk. Maar ik:
wee, van veel lui, die met kiektoestellen ell
filmcamera's naar dit Chicago togen en die
aan stukken werden geslagen. Dat verschafte
toen weer rijkelijk nieuws tot elks genoegen.
Nu ja .... in elk dorp gebeurt wel eens iets'

Maar nergens bereikt men de virtuO!>iteit""",.
de volharding van Oss. Die lui zijn artisten,
Ze zijn veelzijdig, goed getraind. ~zitten een
benijdbare techniek en hebben een lterk ont.
wikkeld maatgevoel. En hun Persd~nst tiI enor~. Daarbij vergeleke~ is de Reg€:'!rings•

• •persdienst van Meneer Lievegoed sturaperig,
De Ossenaars nl. zijn n iet lief en I);et goed,
maar zuiver zakelijk.
Er valt voor iedereen héél wat ~ leeren van

die luidjes.
L. W.



Stadsnieuws.
DE BEHANDELING VAN DE
MOORDZAAK BERGREM.

Zooals we gisteren reeds meldden' is
bij de behandeling voor de rechtbank t
van de strafzaak tegen P. de B., ver-
dacht van den moord op Gerrlt de Bie, f' ,
slechts een deel der belangstellenden, (
die zich voor het Paleis van Justitie
verzameld hadden, op de publieke tri-

I

bune toegelaten. - .:
Wij vernemen thans nader, dat met-

name de inwoners uit Oss zijli geweerd.

j
Te Oss gestatdonneerde marechaussées,
zoomede leden van het osschc politie-
korps waren daartoe ter 'contcole aan-
wezig.
Verder vernemen we, dat de 'getuige

Boeijen uit Nijmegen, die voor de pauze !

gehoord was, het buiten het Paleis, na I
de ochtendzi.tt.ing, met een der vrouwen 1
aan den stok heeft gekregen. Toen het
hem Lastig gemaakt werd ~s hij naar (
het Paleis teruggekeerd. Voor alle zeker-
heid is hij 's avonds in gezelschap van
marechaussées huiswaarts gekeerd,
Door het groote aantal getuigen was

het gisteren niet mogelijk allen in de
ochtendzitting te hooren. Zij die nog
gehoord moesten worden, mochten het
Paleis in de pauze niet verlaten. De
concierge van het Paleis heeft 'tOen
gezorgd, dat deze voorzien worden van
I-)rood en koffie. Een tiental getuigen
'eigerde echter te betalen. De kosten

1
zijn toen afgehouden van het getuigen,
geld.

DE MOORD OP GERRIT DE BIE

Verdachte tot vijftien jaar
gevangenisstrafoeroor-

deeld. I
De rechtbank te 's Hertogenbosch deed h:den I

uitspraak in de moordzaak op Gerr it de BIe te
Oss, die in den nacht van 8 op 9 Augustus 1933
te Berghem van het leven werd beroofd.
De verdachte P. de B" een neef van den ver-

slagene werd door de rechtbank schuldig ver-
klaard aan doodslag en veroordeeld tot vijftien
jaar gevangenisstraf. ,
Het O,M. had levenslang geëischt wegens
. ord.
Bij het vernemen van het vonnis zeide ver-

dachte: "Ik word. onschuldig veroordeeld op
valsche verklaringen, Zij hebben alles zelf ver-
zonnen".
De belangstelling Was zeer groet, doch helt

publiek werd eerst toegelaten, nadat het von-
nis was uitgesproken.

DE MOORD TE BERGHEM.

Het O.M. in hooger beroep.
,

Naar men ons mededeelt heeft de officier van
justitie hooger beroep aangeteekend tegen
het vonnis der rechtbank d.d. 31 December j.l.
waarbij P. W. de Bie, 20 jaar, arbeider te Oss,
thans gedetineerd, wegens doodslag werd ver ..
oordeeld to' 15 jaar gevangenisstraf. De eisc~
was wegens "moord" levenslange gevangenis ..
straf.
I

DE MOORD OP G. DE BIE.
N~ar J?en ons mededeelt heeft Mr.

I SChlpperlJn, advocaat te 's-Hertogen-
bosch, als verd'ediger van den verdach te
P. W. de B., namens dezen hooger be-
roep aangeteekend tegen het vonnis
dezer rechtbank d.d. 31 Dec. n, waarbij
voornoemde P. W. de B. wegens doodslag
ls veroordeeld tot 15 jaa1" ge'l-angenis.
straf.

DE BIE KRIJGT 15 JAREN
GEVANGENISSTRAF.

UITSPRAAK. IN DE MOORDZAAK
BERGHEM.

Veroordeeld wegens doodslag.

De Bossche rechtbank deed heden uit-
spraak in de strafzaak tegen den 19-jarigen
arbeider P. W. de Bie uit Oss, verdacht van
moord op zijn neef den 20-jarigen Gerrit de
Bie, die in den nacht van 8 op 9 Augustus
1933 te Berghem op de Gement door mes-
steken was vermoord. .

Veertien dagen geleden, toen de rechtbank
deze zaak in het openbaar behandelde, had

, de officier van justitie, mr. Dubois, wegens
• moord Ievenslange gevangenisstraf geëischt.

De rechtbank veroordeelde nu De Bie we-
gen d 0 0 d sla g tot vijftien jaren gevan-
genisstraf. .,

Bij het vernemen van de UItspraak zei de
Bie: "Ik word onschuldig veroordeeld op
valsche verklaringen. Ze hebben alles zelf
verzonnen I"

De belangstelling van de zijde van het pu-
bliek was zeer groot, doch voordat het na
de opening der deuren tot de tribune was
doorgedrongen, was reeds mededeeling van
de beslissing gedaan.

DE MOORDZAAK
TE OSS.

De Bie zal begin volgende maand
voor het HoJ verschijnen.

De geruchtmakende zaak tegen Piet de
Bie, die op 31 Dec. door de Bossche
rechtbank werd veroordeeld tot 15 jaar ge-
vangenisstraf wegens moord op zijn neef
Gerrit, zal reeds in begin Februari, ver-
moedelijk op 6 Februari, in een extra zit-
ting voor het Bossche gerechthof behan-
deld worden.

De leden van het Hof benevens de advocaat-
generaal, mr, Massink, zullen in verband met
de belangrijkheid van deze zaak een persoon-
lijk bezoek brengen aan de plaats waar de jeug-
dige vermoorde werd gevonden en tevens de
situatie opnemen van de andere plaatsen die in
dit proces een belangrijke rol gespeeld hebben.
Dit mag wel als een bijzonderheid beschouwd

worden, daar het nog niet veelvuldig is voor-
gekomen, dat het Hof zelf zich van de ver-
schillende situaties op de hoogte ging stellen.
Tevens mag het als een merkwaardigheid be-
schouwd worden, dat het Hof reeds zoo spoe-
dig nadat het vonnis door de rechtbank is uit-
gesproken deze zaak ter behandeling op de rol
heeft gezet. De reden hiervan zal vermoedelijk
gezocht moeten worden in de vele gecornpli-

I ceerde getuigenverklaringen, waaruit het wet-
I tig en overtuigend bewijs geconstrueerd moet
tworden.



De drukte voor de Roermondsche Rechtbank, waar de Ossehenaren Piet de Bie en J. P. Gee-
len, verdacht van den roofoverval op den 75-jarigen Hendrik Geven, terecht stonden.
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De moord op Gerrit de Bie.
Voor deze behandeling in, hooger

beroep bestond groote belangstelling.
Van de rechterlijke coHeges waren ver-
scheidene leden, aanwezig, o.m. de
substituut-griffier van justitie Mr.
Dubois, de oud-president Mr. Loeff en
de oud-officier Mr. Schaepman.

Verscheidene dames woonden in de
advocatenbanken de zitting bij.
,Te kwart over tien opent de
pre sid ent de zitting.
De ver d ach te beantwoordt de ge-

bruikelijke vragen, waarna de a d v 0-
e a a t-g ene r a a I de zaak voordraagt.
, De g rif fie r doet daarop voorlezing
van de namen der 21 getuigen die door
het O. M. zijn gedagvaard, zoomede van
de 14 getuigen à décharge: .

De p r e s id e n t: De Bie. waarom bent
u in hooger beroep gekomen?
Verdach te: Omdat ik onschuldig

ben. Ik heb het niet gedaan.
De presiden t: Dan zullen we de

getuigen hoeren,

had toen een bloedneus gekregen, van-
daar die spatjes.
Dr. Hesselink acht dat zeer on-

waarschijnlijk, ook Olllde plaats waar de
spatjes zaten.
M r v. d. Vee n: Bovendien waren de

spatjes nog al teer, nietwaar?
Dr. Hesselink: Zeer teer, zoodat

men moeilijk kan aannemen. dat ze zoo-
lang behouden zouden zijn gebleven.
De ad v.-gen era al: Vanwaar had

je die wond aan de hand. dien avond?
Ve r d ach t e: Ik had altijd gewonde

handen; in de slagerij liep ik altijd met
messen en stiet ik me aan botten.
Wachtmeester De G ier verklaart

dat dien avond de, handen van verd.
wel rood waren. doch niet gewond.

De jas van het slachtoffer
vernietig4.

Voorts deelt hij lllede, dat de jas van
het slachtoffer in Oss is ,..gebleven. Het
was een pak bloed; er werd verder geen
prijs op gesteld en toen is de jas ver-
nietigd.
De ver d e d bg e r vindt dat ver-

schrikkelijk. Wie heeft daar permissie
voor gegeven? Hoe kan ik dien jongen
verdedigen. Ik pleit, <lat een ander het
gedaan heeft. Ik loop dadelijk weg als
dat zoo gaat. Het gaat om een mensch
'zijn leven. Die jas is zeker verdwenen
met het proces-verbaal. Ik heb geen
vertrouwen in deze mensch en. Toen ik
de jas tegen het licht hield ....
De ad V.-gene r a a I: Pose.
De ver d e dig e r: Daar protesteer

ik tegen, Pose noemt de advocaat-gene-
raal dat. Ik heb dat noodlg, omdat ik
overtuigd ben, dat deze jongen onschul-
dig is.

eede voor de Rechtbank verklaard.
o.e t u i g e: Dat weet ik niet meer!
President: Heb je VOOrde recht-

bank de waarheid gezegd?
Get u i g e: Dat weet ik niet meer.

ik was heelemaal suf zoo hadden ze
me geslagen.

Bet gesprek in de cel.
Daarop wordt getuige gehoord over het

afgeluisterd gesprek tusschen v. d. Put-
ten en van Heesch in de cel.
.v. d. Putten had gezegd. zeg het nou

toch. ze willen mij ervoor hebben.
Van Heesch heeft toen gezegd, dat hij

zou zeggen, dat hij ze alle twee had ge-
zien. Eerst had hij maar van één ge-
sproken.
Het kwam dus bier op neer, dat Van

Heesch de beide De Bie's gezien had op
den bewusten avond in de richting van
het Steegske.
Tegenover den vader van De Bie heeft

v. d. Putten herhaald, dat De Bie hem
bekend had de dader te zijn.

De verdediger vraagt wie de
schuld op De Rut tv, d. Putten) gooide.
Mr. v. d. Vee n: Wilde U v. d. Putten

er voor houden? Hield U hem voor den
dader.

Getuige Cur t s: Neen.
Ver d ach t e vraagt waarom de Rut

gebracht is naar de kazerne in Oss. Hij
zat toch in Den Bosch?
Het bUikt dat dit in verband met een

dreigbrief was.

verhoor van deze vrouw voorgebracht
wordt. Daarmee staat of valt de zaak.
Dat proces-verbaal moet spr. hebben.
- U hoert 'niet te zoeken want het is

er niet bij, aldus Mr. Roebol.
De pre sid ent geeft voorlezing

van het proces-verbaalomtrent het
verhoor van de vrouw.
De verdediger verklaart dat er

een verbaal moet zijn, Waarom de
vrouw van haar bed is gehaald.
De pre sid ent: Het verbaal is er

niet bij.
De ver d e dig e 1': Ja, maar het

hoort er te zijn.
De pre sid ent: U kunt het den

wachtmeester vragen.
De ve rd ed i g e r: Ja, maar er mo-

gen geen verbalen weggemaakt worden.
De a d v.vg e n e r aa Ir Moeten er van

alle kletspraatjes processen-verbaal op-
gemaakt worden?
De pre sid ent vraagt aan den

wachtmeester of er een proces-verbaal
van is opgemaakt.
Get u i g e: Neen, mijnheer de pre-

sident.
De pre a ide n t: Dan is er ook niets

weggemaakt.
Ver d e dig e r: Ik wil vernemen,

wat deze wachtmeester zich wenscht te
herinneren hierover.

:Be--a:-~".,... t-gene-raa 1: al; is
geen term: wenacht te hertnneren.
De pre sid ent: Wachtmeester, wat

weet U hiervan.
Getuige D'e G i e r: Niets, meneér de

president. ..,
Op een vraag van Mr. v. e. Veen

deelt get u i gemede, dat hij de vrouw
niet gehaald heett. Zij is ontboden op
de kazerne. •.
De verdedIger: Dan zult U dat

straks anders hooren. '
, Ver d ach t e ontkent dat hij met 't
hoofd voorover hij Ceelen thuis zat. Er
.is ook niet gezegd, dat ik gearresteerd
werd. Toen ik in de kazerne kwam
hebben ze me pas gezegd, dat ik de
schuld had. v. d. Putten heeft gezegd
dat hij er onschuldig in moest.

Ret getuigenverhoor vangt aan.
Als eerste verschijnt J. van Uden te

Oss. Deze deelt mede bij het bramen
zoeken het lijk van Gerrit de Bie te
hebben gevonden. Hij heeft aanstonds
aangifte bij de politie gedaan. Later
heeft hij samen met den vader van De
ie et ij iel van- Gerrw gevonden.
Raadshee.r M.: r. van B 0 r tel: Hoe

lag het lijk?
Get ti 1g e: Achterover,: net of hij om-

gevallen was.
Mr. van Bartel: Lag hij met zijn

hoofd onder de braamstruik?
Get u i g e: Ik heb alleen de beenen

gezien. Het was precies of hij omgevallen
was.
De getuige, .dte niet erg goed blijkt te

zijn. mag naar huis gaan.
Op verzoek van den verdediger Mr.

Roo bOl zal de jas van het slachtoffer
worden getoond. Spr. verwondert zich er
over, dat iemand kan worden doodga,
stoken, zonder dat de voering van de
jas is beschadigd,
Dan wordt wachtmeester De G ier

Oss gehoord. Hij deelt mede, dat heni
aangifte was gedaan van het vinden van
een lijk, dat hij herkende 'als dat van
Gerrit de Bie. Het lag in de braamstrui,
ken. De omstandigheden wezen erop, dat
er gew!-,rsteld was. Het was er zoo dicht
begroeid, dat men er niet door kon ko-
men zonder zich te wonden. Het lijk lag
achterover. De plek was alleen te berei-
ken .langs een smal paadje, dat vol be,
~~oe~d stond met braamstruiken. Het
llJk IS in beslag genomen en overgegeven
door wachtmeester Curfs aan de dokte,
l'en. .
G~tuige Is aanstonds gegaan naar de

wonmg van Ceeleu, omdat De Bie daar
steeds kwain. Hier trof getuige aan:
Ceelen. diens vrouwen nog een derde
persoon, die met zijn pet over zijn oogen
getrokken zat. Op de vraag wie hij was,
gaf hij geen antwoord; hij bromde wat
en keek niet op. Curfs heeft zijn hoofd
opgeheven en toen zag men dat het ver.
dachte De B. was. Zijn gelaat vertoonde
vele schrammen. Aanstonds dachten de
wachtmeesters, dat hij er meer van
moest, weten.

Zij namen hem mee naar de kazerne.
Er werd niets gezegd onderweg, alleen
ZIOO iets van: 't is mooi weer vandaag.
Getuige heeft in ·beslag genomen een

oude . pet, , welke verd. op had en die
thana. ter terechtzitting aanwezig was.
Later is bij de wed. Hendriks, waar de
familie de B. inwoonde, nog een elec-
rische zaklantaarn in beslag genomen.
De p r.e s t d en t: Dat afgeluisterd

gesprek .in de cel bent U daarbij ge-
weest?, , ' ,
Get u ige: Neen, 'daarbij ben ik niet

s-eweest. ' ,
De pre sid ent: Die mededeeling

Van de vrouw van. Ceelen: kon ik hem
nog maar eens kussen, hebt U die zelf
gehoord?
Get u i g e: Neen,' doch verschillende

mensenen hebben dat verteld. Ik zelf heb
het niet gehoord. .
Vervolgens wordt getuige o.a. het jasje

van Gerrit de Bie getoond. Hij kan niet
pertinent verklaren, dat het de jas van
het slachtoffer is.

Bij weet niets meer van zijn
vroegere verklaringen.'

l\'fishandeld?
.Raadsheer Mr. van B 0 rt e 1 vraagt

nog nadere inlichtingen aan den get u i-
ge, die o.m. meedeelt, dat hij toen hij
een glas water vroeg, een klap in zijn
gezicht kreeg. Hem zou o.a. gezegd zijn:
bekennen moet je of je het gedaan hebt
of niet. De wachtmeester had hem voor-
gezegd wat hij in de cel tegen van Heesch
moest zeggen. Daags tevoren, toen
Boeijen er geweest was, was hij al ge-
slagen.
Dan worden getuige uitvoerige verkla-

ringen voorgelezen.
Pre sid ent: Is het nu zoo? Heb je

het zoo verklaard?
Get u i g e: Dat weet ik niet meer, ze

hebben me ook zoo geslagen.
Opperwachtmeester C u r f s wordt dan

weer voorgeroepen. Hij krijgt te verkla-
ren wat er gebeurd is op de kazerne.
V. d. Putten is herhaaldelijk en langdurig
gehoord, omdat men had gehoord dat hij
er meer van wist.
Pre a i.d ent: .En van die mishande-

lingen?
Opperwachtm. Cur f s: Daar is niets

van aan.
Pre sid ent: Hij heeft ook verteld.

dat er electrische apparaten.in zijn hals
zijn gehouden om hem suf te maken,
haren zijn hem uitgetrokken enz.
De get u i g e ontkent dat ten stellig-'

ste. V. d. Putten is niet geslagen.
Mr. v.d. Ve e n waagt of hij v. d.

Putten voor meded'ader hield of 00-
schouwde hij hem alleen als getuige.
Opperwachmeester Cur f s verklaart·

nooit gedacht te hebben dat v. d. Put-
ten mededader was.
Getuige v. d. Put ten herhaalt ver-

volgens nog van de mishandeling, welke
hij ondergaan heeft.
Raadsheer Mr. v. B 0 r tel merkt op.

da t er ook heelemaal geen reden was
om te mishandelen.
Opperwachtmeester Cur f s is het

daarmee eens.
Ver d ach t e zegt dat hij v. d.

Putten heeft hooren roepen, toen hij ge-
slagen werd. Onder toezicht van Curfs is .
er geslagen.
De wachtmeester verklaart dat

verd, alleen slaag heeft gehad voor een
diefstal.
Ver d ach t e zegt dat het daarover

niet gaat; het gtng alleen over den
moord.

Een naam die niet genoemd
mag worden.

Mr. R-0 0 bol wil, weten waarom geen
proces-verbaal is opgemaakt en waarom
de vrouw van haar béd is gelicht.
G et u i ge: Iemand uit Oss had mij

gezegd', dat. hij iets wist over de zaak.
Zijn naam kan ik niet noemen;

Mr. Roo bol: De opperwachtmeester
heeft tegenover de vrouw van ~. d ..Put-
ten gezegd, dat men gehoord had van
iemand die meer van de zaak af wist.
Mr. Roo bol wenscht den naam te

weten van den betrokkene.
Get u i g e zegt zijn eerewoord ge-

geven te hebben hem niet bekend te
maken;

Mr. Roobol gaat er niet mee
accoord; hij wenscht den naam te
hooren. Boeijen heeft het gezegd.
Mr. v. d. Vee n: Kunt U dat zeggen.
Getuige Cur f s: Neen.
Mr. Roo bol verzoekt dan Boeijen te

hooren. Dat een marechaussée maar een
naam mag verzwijgen ..••

Ret bhledonderzoek.

Vervolgens komt de lantaarn ter
sprake. Naar Dr. Hesselink mededeelt,
maakte deze den indruk, dat ze is aan-
.gevat met een bebloede hand.

Zijn oordeel als deskundige is, dat het
bloed op de pet behoorde tot de groep
A-B; het bloed van het slachtoffer be-
hoorde tot diezelfde groep. Verd. heeft
bloed behoorende tot de groep B,
Mr. Roo bol vraagt hoe Dr. Hesse-

link het bloed onderzocht heeft.
Raadsheer Mr. v. Bortel: ,Hebt U De g e t u t g e.d e sk u n d I g e geeft

niet gevraagd hoe hij aan die senram- aan de hand van afbeeldingen een uit,
men kwam? eenzetting daaromtrent. i
Getuige: Jawel, hlJ" zeide, dat hij" De advocaat generaal tot Mr.

Roobol: - Tevreden?
achter de woning gevallen was. Mr. Roo bol: _ Jawel. Volgende getuige is H. A. van der
Mr. van Bortel: Is dat zoo? t 0 ":ha dSpr. merkt op, dat bloedonderzoek ook Put t5. n, opperman e ss,,, ns ge e-Ver d ach t e: Ja, dat is waar, ik ben .wel anders geschiedt. tineer .

gevallen. Voorbij het huis van de wed. Dr. Hes s eli n k geeft dat toe, In Pre sï den t: U bent goed bekendv. d. Wielen heb ik over een smal .paadje . dB?
gereden; daar ben ik gevallen in de' .ztekenhuïzen, maar dan heeft men er met PIetje e ..
braamstruiken. Ik ben er nog een zak- ..een ander doel mee. En hier heeft men Getuige: Jawel.
i ht' 1 d h b 'k . slechts een klein partikel gehad. Pre sid ent: U kende ook het De verdedi"'er verzoekt ver ...I c Je ver oren, aar e 1 een poos : la hto . ..
naar gezocht. Mr. Roo bol: Als er meer was ge- s c ffer he? volging wegens meineed van
Raadsheer· M 1'., V. d. Ve e n: Wacht- weest, had u dan een controle toege. GEit u i g e: Jawel. " twee ll0utiemannen. '

meester _, heeft hij daar iets van ge-' past? . , Pre sid ent: Hebt u wel eens tegen
d Dr. Hesselink geeft te kennen, dat verd. gezegd: jij hebt het gedaan? De verdediger verzoekt het Hof

zeg . h t k t b h fd Get u 1ge: Dat kan wel. een vervolging wegens meineed in te
Get u i ge: Nep.n. e onderzoe geen con role e oe e. Mr. Roo bol zegt dat deze jongen stellen tegen den getuige Curfs. !Iet
Ver d ach t e' Ze hebben me er ook Hij is zeker van het resultaat. d held 'I i gaat niet aan, dat dit allemaal maar kanniets van gevraagd. ,Ver d ach t e verklaart, dat het bloed graag e waar el WI zeggen, maar n
De g r iff i e r geeft vervolgens lectuur op .de lantaarn ook van hemzelf geweest rapadrk:sieJ'eHnÎJt'.is BbangjeVOOgerSdlaegeZWn;ep.ge~~u:dná c h te geeft nog te kennen,

van de processen-verbaal .van diverse kan zijn; hij was gewond aan zijn han- Getuige' 'Ze heenbb· e half' do'od dat ze v. d. Putten gedwongen moeten
verhooren van den verdachte. . "den, toen hij gearresteerd is. . en m hebben door slaag. .
De d v gIt Wachtmeester De ,G.1er. deelt nog geslagen..· i t

het P:adj~- to~hn~i:tz~o s~iIk wa°f. dat mede, dat de jas geheel verstoken en Dhepre s i dtent zet dan het eigenlijke w~tt~e:s~e: e-EetJr::ghO:a~~rai.'1 :e~
G tul DG' . versneden was. ' ver oor voor . .e urge e Ier: Inderdaad het was . t i B" h d ij p' t· die beweerde mishandeling.

goed berijdbaar. De pre sid ent meent, dat Dr. Met- Ge u ge: oenen a m en ie Je _ Daar is mets van aan, aldus ge-
De adv.~g,eneraal:'Konmenzien, trop,.die de sectie verrichtte daarom- geziendiennacht,zooheeftBoeijenver- tuige De Gier. De verklaringen zijn

dat er iemand in de bramen was geval- trent zou kunnen verklaren. ' ~elg~ , wij moesten het samen gedaan afgelegd zonder den minsten dwang.
len? De dokter zalontboden worden. . epre~s'ident: Wanneer heeft Boeijen -En dat gesprek van cel tot cel, is
Getuige De G ier: Er is direct een on- Mr. Ro 0 bol merkt op, dat wacht- d hem dat voorgezegd, vraagt de pre s i-

d k i t Id h t . te meester De GI'er de zaal UI't is. ,,Dat gaat at gezegd. den t .,'erzoe nges e , maar e was met Get u i g e: Bij het verhoor in het
zien. I toch zoo maar niet?" bureau te Oss. -Daar is me niets van bekend. ver-
Mr. Roo bol wenscht een vraag te De wachtmeester wordt blnnengeroe- Overigens deelt getuige mede, dat hij klaart getuige De G ier.

stellen. Maar daar heb ik den jas van pen t·· - Er is niet met electrische apparaten
den vermoorde voor noodig. Die moet D~n wordt gehoord Opperwachtmees- Pie Je nog nOOIt gesproken had, voor gewerkt?
toch op de griffie zijn? ter Cur f s, thans te :vIodrop. . dat die jongen vermoord was. - We hadden toen nog geen electri-
De pre sid ent: Er wordt naar ,De pre sid ent: _ Hebt u wacht- In de kazerne zou getuige langzaam citeit.doodgemaakt worden!gezocht.· meester De Gier gesproken. Pre sid ent: Hebt u niet. onder v. d. Put ten zegt dat toen hij weer
Mr. Roo bol: Dan zal ik er straks op Get u i g e: Ik heb goedenmorgen ge- tranen aan vader de Bie vergiffenis naar Oss moest hem gezegd was, dat hij

terugkomen. zegd!' gevraagd, omdat u zoolang gezwegen er nog harder langs kreeg.
Vervolgens wordt als getuige-deskun- Vervolgel'l;s doet hij m~dedeelingen had. Hebt u hem niet alles verteld. De a d v 0 c a a t-g ene r a a I merkt

dlge gehoord Dr. W. F. Hes s e I ink, over he.t vmden van het lijk van het Get u i ge: Daar weet ik niets van. op, dat v. d. Putten in het Huis van
scheikundige te Arnhem. Hij doet mede- ~lachtoffer. ~ij deel~ o.a. mede, dat de 1 De wachtmeester had gezegd, dat Bewaring op 31 Jan. gezegd heeft, dat hij
deelingen over de bloedspatten, welke hij Jas van Gerr.lt de BIe vol~omen versne- het niet om mij te doen was, maar om zoo noodig drie meineeden zou doen, als
op de pet van verdachte heeft aange- ëen wll:s.Ze, IS weg~~daan, ze stonk. Pietje. Hij zou wel vrij komen, als hij hij de jongens eruit kon houden. Hij
troffen. Hij heeft kunnen vaststellen dat Overigens deelt hlJ mede hoe verd. bij verklaarde, dat ze het samen, gedaan zou zich wel gek houden.
het menschenbloed was, behoorende tot Ceelen werd aangetroffen. De wonden, hadden Getuige De G ier bevestigt dit.
bloedgroep A-B. die hij had maakten den indruk veroor- ,De g'r iff 1er, geeft vervolgens tee- Mr. Roo bol doet het dringend ver-
De pre sid ent meent dat' deze Zeer zaakt te zij? door braamstruiken, in tuur van de vroegere verklaringen van zoek ook wachtmeester De Gier te ver-

zeldzaam voorkomt, 3Y2 % van de bevol- ieder geval met door een mea, getuige v d. Put.ten. volgen wegens meineed.
king? '.' Voorts legt hij verklaringen af over Daaruit blijkt o.m., dat v. d. Putten Met het onderzoek van den Minister
Dr. Hes sell n k verklaart, dat, hij het in beslag nemen van pet en Ian. aan verd. had gezegd: Gij hebt het is het al voldoende voor spr.; ik ben al

geen preclese Cijfers kan geven. taarn .en het vervoer daarvannaar Arn_ gedaan en geen man anders. Toen had overtuigd.
De pre sid ent merkt op, dat verd. hem. Aanstonds had men verd. zich la, verd. het hem toegegeven onder mede- Mr. Roobol vraagt getuige v. d. Putten

beweert, dat hij veertien dagen tevoren ten uitkleeden; hij had plekken op het deeling van het. verloop van het drama. verder of hij meent dat Piet de B den
met Gerrit de Bie gesto:lid. had. Deze lichaam, die wezen op, :worsteling. ' De pre si 4 ent: Dat heb j~ on<:le~ moo.rg gedaan heeft.
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De schrammen van verdachte.

Bet verhoor van B. v. d. Putten.

Een proces-verbaal zoek?

De verdediger merkt op dat ge~
ruige 3 Nov. de vrouw van Van der Put-
ten van het bed heeft gehaald. Hij staat
'fOP. dat 't proces-verbaalomtrent het

•



v, d. Pu tte kan er niet op ant-
woorden.

Mr. Roo b ol vraagt of v. d. Putte de
verklaringen onderteekend zou hebben
als hij niet mishandeld was.

v. d. Put ten zegt dat hij dan niet
onderteekend zou hebben.

De vader van het slacht-
offer gehoord.

P. deB 1e, de vader van het slacht,
offer, Gerrit de Bie, is de volgende ge,
tulge.
Hij had verd. daags na het drama ge_

sproken. Deze maakte toen een eigen-
aardtgen indruk op hem.
Hebt U gezien, dat. zijn gezicht vol

schrammen zat, vraagt de pre sid ent.
Neen, aldus get u i g e, want hij zat

met het hoofd voorover. Toen ik thuis
kwam, zei ik tegen m'n vrouw: er is iets
niet in orde met Pietje.
De getuige deelt verder mede, dat hij

Gerrit gewaarschuwd had met het oog
op zijn bezoeken aan Ceelen. Maar hij
heeft niet toegegeven. Eerst kwam hij
er alleen, later kwam verd. er ook.

Vervolgens doet getuige mededeeün-
gen over het vinden van de fiets van
het slachtoffer, op aanwijzing van een
waarzegster uit Tilburg.
Op de kazerne heeft v. d. Putten ver;

giffenis gevraagd, omdat - hij -zoolang
gezwegen had. Ze gaven mekaar toen
een hand en getuige zei nog: Waarom
heb je dat zoo lang bij je gehouden.
President: Deed v. d. Putten dat

:vrijwillig?
Getuige: Ja zeker.
President: Was er niets aan hem

te zien?
Ge tuige: Ja" hij zag er zoo be,

droefd uit.
Pre sid ent: Was hij mishandeld?
Getuige: Nee, meneer de rechter,

er was niks aan hem te zien, daar zag
hij niet naar uit.

De a d v.ig e n e r a a I: Hoelang zei
:V. d. Putten, dat hij het al wist?
Get u i g e: Van November al.
De adv. gen era a I informeert of

verd. niet verwonderd was, toen getuige
bij Ceelen kwam. En is hij niet mee
gaan zoeken? ,
Nee, dat had hij niet gedaan, zegt

getuige.
Mr. Roo bol: Kwam uw zoon wel

eens meer niet thuis, 's nachts?
Get u i g e: Nee, het kon wel eens

laat worden, maar wegblijven nooit.
Ver d ach te: Hij is wel eens drie

nachten weggebleven.
Mr. R 0 Q b a 1: Ken je de Benkert?
Get u i g e: Jawel dien ken ik.
Mr. R a a b a I: Heb je __zijnnuis wel

eens in brand gestoken?
Get u I g e: Voor U heb ik geen woord,

ga maar weg.
Mr. Roobol: Kent U het plaatsje

Mill? Hebt U daar wel eens een auto VOOl'
de Benkert in brand gestoken?
Get u i ge: Och meneer, ik begrijp niet

dat er heeren zijn, die zich daar nog mee
inlaten.
De adv.-generaal: De getuigen

hoeven hier toch geen misdaden te ko-
men bekennen?
Op verdere vragen van Mr. Roobol over

de fiets valt get u i g e plotseling uit:
Gij ouweh .... niet slecht ....
Mr. Ra 0 bol betwijfelt het verhaal

van de helderziende; dat is later pas ge,
komen.
Get u i g e deelt in dit verband mede

hoe het vinden van het lijk in zijn werk
is gegaan.
Getuige Van der Put ten komt

mededeelen, dat getuige De Bie ver-
klaard heeft dat hij, v. d. Putten, 's mor-
gens r.a den moord hem heeft nageroe-
pen over Gerrit.
Getuige DeB i e zegt dat hij v. d. Put-

ten niet gezien heeft.
Bij een twistgesprek tusschen ver d.

en getuige DeB i e voegen zij elkander
allerlei liefelijkheden toe. Verd. zegt
dat De Bie hem er achter wilde probee-
ren te krijgen en De Bie repliceert dat

- verd. een ploert is ....
- WarelJ. verd. en v. d. Putten goede

ibekenden? vraagt de a d v 0 c a at g e-
neraai.
- Ja ze kenden mekaar best, al waren

het direct geen vrienden, aldus get 11 t-
ge Jj eBi e, die verder nog mededeelt,
dat Peter de Bie, zijn broer o.?k verd.
er alttid voor aangezien heert, dat hij
de dader is.

Verdachte: Laat hem dan als
getUige komen!
Get u i g e: Ja, nou zegt hij natuur-

lijk nlets meer.
Tenslotte geeft hij nog t.e kennen,

dat hij niet begrijpt, dat er nog men-
schen zijn die het opnemen voor
iemand als verdachte.

Te 1.10 wordt de zittJng geschorst tot
- 2.15 uur.

Voortzetting der zitting.
Tegen half drie wordt de zitting her-

opend.
Thans wordt gehoord dr. B. Me t-

t rop, die de sectie op het lijk van Ger-
rit de Bie heeft verricht.

De pre sid ent vraagt of het lijk
nog was aangekleed, toen hij de sectie
zou verrichten. '

Getuige Met t r 0 p: Ik kan het me
niet herinneren; ik heb daar geen noti-
tie van genomen.
De pre sid ent vraagt aan wacht-

meester De Gier of hij zich herinnert,
dat het lijk was aangekleed toen de dok-
toren het ter sectie ontvingen.
Wachtmeester De G ierverklaart

dat de kleeren nog aan waren: ze zijn
losgesneden.
Dr. Met t r0 P verklaart nogmaals

dat hij het niet meer weet.
Voorts deelt hij mede, dat hij in de

gevangenis bloed heeft afgenomen van
verd.; dit is opgezonden naar Dr. Hes-
selink.

Dan komt L. Boe yen, koopman te
Nijmegen aan de beurt.
- Blijft u volharden bij uw verkla-

ringen bij de politie en voor de reent-
'flànk?

- Ja zeker, EdelAchtbare, aldus ge-
tuige, die daarna het heele verhaal
doet. Hij deelt mede dat hij op weg
naar zijn huis te Oss een café van v. d.

Wielen bezocht. Daar heeft hij een
paar glazen bier gedronken. Zekere De
Wit tracteerde daar; ook was aanwezig
zekere Ant. Hendriks, bijgenaamd Toon
de Soep.
De Wit wilde naar een publieke vrouw.

Bang dat De Wit zijn geld kwijt zou ra-
ken, is hij hen gevolgd. In een ander
café, waar Toon de Soep en Lamb. Vos,
bijgenaamd de Sijp aanwezig waren heeft
hij zich dronken gehouden, althans hij
deed alsof hij erger dronken was dan hij
was. Hij vertoefde daar omdat hij ver-
moedde, dat De Wit beroofd zou worden.
Hij is zelf van een bank afgegaan en op
den grond gaan liggen, als ware hij stom
dronken. Een der anderen heeft toen een
bak water over zijn hoofd uitgegooid. Hij
is weggegaan en over het Schaykscheveld
komend hoorde hij iemand, die plotseling
hem met een electrische lantaarn be-
lichtte. Het was P. de B. Bende gij het
Piet, bende gij het Boey, werd er gezegd.

Zeg nooit dat je mij hier
gezien hebt ......

Getuige zei dat hij was wezen
pruuven, verd. zei dat hij was wezen
kaarten. Getuige vroeg naar Frans
en Gerrit de Bie. Toen heeft verd'. ge-
zegd: Gerrit de Bie is vermoord, Ze heb-
ben z'n nek afgesneden. Nadien zeide
hij nog: denk er aan, dat je nooit zegt
dat je mij hier gezien hebt, anders maak
ik je kapot. Later passeerden er nog
twee menschen, in een ervan meende
getuige De Rut te herkennen.
Uit zijn verdere mededeelingen bleek

nog, dat zijn vrouw getuige had gezocht;
ze was zoo ongerust geworden, zei ze,
want ze had hond'engehuil en akelig
gegil gehoord. De vrouw, die vroeger
nooit bang was, was het sindsdien wel.
Van zijn ontmoeting had hij niet ver-

,teld.
Den volgenden dag, toen De Bie ge-

vonden was, heeft hij het haar mee-
gedeeld.
- U hebt Oss verlaten, nietwaar, al-

dus de president.
-- Ik heb Oss verlaten, WelEd.Achtli.,

vanwege mijn getuigenverklaring ook in
de zaak-Oijen.
Verder deelt getuige mede, dat Van

Heesch hem verteld heeft dat op den
avond van het drama hij Piet de B. en
Gerrit geslen heeft, omstreeks 11 uur.
Toen P. de B. gearresteerd was, heeft

hij zich er niet verder mee bemoeid,
omdat hij meende, dat men den goede
te pakken had.
Maar het was alsof de doode Gerrit

de Bie uit zijn graf hem toeriep: Gij
kunt die zaak zoo goed oplossen, waarom
doe je dat niet?
Mr. Roo bol vraagt of getuige niet

eens met een taxi naar Nijmegen is ge-
reden.
Get u i geerkent dat.
Mr. Roo bol: Wie was daarbij?
Get u ig e: Hasje van Dijk, een

buurman.
Mr. Roobol: Je had nog al wat

geld bij je.
Getuige: Jawel, f 100.
Mr. Roo bol: Van wie had je die?
Get u i ge: Van den burgemeéstèr.

Die had ik gekregen om een handel te
beginnen, om Oss te kunnen verlaten.
Mr. Roobol: Zou je nog niet f 300

krijgen?
Get u i g e: Daar heb ik niets van ge-

zegd. Misschien hebben ze dat verkeerd
begrepen.
Mr. Roo bol: Heb je niet gezegd, dat

je nog f 200 zou komen halen en als je
ze niet kreeg, dat je dan naar Den Bosch
zoudt gaan. '

Get u i ge: Daar kan ik me niets van
herinneren.
Ver d ach te merkt op dat dit heele

verhaal pas verzonnen is sinds getuige
ruzie heeft met verdachtes familie over
de zaak in oven,
Vervolgens wordt gehoord de echt-

genoote van vorigen getuige, G a.
Boeyen-van Orsouw. Zij deelt
o.a. mede, dat de Rut haar eens oneer,
bare voorstellen heeft gedaan. Zij heeft
hem toen een slag in het gezicht ge-
geven.
Op den avond van het drama is ze

toen haar man niet thuis was - zelf
was ze bij haar ouders geweest - om-
streeks 11 uur haar echtgenoot buiten
gaan zoeken. Toen heeft ze wel 6, 7
honden hooren huilen. Voorts hoorde ze
iemand giIIen; dat geluid kwam uit de
richting van de plaats waar later het
lijk is gevonden. Zij is ~anstonds naar
huis gegaan, ze was hevig geschrokken.
Kort nadien kwam haar man thuts.

Dien avond 1s er niet over gesproke~:
den volgenden avond echter heeft hIJ
haar meegedeeld waar hij .~ewees~ was,
want zij was bang, dat hIJ er bIJ was
geweest.
Toen er den volgenden dag geruchten

omtrent den moord gingen. zei getuige
nog: dan heb ik toch wel iets gehoord.

Tegenstrijdige verklaringen.
De president merkt op, dat juffr.

Kuijpers--Mal1ders vertelt dat er 's mor-
gens alover den moord is gesproken door
getuige.

Get u i g e ontkent dat; het is
's avonds geweest.
Verder deelt zij mede, dat er eenlge

dagen achtereen aan haar woning in
Nijmegen gemorreld was. '
, Mr. Roo b a I verklaart, dat getuige
gezegd heeft: het is maar goed, dat
wij om half tien naar bed gegaan zijn.

Get u i ge zegt dat dit niet waar is.
Zij heeft tot kwart over elf bij de radio
zitten luisteren.
De volgende getuige Ma. van B e 1'-

keI-v. d. Bogaard verklaart, dat
zij naast Boeyen gewoond heeft. Zij
sprak nooit met die famili '.
De p r e s I d ent vraagt haar of ze

niets r..an den wachtmeester verteld
heeft.

Get u i g e zegt dat ze niets ver-
klaard heeft.
Opperwachtmeester Cur f s zegt, dat

zij hem verklaard heeft dat ze dien
avond vrouw Boeyen gezien heeft en dat
ze tot 11 uur bij de radio heeft gezeten.
Get u i geverzekert, dat zij niets ver-

klaard heeft. Ze kan niets verklaard heb-
ben want ze zag de menschen nooit. ,Mr. Roo b a I herinnert er aan dat hij

een verzoek om vervolging van den Pre sid ent: Hebt u nog kleeren voor
wachtmeester heeft ingediend. hem uitgewasschen?
Get u i g e deelt nog mede dat wacht- Get u i g e: Neen. .

meester Cuffs bij haar geweest is op Al- Mr. Roo bol vraagt of verslagene wel
lerheiligen, terwijl Ze ziek was. eens meer's nachts niet thuis kwam.
Je krijgt geld als je een woord van ~ Get u i g e zegt, dat hij wel eens bij

Pietje de B. weet; en misschien zouden I hem in huis op de mat geslapen heeft.
we Leo ook aan werk kunnen helpen, Pre sid ent: Zijn vader vertelt
had Curfs gezegd. anders.
Mr, Roo bol v~aagt aan getuige of Get u i ge: Zeg maar, dat hij bij ons

vrouw Boeijen nlet gezegd heeft toen op de mat heeft geslapen.
het lijk gevonden was: gelukkig dat
wij om half tien naar bed waren.
Get u 1geerkent dat gehoord te

hebben toen dat aan haar moeder ver-
teld werd. om tien over negen was
Boeijen t.huis gekOmen.
De adv. gen era a 1 vraagt of er

met het oog op hare getuigenis geen
bezoek is geweest Van De Bie's.
Getuige ontkent dat.
De ad'v.-generaal informeert of Mr.

Roobol er niet geweest is.
Dat blijkt het geval te zijn.
H a. K u y per S-M: and ers deelt

mede, dat toen vrouw Boeyen met haar
sprak, het lijk van Gerrit de Bie reeds
gevonden was; ze sprak haar 's middags.
In verband met een vraag van den

verdediger verklaart getuige, dat vrouw
Boeyen haar niet gesproken heeft over
het hondengehuil en het gegil, dat zij
gehoord zou hebben.
De wed. W. v. d. Wielen-Hen-

dri k s komt verklaren, dat bij haar
ingewoond heeft de fam. De Bie, welker
huis was afgebrand.

Wanneer kwam verdachte thuis?

In den avond van 8 Aug. had zij llcht
in de gang gezien. Ze was bang voor
inbrekers, maar het meisje zei dat is Piet
maar, die thuis komt. Getuige schatte,
dat het een uur of half elf was. Den
volgenden dag werd van den moord ge-
hoord. De B. heeft haar toen meege-:
deeld, dat hij om half elf thuis was
gekomen.
Mr. Roobol vraagt of er na den

moord kleeren zijn gewasschen.
Get u i g e kan daaromtrent niets

mededeelen.
Heeft daags voor den moord de zuster

van verd, gewasschen? wil m r, Roo bol
weten.
Dat kan get u ige zich niet herin-

neren.
M r. van B 0 r tel informeert over

de kwestie van het thuiskomen van
verd. Toen verd. thuiskwam, wist hij
toen al van den m-oord?
Get u i g e zegt dat zij het hem ver-

telde, waarop verd, antwoordde dat hij
het ook juist gehoord had. Hij voegde el'
aan toe, dat hij Om half elf thuis was
gekomen en toevallig niet bij Ceelen was
geweest.
De arbeider L. v. d. Put ten, broe-

der van de Rut verklaart dat toen hij
hoorde van den moord hij tegen zijn
moeder zei: ik heb gisterren Pietje en
Geuit de Bie samen gezien. Zeker kan
hij het niet zeggen, dat ze het waren,
maar hij dacht hét.
Mr. v, d. Vee rr; Kunnen het anderen

geweest zijn?
Get u i g e: Dat weet ik niet, het is

me toen zoo ineens uit den mond geval-
len.
President: Maar er moet toch

eenig verband zijn?
Get u i ge: Ik heb het zoo maar ge-

zegd, het is me uit den mond gevallen.
Het is wel m'n indruk dat ze 't waren.
Mr. v. d. V e e n: Maar een eed doet u

er niet op?
Getuige: Neen.
In antwoord op een vraag van den ad-

vocaat-generaal deelt getuige nog mede,
dat het half elf geweest zal zijn, het be-
gon al te grauwen.

Getuige is's nachts van de fabriek
gehaald. Op d'e kazerne had Boeijen ge-
zegd, dat v. d. Putten, de Rut, den moord
gedaan had.
Mr. v. d. Ve e n: Weet U iets van mis-

handelingen in d'e kazerne.
Getuige: Alleen wat ik gelezen heo In

de brieven van mijn broer, Verder weet
ik er niets van.
De advocaat-generaal: Ben jij zelf

~is<handeld ?
Get u i g e: Neen, ik ben opgesloten

geweest, maar mishandeld 'niet.
Daarna wordt gehoord J. van

II e esc, h, arbeider te Oss, thans ge-
detineerd.
De pre sid ent wenscht iets te

vernemen omtrent de verhouding tUS-
schen de vrouw van Ceelen en P. de B.
. Get,uige deelt mede, dat hij hen
samen eens heeft sten staan praten.
Een j aar geleden heeft hij ze nog eens
gezien. .
Mr Ra 0 bol vraagt of getuige de

waarheid heeft gesproken voor de
Rechtbank. (Tegen dezen getuige is
nog een meineed-zaak aanhangig).
Het Hof staaf deze vraag niet toe.
De 15-jarige P. d a B i e, broertje van

Gerrtt, had gezien, dat de vrouw van
Ceelen en verd. elkaar stonden te
kussen.
De president: Duurde dat lang?
Getuige: Ja, lang.
Ver d ach t e: Die hebben ze thuis

opgedraaid. Dat moet-ie z.eggen van zijn
vader en z~in moeder.
Get u i g e: Nee, dat heb ik eiges

gezien, moordenaar!
Ca. Ce el e n--U 1ij n deelt mede, dat

op den bewusten avond Piet geweest is
tot een uur of half acht. Later kwam
Gerrit en nadien ookv, d. Wetering, die
kwam zijn lantaarn herstellen.
Samen heeft men achter het huis ge-

zeten, om boonen te rengen. Getuige
leende Piet een mes, dat ze terug heeft
gekregen. Tegen half elf zijn allen weg
gegaan, Gerrit het laatst.
De pre s 1den t vraagt of er altijd

een fatsoenlijke verhouding bestond tus,
schen getuige en ?:et en Gerrit.
Get u i g e zegt dat de verhouding

fatsoenlijk was; het waren vrienden van
haar man, niet van haar.
Dat verd. gewond was, toen hij daags

na den moord bij haar in huis was, heeft
getuige niet gezien.
Mr. Reo bol vraagt welke kleeren

verd, droeg voor en na het drama.
Get u i ge deelt mede c'at hij een

gestreepte broek aan had en ~en blauwe
jas.

aan, dat is nooit gebeurd.
Boe ij e n komt nog eens verklaren,

hoe hij samen met Vos naar diens huis
is gegaan.
Getuige Vos houdt, v~l dat het niet

geweest kan zijn.
Den voeger Lam b. Vos uIt Oss

wordt de vraag voorgelegd wat hij
weet van het vernaai van Boeljen.

Met Boeijen is getuige na elven nooit
in. het café van ,zijn broer geweest, dat
weet hij zeker.

Een getuige die wist dat een Joha. Ba 11ego 0 y-Vo sse n b erg te
misdrijf gepleegd zou worden. Oss deelt mede, dat op den avond van
en niets zegt. den mo?ra geen bezoekers bij haa.r ge.::

weest ZIJn. (Volgens de mededeellngen
In verband met een brandstichting, van Boeijen zou deze en De Wit en De

welke gepleegd zou worden, deelt zij Sijp er geweest zijn).
mede, dat zij daarvan wist; op den be- Wilhelmina van Buul-de Bie
paalden dag kraaide de roede haan er. verklaart vervolgens dat haar broer d'en

Raadsheer Mr. van B 0 r tel zegt bewusten nacht om half elf is thuis ge-
niet veel te voelen voor verklaringen van komen. Zij heeft gehoord, dat hij koffie
een getuige, die weet dat er een misdrijf ging drinken.
gepleegd zal worden en a"1e het niet Zij riep hem toe: Piet heb je de deur
zegt. dicht gedaan? Daarop antwoordde hij-:

Ja.
De pre sid ent merkt op dat dIt

niet klopt met de verklaringen van verd.
Verd ach tewijst erop, dat hij zich

niet kan herinneren dat zUn zuster iets
tegen hem riep. Maar daarnaar is hem
ook pas drie weken later gevraagd.
Get u i g e deelt nog mede, dat zij

's Maandags 7 Aug. daags voor het
drama een jas en een broek van verd.
heeft uttaewassohen.
Get u i gebestrijdt, dat haar oom

's morgens binnen is geweest.
Oom DeB i e komt boos verklaren, dat

hij wel binnen is geweest.
Getuige Van Buul-De Bie: Gij

zoekt alles bij mekaar om hem er in te
krijgen.

M. v, d. Bogaard-Ulijn deelt een
en ander mee over het gesprek, waarbij
de vrouw van Boeyen zeide, dat ze op
den avond van 8 Aug. om half tien
naar bed waren gegaan. .
Over het tijdstip van het gesprek:

ontstaat een vrij felle gedachtenwisse-
ling tussehen de getutgen v. d. Boo-
gaard-Ulijn en Boeyen-van Orsouw.
Mart. deB i e deelt mede, dat verd.

omstreeks half elf is thuisgekomen op
den avond van 8 Aug. Getuige was 5 of
10 minuten tevoren naar bed gegaan.
Presiden t: Hebt u uw dochter nog

hoeren loepen.
Get u i g e: Neen, dat kan ik me niet

herinneren.
Pre sid ent: Kan verdachte nog

later Uitgegaan zijn? .
Get u i ge: Ik heb zeker nog een

paar .uur wakker gelegen, maar niets
gehoord.
Hasje van Dijk, opperman te Oss,

doet mededeelingen over een uitstapje
Ik met Boeijen. Boeijen had 5 fleschjes bier

gegeven; hij had f 100, want hij was uit-
gekocht. Met een taxi heeft men eerst 'n
paar adressen bezocht en toen ging men
naar Nijmegen.

De arbeider F. N. v, d. We te rin g,
bijgenaamd "de Brommert" had op den
avond van 8 Aug. een bezoek gèbraehtl
bij Ceelen waar Oerrit de Bie was. Hij<
heeft 'er zIJn lantaarn gerepareerd. Hij Is
er een half uur geweest, Toen getuige
heenging, bleef GLrrit nog zitten. .
Pre s i d ent: Hce was de verhOUding

tusschen Gerrit en de vrouw van Ceelen?
Get u i ge: Daar weet ik niets van. '
Mr. R oc b () I vraagt of getuige ooit

gezien bad dat er ruzie was tusschen
Gerri~ en Plet; hoe gingen ze me't
elkaar om?

De moeder van den verslagene , Get u i geverklaart, dat 't vrienden
gehoord. waren; hlj !leeft ncoit anders gezien.

De moeder van den verslagene, Ja de F. Ce e 1e n deelt mede dat Gerrit
Bi e-Van H a are n heeft G-E>::.;';her- en Piet op den avond van 8 Aug. bij
haaldelijk gewaarschuwd veor Piet en de hem geweest zijn. De bezoekers zaten
Ceelens. Haar jongen wilde graag Oss acäuer cp het. veldje, getuige speelde
uitgaan; hij voelde wel dat het mls moest binnen narmentea. Piet is weggegaan
gaan. Getuige had gedacht, dat er groote en Ge!'rit bleef nog. ook Is v. d. We-
ruzie zou zijn gekomen, maar dat baar tering geweest.
jongen vermoord zou worden .. , . De Pre sid ent: Kwamen ze veel
Haar jongen heeft het huishouden van's avonds.

Ceelen onderhouden, toen Ceelen zes We- Get u i g e: Ja.
ken geschorst was in de werkverschat- De Pre sid ent: Gingen ze altijd
Hng. . samen weg?

Verd. is een eche dief. Hij had nooit Get uige: Ja, gewoonlijk gingen ze
genoeg en hij heeft haar jongen heele- samen weg.
maal op hol gemaakt. De President: Hebt U ooit iets van
President: Kwam Gerrit 'snachts [alouzie gemerkt?

wel eens niet thuis? Get u ig e: Er is nooit ruzie of wat
Get u i g e deelt mede dat verd. haar ook geweest. Gerrit en Piet waren reuze

jongen zei: ga een uur naar bed. ~an kamerad'en.
denken ze dat je slaapt; en dan gm- Op een vraag van Mr. Roobol deelt

ts uit t en getuige mede, dat verd. op den dag vangen ze 'snach s UI om e roeven. den moord. en blJ" zIJ"n arrestatte een
Haar zoon had haar ook doen blijken

uv fantasie-box aan had en een blauwe jas.
van jalouzie op verd. in verband met Mr. R 0 ob a I vraagt'verder of Gerrit
de vrouw van Ceelen. d B'
Voorts deelt zij mede, dat haar zoon e ie wel eens .met een mes is gestoken.

Dat bleek Gerr1t eens verteld te heb-
op aanstichting van verd. mee een ben; in zijn jas was een winkelhaak en
roofoverval had gepleegd op de winke- in den riem was een snede. Wie het ge-
lierster Van Dijk in (Jeffen. H~ar zoon daan had. daarover Is niet gerept.
had' toen nog gezegd: maak ze toch niet In vel band met vragen van Mr. van
dood. B 0 r tel zegt getuige nog, dat Plet
Mr. Roo bol vraagt of getuige De hem gevraagd had mee te gaan kijken

Benkert kent. toen het lijk was gevonden, maar dat
Get u i ge: Ja, dien ken ik. weieerde getuige.

Aa. van ct er Wie len, dochter van .
de wed. v. d. Wielen-Hendriks, had mede'
gehoord, dat cmstreeks half el~ in de
woning llch; had geschenen; vermoede-
lijk is het verdachte "geweest, die thuis
kwam.
Het getutgenverhoor is hiermede afge.
loopen.

De v~rwondingen van verdachte.
De arbeider J. B a ars, dIe werkzaam

was op dezelfde fabriek als verd., had
gezien, dat verd. schrammen in het ge,
zicht had. Die had hij opgeloopen toen
hij een vogeltje wilde vangen, had hij
gezegd. Schrammen op de handen had
hij niet gezien. Den dag na het drama
was verd. 's morgens om half zeven op
de fabriek begonnen.
De opzichter W. van Duren had

eveneens geconstateerd, dat verd. bloe,
dige schrammen in het, gezicht had. Hij
had de pet dieper in de oogen staan dan
gewoonlijk, dat was getuige opgevallen.

Deze getuige deelt verder meer, dat
de aard van de werkzaamheden van
verd. meebracht, dat hij zich nog al
eens kon verwonden aan de handen.
De opzichter H. Ha a r I? a sc h kon

eveneens verklaren, dat verd. schram-
men in 't gezicht. had. De pet had verd.
diep in het gezicht. Die pet had hij
altijd op. .
Joh a. Swiers-Hendriks· had de

huur bij Ceelen eens opgehaald. Zij
trof daar de vrouw van Ceelen met
Gerrit de Bie. De buren hadden al ge-
zegd dat ze er uit gingen, als de
Ceel~ns er bleven. Getuige heeft vrouw
Ceelen toen gewaarschuwd. Deze heeft
toen gezegd, dat ze het thuis niet
meer doen zouden.
Getuige C eel e n-U Iij n verklaart

dat de vorige getuige nooit iets heeft
gezegd over een verhouding met Gerrit
de Bie. •
De advocaat-generaal: Wie

heeft de huren opgezegd?
Getuige Ceelen-Ulijn: Dat heb ik

zelf gedaan.
Getuige S wie r s-H end r i k s:

heb f 15 gegeven als ze er uit ging.
De ad v.-gen.: Ah juist!
Aa. v. d. Putten-Vos deelt mede

dat haar zoon Piet en Gerrit had gezien,
tenminste hij meende ze gezien te heb-
ben. Maar hij had er niet zoo op gelet.
Op den nacht dat zU naar de kazerne

was geroepen, was haar zoon. de Rut.
daar. Boeyen had gezegd dat De Rut
het gedaan had. Maardat kon niet, dat
wist ze zeker en de heeren wisten dat
ook wel.
De pre sid ent vraagt of ze iets

weet van mishandelingen.
Ja, dat had haar zoon haar gisteren

nog geschreven. H~i was vreeselijk mis-
handeld, aldus get u i g e.

, De getuigen à decharge.
Daarna worden de getuigen à. dé-

charge gehoord.
Eerste is Cor n. deW i t. Hij vertelt

dat hij niet aanwezig is geweest in het
café, over welke samenkomsj Boeyen
gesproken had.
Boe yen komt nogmaals verklaren,

dat De Wit er wel was. _
DeW i t houdt vol, dat hij er niet lii

geweest.
De voerman J. Hen d ri k s, bijge-

naamd De Soep verklaart dat hij zich
niet kan herinneren waar hij op den
avond van den moord is geweest.
Zoo kan hij zich ook niet herinneren

of hij Boeyen bij v. d. Wielen, café "de
Bergsche Boer" ontmoet hcett,

Mr. Roo b a I vraagt of getuige dien
avond in het café van Vos, de ~ijp, is
geweest.
Ook dat herinnert get u i g e zich niet.
Mar. Va s, tabrleksarocider en cáfé-

houder, bljgenaamd De Sijp, kan zich
niet herinneren, dat op den a vond van
den moord Boeyen in zijn café is ge-
weest.

Pre s id ent: Hij heeft nog al lang
bij U achter gezeten, hij heeft no-g: lig-
gen slapen en u hebt hem Dm half een
op zijn fiets gezet.

Getuige: Nee, daar is niets van

Verdachte houdt zijn
O'.l"c!1uJd vol.

. Pre sid ent: \"erdachte, U blijft er
bij, dat U o!>I":..H.!.~lu bent?
Vo!'!t.lr.~:H';: Ja, ik heb eerst 8Vz'

~!lil:"!~n~etl~!<1:~"','Ö''l:etenen toen heb-
ber. ze rne (!l. ter weer gehaald, maar ik
heb h.::t ~',t't !!~t:a:lll.

V,,:t.:;)gel1s verhaalt hij wat er den
be"'u,~~en avond is gebeurd; om haIf el!
is hij tbuts gekomen en naar bed ge-
gaan.
Pre s i.den t: Hebt u licht aanse-

maakt.
Ver d.: Dat kan ik niet zeggen.
Pre [;ide n t: Hebt u nog koffie ge-

dro ....ken ?
V C "Ii ach t e: Dat weet ik niet meer.
M:·. Roo bol: Heeft Ceelen wel eens

gez!~'1 dat Gerrit uit den neus bloedde?
Cet.t;:ge Ce e 1e n: Ja, dat kwam nog

al eens voor.
Te 6 uur wordt de zitting geschorst

tot des avonds 8 uur.
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De moord op Gerrit de Bie.
Te kwart over acht heropent de, Er is echter een overmacht van aan- Aardig is de mededeeling van vrouw 1bloed zaten? Hadden de wachtmeesters

pre s l d ent de' zitting. wijzingen, ct'at deze jongeman de dader Boeyen, dat ze om half tien al in bed geen bloed aan hun handen, toen ze het
De griffier geeft voorlezing van de is en geen ander. waren. Dat acht spr. zeer verklaarbaar. lijk ontkleed hadden? Kan er zoo geen

verklaring van den niet-gehoorden ge- Spr. recapituleert die aanwijzigingen Zij wist dat haar man niet 100% is en bloed op de pet gekomen zijn?
tuige Adr. v. d. Elzen, omtrent de ver- vervolgens. hij kwam zoo vreem-d aan dien avon-d! Na de stille en doode getuigen wilde pl;
houding met de vrouw Ceelen. Toen Gerrit de Bie vermoord was, is De adv.-gen. meent dat bet getuigenis beginnen met de levende, om niet te
De ad v.-g e n. verzoekt alsnog te de politie aanstonds gegaan naar Ceelen van Boeijen niet geleden heeft. zeggen de halfdoodgeslagen getuigen, al

hocren H. J. van Mierlo, brigadier der waar De Bie veel kwam. Spr. gaat dan . Vervolgens komt hij te spreken over popeldè zijn hart om het zoo uit te druk-
Rijksveldwacht te Rosmalen. l)£t hoe de politie daar den verd. aan- het onderzoek door Dr. Hesselink wiens ken.
De b rig a die r heeft de Rut naar trof. Hij zat met het hoofd' gebogen. deskundigheid hij in het licht stelt. Door Hij merkte op, dat de Rut heeft willen

Roermond overgebracht waar hij terecht Waarom? Om-dat zijn gezicht vol de mededeelingen van den deskundige zeggen: geloof me nu toch; ze hebben
stond in verband met den roofoverval te schrammen zat. Hij wordt meegenomen wor-den, teniet gedaan de verklaringen het er allemaal ingeslagen.
Deurne. De,Rut heeft hem toen een heel en vraagt heelemaal niet, waarom hij van verd. over het ontstaan der bloed- Het is verwonderlijk ,dat dit in 1935
verhaal gedaan. wordt meegenomen. Hij praat b.V'.over spatjes op de pet. Overigens wijst hij op kan voorkomen. PI. verbaast er zich
De ver de d ig e r verzocht v. d. het weer! het verschil in bloedgroep tusschen ,het over, dat de advocaat-generaal niet is

Putten hierbij ook tegenwoordig te doen Er waren veel schrammen op het ge- bloed van verd. en het sla.Chtoffer. opgesprongen om een ondersoek te ge-
zijn. zicht van verd. en bovendien wezen vele Van een zoodanige verwonding aan de lasten. Maar hij zegt: och ze moeten
De Pre sid ent heeft daartegen geen roode plekken op zijn lichaam op stom- hand, dat er zooveel blO€d aan de Ian- daar in Oss niet met handschoentjes

bezwaar. Van der Putten wordt dus ge- pen. taarn kon komen, is niets gebleken. aangepakt worden.
haald', Zijn oom durfde verd. dien ochtend Wat kan de reden geweest zijn om deze Er zijn getuigen uit hun bed gehaald
Mr. Roo bol verbaast zich erover, qat niet aankijken. Die hou-ding is hetzelfde gruwelijke daad te plegen. Het is bekend, toen Boeijen met een verhaal kwam.

den verdediger het proces-verbaal is als's middags bij zijn aanhouding. Zon_ dat het huis van Ceelen een plaats was Toen men het niet meer gebruiken kon,
onthouden van de verklaringen van der dat het hem gevraagd werd, zei hij: waar de "jeunesse ossotse= zich uitleefde. is het proces-verbaal zoek geraakt.
dezen nieuwen getuige. ik weet van mets, Spr. is van oordeel, dat de rol welke de . Of misschien is het er nog wel: een
Mr. Mas sin k: Hoe komt U er bij, Om het gesprek af te leiden vroeg hij vrouw in deze gespeeld heeft, bet onge- !geheim dossier. Men denke aan Gies-

dat daar een proces-verbaal van is? aan zijn zuster éen kom koffie. mak tenslotte veroorzaakt heeft. Jalousie lSen-Nieuwkerk, daar moet men Mr.
Mr. Roo boL Hoe weet U het anders? Geheel conform is verdachtes hou- was hier de drijfveer; men moet niet IJolles over nocren.
Mr. Mas sin k: Daar wensch ik niet ding op de fabriek. Hij heeft de pet licht denken over de wijze waarop het Het. Hof moge er rekening mee hou-

op te antwoorden. dl . h t g la t ft verschfll n slachtoffer is afgemaakt: 67 messteken. Iden, dat er een kletspraatje is gehou-TerwlJ"l De Rut daarop binnenge- iep mee a en gee e - Id the Id ihte De
v d klari d kr bb in Dat wijst op een beestachtigen drift. en ussc en en ve wac r en

bracht wordt steekt deze blJ"wiJ'ze van e ver armgen over e a en Ruthet. r;ezicht. Dan herinnert spr. aan tie mededeelin- •
"'roet de hand op in de richting der tri- 'h gen "all de mceder ran het slachtoffer. Nu is de Rut tot zich zelf gekomen,
.,' ' "oU U 'Du" de. bUl·~'7,oe""l·"';"".iJ·nde gewassc ,en " ' ' -c- ''oN
b .u. ':#L '~' ...5.., d ti d . t nu hli niet meer geslagen is en nU deune. M' I h t kleeren gevonde!} en natte schoenen. In staar; tot eze-- aa acn spr. ver- ints..er een oriderzoek gelast. he'eft.De brigadier van 1.er 0 erva llet, wasschen van schoenen is een 'heel dachte wel. "'"
daarna zijn verk lartngen. De Rut heeft ongewons exercltte, Men maz .ntet ver- Er ziin tal van aanwij lzlngen geweest . PI. doet daarna een aanval op

h t d ~' ~, , , , !Boe, ijen, zoodanig dat, 'er' naar hIJ"hoop 't
~ee~1~:~t ~!~~~der~ h~a~o~iZ~~n !~~~~~hrat!r~jd;~. i~~~~~;l e,:~s k~~ .~a~1:'te~ezewijzen allen naar dezen ver- Iniets .!Mer v~n hem overblijft, noc"h
dader aan zou zien. De B. had tegen De men elke aanwijzmg ter züde stellen.. De moord moet gebeuro zijn door een Ivan ZIJn vrouw.
Rut gezegd, dat, hij het gedaan had. -irnaar als ze alle in dezelfde richting aanval van achteren; jUist het smalle Boeyen zegt, dat hij Piet tegen kwam,
Pre sid e n t: U hebt natuurlijk Wijzen, dan wordt het toch anders. paadje ook wijst op den onverhoedsehen nadat hij eerst aannemelijk had ge,

kalm zitten praten? ., In een ander geval, de roofmoord toe aanval. De aansevanene had zijn mes maakt, waar hij tot half twee was ge.
Brigadier van Mie 1'10: Ja zeker, Oijen, waarvoor verdachte- broertje ongeopend in den zak. Gelege·nhel·d om weest.

. '" . Daarvoor moest' hlJ"een heel verhaal ma.we hadden een gereserveerde coupé. . vervolgd wordt, komen ook gewassehen zich te wapenen heeft hij' niet gehad.
Pre sid ent: Er is geenerlei pressie schoenen voor. Men schijnt dat in Oss Er is geen ruzie geweest b.V. over de ken; ik ben daar geweest en daar. Maar

uitgeoefend? te kennen. vrouw van Ceelen, maar de man is onver- alle getuigen, die hij genoemd had, onto
Oe t u i g e: Neen. Gezien de omstandigheid dat het lijk heeds aangevallen op de plaats waar. kenden dat hij er geweest is. Wil het Hof
Pre sid ent: Is er over mishandeling gevonden is waar het pad zeer nauw is, heen hij gelokt was. Dat is voor spr. de dan het onzinnige restje, dat er over.

gesproken. weet men, dat men daar niet kan komen aanwijzing, dat de aanval beraamd is. blijft, gelooven? Van het wonderlijke
Oe t u i g e: Ja, hij heeft ook verteld zonder schrammen op te locpen. Dat wist Spr. is van oordeel, dat met voorbe- verhaal, dat loopt van half acht tot half

over electrische toestellen, die in zijn nek verd. en zoo heeft hij ook een drietal twee blijft alleen over dit, dat verd.
d kl . d' h Nie dachten raad is gehandeld; verd. heeft tegen Boeyen gezegd heeft·. ik heb Degehou en waren. ver armgen VOor ie se rammen. 1·

V. d. Put ten verklaart, dat hij niet mand kan Gerrit afgemaakt hebben of getracht een alibi te maken en voorts Bie vermoord, maar niemand weet het
tegen den brigadier verteld heeft dat De hij moet vol schrammen gezeten hebben. wijst spr. op het meelokken. De jalou- nog!
B. aan hem <de Rut) bekend had den Men heeft geen ander kunnen vinden. zie wijst ook in de richting van overleg. Daar zal het Hof toch niet op willen
moord te hebben gepleegd. Hoe komt men aan de constructle, dat veroordeelen?
B rig a die r Van Mie rIo: v, d. verd, om half elf thuis geweest zou zijn. .Verd, zal dus veroordeeld moeten wor_ Dan het verhaal van den moordenaar,

Putten heeft. gesproken omdat men hem Men schat dat maar op verschillende me- den wegens moord. die goed bekend is, met twee fietsen. En
anders voor den dader zou houden; dat dedeelingen. Het vonnis zal dus moetoen worden dat terwijl het er vol marechaussée's is.
heeft de Rut op de reis naar Roermond Een getuige zegt dat ze even gedom- . tl d d d htb (De ad V.-ge n.: Toen nog niet).

d meld h ft t kk d k verme igc, aar' e ree ank doodslag Waarom gaat de moordenaar er metvertel . ee ~n oen ze wa er wer, on
V. d. Put ten bestrijdt die mede- ze toch precies zeggen hoe laat het was. aannam. twee fietsen op uit, twee kilometer ver

deeling. Dat kan onmogelijk juist zijn. Wat de strafmaat aangaat wenacht zelfs. Men kan er nog bij verzinnen, dat
De b rig a die r deelt. verder nog Die constructie van half elf is erg spr. rekening te houden met het duivel- hiJ. den moord op dat uur gepleegd

mee, dat de Rut een heel verhaal had, soepel tot stand gekomen. 1 i k heeft, omdat de wachters bij het werk
:ook over Boeijen e.a. van Wie getuige Spr. gaat dan na hoe verd. den avond se re mil eu, waaruit verd. omt, zoomede in de buurt dan niet uit hun hut zouden
!nog nooit g-ehoo;rd had. (Deze getuige voor dén moord heeft docrgebracht. Er met zijn jeugd.· komen.
!is half December pas uit het Noorden is tegenspraak in de verklaringen van Spr. vraagt tenslotte Pl. betoogt verder, dat de vader ".'all
maar Rosmalen overgeplaatst). Piet en zijn zuster. Maar in ieder geval den verslagene het bewijs van den adv,-
De brigadier had nog gevraagd: AIs weet verd., dat hij om half elf thuis was. '20 ·,·aar gevangen.·sstraf. generaal, voorzoover hij dat dus geleverd

je dit er op hebt zit.ten, ga je dan weer Het licht waarvan sprake was, is erg heeft, komt kapot maken. PI. gaat deze
naar Oss terug? Daar antwoordde hij ongewoon. Heeft verd. bij dat licht zijn richting uit, dat de vader meer weet
!bevestigend op. Hem is toen nog gead- kleeren en zijn schoenen gewasschen? ï van den moord dan pl Men moet weten

..- t t kk PIel'dooL' ..viseerd b.v, naar Amsterdam e re en. Verd. heeft ontkend dat hij een mes naar het doel, waarom een bepaald
De ver d e dig er wijst erop. dat het had. Hij wil zelfs niet weten, dat hij Te goed half tien komt de verdediger mensch moet verdwijnen. Men moet na-

moeilijk is zonder proces.vebaal na zes zijn mes gebruikt heeft dien avond bij Mr. Roo bol uit Arnhem aan 't woord gaan de kwestie van De Benkert. Als de
weken verklaringen af te leggen over het boonen rengen. De vrouw zegt dat Hij betoogt dat de taak Van een ver~ advocaat-generaal een onderzoek zou
allerlei menschen, die men voor het eerst er een heel klein mesje voor gegeven is. dediger in Nederland bUitengewoon willen! In Culemborg Iocpen d'e moorde-
heeft hooren noemen. Acht het Hof het mogelijk, dat een moetlijk is en niet gewaardeerd wordt. naars nog rond.
v. d. Putten wordt teruggeleid; van de Ossenaar van deze portuur zonder mes Vervolgens wijst hij er op dat de De adv. generaal: U zoudt ze

tribune gaan vele armen ten groet om. zou loopen? nieuwe strafvordering zegt dat er geen aanwijzen, hebt u dat gedaan?
hoog. Dan zijn er de verklaringen van Van dwang mag worden uitgeoefend en dat Mr. Ropbol: Dik, maar er gebeurt
Dan neemt Mr. W. Mas sin k het der Putten en Boeijen. Dat er verkla- den verd, moet gezegd worden, dat hij :niets.

woord tot het houden van zijn rlngen zijn afgelegd onder pressie door niet behoeft te antwoorden. Dat de De adv. generaal: In de zaak
mishandeling, daar moet men niet al te zweep gebruikt is, staat voor pI. vast. Giessen-Nieuwkerk zoudt. u ook de

Requisitoir. veel geloof aan hechten. Er zI'J'nallerlel H t . ltol 1 'daders aanwijzene reqUlSl Ir van den adv.-gen. s . .
Hij begint met te herinneren aan het middelen om aan een zoodanige be- wreed geweest omdat de aanwijzingen Mr. Roo bol: Ik heb gezegd: laat

bezoek van het Hof aan Oss. Ondanks [egening te ontkomen. zoo zwak zijn. u die vrouw halen, dan zal ik de kin-
de uiterlijke rust heersent er een boos- Dan gaat spr. na wat verd. aan de Rut Pl. neemt aan twéé lichamen te bren- deren brengen en dan zal ik het bewijs
aardige geest in een zeker deel der ge- zou hebben verteld. De verklaringen zijn gen op .de bewuste plaats, zonder dat leveren. Maar er gebeurt niets!
meente. Kennelijk onder aprobatie der in volle vrijheid afgelegd. Thans zegt de hij één schrammetje krijgt en zonder Vervolgens gaat pl. er nader op in, dat
ouderen, die nourri dans Ie serail zijn, Rut: dat weet ik niet meer, al kan hij dat er één stekeltje in zijn kleeren zit. allereerst naar het doel gezocht moet
doen de jongeren er allerlei misdaden, zich overigens alles herinneren. Toen de Iristructie I te d h <1 worden.

W· I t '1 . h ges 0 n wel' a Komende tot het vinden van de fl'etsdie een onduldbaren toestand hebben re vee we en, WIlen ZlC gaarne men niets aan de verklaringen van Dr. .
doen ontstaan. De regeertng heeft inge- eens uiten, dat is een bekend verschijn- Hesselink, Voor dr. Hesselink heeft spr. wIjst pl. op het merkwaardige van het
zien dat daar een einde aan gemaakt sel. Zoo kan spr. zich verklaren, dat de te waardeeri I hi h feit, dat de vader van den verslagene

R d brtzadi .. . klarl groo e waar eermg zoo ang Ij bij c e- precies wist waar die fiets in het waterdient te worden. De Kon. Marechaussée ut aan en riga Ier zIJn ver armgen mische dingen blijft. Als hij daarbul- lag.
is de eervolle opdracht verleend in deed. ten gaat, kan pI. hem aan, gelijk hij Daar heeft men dat verhaal van desamenwerking met de gemeentepolltie en Spr. betoogt dat v. d. Putten zijn ver- d ld Iilkt, t b ld ij .

'" klari 11 Iiheid h ft f I d vel' UI e IJ me een voor ee uit z n waarzegster bijgehaald, dat künkt, nogde Rijksveldwacht, de misdaden na te armgen 10 vo e vru el ee a ge eg . ktiik
D klari d P tt .. pra lJ . wel voor Oss!~aan en te doen eindigen. e ver armgen van v. . u en zun PI ht tI' d

- va buit bI' ac con ro eproeven 10 e chemie Pl. verklaart nogmaals dat het hemDe justitie heeft daarbij tevens een n UI engewoon e ang.
voorname taak. Op de verklaringen van Boeyen is noodzakelijk. Dat het onomstootelijk spijt, dat het procesverbaal-Boeyen zoek

I t k 1 d vast staat dat het hier een spatje bloed is. _'Terecht i'l aan de marechaussées de we een, s er e aanva ge aan, maar de
lof niet onthouden voor het tot klaar. geloofwaardigheid heeft er z. i. niet van de groep A-B was, is niet bewezen. 'Als het nu eens waar is, dat een ander
hein brenzen van deze misdaad. onder geleden. Want er is geen controleproef geno- de dader is, is het dan zoo wonderluk

men. wat. verd. gezegd heeft?Vrouw Boeven heeft een !til gehoord; Het is spr. bekend, dat er rondreizen Er is hier verteld, dat het spatje bloed Overigens wijst pl. erop, dat verd. in
snr. hoopt, dat deze nog lang- zal nakltn., z~in gemaakt om de waarde van be- geen veertien dagen op de pet gezeten deze zaal albijd alles direct heeft toege-
ken in de oeren van den dader. En de paalde getuigenissen te niet te gaan kan hebben Maar het heeft er veel Ian- geven. De pet, ja die is van mij; die jas,
straf, die het Hof zalopleggen moge bij doen. ger op gezeten. ja die is van .mij; die lantaarn. van mij,
de bevolking eveneens lang naklinken. Onwaar moet zijn, op grond van an- Vervolgens wijst pl. er op dat de klee- enz.
Dat verd. ontkent valt niet te veiwon- dere verklarmgen, dat verdachte om ren niet bewaard zijn. Kan de pet niet PI. wijst er overigens op dat het waar-

ii.~r!lI\. _,,,,",,.....ltaa.t ....,.... ..,._.._ "' ... ,...·,...;~··~,lii!:lJf~1~~Aui~:w-as. , __ ......_I...~_._~_,_W Q.~ kle~ren 2;~legen hebben, ~~ :vol l):8ming:SIV,el'mogeny2.D. deze mensch en

heel anders is dan dat van den adv.-
gen. AIs hem gevraagd werd - en hij
kreeg geen uur den tijd - waar hij ge-
weest is met Paschen. verleden jaar, met
Kerstmis en Pinksteren, dan zou hij het
wellicht niet weten.

De adv.-generaal: sta ik hier terecht?
Mr. Roo bol, Neen. maar U hebt een

requisitoir gehouden.
Ovwigens betoogt pI. dat er gezocht

moet worden naar de daders. Hij
wenscht te weten waar het bloed is ge-
vonden. Bij het lijk lag het niet. De jas
is er niet. Laten we toch allemaal zoeken
naar den moordenaar, vraagt Mr.
Roobol.
Dezen man verdedigt pl. omdat dit

zijn aard is,
Tenslotte zegt hij te meenen dat hij

heeft aangetoond, dat er geen wettelijk
en overtuigend bewijs geleverd is.
Op de getuigen De Rut en Boeyen zal

het Hof geen vonnis vellen en de rest is
maar aanhangsel.
PI. is er eerlijk van overtuigd, dat verd.

de dader niet is. De moordenaar zal men
moeten trachten te vinden. .
Ten slo t t e v r a a g t mr. Roo.

bol v r ij s p r a a k. T eve n s v e r-
zoekt hij dezen avond nog
uitspraak te willIen doen.

Repliek.
De a d v.vg e n e r a a I repliceert; als

M.r. Roobol door rechterlijke colleges
niet gewaardeerd wordt, heeft hij dat
aan zich zelf te wijten.
Het is een schandelijke insinuatie te

blijven volhouden, dat er een proces-,
verbaal Is verdonkeremaand.
Overigens wijst spr. op het schaamte-

looze in het optreden van den raads-
man door zijn vertoon; door zijn' rond.
bazuinen van wat hij doet.
Mr. Roobol verklaart, dat als hij

te ver is gegaan, hij de man er niet
naar is om daarvoor geen excuses aan
te bieden.
Hij is gerechtigd te handelen zooals hij

deed; als hij aan het licht brengt wat
marechausséesmisdrijven, werkt hij mee
aan de zuivering van dat wapen.
De pre sid ent: De B., hebt u nog'

iets te zeggen.
Ve r d ach te: Alleen dat ik onschul-

dig ben. •
De president bepaalt de

uitspraak op Woensdag 6
M a art en sluit om kwart voor elf de
zitting.
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munt steeds, uit in 't snel en volledig geven van belangrijk nieuws.

Onze 8rabantsche bevolking vindt in de PROVINCIALE iederen
dag de laatste binnen. en builenlendsche ber.ichten.
Een zeer uitgebreide sfaf van medewerkers en correspondenten
zorgt voor! hef laatste nieuws uit alle plaatsen in deze provincie
vlot en volledig."

De Provinciale Noordbrabantsche
en 's·Hertogenbosscbe Courant

" -

DE PROV:NCfALE
is ruim 160 jaar oud, maar door zijn acfueelen inhoud dag
na dag nog steeds jeugdig en frisch.

DE PROVINCIALE •

is het blad, dat hef vertrouwen geniet van zijn duizenden
lezers .ven alle stenden. Het is een welkome vriend, die
datgene geeft, wat men van een modern dagblad kan
verwachten en dientengevolge, ook wordt uitgespeld.'.

Abonneert U op de PROVINCIALE

"/
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De Bergbe cbe oordzaak
voor bet Bossche Hol.

Heden werd voor het gerechtshof alhier in
hooger beroep behandeld de strafzaak tegen
Petrus Wilhelmus de Bie, geboren te Oss 11
Maart 1915, van beroep fabrieksarbeider, WQ-
nende te Oss, doch thans gedetineerd in het
Huis van Bewaring alhier. .
Op 18 December van het vorige jaar had hij

terecht gestaan als verdacht dat hij in den
nacht van 8 Augustus 1933 te Berghem bij Oss
zijn 20-jarige neef Gerrit de Bie uit Oss op een
beestachtige wijze door niet minder dan 67 mes-
steken van het leven heeft beroofd.

De officier van justitie mr, J. Dubois had
toen tegen P. de Bie wegens moord op zijn neef
Gcrr-it de Bie levenslange gevangenisstraf ge-
eischt.

Veertien dagen later werd P. de Bie door de
rechtbank veroordeeld wegens doodslag tot een
gevangenisstraf. van 15 jaar.

Zoowel P. de Bie als de officier van justitie
gingen van dit vonnis in hooger beroep.

Voor de behandeling van deze zaak bestond
een buitengewoon groote belangstelling. Reeds
vroeg in den morgen stonden voor het Paleis
van Justitie drommen van menschen die de
kansen van P. de Bie druk aan 't bespreken wa-

Advocaat-generaal: In de pers was
reeds aangekondigd dat hij deze houding zou
aannemen.

Ouergangsmode11en
MR. ROOBOL VESTIGT DE
AANDACHT OP ONBEKENDE

FEITEN.

in den middag va.n Woensdalg 9 Augustus 1933
met zijn vrouw en kinderen bramen aan het
zoeken was in bet veld te Berghem. Op het
weiland .,de Gémènt" vond hij een lijk. Hij
schrok zoodanlg, dat hij toen is gaan Iocpen.
Later hooft hij nog in d-e Meer het riJwiel van
bet slachtoffer gevonden.

Incidentje.

Wa c'h t mee s ter d e G ier heeft inmiddels
ongemerkt de zaal verlaten.
Mr. Roo bol merkt dit en protesteert hier-

tegen.
De wachtmeester wordt weel' binnen geroe-

Mr. Roo bol vraagt dau of hij aan wacht- pen.

getroffen dat behoorde tot de bloedgroep B.
Hierna ontspon zich tusscheu den deskun-

dige en den verdediger een vinnig debat over
het bloedonderzoek.

IDe lantaarn en de' jas van den verdachte.

Ver d ach t e zet dan uiteen op welke
wijze het bloed is kunnen komen op de zak-
lantaarn. Hij werkte dikwijls in een slagerij en
liep daar altijd verwondingen op.

Wachtmeester D e G ier komt dan verkla-
ren dat de jas van het slachtoffer is verbrand.
. ....0-

Mr. Roo bol protesteert heftig, dat zonder
dat er permissie voor is gegeven, de jas van het
slachtoffer is verbrand.

Spr. is overtuigd dat het slachtoffer niet is
vermoord op de plaats waar het lijk gevon-
den is.

Men heeft hier bij het onderzoek dingen ge-
daan die niet geoorloofd zijn en stukken ver-
duisterd die voor de verdediging van het groot-
ste belang zijn.

Pre sid ent: Hebt u voor de Rechtbank de
waarheid verklaard?

Mr. Roo bol vraagt of hij in de gang
vorige". getuige heeft gesproken.
Wachtmeester Cur f s zei: "Ik heb mijn col- Wachtmeester Cur f s : Neen, ik heb hem

alleen maar voor een getuige aangezien.Iega even goeden morgen gezegd". ~ ~

Mr. Van der Vee n: Is de Rut ooit ver-
dacht geweest van dezen moord bedreven te

den hebben.

Door den g rif fie r worden voorgelezen
de verklaringen welke de Rut voor de Recht-
bank heeït afgelegd.

Deze verklaringen komen hier op neer dat
Pietje de Bie aan getuige zou hebben bekend
dat hij zijn neef Gerrit had vermoord.Hij beschuldigt de maréchaussee,

Mr. Roo b o I vraagt of hij eens den jas mocht
zien welke het slachtoffer heeft aangehad toen
hij vermoord werd gevonden.
Deze jas wordt hem vertoond, Mr. Boebol

vraagt dan of het mogelijk is of men iemand
kan doodsteken zonder dat de voering van de
jas .s doorgestoken?

De jas wordt nu bekeken en het blijkt dat de
voering niet is doorgestoken.

DeR u t: Dat weet ik niet. Ik was toen veel
te suf. K·OF

~DeRut" trekt zijn verklaringen in.

ren.
Onderlinge weddenschappen werden aange-

gaan. De een zei: Hij wordt vrijgesproken, de
ander was van meening da h:(f zou -worden
. veroordeeld, en de beide partijen kwamen met
elkaar overeen dat de verliezer aan den win-
naar vijf gulden zou betalen. En zoo heeft hei
dan kunnen gebeuren dat niet meer alleen ge-
wed wordt op de kansen van. een renpaard
doch ook op de kansen van een mensch die
terecht staat als verdacht van moord.
Om eventueele ordeverstoring in de rechtzaal

te voorkomen, mochten de Ossenaars geen
plaats innemen op de publieke tribune en
slechts een twintigtal personen werd op de pu-
blieke tribune toegelaten. De leden van de
Rechtbank waren eveneens in de zaal aanwe-
zig. I
Als de leden van het Hof de zaal binnen ko-

men wordt het er stil.
Het Hof is als volgt samengesteld:
President Jhr. mr. van Meeuwen; raadsheeren

mr. van Bortel en mr. van der Veen; substituut-
griffier Jhr. mr. Verheijen; advocaat-generaal
mr, W. .Massink.
Als verdediger van P. de Bie treedt op mr. H.

H. Roobol uit Arnhem.
Als de verdachte wordt binnengeleid kan

men het hem aanzien dat het gevangeni~leven
hem geen goed heeft gedaan.
Hij ziet er bleek uit.

De volgende getuige was Ch. de Gier, wacht-
meester der marechaussée te Oss. Deze was
naar "De Gemènt" gegaan en had het lijk van
Gerrit de Bie in de braarr:struiken zien liggen.
Onmiddellijk daarna is hij naar de woning

van Ceelen gegaan. Daar trof hij P. de Bie aan.
Toen getuige binnenkwam lag verdachte met

het hoofd op tafel. Het gezicht van P. de Bie
zad vol schrammen, en deze waren nog versch.
P. de Bie had een pet op en deze is door hem
in beslag genomen.
Verdachte liet zich gewillig arresteeren en

zei niets toen hij werd meegenomen.
Onderweg zei hij: 't Is mooi weer vandaag.
Getuige verklaart nog dat verdachte zeer ze-

nuwachtig was.
Op verzoek van den President worden dan

aan getuige de kleeren vertoond van het slacht-
offer. Getuige wist echter niet te verklaren wel-
ke kleeren aan het slachtoffer toebehoorden.

M r .: Roo bol: U behoeft dezen jongen niet
aan te vallen. U doet er beter aan uw onderge-
schikten er op te wijzen dat zij zich niet aan
mishandeling moeten schuldig maken.

A d v 0 c a a t-g ene r a a I: Pose!
brengt

Wachtmeester L. Cur f s werd hierna weer
als getuige naar voren geroepen.

Mr. Roo bol: Pose! Wanneer het gaat om
het leven van mijn cliënt? Ik protesteer tegen
deze uitlating.

De =' res ide n t vraagt hem wat er gebeurd
is in de maréchaussée-kazerne.

U voor het
aanstaande seizoen
een voordeelige
chique sorteering

Getuige zegt dat er van het verhaalover
mishandeling niets waar is. De Rut is wel meer-
malen langdurig verhoord, doch is niet mis-
handeld.

rrreesstër- de Gier: eenig vragen ll1ag -ste& .
Mr. Roo bol vraagt aan den wachtmeester

wat er gebeurd is in den nacht van 3 November.
toen de Rut wegens drankdiefstal werd gear-
rest-eerd.

Dienzelfden nacht is Boeijen bij den wacht-
meester gekomen en heeft hem gezegd dat de Rut
Gerrit de Bie heeft vermoord. Pleiter vraagt
waar dit verbaal van deze aanklacht is gebleven.
Voor de verdediging is dit verbaal van groet
belang.

Wachtmeester Cur f s: Voor zoover ik weet,
niet.

JAPONNEPre sid ent: Heeft hij misschien honger en
dorst moeten lijden?

De volgende getuige was opperwachtmeester
L. Curfs. ZIET ONZE ETALAGES

Verklaringen van wachtmeester Curts.
DeR u t: De wachtmeester liegt. In het Huis

van Bewaring heeft je wachtmeester tegen me
gezegd: Jij hebt Gerrrt de Bie vermoord. Je
moeder ligt op sterven, doch je mag er niet naar
toe, want jij hebt Gerrit de Bie vermoord. .

"D e H n t" verklaart dan dat hij tot tweemaal
toe in de maréchaussée-kazerne tot bloedens toe
is geslagen. HU moest en zou verklaren dat hij
te zamen met Pietje de Bie, Gernt de Bie had
vermoord,

Indien hij dit verklaarde dan zou Pietje de
BIe de gevangenis in gaan, terwijl getuige zou
worden vrijgelaten,

Get u 1 g'e heeft toen maal' lets verkluard.
Wat hij verklaard heeft weet hij zelf niet Hij
was er veel te suf voor . .,Ze hebben me suf ge-
slagen".

De vader van het slachtoffer.

Vervolgens gaf geturge een omstandig ver-
haalover de houding tusschen vrouw Ceelen
en Gerrit en Piet de Bi'
Get u i g e heeft zijn zoon daal meermalen

voor gewaarschuwd. Hij vreesde dat het van-
daag of morgen wel verkeer-d zou afloopen:
Waar twee minnaars zijn gaat het nooit goed.

Vervolgens kwam getuige nog verklaren dat
L Rut hem verteld had: "Pietje heeft me be-
1 -nd cat hij Gerr-it vermoord heeft. De Rut
dr-ukte hem vervolgens de hand en betuigde
zijn spijt dat hij dit niet cerder had verklaard.
De Rut was toen zeer kalm en zag er niet uit
als iemand die mishandeld was.

Het getuigenverhoor.
voor waren ze+te teer.

Als eerste getuige werd gehoord de arbeider Op de zaklantaarn van den verdachte is even-
H. van Uden uH Oss. Deze verklaar-de dart hij eens, aldus de getuige deskundige, bloed aan-

Wachtmeester d e G i e r verklaarde dat van
deze klacht geen verbaal bestaat.

Wachtmeester Cur f s verklaart dan hoe de
houding was van den verdachte, toen hij werd
gearresteerd. Hij verklaarde ook dat verdachte
een groet aantal schrammen had in het gezicht
en op zijn handen.
Wachtmeester Cur f S verklaarde vervolgens

dat hij in de cel van de maréchaussee-kazerne
te Oss een gesprek heeft afgeluisterd tusschen
J. W. van Heesch en de Rut.

Getuige hoorde de Rut zeggen: "Zeg het nou
maar, want ze beschuldigen mij van moord".

Van Heesch zei toen: "Dan zal ik het maar
zeggen dat ik Gerrit en Piet de Bie op den
avond van den moord te zamen in het Steegska
heb gezien".

De wac h t mee s ter ontkent de Rut ooit
te hebben mishandeld.

Het verbaal ligt niet in het dossier en hij vindt
het schandelijk dat een dergelijk verbaal wordt
zoek gemaakt.

Mr. van der Vee n vraagt acte van deze
verklaring.

Ver d ach t e: Mijnheer de President: Ik heb
de Rut om hulp hooren roepen toen hij in de
maréchaussée-kazerne werd mishandeld. De-
zelfde wachtmeester heeft mij tot bloedens toe
mishandeld.

Het verdwenen verbaal.

M r. H. 0 0 bol vraagt aan het Hof een ver-
volging wegens meineed in te stellen tegen
wachtmeester L. Curfs.

Hij verklaart onder eede dat hij de Rut en de
Bie niet heeft mishandeld en ik kan met wel
zes getuigen en meer aantoonen dat hij hen wel
heeft mishandeld.

Wachtmeester C h. ct e G r e r wordt vervol-
gens naar voren geroepen.

Deze ver-kl-tar-t onder eede dat De Rut en
de Bie niet zijn 'l1ishandeld.

Mr. Roo bol wi] aan dezen getuige eenige
vragen stellen.

De tenlastelegging.

De advocaat-generaal Mr. Massink leest dan
voor wat aan P. de Bie is ten laste gelegd.
De verdachte staat terecht
dat hij op of omstreeks 8 Augustus 1933 te

Berghem, althans te Oss ·opzettelijk en na kalm
overleg en rijp beraad het plan daartoe te heb-
ben gevormd Gerardus Johannes de Bie van het
leven heeft beroofd, door opzettelijk met dat
doel met een mes althans met een scherp voor-
werp, met kracht en geweld Gerardus de Bie
meerdere slagen, steken en sneden in hals, borst
en rug toe te brengen, tengevolge waarvan deze
dusdanige verwondingen bekwam, dat hij dien-
tengevolge is overleden.
Althans: dat hij op tijd en plaats voormeld

opzettelijk Gerardus Johannes de Bie van het
Ieven heeft beroofd door opzettelijk met dat
doel met een mes althans met een scherp voor-
werp met kracht en geweld Gerardus de Bie
voornoemd meerdere slagen, steken en sneden
in hals borst en rug toe te brengen tengevolge
waarvan deze dusdanige verwondingen bekwam
dat hij dientengevolge is overleden.

Althans: dat hij op tijd en plaats voormeld
opzettellik Gerardus de Bie zwaar lichamelijk
letsel heeft toegebracht door opzettelijk met dat
doel Gerardus de Bie voornoemd met een mes,
althans met een scherp voorwerp met kracht
en geweld meerdere slagen, steken en sneden in
hals, borst en rug toe te brengen, tengevolge
waarvan deze meerdere zwaar lichamelijk let-
sel uitmakende verwondingen bekwam en dien-

tengevolge is overleden.
Althans: dat hij op tijd en plaats voormeld

opzettelijk mishandeland genoemden Gerardus
Johannes de Bie met een mes althans met een
scherp voorwerp gewelddadig heeft gestoken,
gesneden, geslagen, gestooten of gestompt, tenge-
volge waarvan deze bloedend werd verwond en
is overleden.

Hierna wordt door den griffier voorlezing
gedaan van de getuigen lijst.

Het blijkt dat door het O. M. 21 getuigen à
charge zijn gedagvaard.

. Mr. van B 0 r tel vraagt dan aan den ver-
dachte hoe hij aan de schrammen is gekomen.

Ver d ach t e zegt dat hij deze schrammen
heeft opgeloopen toen hij in de braambessen-
struiken was gevallen. Zijn zaklantaarn had hij
in de braamstruiken verloren.

Door den griffier worden vervolgens voor-
gelezen de verschillende verklaringen welke
door P. de Bie over het oploopen van deze
schrammen zijn gegeven. Vervolgens worden
door den griffier voorgelezen de verk lar-ingen
welke de verdachte heeft gegeven over zijn
doen en laten op den avond van den moord.

De a d v 0 c a a t-g ene r a a I vraagt dan aan
wachtmeester de Gier eenige inlichtingen over
het rijwielpaadje achter de woning van Van
der Wielen.
Toen het Hof naar Oss was gegaan om ter

plaatse een onderzoek in te stellen was dit
paadje totaal veranderd. Het was verbreed en
verhard. Spreker vraagt aan getuige of net
paadje eertijds mollig en los was ..

De. wachtmeester verklaart dat het rijwiel-
paadje wel mollig was doch tevens zoodanig
dat men er goed over heen kon rijden. Getuige
verklaart dan verder dan hij in de braamstrui-
ken geen spoor heeft gevonden dat verdachte
daarin gevallen is.

Mr. Roo bol vraagt aan wachtmeester
Curfs: "Wie hebben de Rut beschuldigd?"

Wachtmeester Cur f s: "Dat weet ik niet.

De wac h t mee s ter verklaarde dat dit
was geschied naar aarrleirfing van een anoniem
schrijven. Hij wil den naam van den schrijver
van dezen brief niet noemen.

De wac h t 111 e est e I' verklaar-de vervol-
gens, dat De Rut tegen hem heeft gezegd: Als
de zaak voor het Hof voorkomt dan ben ik in
staat om wel drie meineeden te doen of ik
houd me gek.

Get u i g e zegt: Ik wil met joai niets te ma-
ken hebben .• ''1 1.., rotzooi alles "Wat je in Os.s
hebt opgezocht, en ik vind het schandalig dat
er nog iemand kan gevonden worden die dezen
verdachte wil verdedigen.

De pre s i Jen t verzocht dezen getu.ige
zich netjes uit te drukken en de vragen vall
mr. Beobol te beantwoorden.

Uit de gestelde vragen en de gegeven ant-
woor-den blijkt, dat de getuige ook wel iets
op zijn kerfstok kan hebbeu.

Er volgt dan een debat tusschen de Rut. dell
v ..der van het slachtoffer en den verdachte.

Het bloedonderzoek.

Mr. R 0.0 bol vraagt aan 'wachtmeester
Curfs waar het verbaal gebleven is dat in den
nacht van 3 November is opgemaakt en waarom
de Rut van het Huis van Bewaring te Den
Bosch naar de maréchaussee-kazerne te Oss is
overgebracht ?"

DeR ut: Hij Iiegt. Hij heeft me ook gesla-
gen en gezegd: Nou heb je ze gekregen maar
den volgenden keel' krijg je nog meer.

.M r. Roo bol dringt er bij den wachtmees-
,ter op aan, dat hij den naam van den schrijver
zal noemen. De H II t: "Dat is niet waar".

Ver d ach t e zei- Deze man heeft alles
gedaan om mij in de gevangends te helpen.

Get u i ge: Je bent een groote deugniet. Je
bent niet waard dat je nog een minuut leeft.

De wac h t mee s ter weigert dit.

M r. Roo bol vraagt officieel aan het Hof
den wachtmeester te verplichten den naam van
den schrijver te noemen,

MIJ.'.RoOo h-o 1: ,,[k doe een dringend ver-
zoek aan het Hof om ook dezen wachtmeester Om 1 uur werd gepauzeerd. Circa half drie

werd de geschorste zitting hervat.wegens meineed te vervolgen."
Pre sid ent: Ik vind daarvoor nog geen

termen aanwezdg. Het verder getuigenverhoer,
Het Hof zal daarover nader beslissen. Mr. Roo bol vraagt dan aan het Hof of

hij aan de Rut nog eenige vragen mag stellen.
De kroongetuige.

De verdachte ondervraagd.

Pres.: Waarom bent u in hooger- beroep
{' kornen ?

Verdachte: Omdat ik onschuklig ben. Ik heb
d'ien jongen niet vermoor-d.

Als getuige-deskundige werd vervolgens ge-
hoord dr. W. F. Hesselink, scheikundige te Arn-
hem. .

Deze heeft op het hemd van het slachtoffer
bloed aangetroffen. Het bloed van G. de Bie
behoort tot de bloedgroep A. B. Op de pet van
verdachte waren ook spatjes bloed aangetrof-
fen, en deze spatjes bloed behoorden ook tot de
bloedgroep A. B. Hij heeft ook het bloed on-
derzocht van den verdachte P. de B. Zijn bloed
behoort tot de bloedgroep B.
-De verdachte gaf toe dat de bloedspatjes wel-

ke op zijn pet waren aangetroffen, afkomstig
waren van Gerrit de Bie. Hij had veertien da-
gen te voren met Gerrit de Bie gestoeid. Die
kreeg toen een bloedneus en enkele spatjes van
het bloed zijn toen op verda'chte's pet gevallen.

De getuige-deskundige kon niet aannemen
dat de spatjes bloed welke op de pet van ver-
dachte Waren 14 dagen oud konden zijn, daar-

De volgende getuige was H. A. van der
Put ten uit Oss bijgenaamd "de Rnt".
De pre sid ent maant hem aan de neele

waarheid te zeggen. Getuige legt dan den eed af.

Presiden:
te lang.

Ja wel, maar maak hei ndet

De eerste getuige die gehoord werd was D r.
11 et t rop, arts te Den Bosch. Deze verklaarde
dat hij sectie had verricht op het lijk.

Pre sid ent: Was het lijk toen nog aan--
gekleed?

M r. Roo bol: l"~ijnheer de President, ik
verzoek u in naam van het recht aan dezen ge-
tuige te vragen op welke afschuwelijke wijze
hij door de maréchaussée is mishandeld en
hem desnoods in Raadkamer daarover te on-
dervragen.

Mr. Roo hol vraagt aan de Hut: Zou u de
verklaringen afgelegd voor de maréchaussée
hebben onderteekend indien 11 ni,et dool' de
marechaussée 'was mishandeld?

De Ru t : Neen!

Get u i ge: Ik weet het niet meer.

Wachtmeester D e G ier wordt dan naar vo-
ren geroepen en verklaart dat het lijk nog was
aangekleed, toen de dokter sectie moest ver-
richten.

1\11'. Roo bol vraagt acte van deze verkla-
ring. M r. Roo bol dankt den president voor de

buitengewoon keurige wijze waarop hij de zit-
ting heeft geleid en vraagt getuige L. Boeyen op
dezelfde wijze te ondervragen als "de Rut".

Hierna werd als getuige gehoord de 43-jarige
kistenmaker J. de Bie, de vader van h-t slacht-
offer en een oom van den verdachte. Deze
verklaarde dat hij daags na den moord in de
woning van ve r da cht e kwam. Dr ze was zéér
schuwen durfde getuige niet aan te kijken.

l,etu;g.e was naar een waarzegster in Til-
burg gegaan én deze had hem gezegd dat het
.rijwiel van het slachtoffer in "de Meer" lag.
~let van Uden is hij toen naar "de :'Ilecr" ge-
g'lW11 en het r+iwiel we+d geyono('!'

De getuigenis van L. Boeyen.

De volgende getuige was de kooprnan L.
Boe yen, uit Nijmegen. Deze verklaar-de bij
zijn vroeger afgelegde verklaringen te volhar-
den.

Getuige had tot zéér laat in den nacht in een
café vertoefd. Omstreeks half een was getuige
op 't Schayksche veld en zat op zjjn riJwieJ.



Hedenmiddag is .door een duiker van
van der Tak's Betgingsbedrijf, in den
bruinkoolvijver. in de nabijheid der
retraitekapel te Eiçelshoven, de brand-
kast, welke vorige week werd gestolen,
opgevischt. Onmiddellijk werden de
Paters Redemptonsten gewaarschuwd
welke ter plaatse verschenen en een on-
derzoek instelden I naar den inhoud.
Ook Pater Hafkenscheid. de leider der

VOETBAL. retraites, was direct ter plaatse: Bij het
onderzoeken der kast, kwam men tot
de ontstellende ontdekking, dat de kelk

Om 't kampioenschap van Nederland ..en de, cibories en ook het Ons Heer
niet meer in de kast aanwezig waren.
Pater Hafkenscheid, die reeds tien dagen

Ajax--Veloeitas 4-2 De wedstrijd werd slechts door enkele zijne zenuwen op eene zware proef ziet
De wedstrijden om het kampioen- verstokte voetbalenthousiasten bijqe- gesteld, barstte toen in tranen uit en

schap van Nederland zijn Zondag woond. Dit kunnen we ons best be- verzocht allen aanwezigen met hem drie
besloten met bovenqenoemden wed- grijpen, de meesten zullen wel zijn gaan Onze Vaders en drie WeesÇleÇl1:oeten
strijd. Door àe ove1:w\nn\n'i:) van ~')'''';'i. . ..,_"" ...==<=-""- ""Ç,_. >:.""...\ ...n.. W\e. denkt nu te wrlen bidden voor de heiligschenners.
is de stand in deze competüie ge~leven laak met zoo n temperatuur nog aan
als vorige week door ons gepublJceerd. voetballen. Oef! Hedenavond woedde boven Oost-

Noord-Brabant een hevig onweer, op
verschillende plaatsen vergezeld van

KORFBAL. zware hagelbuien. Een kind van zeven
jaar werd in huis getroffen door den
bliksem en werd op slag gedood terwijl
de woning tot den grond afbrandde.

Verdediger Block. Heeft van Galen
bij u een geweer te leen gevraagd?

Get. Ja, maar wanneer weet ik niet.
Verdediger Block. Heeft hij toen

gezegd dat hij er den wachtmeester
mede dood moest schieten?

Get. Neen, hij vroeg het geweer
om te gaan jagen.

Hier eindigde het verhoor en met het
oog op het niet verschijnen van ge~
tuige Swiers van Rotterdam, werd de
zitting verdaagd tot Donderdagmorgen
tien uur.

dat er driemaal geschoten is, telkens
van uit deri Eiken Boomgaard in de
richting van het huis van mevr. Wierts:

dat na het eerste schot de wacht-
meester een revolverschot heeft gelost;

dat van Gelderen den wachtmeester
vijandig gezind was, wat ook op de
terechtzitting van de rechtbank was
gebleken, wijl beklaagde daar had ge~
zeqd, dat hij verdomd het land had aan
den vermoorde;

dat hij na eerst gezwegen te hebben
in het verhoor van 20 Mei 1893, Ad.
van Galen van den moord beschuldigde
en zijn vroegere verklaring terugnam,
onder voorgeven dat hij eens wilde
zien wat de Justitie zou uitwerken: dat
hij daags na den moord met van Galen
over den moord had gesproken en hem
bekend had den dader te zijn:

dat hij in den avond van 26 Maart
omstreeks half twaalf in den Eiken
Boomgaard is geweest en toen een slap
hoedje op had:

dat hij, om zijne afwezigheid op dien
avond in den Eiken Boomgaard dutdelijk
te maken, had hij voorgewend om 9
uur naar bed te gaan, wat echter wordt
weersproken door hetgeen de beklaagde
thans zegt, dat hij aan de Oüensche
hut zou geweest zijn. Indien dit waar
was zou, hij het wel vroeger gezegd
hebben en geene uitvluchten noodig
hebben:

dat hij op 27 Maart opstandig aan

Zitting van Donderdag.
Nog meer dan den vorigen dag ver-

drong zich een talrijk publiek in de
rechtzaal.

De president opende de zitting met
de mededeeling dat het getuigenverhoor
was afgeloopen en nu aan de beurt
was de ondervraging der beschuldigden
en daarom zou hij voor elk de voor-
naamste punten van de getuigenissen
opnoemen, dan konden zij er op ant-
woorden.

Voor van Gelderen waren deze
punten: dat bij hem in beslag is ge~
nomen hagel nr.Oen een slap hoedje
en een twee-loopsqeweer : dat dezelfde
hagel in het venster van Mevr. Wierts
en in den boom voor den stal is qe-
vonden, alsmede dat wachtmeester
Hoekman door denzelfden hagel is
gedood;

Aankondigingen en verslagen van wedstrijden en ander sportnieuws

moeten uiterlijk Dinsdagavond in ons bezit zijn.

VOETBAL.

DUIVENSPORT.

L. S. V ....Nieuws. Korfbalvereeniging D.O.T.O.

a.s. Zondag speelt O.O.T.O. I een
vriendschappelijke wedstrijd tegen V. I.
0.. S. L Oss; op 't gem. sportpark.

Aanvang 6 uur.

Zondag 30 Juni a. s. vertrekken
L. S. V. I en L. S. V. II naar Alphen
(Gld.) om daar een vriendschappelijke
wedstrijd te gaan spelen tegen respec-
tievelijk Vias I en Vlos I I.

De wedstrijden vanqen respectievelijk
om kwart over 3 en 1 uur aan.

L.S.V. II-T.O.P. III (Oss).

Aanstaande Zondag speelt L.S.v. II
een vriendschappelijke wedstrijd tegen
T. O.P. III uit Oss. De wedstrijd
vangt aan om 6 uur. Het belooft een
spannende wedstrijd te worden, daar
L. S. V. II op de haar in Oss toeqe-
brachte nederlaag zal trachten revanche
te nemen en is dus een uitstapje naar
het L.S.V.~sportterrein Zondag a.s. de
moeite wel waard.

Postduiven vereeniging "De Ui" er"
te Herpen.

Zondag j. 1. hield "De Uiver" een
wedvlucht vanuit Melun (Fr.). Afstand
427 K.M. In concours 22 duiven, welke
om 7 uur met Z. Oe-wind werden qe-
lost. Eerste duif bereikte haar hok om
3 uur 22 min. en de laatste om 6 uur
7 min. Prijzen werden behaald als volgt:
1e prijs Fr. van Erp, 2e H. Dappers,
3e Fr. Dappers, 4e Ant. Leurensen.
5e P. van Brakel, 6e Joh. School en
7e prijs Corn. Jansen.

Zondag a. s. wordt gevlogen naar
Limoges (Fr.).WIELRENNEN.

Onze Ossche renner Vos heeft zich
Zondag j.l. weer eens kranig geweerd
in de sportwereld, in een sprintwedstrijd
te Helmond wist hij op schitterende
wijze op de 2e plaats te eindigen, terwijl
in de koppelwedstrijd het koppel Vos-
v. Dunqen zich op de 1e plaats met
het hoogst aantal punten wist te plaatsen.
Voorwaar een reuze succes voor onze
renner Vos.

Postduivenvereeniging "De Zwaluw"
te Berghem.

Zondag hield de postduivenvereen.
"De Zwaluw" een wedvlucht vanuit
Arnemuiden.

De prijzen werden behaald als volgt:
Gebrs. de Poot 1 en 6. Th. Hartogs

2 en 4. J. v. Schijndel 3 en 7. Gebrs.
Pijnenburg 5 en 9 en Gebr. Albers 8;

HEI DAGBOEK "AN PI[TJE Ihelaas. . .. vele verd~in~ingsgevallen., L Echter alle verdrmkmgs ~gevallen
kwamen voor in niet afgebakende ge~
deelten van rivieren. Waarom gaan de
liefhebbers van een bad toch niet in
eene behoorlijke bad- en zweminrichting
zich verfrisschen? Daar is altijd be-
hoorlijk toezicht en voor degenen dien
de zwemkunst niet machtig zijn altijd
een gedeelte waar practisch gesproken,
verdrinken niet mogelijk is. Alle ver-
drinkmqs-qevallen kwamen voor in
sterk-stroomende rivieren en daar waar
deskundig toezicht ontbrak.

70 Parijsche naaistertjes hebben te
samen den hoofdprijs in de Fransche
Nationale Loterij gewonnen. Deze prijs
beloopt de bagatel van drie millioen
francs, ze kunnen dus wel even uit de
zon gaan zitten. '

22 Juni.
Te St. Michiels-Gestel zijn vandaag

twee broertjes, Jan en Leo Waqemans,
bij het baden in de Dommel verdronken.

De jongens, welke bij pleegouders
woonden, hadden thuis gezegd dat zij
gingen voetballen. In werkelijkheid zijn
zij met eeniqe vriendjes gaan baden en
jammerlijk verdronken.

De C. H.V. is thans van het haar
ten laste gelegde vrijgesproken. De
schorsing zal zoo spoedig mogelijk
worden opgeheven.

23 Juni.
Vandaag wederom een. hooge tem-

peratuur, met gevolg veel baders en

van Galen heeft verteld, dat hij twee-
maal geschoten had, dat de wacht-
meester "vuur!" had geroepen en dat
hij over het kerkhof naar huis was
gevlucht. Ook bekende hij toen dat de
wachtmeester geschoten en hem geraakt
had aan het been; en

dat de doktoren zijn voorgeven over
de been wand onmogelijk achten.

Van Gelderen antwoordt, dat hij in
Indië z'n voet heeft stuk geloopen en
dat hij op bedoelden avond niet in den
Eiken Boomgaard is geweest en dat
van Galen de moordenaar was.

Voor Antoon van Berkum, dat deze
het plan mede heeft gemaakt, om den
wachtmeester te dooden;

dat hij op den avond van den moord
met van Gelderen en de de Bie's op
den hoek van den Eiken Boomgaard
is geweest:

dat hij vooraf met Jef Vos bij van
Esch is geweest en met deze op den
Heuvel naar van Galen heeft gezocht,
dat hij toen bij Geldens onder het raam
heeft doorgekeken om te zien of de
Wout er was en dat hij daarna, na
van Galen gevonden te hebben, met
dezen den Eiken Boomgaard was in-
gegaan;

dat hij om tien uur bij de Bruin is
geweest en daar den wachtmeester
ziende. later aan zijn rotgenooten heeft
gezegd; de wachtm-eester is bij de Bruin:

dat hij door de Hekkenstraat naar

25 Juni.

De groote dag voor Oss! De qe-
meenteraadsverklezinqen hebben heden
plaats. Reeds vroeg in den morgen
heerschte er een nerveuze drukte in
verschillende centra. Wat zal het wor-
den vandaag?

26 Juni.

Pietje heeft zoo eens de verschillende
reclame-biljetten voor de candida ten
voor den gemeenteraad doorgelezen.
Jonge, jonge, wat zou het in Oss goed
worden als die candida ten eens allemaal
lid van den raad konden worden. 't Is
jammer dat we niet zooveel van die
goeie menschen kunnen gebruiken. Ik
hoop maar als die goeie menschen
eenmaal lid van den raad zijn, dat ze
dan niet vergeten zijn wat ze de goeie
gemeente allemaal beloofd hebben. 't
Zal wel niet, maar je kunt toch nooit
weten. De lezers zullen het Pietje toch
niet kwalijk nemen alsdat hij wel eens
twijfelt.

Wat hem echter wel is opgevallen
bij het lezen van al die mooie beloften
is: dat er niet één bij is welke ons
een goeie waterverbinding zal bezorgen.
Neen, geen waterleiding. die hebben
we al, doch een waterverbinding. Ik
bedoel zoo een waar je met echte
groote schepen zoo van de Maas naar
Oss kunt varen. Is zoo een waterver-
binding nu van zoo weinig belang, of
is dit aan de speurende candidaten ont-
gaan? De een wil nog al harder werken
als de ander om Oss vooruit te helpen
en ik geloof ook wel dat ze het in deze
dagen allemaal meenen. maar daar heeft
er zeker geen een aan gedacht. Menschen
die ouder zijn dan ik hebben mij wel
eens verteld dat er vele jaren geleden
eene fabriek uit Oss was vertrokken
omd~t er geen waterverbinding was.
Men wil alles doen om hier in Oss
nieuwe fabrieken of industrieen qeves-
tigd te krijgen, doch het voornaamste
voor een industrie van beteekenis, een
waterverbinding, kan men den eventueel
gegadigden hier niet aanbieden. Is hier
met onze ruim 1300 werkloozen niets
ee bereiken? Is dit geen object hetwelk
voor eene subsidieering door het "zestig
millioen" werkfonds in aanmerking komt?

gezorgd zou worden dat wachtmeester
Hoekman niet in het proces van zijn
vader kwam en niet evenals Ger. Vos
en vrouw wegens meineed zouden ver-
oordeeld worden:

dat dezelfde aan van Galen heeft
gezegd, dat alles voor den moord klaar
was en dat men van Gelderen maar
behoefde te roepen, alsmede dat de
moord op den 26en Maart bepaald was;

dat beiden van Gelderen gevraagd
hebben, om op den Heuvel te komen;

dat zij op den moordavond door
verschillende personen op de V arkeris-
markt gezien zijn, met van Galen over-
leggende en plannen besprekende :

dat Cis vrouw van Schaijk ziende,
toen deze op den moordavond den
Eiken Boomgaard naderde, zeide: nu
kunnen we een haaskonijn schieten,
waarop Piet antwoordde: neen, wij
zullen vanavond de blinkende knoop
schieten:

dat Piet den volgenden dag deze
vrouw bij het water halen heeft be-
dreigd haar den nek te zullen breken
indien zij klapte.

Beide broeders verklaren dat zij van
niets weten:

dat zij op dien avond naar huis zijn
gegaan, vrouw van Schaijk niet gezien
hebben en dat deze vrouw den geheelen
zomer al zoo veel leugens had verteld,
dat anderen van haar zeiden: zij zal
zich nog in het net lullen!

het station is geloopen, om daar gezien
te worden en zoo zijn alibi te kunnen
bewijzen;

dat hij aan de vrouw van Joh. Marc.
Vos zich verklapt heeft door haar te
spreken over het schieten, na eerst
gezegd te hebben: de onzen staan klaar;

dat hij bleek en ontdaan later daar
met Ouwens is teruggekeerd; en

dat dus uit alles blijkt, dat hij mede-
plichtig is en zijn verschijnen op dien
avond alleen ten doel had, later zijn
alibi te kunnen bewijzen.

Van Berkum antwoordt, dat hij 20
minuten voor 10 bij van Esch is weq-
gegaan; dat [ef Vos liegt als hij zegt,
dat beklaagde van Galen zocht, hij had
Vos niet noodig om in het straatje bij
Heuker te kijken, het was zeer licht
en dat kon hij zelf wel; dat hij bij de
Bruin en later aan het station geweest
was waar hij Roos heeft gesproken:
dat hij daarna bij van Esch is geweest
en toen om half elf naar de Sijpen is
gegaan, dat vrouw Vos liegt wat zij
verklaard heeft over zijn spreken met
haar over het schieten:

dat hij niet in den Eiken Boomgaard
is geweest en dus geen schuld heeft
aan de moord.
Voor de gebrs. Cis en Piet de Bie

dat zij het moordplan hebben ge~
maakt en op den avond van 26 Maart
i. d. Eiken Boomgaard gestaan hebben:

dat Cis çJezegd heeft, dat er voor

Het bestuur der jubi1eerende vereeniging O. S. S. in de blo

O. S. S. bij haar derde lustrul
Zondag werden de feestelijkheden

bij gelegenheid van het derde lustrum
dezer vereeniging voortgezet en wel met
eene receptie in het clublokaal Hotel
Suisse van den heer Ant. de Bruin op
den Heuvel. Deze receptie werd ge~
houden van 12 tot half 2 en werd zeer
druk bezocht. Tientallen bloemstukken
van diverse vereenigingen en particu-
lieren werden aangedragen, terwijl velen
persoonlijk van hunne sympathie voor
de vereeniging kwamen blijk geven,
o.a, verschenen ter receptie de heer van
Hulst namens de voetbalver. O.V.c.,
vertegenwoordigers der voetbalver.
R.S.V. Namens den Die. Bond en van
het Disrrictsbestuur de heer Akkermans,
welke eene herinneringsmedaille aan-
bood, namens Oss' Belang de heeren
Marijnissen en van Nispen. de heer
Kraak namens de korfbalvereen. D.O.T.
de Oratoriumvereen. "Excelsior", de
heer Nico van Alem, Antoon van Thiel
bood een herinneringsmedaille aan met
album, Schepers namens de Junioren,
Dr. Stoltz, Spielverein Weeze '19 en
het raadslid Jan Kemps.

Verder werden felicitaties ontvangen
per brief of telegram van de voetbal-
ver. T.O.P., Baardwijk. Uno Animo,
D.E.S., B.V.v. Den Bosch, de Zwa ...
luwen, Vught, Pastoor Vissers Wet~
houder Cremers, J. Verhamme. oud-
voorzitter Henri van den Bergh, V er-

hallen-Smlts en de vereenigin
0.0.1. en Celer.

Voorts kwam een zeer w
schrijven in van den oud-ai
vereeniging, den Zeereerw. pi
v, Haaren, welke zijne oude'
alle goeds wenschte voor cl
Voorts van den heer Ant
café Suisse, een cadeau om

Verder kwamen nog bI
binnen van hotel van Alen
Korenbeurs", hotel Luijk.
D. O. T. en D. O. T.O., (
Voetbalver. T.O.P., Orate
"Excelsior" .

Na deze receptie werd c

sportterrein een huldiqinqs«
speeld tegen de voetbalvr
verein Weeze '19 e.v.

Na dezen wedstrijd had
bijeenkomst plaats van de
O.S.S. en Spielverein. WE

Zaterdag a.s, des avonr
zal een feestavond worde
voor de leden, oud-Ieden
digden. '

Zondagavond om zes 11
E.S. een vrfendschapppelijl
tegen de jubileerende vere
der dezen wedstrijd zal el
plaats hebben van den C
Gerrit Verhamme. welke
121/2 jaar lid der vereenf

VOOR HETVERVAARDIGEN VA~
SOORTEN DRUKWERKEN IN EI
MEERDERE KLEUREN, ZOOWEL
DEN HANDEL ALS VOOR INDUS'

DRUKKERIJ VAN LOOSBRG
oss TELEFOON NR
UITGEEFSTERVAN DE RECLAME
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2 DE STAD OSS Eerste Blad

Getuige zegt dan verder, dat de arbeider H.
van Heesch, die thans wegens meineed in de
gevangenis tit, hem heeft verklaard dat hij op
den avond van den moord Piet en Gerrit de
Bie te zamen in het "Steegske" beeft gezien.
Getuige is er van overtuigd dat Piet de Bie de De Pre sid ent: De Rechtbank heeft nog
ware schuldige is. Igeen uitspraak gedaan in deze zaak. Ik kan

daarom niet toestaan dat deze zaak wordt aan-
Getuige Boeyen wordt door mr. Roobol geroerd. Er moest eens een nieuwe meineed
ondervraagd. "worden gedaan.. I Mr. Roo bol: Ik ben overtuigd, dat hij de

:\1 r. Roo bol stelt dan aan dezen getuige waarheid heeft gesproken.
eenige vragen.
Bent u van Oss naar Nijmegen gegaan met een De vol"ende getui ge was het 14-jarig neefje

taxi-auto? van den ~erdachte. Deze verklaarde, dat Pietje
de Bie en vrouw Ceelen op een avond elkaar

Get u i ge: Ja. langen tijd stonden te kussen.
-;\11'.Roo bol: U bad; toen f 100 bij u. Van Ver d ach te: Hij moet dit van thuis zeggen.

wien hebt u dit geld gehad? G e t TI i ge: Dat is niet. Ik heb bet gezien,
Get u i ge: Van den burgemeester uit Oss. moordenaar.

Hij bad geen licht op zijn fiets. Plotseling
hoorde bij eenig gerucht. Hij sprong van zijn
fiets en meteen werd bij in zijn gezicht door
het Jicht van een electrische lantaarn besche-
nen, Daarop kwam Piet de Bie naar voren en
zei: Ben jij het Boeyen? Getuige antwoordde:
Ja; en wie ben jij? De ander zei: ik ben Piet
de Bie.

- Waar kom je zoo laat van daan, zei ge-
tuige.

- Ik ben bij mijn grootvader gaan kaartspe-
len, kreeg hij ten antwoord.

Getuige vroeg toen: En waar is je neef Ger-
rit'?

Pief antwoordde toen: Die hebben ze ver-
moord, Onmiddellijk daarop zei Piet. Zeg nooit,
dat [e me hier gezien hebt, anders snij ik je den
nek af.

Op dit oogenblik passeerde een persoon met
twee rijwielen. Aan de houding en het postuur
van dien man, dacht getuige dat het "de Rut"
was. Pertinent heeft hij bern echter niet her-
kend. Piet de Bie had geen rijwiel bij zich.

Getuige verklaarde nog dat hij om deze ge-
tuigenverklaring Oss beeft moeten verlaten.

De verdachte zegt dat deze getuige afles stond
te liegen.

Hij heeft alles uit zijn duim gezogen, omdat
mijn broer iets tegenover zijn familie heeft mis-
daan, zooals ze zeggen. En daarom wij bij mij
den bak indraaien.

Verhoor van vrouw Boeijen.

Hierna werd de vrouw van den vorigen ge-
luige gehoord. Zij was dien avond uitgegaan om
haar man te zoeken.

Zij had iemand vreesetijk booren gillen. Om-
dat haar man zoo met slijk besmeurd was, dacht
zi], dat hij iets had uitgehaald. Later vernam
zij, dat haar man op den grond gelegen had
met Toon de Soep. Haar man had dien avond
veel gedronken. "

De a d v 0 c a a t-g e n e I' a a 1 vraagt aan ge-
tuige: wanneer heeft jouw man aan de maré-
chaussee verteld, dat hij Piet de Bie heeft ge-
zien ?"

Get u i g e weet dit niet meer precies.
Op verzoek van den advocaat-generaal ver-

telt getuige nog dat even voor dat de moord-
zaak voor de Rechtbank werd behandeld tot
driemaal toe geprobeerd is bij haar in te bre-
ken in haar woning te Nijmegen.

Verklaringen, die weinig' nieuws
brengen.

De volgende getuige was mej. ~l. Y. d. Bo-
gaard, huisvrouw van L. van Berkel te Oss.
Deze getuige heeft aan wachtmeester Curfs
oenige verklaringen afgelegd. 'Vachtrneester
Curfs heeft hiervan een verbaal opgemaakt.

:\11'. Roo bol: Ik heb dit verbaal niet in de
stukken gezien. Is dit er dan later beimelijk
ingestopt?

Get TI i ge zei dat op 2 November wacht-
meester Curfs en wachtmeester De Gier bij
haar zijn gekomen. Curfs zei: Je krijgt geld, als
je iets weet van Pietje de Bie en Van der Pas.
Getuige had toen geantwoord: Wachtmeester ,
ik weet er niets van. Over vrouw Boeyen heeft
zij tegen de wachtmeesters niets gezegd.

De wac h tm e est e r zei, dat ze wel iets
over vrouw Boeyen en haar man gezegd had.

:Mr. Roo bol: Mijnheer de President, de
wachtmeester ....

De a d v 0 c a a t-g ene r a al: Heeft de
wachtmeester het weer gedaan'? U komt met
insinuaties voor den dag.

:\11'. Roo bol: Van deze vrouw weten we
niets, van dezen wachtmeester weten we meer
dan genoeg.
A d v 0 c a a t-g ene I' a al: Is mr. Roobol bij

u thuis geweest?
Get u i ge: Bij mij niet, wel bij mijn

moeder.
De volgende getuige was mej. H. Manders,

huisvrouw van Kuyper's te Oss.
Mr. Roo bol: Mijnheer de advocaat-gene-

raal, bij deze getuige ben .ik pas verleden Za-
terdag geweest.

De ? I' e sid ent: Mr. Roobol, Dr. Hesselink
zit no" steeds in deze zaal. Hebt u er bezwaar
legen dat de deskundige naar huis gaat?

1\1 r. Roo bol: Ik heb er geen bezwaar
legen.
De a ct v 0 c a a t-g e n e I' a a I: Ik wel, want

mr. Roobol heeft toen straks te kennen gege-
Yen, dat hij den deskundige zal aanvallen.

Mr. Roo bol: Een deskundige is niet onfeil-
baar. Waar menschen zijn worden fouten .. g_e-
maakt. De dokter heeft toegegeven, dat h ij lil

de zaak Culemborg en Giesen-Nieuwkerk ook
fouten gemaakt heeft.

De a d v 0 c a a t-g ene I' a al: Hm, hm.
Het Hof hesluit dat dr, Hesselink de zaal

kan verlaten om naar huis te kunnen gaan.
De getuige mej. H. M!tllders weet in deze

zaak niets te verklaren.

De volgende getuige w?-~ mej. W. ~ e ~l-
ti r i k s weduwe van der 'Vleien te Oss, bIJ wie
inwoont "TOUWvan Buul.

/ I ..Deze verklaarde, dat zij te bed ag toen ZIJ
plotseling eenig licht zag in de gang. Haar
dochter zei: "Wees maar niet bang. 't Is Piet de
Bie maar, die thuiskomt. Zij dacht dat het half
elf was. Den volgenden morgen vroeg de vrouw
aan Piet: "Ben jij het die gisterenavond om ha.lf
elf was thuisgekomen. Piet antwoordde: Ja, ik
was het.

~fr. Roo bol :' Er wordt gezegd, dat er dien
nacht kleeren van Piet zijn gewasschen?

Get u i ge: Ik weet er niets van.
Mr. Roo b o L: Heeft de zuster van Pietje

daags te voren kleeren gewasschen.

-----------------------------------------------------------------------------------

·'Blaar eens
Dit is 'n schoen, die gezien mag worden! De nieuwe Robinson •.. Het beste, dat
er op schoenengebied voor zóó weinig geld te krijgen is. Een pasvorm, die U
zelfs bij de allerduurste schoenen niet aantreft. En de afwerking... U zult te-
vergeefs zoeken naar andere schoenen van dezen" prijs, waaraan zooveel zorg
is besteed als aan de nieuwe Robinson.
Als U eens een paar mooie, degelijke en heerlijk·passende schoenen wilt dragen,
vraagt Uw winkelier dan naar model 61 (zwart) of model 68 (bruin). Nooit werd
er voor zulk een lagen prijs zoo'n prachtschoen verkocht.

Pietje en Gerrit samen gezien? 1 avond van 8 Augustus niet met Boeyen is uit-
geweest.

De volgende getuige was 1,;. 1.. van derDe volgende getuige was de voerman A. J.
P nt t e een broer van. "De Rut . Daags na den Hen lil I' i k s uit Oss bijgenaamd Toon 'de Soep.
moord had deze getuige nog tegen zun moe- D t"' 'f Jo.:: d d
der gezegd: Ik heb gisterenavond nog twee eze wee met meer ~ i~~ op en .avon v~l!-
menschen bij elkaar gezien en ik meen dat het 8 Ang]astus..n;,et Boeye geweest lil het ca e
Pietje én Gerrit de Bie waren. Getuige durft van "de SlJP .
niet onder eede verklaren dat Piet en Gerr-it de De volgende getuige was M. L. Vos. café-
Bie het waren. Hoe laat het was, weet getuige houder te Oss. Deze getuige is bijgenaamd "de
niet. Sijp".

Op verzoek van mr. Roebol deelt getuige Deze getuige weet niet of op den avond van
mede dat hij in den nacht van 3 November 8 Augustus Boeyen in ZIJn café is geweest. Het
door de marechaussee werd gehaald van de komt hem echter zéér ouwaarschiinliik voor
fabriek. Toen hij op de kazerne kwam was zijn omdat Boeyen anders nok niet in zijn café
moeder daar ook en getuige hoorde duidelijk komt.
dat wachtmeester De Gier tegen zijn moeder De volgende getuige was L. Vos, vroeger te
zei: "Jouw zoon heeft den moord gedaan". Oss, een broer van den vortgen getuige. Deze

getuige zegt dat hij met Boeyen tezamen nooit
in het café van zijn broer is geweest.

Hierna werd als getuige gehoord mej. Van
Ball ego 0 y e n-V 0 sse n bel' g bijgenaamd
,.Hanneke Mattekens". Deze verklaarde dat op
den avond van de moord Boeyen niet bij haar is
weest.

Een meineedige?

Bekijk
bem

De volgende getuige was J. W. van Heesch,
arbeider, thans als verdacht van meineed ge-
detineerd.
Pre sid ent: U bent in verband met deze

zaak vervolgd wegens meineed. Ik zal U daar-
om niet veel vragen; doch een ding wil ik wel
vragen: Weet u iets af van de verhouding tns-
schell Piet de Bie en Vrouw Ceelen.

Getuige zegt, dat hij ze wel eens bij elkaar
heeft zien staau.
~Ir. Roo bol: Mijnheer de

ik aan dezen getuige vragen
Rechtbank de waarheid heeft

Mr. v. d. Ve e n; Hoe weet u dat. 't Is al zoo-
lang geleden.
De advocaat-generaal: De verdediger

suggereert haar dit.
Mr. Roo bol: Dank u,

Hierna werd als getuige gehoord mej. 'V.
van B u u d-de Bie een zuster van den ver-
dachte.
Deze verklaarde dat Pietje de Bie des avonds

om half elf is thuis gek<!;men.Pietje heeft toen
nog koffie gedronken. ZIJ heeft toen nog tegen
Pietje geroepen: Heb "je de deur dicht gedaan?
Pietje heeft toen geantwoord: Ja.
Deze getuige verklaarde dat zij op 7 Augus-

tus had gewasschen, Er Waren ook kleeren bij
van Pietje. Des Maandags wascht zij altijd ..

Getuige ontkent dat haar oom, de vader van
Gerrit, des morgens na den moord, bij haar
binnen is geweest. Hij is buiten blijven staan.
De verdachte zegt ook da! zijn oom dien mor-
gen niet bij zijn zuster blIlnen is geweest.
De volgende getuige roei. M. 'Van den B (J 0-

ga er d-U Iij n verklaarde dat vrouw Boeijen
daags na den moord tegen haar heeft gezegd:
Onze Boeyen is gisternacht om half één thuis
gekomen. Vrouw Boeijen heeft haar dat 's mor-
gens na den moord gezegd.

Vrouw Boe ij e n werd naar voren geroepen
en zei dat het niet waar was.
Pietje de Bie, aldus vrouw Uliin zou er bij

tegenwoordig zijn geweest. Hierme'de was het
neefje van den verdachte bedoeld.
Dit neefje wist zich dit niet meer te herinne-

ren.

President, mag
of hij voor de
gesproken?

Vrouw Ceelen gehoord.

Hierna werd als. getuige. gehoord mej. C. H.
Ceelen-Ulijn. Deze verklaart dat Pietje en Ger-
rit de Bie 's avonds van den moord bij haar
zijn geweest. Pietje is dien avond bij haar aan
het boon en rengen geweest. Getuige heeft hem
daarvoor een mesje gegeven.
Pre s id e n ,t: Bestond er tusschen u en

Gerrit en Piet de Bie e'en Iiefdesverhouding.
Get u i ge: Neen. Ze waren kameraden van
mijn man en niet van mij.

Getuige verklaart nog dat zij met haar man
naar "de Gemènt" was gegaan, waar het lijk
van Gerr it de Bie was gevonden. Zij heeft niet
bemerkt, dat diens kleeren vol bloed zaten.
Wel bad Gerr it een diepe snede in den hals.

Mr. Roo b 0 1: Mag ik haar vragen, of z~j
iets weet van de steken, die Gerrit de Bie 14
dagen voor den moord heeft opgeloopen.

Get u i ge: Ja, dat heeft Gerrit me ver-teld,
Hij dacht dat "de Mop-uil" dit had gedaan.
Dit was ook een bijnaam van de Rut.

V e I' d ach te: Mijnheer de President, u kunt
aan deze getuige vragen of ik ooit een mes bij
me had. Ik heb meermalen bij haar boonen zit-
ten te rengen en telkens moest ik haar om een
mes vragen. Ik draag nooit geen mes.

Get u i ge: Ik heb hem altijd een mes moe tcn
geven.
De getuigen J. Baars en 'N. van Duren;

werkzaam bij de N. V. Zwanenberg te Oss ver-
klaarden dat de ~erdachte daags _l?-a der: moord
op de fabrieik werkzaam was .. ~IJn gezicht zat
dien morzen vol schramen en hij had een pet op
het hoofd. Toen zij hem vroegen hoe hij aan die
schrammen kwam, zei hij dat hij die had opge-
loopen bij het vogeltjes vangen. Wat betreft de
verwond inacn aan verdachte's handen, verklaar-
den zij dat "'hij deze gemakkelijk bij het .verrich-
ten van zijn werkzaamheden op de fabnek heeft
kunnen oploopen.

Getuige H. H a a s bos c 11, opzichter bij de
N. V. Zwanenberg te Oss, verklaarde, dat de ver-
dachte in de fabriek altijd een pet droeg.
De volgende getuige was mej. J. S w ~ers te

Oss. Deze verklaarde dat vrouw Ceelen inwoon-
de in een huis dat aan haar schoonzoon toebe-
hoorde. De buren hadden gezegd, dat ZIJde huur
zouden opzeggen indien -:rou_w Ceelen daar nog
Ianger bleef wonen. Getuige 1S t<:Jennaar vrou \~
Ceelen toegegaan. Gerrit de Bie was toen hij
haar Getuige onderhield haar toen over haar
verh~udin" "'met Gerrit en Piet de Bie. Vrouw
Ceelen had haar toen beloofd dat het uit zou
zijn.
De volgende getuige was mej. v. d. Put te n-

Vos, de moeder van "de Rut". Deze verklaarde
dat haar zoon Leenardus daags na den moord
tegen haar gezegd heeft: "Ik meende dat ik gis-
teravond Gerrit en Piet de Bie tezamen heb
gezien". Hij w~ er echter niet zeker van.

Mr. Roo bolondervraagt dezen getuige over
den nacht van 3 November.

Get u i geverklaarde dat zij omstreeks 2
uur door de marechaussees uit haar bed werd
gehaald en over gebr acht naar de marechaus-
seekazerne. De wachtmeester zei haar toen:
Boeyen heeft gezegd dat de Rut Gerrit de Bie
heeft vermoord.

Getuige vertelt dan nog dat haar zoon er
dikwijls over .geklaagd heeft dat hij door de
marechaussee is mishandeld.

De moeder van het slachtoffer.

Hierna werd de moeder van het slachtoffer
als getuige gehoord.
Onder een vloed van tranen, vertelt zij dan

dat haar zoon Gerrit en Piet de Bie een ver-
houding hadden met vrouw Ceelen. Zij heeft
haar jongen daarvoor meermalen gewaar-
schuwd.

Getuige zegt dat de verdachte een groote
deugniet is. Hij heeft het hoofd vall haar zoon
op hol gebracht. Verdachte is een groote dief.
Ik wil alles niet zeggen. Maar het is gebeurd
dat Piet tegen Gerrit zei-; Ga eerst naar bed
en sta een uur later dan op, dan gaan we samen
op roof uit".
Getuige verklaart dan nog, dat Piet erg ja-

Ioersch was op Gerrit, omdat deze ook bij
vrouw Ceelen kwam. Haar zoon heeft ook ver-
klaard dat Piet 14 dagen voor den moord Ger-
rit met een mes in den rug heeft gestoken.

Getuige zegt dan nog dat haar zoon tegen
haar heeft verklaard, dat hij met Pietje den
roofoverval heeft gepleegd bij de oude vrouw
Van Dijk te Geffen.

Ver d ach te: Zij vertelt alles om er mij in
te draaien.
Pre sid ent: Zij verzwaart ook haar eigen

zoon.

De vader van den verdachte.

De volgende getuige was M. d e B i e, uit Oss,
de vader van den verdaohte. Deze verklaarde
dat hij op den avond van 8 Augustus 1933 tegen
half elf naar bed was gegaan.

Even later kwam zijn ZOonPiet hinnen. Ge-I
tuige ~eeft hem duidelijk zien birinenkomen.

Getuige verklaarde ook dat hIJ HOg 2 uren
wakker heeft gelegen ell nIet heeft gezien dat
Piet de woning verlaten heeft.

Toen de vader naar de getuigen'bank ging, pas-
seerde hij langs zijn zoon. Hij drukte hem har-
telijk en stevig de hand, en zei: Jongen tot
ziens!

Getuige J. van D ij k uit Oss gaf een heel
omstandig verhaal van de wijze waarop Boeijen
het geld had opgemaakt, dat hij van den burge-
meester had gekregen OlD Oss te verlaten.

Hierna werd gehoord de arbeider F. v, d.
Wat e I' i n g uit Oss. Deze verklaarde dat hij
op den avond van 8 Augustus bij vrouw Ceelen
is geweest om zijn lantaarn te laten maken. Bij
vrouw Ceelen zat niemand anders dan Gerrit
de Bie.
Op verzoek van den verdediger deelt getuige

mede dat hij van jalOusie tusschen Piet en
Gerrit de Bie nooit iets heeft bemerkt.
Getuige F. Ceelen ,,-el'kl:.\art dat op den avond

van 8 Augustus Piet en Genit de Bie in zijn
woning zijn geweest. Samen hebben ze boonen

Get u i ge: Dat weet ik ook niet.
:\Ir. van Bol' tel: Heeft u met

over den moord gesproken?

Ver d ach te: De jongen is toch dood en
verdachte kan niet meer de gevangenis in. Maar nu wil

ze er mij in hebben.

Get u i ge: Ja, den volgenden morgen heb ik
er met Pietje over gesproken.
Deze zei toen: "Ja, ik heb er ook van ge-

hoord. Anders ga ik 's avonds wel eens met hem
uit, doch gisterenavond was ik om half elf
tbrris.

De getuigen à décharge

Hierna werden de getuigen à décharge ge-
hoord.
De eerste getuige was Cor nel i s deW i t

uit Nistelrode. Deze verklaarde dat hij op den

Litten te rengen. 's Avonds om half tien is van
de Wetering gekomen om zijn rijwieIlantaarn
te laten maken.

Getuige zei, dat hij Piet en Gerr it de Bie al-
lebei reuze-jongens vond.
't 'Varen goede kameraden. Van [alouzie tus-

schen hen heeft hij nooit iets bemerkt.
Van een verhouding tusschen hen en zijn

vrouw heeft getuige ook niets bemerkt, want
die verhouding heeft nooit bestaan.

Op den avond van den moord had Piet de
Bie een blauwe jas aan en een gestreepte broek.
's Morgens na den moord had Piet ook
blauwe jas aan en gestreepte broek.

Mr. Roo bol: mag ik aan F. Ceelen eens
vragen of Gerr it de Bie wel eens uit zijn neus
bloedde.
F. Ce el e n werd naar voren geroepen en

deze verklaarde dat Gerrit dikwijls uit zijn
neus bloedde.
De a d v 0 c a a t-g e 11 e r a a I roept wacht-

meester de Gier naar voren en vraagt hem of
het jasje dat hij bij den verdachte ill beslag ge-
nomen had OQk blauw was.
De wac h t mee s ter zegt dat hij op de

een slaapkamer van verdachte een blauw jasie in
beslag heeft genomen.

De ver de dig e I' vraagt hem dan of hij
niets weet van een steekwonde welke Gerrit de
Bie 14 dagen tevoren had opgeloópen,

Get u i g e zei dat Gerrit hem dit had verteld
toen Piet er bij stond. Gerrit heeft toen niet ge-
zegd dat Piet het gedaan heeft. Piet heeft toen
Gerrit zijn jas nog uitgetrokken en heeft naar
de wonde gekeken.

De verdediger ziet af van het hocren van de
andere getuigen à décharge.

MI'.. Roo bol vraagt dan of de zuster van
verdachte naar voren mag komen. Haar worden
twee jasjes vertoond. Z~j weet niet welk jasje
haar hroer heeft aan gehad. De broek herkent
zij echter pertinent.

Ook getuige F. Geelen herkent de broek welke
Piet heeft gedragen.

Om zes uur wordt gepauzeerd tot 8 uu J".

De verdachte aan het woord.

Pr"e sid ent: Verdachte sta eens op, en
kom eens naar voren.

Verdachte gaat dan voor het beklaagdenbank-
je staan.

Pre sid ent: U blijft er bU dat u onschul-
dig bent?

Om zes uur werd gepauseerd. 0 ...
8 uwr wordt de zitting heropend.
Van N du 0 e blik zullen wij 'let
,-,er'oop de.· zitting bulletineeren

ons bureuu Molenstraat 45.Ver d"a c h te: Ik ben onschuldig: Valsc.he I""n
getuigen hebben me van dezen moord beschul- ..... _
digd.
Ik heb dien jongen niet vermoord. Ik ben te- I

gen half elf naar bed gegaan en ben niet meer I
opgestaan.
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heeft, dat hem haren zijn uitgetrokken en
electrische apparaten in zijn hals zijn gehou-
den, om hem suf te maken.
Getuige ontkent dit ten stelligste.
Nadat v. d. Putten nog meer verteld heeft

over mishandelingen merkt raadsheer van
Bortel op, dat er heelemaal geen reden was
om te mishandelen, waarmee opperwacht-
meester Curfs het eens is.
Verdachte beweert v. d. Putten te hebben

hocren roepen, toen hij geslagen werd. Onder
toezicht van Curfs is er geslàgen.
Curfs verklaart, dat verdachte alleen slaag

heeft gehad voor een diefstal.
Verdachte echter beweert, dat het alleen

om den moord ging.
Mr. Roobol verzoekt het hof vervolging in

te stellen wegens mijneed tegen getuige Curls.
Ook getuige de Gier, opnieuw gehoord zegt,

dat er niets waar is van die mishandeling. De
verklaringen zijn afgelegd zonder den minsten
dwang. Hij weet er ook niets van, dat het ge-
sprek van cel tot cel zou zijn voorgezegd. Er
is ook niet met electrische apparaten gewerkt,
want men had nog geen electriciteit.
De advocaat-generaal rnerkt op, dat v. d.

Putten op 31 Januari in het Huis van Bewa-
ring heeft gezegd, dat hij desnoods drie mijn-
eeden zou doen als de jongens er uit komen.
Hij zou zich wel gek houden.
Getuige De Gier bevestigt dit.
Mr. Roobol vraagt daarop dringend ook

~('~rvolging van wachtmeester De Gier wegens
è .neineed.======== De president vindt daarvoor nog geen termen
aanwezig,
Op een vraag van den verdediger zegt v, d.

Putten, dat hij de verklaringen niet zou onder-
teekend hebben als hij niet mishandeld was.
Op de vraag van mr, Roebol of hij meent,

dat P. de Bie den moord gedaan heeft, zegt
hij, waarop niet te kunnen antwoorden,
Daarna wordt gehoord de vader van het

slachtoffer. Hij heeft niet gezien, dat verdach-
te vol schrammen zat, want hij zat met het
hoofd voorover, Getuige had toen tegen zijn
vrouw gezegd: Er is zeker iets niet in orde met
Pietje, Hij had Gerrit gewaarschuwd voor
diens bezoek aan Ceelen, Eerst kwam hij er
alleen, later verdachte ook, In de kazerne
heeft v, d. Putten vergiffenis gevraagd, dat
hij zoo lang gezwegen had. Getuige had hem
toen de hand gegeven en gevraagd, waarom
hij het zoo lang bij zich had gehouden, Van
d. Putten deed het geheel vrijwillig en zag
er bedroefd uit, maar niet alsof hij mishandeld
was.
Getuige zegt verder op een vraag, dat Ger-

rit nooit drie nachten wegbleef, het kon wel
eens laat worden.
Verdachte: Hij is eens drie nachten wegge-

bleven,
Mr. Roobol vraagt aan getuige of hij de

HET RAADSEL VAN BERGHEM.

WIE VERMOORDDE GERRIT
DE BIE?

Zijn neef in hooger beroep voor
het Bossche Hof.

MR. ROOBOL VALT AAN,
Voor het gerechtshof te Den Bosch is heden

in hooger beroep behandeld de strafzaak tegen
P. de Bie te Oss, verdacht van moord te
Berghem op zijn neef Gerrit de Bie. Zooals
men zich herinnert had bij de behandeling in
eerste instantie het O,M, bij de Bossche recht-
bank levenslange gevangenisstraf tegen den
verdachte geëischt wegens moord. De recht-
bank echter veroordeelde hem wegens dood-
slag tot vijftien jaar gevangenisstraf, Zoowel
verdachte als de officier ging in beroep tegen
dit vonnis.
Het Hof was samengesteld uit [hr. mr. van

Meeuwen, president, mr. van Bortel en mr, v, d.
Veen, raadsheereh en mr. Massink, advocaat-
generaal.
Het O.M, had 21 getuigen gedagvaard en de

verdediger, mr, Roobol uit Arnhem bijna even-
veel getuigen à décharge. Er was opnieuw groo-
te belangstelling, doch op de publieke tribune
was slechts een twintigtal personen toegelaten.
Op de vraag aan verdachte, waarom hij in

hooger beroep is gekomen antwoordt 'hij:
Omdat ik onschuldig ben, ik heb het niet ge-
daan.
Getuige Jan van Uden, te Oss, doet mede-

d<'eling van h=t v-ndon van het lijk en van
het rijwiel. De Bie lag precies of hij was om-
gevallen.
Op verzoek van den verdediger wordt de jas

van den vermoorde getoond. Hij verwondert
er zich over, dat iemand kan worden dood-

1
gestoken, zonder dat de voering van de jas
beschadigd is,
Ook wachtmeester de Gier doet mededeeling

over het vinden van het lijk. Getuige is naar
de woning van Ceelen gegaan en heeft daar
onder meer een persoon aangetroffen, die zijn
pet over de oogen getrokken had en op de vraag
wie hij was, maar wat bromde. Wachtmeester
Curfs heeft zijn hoofd opgeheven en toen zag
men, dat het verdachte was. Zijn gelaat ver-

t
toonde veel schrammen. Hij werd meegenomen
naar de kazerne. Getuige persoonlijk heeft het
gesprek in de cel niet gehoord.
De verdediger verlangt daarna voorlezing van

het procesverbaal van het verhoor van de vrouw
van v. d. Putten, omdat daarmee de zaak staat
'Ofvalt.
De president leest daarna het proces-verbaal

voor, waarop de verdediger zegt, dat er een ver-
baal moet zijn, waarom de vrouw 'Op3 Novem-
ber van haar bed is gehaald.
De president verklaart, dat daarvan niets bij

_d~ s-tukken is.
De verdediger

zegt, dat het er bij
behoort te zijn en
dat er geen proces-
verbalen wegge-
werkt mogen wor-
den.
De advocaat-gene-

raal vraagt 'Of van
alle kletspraatjes
proces-verbaal op-
gemaakt moet wor-
den.
Op de vraag van

den president ver-
klaart de wacht-
meester, dat er geen
proces-verbaal is
opgemaakt.Mr.
De president: Dan

is er 'ook niets weggemaakt.
De verdediger vraagt, wat de wachtmeester

zich wenscht te herinneren.
De president vraagt, wat hij zich herinnert,

waarop getuige De Gier antwoordt: Niets.
Aan mr, v. d. Veen antwoordt getuige, dat hij

de vrouw niet gehaald heeft, maar dat zij op
de kazerne is ontboden,
De verdediger: Dan zult u dat straks anders

hooren,
Verdachte 'Ontkent dat bij bij Ceelen met zijn

hoofd voorover zat. Pas in de kazerne is hem
gezegd, dat hij schuld had. v. d. Putten had
toen gezegd, dat verdachte er onschuldig in
moest. Op verdere vragen, hoe hij aan de
schrammen kwam, verklaarde verdachte, dat
hij in de braamstruiken is gevallen. Hij heeft
toen ook een zaklantaarn verloren.
De wachtmeester verklaart, dat verdachte

daarover niets gezegd heeft, waarop deze op-
merkt: Ze hebben er mij ook niets over ge-
vraagd.
Op een vraag van den advocaat-generaal

verklaart getuige de Gier, dat er direct een
onderzoek is ingesteld, maar het was niet te
zien, dat er iemand in de bramen was gevallen.
De getuige-deskundige, dr, W. Hesselieik te

Arnhem, doet mededeeling over de bloedspatten
op de pet, die tot de bloedgroep A B (het bloed
van het slachtoffer) behoorden. Dat die spatjes
afkomstig zouden zijn van een bloedneus, die
Gerrit de Bie 14 dagen te voren bij een stoei-
partij met verdachte zou hebben gekregen".

acht getuige zeer cnwaarschijnlijk, ook om de
plaats waar ze zaten, Ze waren zóó teer, dat
moeilijk is aan te nênen, dat ze zoo lang be-
houden zouden zijn gebleven. De lantaarn
maakt den indruk met een bebloede hand te
zijn aangevat.
Op een vraag van de verdediger, geeft getuige

een uiteenzetting van zijn bloed-onderzoek,'
waarmede de verdediger zich tevreden ver-
klaart.
Dr. Hesselink verklaart nog zeker te zijn

van het resultaat van zijn onderzoek.
Verdachte zegt, dat het bloed op de lantaarn

ook van hem geweest kan zijn. Toen hij ge-
arresteerd werd, was hij aan de handen ge-
wond. Hij had altijd gewonde handen. In de
slagerij liep hij a-ltijd met messen.
Wachtmeester De Gier verklaart, dat de

handen van verdachte wel rood, doch niet ge-
wond waren. De jas van het slachtoffer, waar-
naar de verdediger gevraagd had, was één pak
bloed 'en is vernietigd.
[Je verdediger vindt dat verschrikkelijk. Wie

heeft daarvoor permissie gegeven? Hoe kan ik,
vraagt pleiter, däen jongen verd.edigen ? Ik
pleit dat een ander het heeft gedaan. Ik loop
dadelijk weg als dat zoo gaat. Het gaat om
een menschenleven, Die jas is zeker verdwenen I
met het proces-verbaal. Ik heb geen vertrou-
wen in deze menschen. Toen ik de jas tegen
het licht hield .. , ...
De advocaat-generaal: Pose!
De verd,eiiger protesteert daartegen, Hij heeft

bet noodig, omdat hij overtuigd is, dat ver-
dachte onschuldig is.
Wachtmeester De Gier deelt nog mee, dat de

jas geheel doorstoken en versneden was. Daar-
over zal dr, Mattrop, die de sectie 'erd,mtte,
nader gehoord worden.
Daar blijkt dat getuige De Gier de zaal ver-

laten heeft, wordt hij, op protest van mr. Roo-
bol, teruggeroepen.
Aan getuige opperwachtmeester Curls, die

daarna gehoord wordt, vraagt de president of
hij Dé Gier gesproken heeft.
Getuige antwoordt, dat hij alleen gezegd

heeft: Goeden morgen. Ook deze getuige ver-
klaart, dat de jas van Gerrit de Bie volkomen
versneden was, Zij stonk en is weggedaan. De
wonden, die verdachte had" hebben op getuige
den indruk gemaakt, veroorzaakt te zijn door
braamstruiken, althans niet door een mes. Hij
had verdachte zich laten uitkleeden en plek-
ken op het lichaam gezien, die wezen op wor-
steling. Over het afgeluisterde gesprek in de
cel deelt getuige mee, dat v. d. Putten zeide:
Zeg het nou toch, ze willen mij er voor heb-
ben. Van' Heusch heeft toen gezegd, te zullen
zeggen, dat hij ze alle twee gezien had in de
richting van het Steegske. Tegen den vader
van De Bie heeft v, d. Putten herhaald, dat
verdachte hem bekend had, de dader te zijn,
Mr. Roobol vraagt, waarom vrouw Ceelen

van haar bed is gelicht.
Getuige antwoordt, dat iemand uit Oss,

wiens naam hij niet kan noemen, hem gezegd
had, dat zij iets over de zaak wist.
Mr. Roobol vraagt den naam· van deze per-

soon, maar getuige verklaart, zijn eerewoord
te hebben gegeven dien niet te zullen noemen,
Mr. Roobol: Boeyen heeft het gezegd.
Mr. v. d. Veen: Kan u dat zeggen?
Getuige Curfs: Neen.'
Dan wordt gehoord getuige H. A. v. d. Put-

ten, opperman te Oss.
De president vraagt hem o.m. of hij wel

eens tegen verdachte gezegd heeft: Jij hebt
het gedaan.
Getuige: Dat kan wel.
Mr. Roebel 'zegt, dat deze jongen graag de

waarheid wil zeggen, maar in raadkamer. Hij
is bang voor de zweep,
President: Ben je geslagen?
Getuige: Ze hebben mij half doodgeslagen,
Op verdere vragen antwoordt getuige, dat

Boeyen verteld had, hem en Pietje de Bie
dien nacht gezien te hebben. Zij moesten het
sarneri gedaan ihebben. Getuige :had Pietje
echter nog nooit gesproken vóór Gerrit de
Bie vermoord was, In de kazerne zou getuige
langzaam doodgemaakt worden!
De president vraagt, of getuige onder tranen

aan vader de Bie vergiffenis heeft gevraagd,
dat hij zoo lang gezwegen had en hem toen
alles heeft verteld?
Getuige weet er niets van.
De wachtmeester had gezegd, dat het niet

om getuige tè doen was, maar om Pietje, Hij
zou wel vrij komen als hij verklaarde, dat zij
het samen gedaan hadden.
De PTesident wijst getui.ge er op, dat hij

voor de rechtbank onder eede verklaard
heeft, dat hij tegen verdachte had gezegd: jij
hebt het gedaan en geen man anders. Toen
had verdachte het hem toegegeven en het
verloop van het drama verteld.
Getuige weet niet meer, of hij voor de

rechtbank de waarheid heeft verteld. Ik was
heelemaal suf, zoo hadden ze me geslagen,
zeide hij. Toen hij een glas water vroeg kreeg
hij een klap in zijn gezicht. Men zou tot hem
gezegd hebben: bekennen moet je, of je het
gedaan hebt of niet. Ook daags te voren was
hij geslagen, De ~achtmeester had hem voor-
gezegd wat hij in de cel tegen van Heesch
moest zeggen.
Opperwachtmeester Curls, opnieuw gehoord, 1

zegt dat er niets waar is van de beweerde
mishandeling.
De president zegt, dat getuige ook verklaard

Benkert kent.
Getuige: Jawel.

De vader van het slachtoffer arriveert
aan het gerechtgebouu»

Mr. Roobol: Helb je zijn huis wel eens in
brand gestoken?
Getuige: Voor u heb ik geen woord, Ga

rnaar weg.
MI", Roobol: Kent u het plaatsje Mill. Hebt

u daar wel eens een auto voor de Benkert in
brand gestoken?
Getuige begrijpt niet, dat er heeren zijn,

die zich daar nog mee inlaten,
Er ontstaat een twistgesprek tusschen ver-

dachte en getuige, waarbij zij elkaar uitschel-
den,
De advocaat-generaal vraagt of verdachte

en v. d. Putten goede bekenden waren.
Getuige 'de Bie zegt, dat zij elkander best

kenden, a[ waren het niet direct vrienden.
Ook de broer van P. de Bie heeft verdachte er
altijd voor aangezien, dat hij de dader is.
Verdachte: Laat hem dan als getuige komen.
Getuige: Nou zegt hij natuurlijk niets meer,
Hierna wordt de zitting geschorst.



AUTOBOTSING OP MOTOR.

Motorrijder ernstig gewond.
Vanmorgen heeft onder Grave een ernstige

aanrijding plaats gehad. Een auto, bestuurd
door den heer W. uit Sambeek, reed in de
richting Grave, toen uit tegenovergestelde rich-
ting een motorrijder den weg insloeg, het-
geen hij niet had mogen doen, daar er op dezen
weg éénrichtingsve;rkeer is. Een aanrijcäng
was onvermijdelijk.
De motorrijder werd tegen de grond geslin-

gerd en moest met een gebroken been en an-
dere ernstige verwondingen naar het zieken-
huis te Grave worde novergebracht.
Zijn motorrijwiel werd geheel vernield.
De auto bekwam geen schade en kon zijn

weg vervolgen.

GEMEENTERAAD VAN BUSSUM.

Kindertoeslag ingevoerd. Verplichte
.aansluiting hij het ziekenfonds.

De gemeenteraad van Bussum had Dinsdag-
middag een belangrijke agenda te verwerken.
Allereerst de nieuwe salarisregeling voor
ambtenaren en werklieden, welke voor de
tweede maal ter tafel kwam, aangezien de
minister zijn goedkeuring er den eersten keer
niet aan gehecht had.
Thans zorgde de R.K. raadsfractie voor

'een verandering van de spijs, weblee nu voor
de werklieden beter verteerbaar zal zijn. Zij
diende een amendement in om voor de werk-
lieden een kindertoeslag van 96 ct. per week
voor het derde kind in te voeren en van' f 1.15
per week voor elk kind daarboven.
Met 10--7 stemmen werd het amendement

aangenomen.
Vervolgens kwam een voorstel aan de orde

tot het aanvaarden van rijkssubsidie in de
kosten van het in werkverschaffing uitvoeren
van een uitbreiding der algemeene begraaf-
plaats. Dit is de eerste maal, dat Bussum bij
het Rijk aanklopt. De raad was er dan ook
aanvankelijk niet voor te vinden, doch na de
verdediging van den burgemeester werd het
'voorstel aangenomen.
Uitvoerig besprak de raad de Ww"estieover

het verdwijnen van de leerfabriek. Na een
10-jarige onderhandeling was er tenslotte een
overeenstemming gekomen tusschen de directie
en de gemeente, gelijk wij dezer dagen uitvoe-
rig vermeldden. Na eenige discussie werd de
overeenkomst door den raad goedgekeurd.
TOlt slot kwam in behandeling het voorstel

van B. en W. om voor ondersteunden % der
ziekemondspremie te betalen, terwijlook het
ziekenfonds zelf % voor zijn rekening neemt.
iDe werkloczen worden echter verplicht lid te
'zijn van het ziekenfonds en de premie wordt
IVan de ondersteuning afgehouden.
Met de sternmen der S.D.A.P, tegen werd

het voorstel aangenomen.
Tot slot zij nog vermeld, dat een commissie

'Will zes raadsleden werd benoemd om het
winkelvraagstuk te bestudeeren,

provincialis der Derde Orde van den H. Domi-
nicus en de heeren Alph. Elsenburg, voorzitter
van het Genootschap van den Stillen Omgang
en Hubert Cuypers, toonkunstenaar, de uit-
voering met hun tegenwoordigheid op. Ook de
auteur, Pater C. Brouwer O.P. en tal van geeste-
lijken en fraters uit de hoofdstad waren aan-
wèzig.
Onmiddelûijk nadat te ongeveer kwart over

acht de leden van het eere-comité de zaal had-
den betreden, nam de ui\lvoering een aanvang,
welke blijkens. de diepe stilte, waarmede de
aanwezigen haar volgden, niet naliet een diepen
indruk te maken.
Na het eerste deel weerklonk dan: ook reeds

een zeer hartelijk applaus, hetwelk na het einde
van het tweede deel nog eens onderstreept werd.
Verschillende kransen en bloemstukken, die

daarbij den dirigent en componist, Evert Haak,
alsmede de soliste en overige medewerkenden
werden aangeboden, vertolkten doen dank voor
het gebodene.
Aan het slot hadden de heer Haak en de

overige uitvoerdenden een schier onbedaarlijke
ovatie in ontvangst te nemen.
Omtrent de uitvoering zelve laten wij hier-

onder het woord aar. onzen muziek-referent.

"DE FIRMA ADAM EN EVA".

De muziek.

Opvoering te Atnlltelveen.
De R. K. tooneelclub "DoW" V'l'iendschap

Vereeriigd" te Amstelveen heeft Zondag j.l. het
seizoen besloten met de opvoering van "De
firma Adam en Eva", een blij-eindigend para-
dijsverhaal van de Amerikanen Guy Bobton en
George Middleton, in 't Nederlandsch bewerkt
door D. Witte en C: van Kerck!hoven Jr.
Voor de zooveelste maal heeft D. V. V. op

dezen avond een groot succes geboekt. Het
publiek gaf door zijn gul en hartelijk applaus
te kennen, dat het spel zeer in den smaak viel.
De D. V. V.-ers, de regisseur en de dames-
gasten kunnen met groote voldoening op dezen
avond terugzien.

R. K. KIESVEREENIGING
AMSTELVEEN.

Bij een beoordeelng van deze cornpositre
dient men voorop te stellen, dat de componist
hiermede een van zijn eerste werkstukken af-
levert. Men kan zich nu afvragen, of het
componeeren van. niet meer or mlnder dan een
oratorium niet een uitermate zware taak was
in deze omstandigheden; de oompositie is er
niettemin en men kan zich begrijpen, dat een
musicus, die sinds jaar en dag op het koor
van de hoofdstedelijke St. Dominicuskerk zijn
ambt met talent en toewijding vervult, zich
ertoe aangetrokken voelt, het leven van St.
Domnicus in een werk van breeden. 'Opzet te
bezingen.
De componist deed dit dan naar aanletding

van een tekst, geschreven door Pater C. .J.
Brouwer a.p., een berijmden tekst, die welis-
waar geenerlei Iitteraire waarde bezit, maar de
verdienste heeft in groote verscheidenheid van
sprekende personen en groepen, afgewisseld
door beschouwende en lyrische fragmenten,
den levensloop van den Heilige duidelijk te
maken.
De tekst biedt aldus overvloedig aanleiding

tot breede zangpartijen, vooral voor het koor,
wat den koor-musicus Evert Haak stellîg heeft
aangetrokken. En in het algemeen kan men ook
zeggen, dat Haak een goed klinkenden, met
kennis van zaken geschreven koor-satz compo-
neert. Aan de talrijke koor-passages ontleent
het werk zijn voornaamste verdiensten, alsook
aan menig goed geschreven solo-fragment.
Minder zeker weet de componist de orkestrale
partij te realiseeren. Zij klinkt soms te luid
en te druk,

Een andere vraag lijkt ons echter, of Haak
wel over voldoende uitdrukkingskracht beschikt,
althans, of hij de middelen .reeds voldoende
meester is, om de velerlei stemmingen, die zich
in den loop van een zoo uitvoerig werk voor-
doen, muzikaal sterk te suggereeren, Moen
ontkomt niet' aan den indruk, dat het klankbeeld
eenvormig wordt en de componist wel eens
meer bedacht is op uiterlijke effecten, dan op
innerlijke spanning. Hiermede raken wij weer
aan de reeds boven gestelde vraag. Inderdaad,
wellicht had de componist een sterker effect
verkregen in een werk van meer bescheiden
opzet, doch dit neemt niet weg, dat hij met
dit oratorium toch een verdienstelijke prestatie
geleverd heeft.
De uitvoering door een gemengd koor, waar-

van de leden uit sympathie voor een goede
zaak waren samen gekomen, geschiedde met
veel toewijding. Hetzelfde compliment geldt
voor het versterkte K.R.O.-orkest en voor de
solisten Nelly Verkroost, Gerrit Visser en Hen-
drik Koning. De componist leidde het geheel
met vaste hand.

In de jongste vergadering van de R. K. kies-
vereeniging Amstelveen-Buitenveld€il1t is een
geheel nieuw bestuur gekozen, bestaande uit de
heeren Jos. Lem (voorzicter), A. Bergkamp,
G. Boelens, H. de Hey, C. v, d. Horst, J. Stevens
en C. Weidema, terwijl als adviseerend be-
stuurslid werd toegevoegd de heer W. Scheerder.
Zoo spoedig mogelijk zal worden overgegaan

tot het voeren van een krachtige propaganda
onder de katholieken, vooral onder de jongeren,
teneinde hen re bewegen, allr lid of adspirant-
lid tot de R. K. Staatspartij toe te treden.

LOON NIET VERANTWOORD.

DE NIEUWE CASINO·SCHOUWBURG
TE '8 HERTOGENBOSCIL

Een dezer dagen is een werkgever, die een
belangrijk bedrag aan uitbetaald loon niet op
zijn loonlijsten had vermeld, veroordeeld tot
een geldboete van f 300, subs. 15 dagen heeh-
tenis,

Blijkens meded~ng in "Casino-Sihow", een
maandschrift dat door het Bossche Casino wordt
uätgegeven, zal de officieele opening van den
nieuwen Casino-schouwburg wellicht nog vóór
1 Junii plaats hebben. Uit de mededeelingen, die
.er over het gebouw in worden gedaan, blijkt,
dat de theaterzaalongeveer 1000 personen kan
bevatten, de concert- en ontspanndngszaal 700
personen, de sociëteitszaal 120, een restaurant-
foyer 120, drie groote foyers ruim 450, twee
kleine foyers elk meer dan 80 personen.
De vijf ineenloopende ruimten parterre bieden

plaats voor ruim 1800 personen. Bij groote
feesten kunnen ruim 2000 personen een plaats
vinden. Het tooneel in de schouwburgzaal is
groot ruim 220 M2., dat in de ontspanningszaal
ruim 100 M2.

R. K. BEDIENDENBOND.
Vrijdag 22 Februari a.s. houdt de afd. Am-

sterdam van den Ned. R. K. Bond van Handels-,
Kantoor- en Win~elbedienden St. Franciscus
van Assisië haar maandelijksCihe ledenvergade-
ring in huize "De Liefde", aanvang Sik uur.

GELOOF EN WETENSCHAP.
De vereentging "Geloof en Wetenschap" houdt

Dinsdagavond 26 Februarl in de groote boven-
zaal van American Hotel (ingang Marnixstraat)
een bijeenkomst, aanvangende te half negen.
Mr. H. Donders zal daar spreken over: ,,Humor
in de reohtspleging",

PORTEFEUILLE TERUGGEVONDEN.
NEDERLANDERS IN DEN VREEMDE.
Onze Brusselscha correspondent meldt ons:
Voor de Vereeniging van Nederlandsche

Dames, te Brussel, hield' mevrouw M. van der
Schrieck, bouwkundig publieiste, uit Voor-
schoten, een lezing met lichtbeelden over het
onderwerp "Onze woning vroeger en nu".
In een zeer boeiende causerie, heeft deze

conferencière dit onderwerp in vogelvlucht
behandeld, dat begon bij de woonkuilen en
hutten van de \Germanen, om te eindigen bij
Dudek en Rietveld.
Mevr. van der Schrieck heeft met deze cau-

serie veel bijval geoogst.

De ingezetene uit Haarlem die bij het politie-
bureau aan de Warmoesstraat aangifte had ge-
daan van vermissing van zijn portefeuiUe met
i 290, heeft thans bericht, dat hij dit voorwerp
met het geld heeft teruggevonden, zoodat van
€lenig misdrijf geen sprake is.

DRIE RIJWIELEN GESTOLEN.
.De poUti-e van het bureau Warmoesstraat is

gisterenavond kort achtereen in kennis g~st')ld
van drie rijwieJdiefstaHen, die gepleegd zijn
aan de De Ruijterkade, bij den Westerdoksdijk,
in de Sufkerbakkerssteeg en in de DR van
Hasseltsteeg.

UIT ONZE OOST. JAARVERGADERING R. K. CAFé· EN
RESTAURANTHOUDERS.

DE REIS VAN JHR. VAN
KARNEBEEK.
BATAVIA, 20 Febr. (ANETA).

Jillr. Van Karnebeek is heden naar Padang
vertrokken, vanwaar !hij een reis maakt over
~ra 0 nn:.,...._L -- _.L "

De afdeeling Amsterdam van den R.K. bond
van hotel-, café-, restaurant- en koffiehuis-
houders en slijters "Sint Salvator" houdt haar
jaarvergadering op Vrijdag 22 Februari a.s.
des middags te half drie in hotel-restaurant
"Fleissig", Warmoesstraat.
In verband met den ernstigen toestand in het

bedrijf verwacht het bestuur dat alle leden
daar aanwezig zullen zijn.VERKEER EN VERLICHTING.

Ter opening van den lezingencyclus over
Verkeer en Veiligheid, georganiseerd door de
Vereeniging voor Veilig Verkeer en de Volks-
universiteit, zal op a.s. Donderdagavond 21
Februari, mplaats van den heer C. Bakker, die
verhinderd is dan zijn reeds aangekondigde
lezing te houden, de heer dr, ir. N. A. Halberts-
ma der Philips' Gloeilampenfabrieken te Eind-
hoven een voordracht met lichtbeelden houden
over "Verkeer en Verlichting". De lezing vindt
plaats in de Gem. Universiteit in de Oude-
manhulspoort.

KOFFER VERLOREN VAN EEN TAXI
Op 19 dezer is in den namiddag gedurende

een rit van Amsterdam naar den Haag van een
Taxi, . een bruine handkoffer verloren, inhou-
dende 2 coupons astrakan stof, een persianer
kraag en kleermakersgereedschap, tezamen voor
een waarde van. ongeveer f 100.
Hun, die inlrchtimgen omtrent het verlorene

mochten kunnen geven, wordt verzocht, dit
te melden aan het hoofdbureau van politie te
Amsterdam, kamer 17.

Felix weer thuis. 8-
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HOOGER BEROEP.
AHe aanwijzingen gaan naar verdachte. De ver-
slagene is onverhoeds van achteren aangeVal-

jlen op een plaats, waarheen hij gelokt is en
heeft geen gelegenheid gehad zich te wapenen.
Dit wijst erop, dat de aanval beraamd is. Spr.
is van oordeel, dat met voorbedachten rade lS

gehanddd. en dat dus veroordeeling moet v=l-
gen wegens moord. De rechtbank nam doodslag
aan en dat vonnis zal dus vernietigd moeten,
worden. Rekening houdend met het duivelsche I
milieu, waaruit verdachte voortkomt en met 1
zijn jeugd eischt de advocaat-generaal ten slotte
20 jaar gevangenisstraf.

De verdediger aan het woord.

T ACHTOFFER IN BEESTACHrrT~E
DRIFT AFGEMAAKT.

Getuigen à décharge
Hierna werden de getuigen à decharge ge-

hoord. Zij verklaarden hoofdzakelijk over de
bewering van Boeijen, dat hij bepaalde per-
sonen in het café van v. d. Wielen gezien had.
ICoorn. de Wit verzekerde er niet geweest te
zijn, doch Boeijen houdt het vol.
Ant. Hendriks, bijgenaamd De Soep, her-

innert zich niet, waar hij dien avond geweest is.
De caféhouder Mar Vos herinnerde zich even-
min, dat Boeijen op den avond van den moord
in zijn café is geweest. Boeijen verklaarde nog
eens, dat hij samen met Vos naar diens huis
is gegaan maar get. Vos hield vol, dat het niet
waar kan zijn.
Joh. Ballegooij-Vossenberg kwam verkla-

ren, dat Op den avond van den moord geen
bezoekers bij haar zijn geweest.
WHh. van Buul-de Bie verklaarde, dat haar

broer om half elf is thuis gekomen. Zij riep, of
hij de deur had dichtgedaan, waarop hij ant-
woordde: ja.
De president wees erop, dat dit niet klopte

met de verklaringen van verd., waarop deze
zeide zich niet te herinner-en, dat zijn zuster
iets tegen hem geroepen had.
Getuige verklaarde verder nog daags voor

het drama een jas en broek van verd, te heb-
ben uitgewasschen. Zij ontkende, dat oom de
Bie 's morgens binnen is .geweest, waarop deze
boos verklaarde wel binnen te zijn geweest.
M. v. d.· Bogaard-Ulijn verlfIaarde ,dat de

vrouw van Boeijen gezegd had om half tien
naar bed te zijn gegaan. Dit gaf aanleiding tot
een felle gedachtenwisseling met get. Boeijen-
van Orsouw,
Mart. de Bie verklaarde dat verd. omstreeks

half elf is thuisgekomen. Hij herinnert. zich
niet zijn dochter te hebben hooren roepen.
F. v. d. Wetering verklaarde. o.m. op een

vraag van den verdediger, dat Gerrit en Piet
vrienden waren. F. Ceelen verklaarde :iJn den-
zelfden geest, het waren- reuzekameraden.
Nadat nog eenige getuigen gehoord waren,

verklaarde verd., daarnaar door den president
ondervraagd, opnieuwonschuldig te zijn. Hij
is om half elf thuisgekomen en naar bed ge-
gaan. Hij weet niet of hij licht heeft aange-
maakt. Ook niet of hij nog koffie heeft ge-
dronken.
Om 6 uur wordt de zittilllg geschorst tot 8 uur.

Twintig jaar gevangenisstraf
geêisclu,

Gisterennamiddag werd door het Gerechts-
hof te 's-Hertogenbosch de behandeling van de
zaak tegen P. de B. voortgezet.
A:llereerst werd nu gehoord dr. Mettrop, wien

gevraagd werd of het lijk van het slachtoffer,
toen de sectie verricht werd nog gekleed was.
Dr. Mettrop kon zich dat. niet meer herinneren.
Wachtmeester De Gier verklaarde, dat het
slachtoffer de kleeren nog aan had, doch die
waren losgesneden. .
Vervolgens werd gehoord getuige L. Boeyen,

koopman te Nijmegen, die volhardde bij zijn
verklaringen afgelegd voor de rechtbank. Hij
vertelde veel bijkomstige dingen, hoe :hij het
café v. d. Wielen had bezocht en zich dronken
gehouden had, omdat hij vermoedde, dat zekere
De Wit, die daar ook was, beroofd zou worden.
Toen hij was weggegaan en over het
Schaykschveld kwam, hoorde hij iemand. Het
was P. de B. Getuige had hem naar Frans en
Gerrit de Bie gevraagd. Verd. antwoordde toen;
"Gerrit de Bie is vermoord. Ze hebben zijn
nek argesneden", Later zei hij nog: "denk er-
aan dat je nooit zegt, dat je mij hier gezien
hebt, anders maak ik je kapot". Er passeerde
later nog twee personen, een waarvan, naar
hij meent, de Rut was. Getuige erkende, dat
hij Oss verlaten had vanwege zijn getuigen-
verklaringen ook in de zaak-Oyen. Van Heesch
had aan get. verteld, dat hij op den avond van
het drama omstreeks 11 uur Piet en Gerrit
de B. had gezien. Toen Piet gearresteerd was,
heeft hij er zich niet verder mede bemoeid,
daar hij vond, dat men den goede te pakken
had, maar het was alsof de doode uit zijn graf
hem toeriep: "Gij kunt die zaak zoo goed op-
lossen, waarom doe je dat met".
Op vragen van mr Roobol erkent getuige,

dat hij eens met buurman Hasje van Dijk met
een taxi naar Nijmegen is gereden. Hij had
f 100 bij zich, die hij van den burgemeester
gekregen had om een handel te beginnen om
Oss te kunnen verlaten. Dat hij gezegd zou
hebben dat hij nog f 200 zou krijgen en anders
naar, Den Bosch zou gaan, weet hij zich niet-
te herinneren.
Verd. verklaarde dat getuige di,1j;verhaal pas

heeft verzonnen toen hij met verdachtes fami-
lie ruzie had gekregen over de zaak in Oyen.
De vrouw van vorigen getuige, G. Boeyen-

van Orsouw, deelde o.a. mede, dat toen haar
man niet thuis kwam, zij hem '5 avonds om
11 uur is gaan zoeken. Zij hoorde toen wel
6 of 7 ·honden hurlen en hoorde iemand gillen
uit'de richting van de plaats waar het lijk
ge-vonden is. Toen den volgenden dag over den
moord gesproken werd, zei getuige: "dan heb
ik toch wel iets gehoord".
~ .~~oQl:2pl,z~~deh~p.t g¢u.i.ge~beweerd JlaÇl

om. ~alf tien paar .bed te zijn ,gegaê-n, maar
g~t..w,g~))nt~êpr dat~t,Zij,J:H~ef\t?t kwart oyer
elf, bij. de,ladio zitten luisteren. . .
~G€ltuige:mr. van Berkel-v. d. Bogaard, daar-

naar door den president gevraagd, verklaarde
niets aan den wachtmeester '\(er,teld ~e hebben.
Wachtmeester CUrls verzekeme echter, dat ge-
tuige hem verklaarde, dat zij vrouw Boeyen
dien avond gezien had en dat ze tot 11 uur
bij de radio had gezeten.
Getuige ontkende dit pertinent, waarop mr.

Roobol eraan herinnerde, dat hij verzocht heeft
den wachtmeester te vervolgen.
Op een vraag van mr. Roebol of vrouw

Boeyen niet gezegd had: gelukkig, dat wij om
half tien naar bed waren, erkende get. dit ge-
hoord te hebben. Verder deelde get. lOP een
vraag van den adv.-gen. mee, geen bezoek te.
hebben gehad van De' Bie's, wel' van mr.
Roobol.

Om half tien kwam Mr. Roobol uit Arnhem
aan het woord. Na gewezen te hebben op de
moeHijke taak van een verdediger in Neder-
land wees !hij er op, dat volgens de nieuwe
strafverordening ,geen dwang mag worden uit-
geoefend en dat verdachte moet gezegd wor-
den, dat !hij niet behoeft te antwoorden. He
staat voor spr. vast, dat de zweep is gebruikt.
Pleiter noemt het requisitoir van den advo-
caad-generaal wreed, omdat de aanwijzingen
zoo zwak zijn. Hij neemt aan twee Iichamen
op de bewuste plaats te brengen zonder een
schrammetje te krijgen. Spr. heeft groote ~a~: II

deering voor Dr. Hesselink, zoo lang l)Jd bIJ
chemische dingen blijft, maar komt hij daar
buiten dan kan pleiter hem aan. Niel"bewezen
is het, dat onomstootelijk vast staat, dat het
hier een spatje bloed van de groep AB was,
want er is geen controleproef genomen. Men
heeft gezegd, dat het spatje bloed geen veer-
tien dagen op de pet gezeten kan heboan, I

maar het heeft er wel langer op gezeten. De I
kleeren zijn niet bewaard: kan de pet niet bij
de bebloede kleeren gelegen hebben? Hadden I
de wachtmeesters toen zij het lijk ontkleed I
hadden geen bloed aan de handen? Spr. ko:ut I
na de doode getuigen tot de levende om nl.;t
te zeggen half-dood geslagen getuigen. De Rut
heeft 'wiJnen zeggen: zij hebben het er allemaal
in geslagen en het verbaast spr. dat de advo-
caat-'generaal niet is opgesprongen ern een on-
derzoek te gelasten.
Toen Boeyen met een verhaal kwam heeft

men getuigen uit hun bed gehaald en toen men
'het niet meer gebruiken kon is het proces
verhaal roek gemaakt. Misschien is het na,
in een geheim dossier. Denk aan Giessen.
tNieuwlkerk. Daar moet men Mr. Jolles ove,
,hooren. Er is een kletspraatje geweest tus.
sehen een veldwachter en de Rut. Nu hij niel

Om kwart over acht werd de zitting hervat. meer geslagen is en de minister een onderzoek
Nog wordt gehoord de brigadier H. van Mierlo heeft gelast is <IT.,Rut tot zichzelf gekomen
te Rosmalen, die de Rut naar Roermond heeft ,Daarna valt pleiter Boeyen -aan, Boeyen zegt
overgebracht en aan WlÎenhij een heel verhaal .dat hij verdachte tegenkwam, maar moest aan-
heeft gedaan. Op verzoek van den verdediger nemelijk maken, waar hij geweest was. Daar.
is v. d. Putten bij dit verhoor tegenwoordig. . N-oor zette hîj een verhaal op, maar alle dom
Mr. Roobol drukt er zijn verbazing over uit, hem genoemde getuigen ontkennen er geweest

dat den verdediger dit verbaalonthouden is, te zijn. Van het wonderlijke verhaal, dat var.
waarop de advo'caat-generàal opmerkt, hoe hij ihalf -aoht tat half twee loopt blijft alleen over.
er bij komt, dat daar een proces-verbaai van is. dat verdachte telgen Boeyen gezegd heeft: IJ.
Mr. Roobol: Hoe weet u het anders?' !heb de Bie vermoord, maal' niemand weet he
De ad~".-generaal wensebt daarop met te nog. Daarop zal het Hof toch niet willen vef

antwoorden. oordeelen? Waaroen gaat de moordenaar e.
Bvigadier van Mierlo verklaart, dat de Rut ,met twee fietsen op uit, twee ltilometer ver'.

hem heeft meegedeeld, het maar gezegd te .De vader van den verslagene komt overigens
hebben, omdat .men hell} anders voor den dader '~e1< zoogenaamde bewij$.. -van,.. den ' advocaat-
zou houden. De -B. had':hem gezegd het 'gédaar_i";generaal kapot maken. De vader weet meer van
te hebben.· . . . ',\i'elJcmoord af dan pleiter. De aJp,vocaat--gene-
De president' vraagt of geen pressie is uit- raal moest eens een onderzoek instelfen naar

geoefend. de 'kwestie De Benkert. IIi Culemborg loopen
Getuige antwoordt ontkennend. Hij deelt de moordenaars nog ron:d.

y.er,Q_e~~> Jia"t de. Rut ook over mishandeling IDe .advocaat-generaal; Hebt u ze 2IlJ:1:EewP-7t>n"
heeft gesproken met electrische toestellen. Mir. RoobQl: Dik, maar er. gebeurt niets.

V. d. Putten ontkent daarop tot den brigadier De advocaat-generaal merkt op. dat pleiter
gezegd te hebben, dat de B. hem bekend had dn de zaak G..iessen.-Nieuwkerk ook de daders I
den moord te hebben gepleegd. .kon aanwijzen.
De brigadier houdt zijn mededeelingen Mr .. Rodbol zegt verzocht te hebben die

staande en deelt nog nadere bijzonderheden 'Vrouw te halen. Dan zou hij de kind~en bren-
mede, ,gen en het bewijs leveren, maar er ge'beurt

Requisitoir. niets,
Daarna verkreeg de advocaat-generaal het Pleiter betoogde verder, dat eerst naar het

h doel gezocht moet word.en. Merkwaardil! is het Iwoord voor het ouden van zijn requisitoir. . ~
Spr. herinnert allereerst aan het bezoek van .dat de vader precies W1St,waar de fiets in het I

het Hof aan Oss en den oeiduldbaren toestand, water lag. Het verhaal van de waarzegster I
die daar heerscht. De regeering heeft ingezien, klinkt nog wel voor Oss! Pleiter betreust, dat
dat daaraan een einde dient te komen. De ma- het procesverbaal zoek is. De verdachte heeft

Getuige Ha. Kuypers-Manders antwoordde op rechaussee heeft de opdracht in samenwerking in deze- zaak altijd al1es dadelijk toegegeven:
een vraag van den ve;ctediger, dat vrouw met de gemeente-politie en de rijksveldwacht die de pet, de jas, de lantaarn waren van hem.
Boeyen haar niet gesproken heeft over het I misdaden te doen eindigen. Terecht is aan de Pleiter wenseht te weten, waar het bloed is ge-

1 h t '1 vonden. Het lag niet' bij het lijk. De [as is erhondengehui en e gegu, . ,marechaussee. lof gebracht. Vrouw Boeyen
d W· 1 H drik bî wie ' niet. Laten wij toch allen zoeken naar de waar-De wed. W. V. • ie en- en ri s, IJ !heeft een gil geh-oord. Spr. hoopt, dat deze nog

. DB' hul . f b _, in heid. Spr.' meent te hebben aangetoond, dat erde familie e ., wier UlSwas a ge rann, - lang in de ooren van den dader zal naklinken
d kl d d t P· t h tting om _gee_nwettelijk en overtuigend bewijs is gele-woon e, ver aar e, a re naar se a 1 en de straf, die het Hof zal opleggen moge bij ~ .

k D t d d verd. Hij is er eerlijk van overtuigd, dat ver-half elf is thuisge omen. a er na en moor de bç·, olking eveneens lang naklinken.
kl .. hen herl t'" h niet ' dachte de dader niet is en vraagt vrijspraak te-eeren zIJn gewassc en ermner ZIJ ZlC . 1. Er zijn een macht van aanwijzingen, dat deze
D beid L d Putten broeder van De vens verzoekend nog dezen avond uitsnr.aak tee ar el er . v.. , IJ jonge man de dader is. Spr. herinnert eraan,' I'"

Rut, héeft gezegd, dat h\j Pietje en Gerrit de hoe de politie verdachte bij Ceelen aantrof met doen.
Bie ·samen gezien had. Hij verklaart nu, dat het hoofd gebogen. Hij zat immers vol schram-
het hem uit den mond is gevallen. Het is alleen men. Toen hij meegenomen werd, vroeg hij niet
zijn indruk, dat ze het waren, zeker weet hij eens waarom. Verdachte had schrammen op het
het' niet. Over mishandelingen in de kazerne gezicht en roode plekken op het .lichaam. Hij
weet hij niets, dan wat hij in de brieven van durfde zijn oom niet aankijken en toen hij
zijn broer heeft gelezen. Hij is zelf ook opge- aangehouden werd zei hij, zonder. dat hem iets
sloten geweest maar niet mishandeld. gevraegd werd: "ik weet van niets".
Getuige J. van Heesch, arbeider te Oss, thans Op de fabriek heeft hij de pet diep in het

gedetineerd, deelde het een en ander mede over gelaat. Bij de huiszoeking zijn gewasschen klee-
de verhouding tusschen de vrouw van Ceelen ren en natte schoenen gevonden. Het wasschen
en P. de B. Toen Mr. Roobol vroeg of getuige van schoenen is iets heelongewoons. Ook in de
(die wegens meineed vervolgd wordt) voor de zaak tegen verd'aehtes broertje, den roofmoord
Rechtbank de waarheid heeft gesproken, liet te Oyen komen gewasschen schoenen voor.
het Hof deze vraag niet toe. Men schijnt dat dus in Oss te kennen. Op de
,.00k de l5-jarige P. de Bie, .broer van Gerrit, plaats waar het lijk gevonden werd, kan men

vertelde een en ander over de verhouding tus- niet komen zonder schrammen op te Ioopen, Die
schen de vrouw van .Ceelen en verdachte. Gerrit afgemaakt heeft moet vol schrammen
C. Ceelen-Ulyn, daarna zelf gehoord, verze- zitten.

kerde, dat de verhouding f~tsoenlijk was. Piet Een ander dan verdachte heeft men niet kun-
en Gerrit waren vrienden van haar man, niet nen vinden, Dat verdachte om half elf thuis
van haar. Zij heeft niet gezien dat verd, gewond lIOU zijn geweest schat men op verschillende me-
was en heeft ook geen kleeren voor hem gewas- dedeelingen, Er is tegenspraak in de verklarm-
schen. Tegenover de verklaringen, dat de ver- gen van Piet en zijn zuster. Men heeft gespro-
slagene 's nachts altijd thuis was, verklaarde ken over een Iicht. Heeft verdachte daarbij zijn
zij, dat hij wel eens bij hen in huis op de mat kleeren en schoenen gewasschen. Verdachte
heeft geslapen. Zij wi-st dat er eens brand ge- heeft ontkend een mes gehad te hebben, .maar
sticht zou worden en het gebeurde ook, waarop acht men het mogelijk een Ossenaar van deze
Mr. 'Van Bortel verklaarde niet veel te hechten postuur zonder mes?
aan de verklaringen van een getuige, die weet, Dat er getuigenverklaringen zijn afgelegd on-
dat 'er een misdrijf gepleegd zal worden en die der pressie door mishandeling, daar moet men
het niet zegt. niet teveel geloof aan hechten. De verklaringen
Eenige getuigen deelden een en ander mede van verdachte door de Rut zijn in volle vrjj-

over de schrammen van verd., evenals zij voor held afgelegd. De mededeelingen van V. d. Put-
de rechtbank gedaan hadden. De moeder van ten zijn van buitengewoon belang.
v. d. Putten vertelde van de mishandeling. Haar De Rut zegt nu, dat hij het met meer weet,
zoon' had haar gisteren nog geschreven, dat hij maar overigens herinnert hij Zich alles.
vreeselijk mishandeld was. De geloofwaardigheid van Boeyen heeft door
De moeder van den verslagene. J. de Bie-van dien sterken aanval, die op hem gedaan is, vol-

Haaren, deelde mede, dat zij haar zoon her- gens spr. niet geleden. Op grond van -andere
haaldelijk gewaarschuwd had voor Piet en de verklaringen acht spr. onwaar, dat verdachte
Ceelens. Haar zoon heeft het huishouden van om half elf thuis kwam. . ~ I _

Ceelen onderhouden toen Ceelen zes weken De mëdedeelingen van den deskundige -dr,
geschorst was in de werkverschaffing. Verd. Hesselink doen de verklaringen van verdachte
is een echte dief en heeft haar jongen heele- over de bloedspetjes op de pet teniet, Overigens
maal op hol gemaakt.: Ze gingen 's nachts wel is er versehff in bloedigroep tussehen het .hloed
eens uit om te rooven. Haar zoon had ook blijk van verdachte en dat van het slachtoffer. Niet
gegeven van [alouzie op verd. in verband met gebleken is, dat zooveel bloed aan de lantaarn
de vrouw van Ceelen. Op aanstichting van verd, kon komen door een verwonde hand. .
heeft haar zoon mee een roofoverval gepleegd Omtrent de oorzaak der gruwelijke dood
op de winkelierster Van Dijk in Geffen. Hij had zoekt spr. deze in de rol, die vrouw. Ceelen ge-
nog gezegd! maak ze. toch niet dood. Tegenover speeld heeft. Jalouzie was hier de drijfveer . .De
Mr. Roobol erkende gttuige De Brenkert te wijze, waarop het slachtoffer is afgemaakt :_
kennen, 62 messteken - wijst op een beestachtige drift.

Repliek.
De advocaat-generaal, repliceerend, noemt

het een .schandelijke insinuatie, vol te houden
dat een proces-verbaal is verdOl1kenemaand.
Spr. ~wijst voorts op het schaamteloaze optre-'
den: van dezen raadsman, door zijn vertoon en
door zijn rondbazuinen wat hij doet.
Mr. Roobol zegt, dat als hij te ver is gegaa.n

!hij daarvoor excuus aanbiedt. Hij is gerechtigd
om te handelen zooals hij deed. Als hij aan h~l
~iC1it brengt wat· marechaussees misdrijven
werkt hij mede aan de zuivering van dat wapen.
Nadat verdachte nog eens verklaard had on-

schuldig te zijn, bepaalde de president de uit-
~praak op 6 Maart, waarna de zittin:g gesloten
w~rd.





i-De mishandelingen in de
Maréchaussée-kazerne te Oss

Bewijsmateriaal
zéér zwak.

DE BESCHULDIGINGEN PASSEN IN
HET SYSTEEM VAN DE

:VERDEDIGL~G.

De Bewakers hebben geen sporen
van mishandeling geconstateerd.

Door de heele Nederlandsche pers heeft de-
zer dagen het bericht gecirculeerd dat mr. H.

~ .... "",'o,,;. R:_:ooboluit Arnhem, de verdediger van P. de
it Oss, die Woensdag j.l. in hooger beroep

,"",...-....-t Bossche Hof heeft terecht gestaan als
~ van moord op zijn neef Gerrit de Bie,
i:: f1icier van Justitie te Den Bosch, een

Mmj,,"·jll'-~t heeft ingediend tegen den opper-
h 11'IIJ ter Leopold Curfs uit Vlodrop, eer-
sonde te Oss, die zich in de maréchaus-

_1..2lo"",ver e te Os'S tijdens het verhoor van P. de
ie m e getuigen Hendriks en H. van der Put-

n zware mishandeling zou hebben schul-
g gemaakt.
Met verbazing en verontwaardiging heeft een

groot deel van het Nederlandsche volk van de-
ze aanklacht kennis genomen en zich afgevraagd
hoe het toch mogelijk is dat dergelijke mishan-
.delingen op weerlooze menschen in een be-
schaalf land met een fier en vrij volk, kunnen
gebeuren.

Niet alleen voor de gemoedsrust van velen
doch ook voor de rehahilitatie van de eer en
goeden naam van den betrokken wachtmeester
der maréchaussée en voor de handhaving van
de goede reputatie van hèt Wapen der Kon. Ma-
réchaussée i'S het wenschelijk dat de bèschuldi-
gingen uitgebracht door mr, Roobol ernstig
worden endereecht.
Zonder te willen vooruitlocpen op or te willen

beïnvloeden het [ustitioneel onderzoek dat op
last van den minister van Justitie wordt inge-
steld, kunnen we toch nu reeds met zekerheid
melden, dat twee dingen onomstooteliik vast
staan:

le. Het bewijsmateriaal waarop de beschul-
digingen van mr. Roobol zijn gebaseerd, is
uiterst zwak omdat zijn getuigen alle betrouw-
baarheid en geloofwaardigheid missen.

Ze. Mr. Roobol had deze beschuldigîngen
noodig omdat ze volledig passen in zijn systeem
van verdediging.

Geen sporen van mishandeling gecon-
stateerd,

De beschuldigingen uitgebracht door mr.
Rodbol steunen op verklaringen van getuigen
die alle betrouwbaarheid en geloofwaardigheid
missen.
De eerste getuige van mr, Roobol is Pietje

de Bie.
Over den persoon van dezen getuige zullen

1 we maar zwijgen doch even zullen we analy-
I seeren wat hij aan mr, Roobol over de ver-Imeende mishaIl:delingen heeft verklaard.
; In het sensahoneele telegram dat mr. Roobol
lap 11 Februari aan den minister- van Justitie
I te Den Haag heeft verzonden, vinden we ver-
,meld dat, toen Pietje de Bie in het Huis van Be-
waring te Den Bosch werd opgesloten, zijn li-
chaam nog ernstige sporen van mishandeling
zou hebben vertoond. .
De bewaker, onder wiens toezicht P. de Bie

een bad moest nemen zou de opmerking hebben
gemaakt: Wat zie jij er uit, wat is er met jou
gebeurd? Piet de Bie zou toen heb-ben verklaard:
"Zoo hebben ze mij toegetakeld in de maré-
chausséekazerne te Oss",
Het telegram vermeldt verder, dat de sporen

van de mishandeling zoo ernstig zijn geweest,
dat de !bewaker er een getuige had bijgehaald
om te laten 'zien, hoe de jongen was aJfgeran-
seld.
Wij hebben ernstig getracht te achterhalen of

het waar is dat in het Huis van Bewaring te
Den Bosch, door een bewaker en een getuige
de sporen van mishandelingen werke'hjk zijn
geconstateerd. Wij hadden. dienaangaande een
onderhoud met den directeur van de gevange-
nissen te Den Bosch, ren deze deelde ons het
volgende mede:

"Wanneer een bewaker bij een gedetineerde
ook maar iets constateert, dat van het normale
afwijkt, dan moet hij daarvan terstond melding
maken bij den ziekenoppasser en den directeur I

van de gevangenis. De gedetineerde wordt dan
op de ziekenlijst 6eplaatst. De gevangenisdokter
komt hem dan opzoeken en hij moet zich aan
een onderzoek onderwerpen. Indien dus het
lichaam van Piet de Bie sporen van mishande-
ling had vertoond, dan had de bewaker dit zéér
zeker moeten rapporteeren aan den ziekenop-
passer, aan den dokter en aan den directeur
van de gevangenissen.
Dit is evenwel ndet gebeurd, waaruit wordt

geconstateerd dat C:" bewaker op het lichaam
van Piet de Bie geen sporen van mishandeling
heeft geconstateerd.
Ten slotte nog dit: "Indien Piet de Bie zóó

ernstig was mishandeld dat de sporen van mis-
handeling nog op zijn lichaam aanwezig wa-
ren, dan had hij zelf dit zéér zeker aan den ge·
vangerrisdokter verteld, Ook dit heeft Piet de
Bie niet gedaan:'
Tot zoover ons onderhoud met den directeur

van de gevangenissen te Den Bosch.

Zéér gevaarlijk experiment.

Wij komen nu aan het verhaal van de mis-
handeling zooals dit in het telegram staat ver-
meld.

"In de julimaand 1934 zou Piet de Bie naar
de stal van de marèchaussèe-kazerne te Oss zijn
overgebracht. Wachtmeester Curfs zou zich 1
voor de staldeur hebben geplaatst en de Bie
hebben bevolen zich naakt uit te kleeden. Daar-
op 'zou hij, om een bekentenis uit te lokken, aan
dnie zijner ondergeschikten hebben bevolen, den
~ongen zoodanig te mishandelen dat hij van pijn
1U elkaar zonk. Met een emmer water en een
nieuwe portie slaag werd hij weer op de heen
geholpen. Piet de Bie zou hebben gesmeekt om
op te honden met slaan, doch de maréchaussée's
zijn doorgegaan tot hij bewusteloos raakte. Op
een grasveld bij de kazerne kwam de Bie weer I
bij waarna hij in een cel werd gestopt."

Van officieele zijde deelde men ons mede dat I
dit verh~\ll alle ge~?ofwaar?igheid mist omdat I'

er een zeer gevaarhik expertment aan vast zit.
"Indien wachtmeester L. Curfs werkelijk aan

zijn ondergeschikten opdracht had gegeven om i
Piet de Bie op een dergelijke 'beestachtige wijze
te mishandelen, dan was hij voor altijd een ver-
loren man. Want al mocht de verstandhouding
tusschen den wachtmeester en zijn onder-ge-
schikten op dat oogenhlik bijzonder goed zijn,
vroeg of laat kon er wel eens een kink in de
kabel komen, en dan zouden zijn ondergeschik-
ten hem bij de Justitie kunnen aanklagen.
. Zij_n.gezag zqu hij voor immer kwijt zijn van

af het oogenbhk, dat hij zoo iets had bevolen,
tengevolge' -waarvan de verhouding tusschen
chef. en ondergeschikten alles, maar dan ook
alles 'zou te wenschen overlaten. De wachtmees-
ter zou voor immer aan de genade van zijn on-
dergeschikten zijn ovërgeleverd;
Het is niet denkbaar, dat een man met een

gezond verstand als wachtmeester Curfs, die
prijs stelt op handhaving van het gezag, door
het begaan' van ~en q.ergelijk misdrijf, zich aan
de genade van Z1Jll ö-\1ql'!rgeschikten zou overle-
veren 'en het gezag 'zeu neerhalen.
Wij die. wachtmëéster Cnrfs al jaren kennen

zijn er van overtuigd dat hij zich aan een der.
gelijk gevaarlijk experiment niet zal wagen. I

Trouwens, en dit is van groot belang, de be.
SChU.ldigingen pitgebracht . door mr. ROObOl,1
worden door alle, maal!' dan ook door alle ma.
réchàussée's te Oss met groote vetontwaardi-
ging- afgewezen. . .
Van nog grooter belang is dat de meeste ge.

detineerden uit Oss openlijk aan de bewakers
in het Huis van Bewaring te Den Bosch heb-
ben verklaard: "Wij zitten veel liever in de ma.
réchausséekazerne dan op het politiebureau.
Deze woorden spreken boekdeelen".

Onbetrouwbare getuigen.!

Alvorens aan te toonen dat de getuigen van
mr. Roobo zèér onbetrouwbaar zijn . willen
we er even op wijzen dat de opperwachtme·ester
Leopold Curls en de wachtmeester Ch. de Gier I

('



bij de Justitie zéér hoog staan aangeschreven.
Van Leopold Curts is bekend dat hij na de b¢-j
handebing van de moordzaak-de Bie voor de
Rechtbank Den Bosch is bevorderd tot opper-
wachtmeester en brigade-commandant. Door zijn
collega's werd hem deze promotie van harte'
gegund. Men zag daarin eene belooning voor
de vele en goede diensten aan de Justitie bewe-
zen. -. .
"Tusschen de betrouwbaarheid van deze ma-

réchaussée's en Piet de Bie en "de Rut", aldus
onze zegsman, willen we geen vergelijking ma-
ken. Daarvoor staan de beide maréchaussée's te
hoog.

Wij hebben reeds aangetoond dat de verkla-
ring van Piet de Bie, dat twee bewakers in het
Huis van Bewaring de sporen van mishande-
ling op zijn lichaam hebben geconstateerd, niet

1 waar is. Wij kunnen dus gevoeglijk aannemen,'
. dat zijn verhaalover een beestachtige mishan- t
\ deling, evenmin waar is. En daar alle maré-'

1
chaussée's ontkennen dat deze mishandeling
heeft plaats gehad, nemen we aan dat het ver-

.! haal verzonnen is. - '
Wat betreft den getuige H. van der Putten,

_bijgenaamd "de Rut" weten we met absolute
zekerheid dat hij een zéér groote vijand is van
de betrokken rnaréchaussée's in 't !bijzonder en
van het Wapen der Kon. Maréchaussée's in 't
algemeen. Van hem is overig-ens bekend, dat
als hij niet voor een of ander feit gedetineerd
is en in Oss rondloopt, een hetze op touw zet
tegen de maréchaussée's en als het tot een uit-

I barsting komt zelf buiten schot blijft.
, "De Rut" is altijd een zéér onbetrouwbaar
1element geweest. Zijn houding voor de Bossche
\ Rechtbank, voor de Rechtbank te Roermond
1 en voor het Bossche Hof levert van zijn onbe-
r trouwbaarheld een zéér deugdelijk bewijs.

Ten slotte willen we er nog op wijzen dat de
-over-ige getuigen van mr. Roobol ook zéér on-
; betrouwbaar zijn. Ze behooren allen, maar dan
'ook allen tot het milieu van de Ossche onder-
wereld en hebben er allen belang bij dat de
. handhavers van het sgezag zoo spoedig mogelijk
~uit Oss verdwijnen.
, Dat mr. Roobol zich met dit soort van men-I schen s-olidair verklaart is een factor die in ,zijn
\ systeem van verdediging past".

I Het systeem van de verdediging._,

---IJ----

"De beschuldigingen door mr. Roobol uitge-
,bracht, zei ons de autoriteit, passen volkomen
in het systeem van zijn verdediging.
Welk is dit systeem?
Het is een systeem van afbraak en vernieti-

ging!
Bij de behandeling van de strafzaak-de Bie

in hooger beroep, beschikte het O. M. over
deugdelijke en soldede wapens.
De verdediging aaarentegen hesehikte over

zeer ondeugdelijke wapens.
Het O. M. beschikte in de personen van Curfs

en De Gier over zéér betrouwbare getuigen.
De verdediging had niets dan zéér onbe-

trouwbare getuigen.
Wat nu te doen?
De betrouwbaarheid van de getuigen van het

O. M. moest ten koste van alles aan het wanke-
len worden gebracht.
Van daar dat reeds vóór de behandeling van

de strafzaak de beide wachtmeesters werden
voorgesteld als twee brute kerels, die voor niets
terugdeinzen om een doel te bereiken, voor geen
beestachtige mishandeling ..H en vO'O'r g-een
meineed.
Ze moesten worden gebroken en vernietigd

deze wapens van het O. M. .
, Naar.eer en goeden naam werd niet gekeken!
Naar het leed .dat over hen werd gebracht,

werd niet gezien. ' . .: I
. Slechts op één ding werd gelet: naar een

vorm om een prO'ces te winnen. ~
De eer en goeden naam van de beiden. wacht-

meesters moesten hieraan worden opgeofferd.
Dit systeem van verdediging keuren we arf

zooals het rloor' ieder weldenkend mensch zal
worden afgekeurd. . .

Vier menschen spraken de waarheid".

"In de moordzaak-de Bie hebben, hesloot hij
vier personen de waarheid gesproken. '

leo Leopold Curfs, O'pperwachtmeester :te
Vlodrop toen hij. onder eede getuigde dat hij
zich niet aan mishandeling had schuldig ge-
maakt.

2e. Christiaan de Gier, wachtmeester te Oss
toen hij onder eede getuigde dat hij zich niet
aan mishandeling had schuldig gemaakt.
3e. De moeder van het slachtoffer Gerrit de

Bie, toen zij onder eede getuigde dat Piet de
Bie, een groote deugniet is.
4e. W. Massink, advocaat-generaal bij het

Gerechtshof te Den Bosch toen hij zeide dat het
optreden van mr, Roohol onbeschaamd en
schandelijk was."



" ~'..
HET TELECRAM VAN Mr. ROOBOL.
Zijn de getuigen door de marechaussées

Hef vooronderzoek in --demoord-
zaak te Oss.

.(\r

Het "Dagblad van N.-Brabant" schrijft: dat hij alleen zijn armbandhorloge nog
In verband met de moordzaak-De Bie aan had;

hebben de la3J;ste dag€ll ju de pers be- dat een van de marechaussées riep:
richten gecirculeerd, dat de verdediger laat hem zijn horloge afdoen;
van P. de Bie, mr. H. H.,Rocbol uit Am, dat een ander zei: we slaan hem toch
hem, bij den officier van justitie - zoo- kapot, dan heeft hij het horloge niet
als reeds .gemeld, - een aanklacht heeft meer noodig;
ingediend tegen den opperwachtmeester dat naderhand het horloge zonder glas
der maréchaussée L. Curfs uit Vlodrop, met kapotte riempjes en zonder w1jzers
die, voor dat de moordzaak-De Bie door op het bureau van het Huis van Bewa-
de Bossche Rechtbank werd behandeld, ring is gedeponeerd;
wachtmeester der maréehaussée was te dat hij tweemaal van pijn op den
Oss. Wij vernemen van officieele zijde, grond is gevallen en dat hij de hulp heeft
dat deze klacht werkelijk !§ ipgediend, ingeroepen van den wachtmeester, die
en van mr. Rocbol hebben we vernomen, hem zeide, dat hij eerst moest zeggen wie
dat de minister van [ustitiebevolen heeft De Bie had vermoord;
in deze zaak een onderacek-In te stellen. dat zoodra hij op den grond lag hem
Van mr. Roobol hebben we een af- een emmer water over zijn hoofd is ge-

scr: ·~t gekregen van het telegram, dat gooid en dat ze hem weer overeind sloe-
hi, Ier deze zaak dato 11"Februari aan gen en schopten;
den minister van Justitie heeft verzon, dat hij toen weer naar den wachtmees-
den. . _ . ter is geleopen en is neergevallen en zijn
:jiet telegram luidt woordelijk als volgt: bewustzijn heeft verloren;

Aan Z.Exc. den Minister dat toen hij bijkwam hij half gekleed
op een grasveld lag en daarna omstreeks

van Justitie. half elf naar de cel is gesleept; dat in
Geeft met verschuldigden eerbied te een cel naast hem Van der Putten was,

kennen: die vroeg of ze hem ook hadden geslagen
Mr. H. H. Roobol, advocaat en' procu- en of hij bloedde en toen hij "ja" zei, Van

reur te Arnhem, dat hij'ais gekozen ver, der Putten antwoordde dat ze hem zoo
dediger den 20 Februari 193.5Piet de Bie hadden geslagen, dat hij het niet meer
als raadsman voor het Hof te Den Bosch kon uithouden;
hoopt bij ·te staan; dat ze den volgenden dag Van der Put-
dat verdachte hem het volgende heeft ten uit zijn cel hebben gehaald en dat hij

medegedeeld: ". daarop hoorde slaan en Van der Putten
Dat hij 8 Augustus 1933verdacht van schreeuwde;

doodslag op G. de Bie, na een. uitvoerig dat ongeveer tien minuten later Van
onderzoek door den rechter-commissaris der Putten in zijn cel terugkwam, brul-
eenige maanden daarna is vrijgelaten; lende van ds pijn;
dat hij daarna opnieuw is gearresteerd dat hij (De Bie) daarop naar het huis

den 16 Juli 1934, verdacht van drank, van bewaring is overgebracht, waar hij
diefstal, tezamen met Van der Putten en door een bewaker in het bad is gedaan
Hendriks; en dat die bewaker hem gevraagd heeft,
dat hij omstreeks 16 Juli 1934 naar het wat er met hem gebeurd was, omdat hij

P9JH;iebureau gebracht en daar op rat, zooveel blauwe plekken en striemen had' wordt hetgeen d'e Il.etuige J. W. van
se 'jke wijze door de marechaussees is dat hij het aan den bewaker heeft ver: Heesch in de strafzaak-De Bie heeft
veruoord; teld en dat de bewaker er een anderen verklaard: ,,De verklaring, die ik aan de
dat hij daarna Dinsdag-avond onge- bewaker bijgeroepen heeft als getuige; marechaussée's heb afgelegd omtrent

veer half acht door twee marechaussees dat hij de bewakers bij naam kent en samen zijn van verdachte en Gerrit de
naar de kazerne is gebracht naar de de marechaussées aan kan wijzen; Bie in den avond van 8 Augustus 1933
verhoorkamer, waar de wachtmeester Dat de vader en de moeder van is niet overeenkomstJig de waarheid' ge-

. dl te "1 Antoon Johannes Hendr:ks, die op den- weest".
Leopold Curfs aanwezig was, ie rWIJ zelfden dag voor hetzelfde feit is "Ik heb deze onware verklaring
hij een revolver in zijn hand had, hem gehaald, aan ondergeteekende het vol- moeten afleggen vanwege de slaag die ik
vroeg of die revolver van hem was; d h bind haussé k
dat toen hiJ' nee zei, de wachtmeester gen e ee ben verklaard: e rnaree aussee azerne heb gehad.

.. ki h ft dat de moeder's morgens den 17en "Ik ben verhoord door getuige Curfs
hem met de revolver tegen zun m ee Juli 1934 naar de marechausséekazerne en De Gier, doch het is een andere
geslagen en dat he~ pijn deed;. . te 0 t h I marecha êe di .. I h ft Ik
dat nierbll aanwesig waren drie mare- 15 gegaan ss, oen ze oorde, dat , .. usse ie ~IJ ges agen ee .haar zoon door de marechausséa's erg ken ZIJn naam met; ik zal thans d'e

chaussées; was mishandeld in de kazerne, ti'at men I waarheid zeggen";
dat de wachtmeester hierop bevolen haar geen inlichtingen wenscht.e te, dat de gevolgen van de mishandeling

heeft hem naar achteren te slaan; geven; van Van Heesch zijn geconstateerd
dat hij daarop met gummiestokken dat ze zijn Zondagsche kleeren wilde door familie en vreemden, dat Van

naar den paardenstal is geslagen; geven, als ze de oude meebracht: Heesch ruim tien dagen niet heeft
dat toen hij in den stal was, de deur dat men de moeten van de gummi- kunnen zitten;

is dichtgemaakt en de wachtmeester aan stokken nog kon zien en aan d'iverse dat het in d'e strafzaak van De Bie
den binnenkant. ervoor is gaan staan; getuigen heeft getoond en dat ze het V'an het grootste belang is, dat voor 20
dat de wachtmeester hem toevoegde pak door een naaister heeft laten op- Februari a.s. een onderzoek naer deze

dat hij moest zeggen, dat hij De Bie had knappen en van bloed laten reinigen' feiten wordt. ingesteld.
vermoord of een ander; dat de moeder en de vader van Van R~de?en waaro~ hij Uwe Excellentie
dat ze hem zoo lang zouden slaan, tot- der Putten ook van zijn mishandeling eerbiedig maar dringend verzoekt den

dat hij het gezegd hadt , afweet en d'at de moeder gezien heeit procureur-generaal te Den Bosch te be-
dat hem daarop bevolen werd zijn d:.l.t op de kleer:m van V~n der Putten I velen een ond'erzoek naar boven-

kleeren uit te trekken en dat terwijl hij nog bloed zat: j genoemde feiten te doen instellen en
door drie man met de rijzweep werd ge-l dat {te broek in de gevangenis in Den liefst door een rechtercommissaris.
slagen, hij zich spiernaakt heeft. uitge- Bosch nog aanw"'Zi£ Is; 't Welk doende enz.
kleed; . . . . 4at diJor bovsL>Staande aannemelijk ROOBOL.

Arnhem den lIen Febr. 1935.

mishandeld?



Over mishandelingen door
marechaussée's.

Aan het "Dagblad van N.-Brabant"
ontleenden wij den tekst van het tele-
gram van Mr. Roobol aan den minister
van justitie over beweerde mishandelin,
gen door marechaussées te Oss.

, Zooals men weet, beert de Minister op-
dracht gegeven aan de justitie om een
onderzoek in te stellen.
Hetzelfde blad komt nu met eene be-

schouwing om aan te toonen, dat het be.
wijsmateriaal van den verdediger in de
moordzaak-De Bie ten deze zeer zwak is.
O.a. was beweerd, dat wachtmeester
Curfs om een bekentenis uit te lokken
aan drie zijner ondergeschikten zou heb.
ben bevolen Piet de B.e zoodanig te mis-
handelen, dat hij van pijn in elkaar zonk.
Van officieele zijde deelde men aan het
blad mede. dat dit verhaal alle geloof-
waardigheld mist, omdat er een zéér ge-
vaarlijk experiment aan vast zit. .. ..
Indien wachtmeester Curfs werkelijk I BIJ ~IJn ond~rzoek te Oss had mr. Roob~!

aan zijn ondergeschikten opdracht had zoodanig ma!e~Iaal weten te vergaren, dat hi]
gegeven om Piet de Bie op een dergelijke daarin aanl.eldIng had gevonden vorrge week
b t htige wlJ"ze te mishandelen, d e~n uitvoerig t~l~gram te zenden aan den rni-
ees a~" an Ulster van Justitie.

was hij voor altijd een verloren man. Naar het "Volksblad" verneemt heeft de mi-
De wachtmees~~r zou voor immer a~n nister dit telegram ook beantwoord.

de genade van ZIJn ondergeschikten zijn Thans heeft mr. Roobol besloten een aan-
overge~eve_rd. klacht in te dienen tegen den opperwachtmees-
Het IS met denkbaar, dat een man met, ter der maréchaussee te Oss, den heer Leopold

een gezond verstand als wachtmeester Curfs. De heer Surfs zou in Juli 1934 den ver-
Cur" die prijs stelt op handhaving van I dachte Piet de Bie op ernstige wijze hebben
hei, zag, door het begaan van een der. mishandeld.
gelijk misdrijf, zich aan de genade van Mr. Ro01~1 deelde aan het "Volksblad" mede,
zijn ondergeschikten zou overleveren en dat zijn aanklacht gebaseerd is op de volgende
hft gezag zou neerhalen. punten:
Trouwens, de besehuldigfngen, ultge, In de Julimaand 1934 zou Piet de Bie in de

bracht door mr. Roobol, worden door alle, stal van de marechaussee-kazerne te Oss door
maar dan ook door alle marechaussées vier marechaussees zijn "verhoord". Eerst werd
te Oss met groote verontwaardiging af. De Bie bevolen zich naakt uit te kleeden. Toen Naar .Vaz Dias verneemt, is door mr. H. H.
gewezen. dit vrijwel was geschied, zouden drie der aan- Roobol, verdediger van P. de B., bij den officier

, Verder wijst het blad op de onbetrouw. wezige polit~emannen onder toe~icht van den
baarheld van de verschillende getuigen. vI.~rden de.I?-jongen zoo hebben mishandeld, dat van Justitie te Den Bosch een aanklacht in-
Waar de zaak thans door de justitie hij van pijn In ~lkaar zon~. Met een emme!: gediend wegens zware mishandeling in de mare-

wordt onderzocht, meenen wij, dat het water en een nieuwe portie sl31ag werd hij chausseekazerne te Oss, tijdens het verhoor
haar moet worden overgelaten om vast weer op de been geholpen. De BIe zou hebben van de B., tegen den opperwachtmeestm- der
te stellen, wat er van de beschuldigtn, gesmeekt .om op te h~uden met slaan, ma~r de marechaussee, L. C., eertijds te Oss.
gen waar is al willen wi]' voor ons wel dri e politiemannen ZIJn doorgegaan tot hi] be- Men zal zich herinneren dat bOOd b h d, .. . . . wusteloos raakte. " . ,IJ e e an e·
verklaren, dat WIJ aan die beschuldiging Op een grasveld bij de kazerne kwam De I ]dng in eerste InstaJlltie. ,:an de zaak de B., J.
tota~l geen waard'e hechten. Bie weer bij. Daarna werd hij in een cel ge- van H., op de terechtzittmg zeide: "Nu wil ik
. WlJ WIllen nog slechts vermelden, dat stopt. Tijèens de mishandeling zou een der ma- de waarheid zeggen. Bij de marechaussee heb
m het telegram ~eweerd. was, dat ~e rechaussees hebben gevraagd: "Moet hij (d.i. ik de waarheid niet gezegd, daar ben ik més-
sp'oren van de mishandeling zoo ernst~g De Bie) zijn polshorloge niet afdoen?" Waarop handeld".
zijn gewees.t, dat de bewak~r in het ~U1S een ander ZOl. hebben geantwoord: "Neen, wij
van Bewarmg er een. getuige had. bijge, slaan hem toch dood en dan heeft hij zijn hor-
haald om te laten ZIen, hoe de Jongen loge niet meer noodig".
was afgeranseld. Piet de Bie verklaarde aan zijn verdediger,

IIpi-, 'blad had dienaangaande een on- rnr. Roobol: "Ik ben niet geslagen, maar ge-
dei, id met den directeur van de ge- geeseld".
vangënlssen in Den Bosch en deze deelde . .
het volgende mede:
"Wanneer een bewaker bij een gedeti,

neerde ook maar iets constateert, dat
van het normale afwijkt, dan moet hij
daarvan terstond melding maken bij den
ziekenoppasser en den directeur van de
gevangeniS. De gedetineerde wordt dan
op de ziekenlijst geplaatst.
De gevangeniSdOkter komt hem dan

opzoeken en hij moet zich aan een on.
derzoek on.derwerpen. Indien dus het
lichaam van Piet de Bie sporen van mts-
handeling had vertoond, dan had de be-
waker dit zeer zeker moeten rapportee-
ren aan den ziekenoppasser, aan den
dokter en aan den directeur van de ge-
vangenissen. Dit is evenwel niet ge,
beurd, waaruit wordt geconcludeerd, dat
de bewaker op het lichaam van Piet de
Bie geen sporen van mishandeling heeft
geconsta terd.
Tenslotte nog dit: ..Indien Piet de Bie

zóó ernstig mishandeld was, dat de spo-
ren van mishandeling nog op zijn
lichaam aanwezig waren, dan had hij zelf
dit zéér zeker aan den gevangenisdokter
verteld, Ook dit heeft Piet de Bie niet I
gedaan."

~DE BEWERINGEN VAN MR. ROOBOL.
I

MR. ROOBOL DIENT EEN
AANKLACHT IN.

Wegens mishandeling door de
maréchaussee te Oss.

Naar wij vernemen is door mr. H. H. Roobol,
verdediger van P. de Bie, bij den Officier van
Justitie te Den Bosch een aanklacht ingediend
wegens zware· mishandeling in de mare-
chausseekazerne te Oss, tijdens het verhoor van
De Bie, tegen den opperwacl-trneester der
marechaussee, L. Curfs, eertijds te Oss.
Men zal zich herinneren, dat, bij de behande-

ling in eerste instantie van de zaak De Bie, J. !
v. Heescl:: op de .terechtzitting zeide: "Nu wil
ik de waarheid zeggen. Bij-de marechaussee heb
ik de waarheid niet gezegd. Daar ben ik mis-
handeld."

EEN JUSTITIONEEL ONDERZOEK
NAAR DE BESCHULDIGINGEN DOOR

MR. ROOBOL.

De Minister van Justitie heeft naar het Volks- !
blad verneemt, in de klachte van mr. Roobol,
wegens mishandeling van verdachte de Bie, en
de getuigen van der Putten en van Heesch door
de marechaussee te Oss, aanleiding gevonden
aan den procureur-generaal bij het Gerechts-
hof opdracht te geven een onderzoek te doen
instellen naar de gegrondheid dier klachte.

MR. ROOBOL HOUDT ZITTING
IN ONZE STAD.

Verzamela"ar van klachten.

Wij vernemen van officieele zijde, dat mr. H.
H. Roobol uit Arnhem, die den verdachte G. de
Bie uit Oss in hooger beroep voor het Hof ver-
dedigd heeft, ten huize van den vader van den
verdaoh te gelegenheid geeft aan de bewoners
van OS\S en omgeving, klachten in te dienen
tegen ·maréchaussee's en agenten van politie
die zich aart mishandeling zouden hebben sohul~ ,
dig gemaakt.
De klachten worden aan mr. Roobol doorge-

zonden en worden door dezen verder behan-
deId.
Wij vernemen verder. dat de vader van de

Bie druk doende is met het verzamelen van
haridteekeningen onder een klacht, welke reeds
is ingediend.

DE MOORD OP G. DE Bm TE OSS.
De verdediger dient een aan-
klacht in tegen een opperwacht-
meester van de marechaussée.

Naar men verneemt, heeft mr. H. H.
Roobol, verdediger van P. de B., ver-
dachte in de moordzaak de Bie, die
vandaag voor het hof te 's-Hertogen-
bosch dient, bij den officier van justitie
in Den Bosch, een aanklacht ingediend,
wezens zware mishandeling in de mare-
Ch;usséekazerne te Oss, tijdens het ver-
hoor van de B., tegen den opperwacht-
meester der marechaussée L. Curfs, eer-
tij ds te Oss.
Men zal zich herinneren, dat, bij de

behandeling in eerste instantie van de
zaak De Bie, J. v. Heesch op de terecht-
zitting zeide: "Nu wil ik de waarheid
zeggen. Bij de marechaussée heb ik ~e
waarheid niet gezegd. Daar ben Ik mIS-
handeld."

AANKLACHT WEGENS
MISHANDELING.

Tegen opperwaehtmeester der
marechaussee.

SENSATIE?
Naar wij vernemen, heeft Mr. Roobol,

advocaat te Arnhem en verdediger van
verdachte de Bie in hooger beroep. bij
-den Officier van Justitie te 's-Hertoqen-
bosch, een aanklacht ingediend tegen
den Opperwachtm. der Marechaussee
L. C. wegens ernstige mishandeling.



De lfloo;d te Berghem voor het Bossche Gerecbisho], - Opperwachtmeester L. Curfs,
getu~ge ~ charge, v. d. Putten (bil{/enaamd "de Rut"), in eerste instantie kroongetuige, nu
qetuiq« a decharge en de oerdediqer Mr. Roo bol (v.l.n.r.) in de moordzaak Gerrii de Bie

voor het Bossche Gerechtshof.

DE BESCHULDIGINGEN
VAN Mr. ROOBOL TEGEN
DE MARéCHAUSSéES

TE OSS.

Geen sporen van mishandeling gecon-
stateerd.

De beschuldigingen uitgebracht door mr,
Roobol steunen op verklaringen van getuigen
die alle betrouwbaarheid en geloofwaardigheid
missen.
De eerste getuige van mr. Roobol is Pietje

de Bie.
Over den persoon van dezen getuige zullen

I we maar zwijgen doch even zullen we analy-
. Door de heele Neder-landscha pers heeft de- seeren wa~ hij aa? mr. Roobol over de ver-
zer- dagen h~t bericht gecirculeerd dat mr. H. meende mlshan_dehngen heeft verklaard.
H. Roobol UIt Arnhem, de verdedlzer van P de In het sensationeele telegram dat mr. Roobol
Bie uit Oss, die Woensdag j.l. in hooger ber~ep op 11 Februari aan den minister van Justitie
voor het Bossche Hof heeft terecht gestaan als te Den Haag he.eft. verz0l!d~n, vinde~ we ver-
verdacht van moord op zijn neef Gerrit de Bie meld dat, toen Pietje de BIe III het HUlS van Be-
bij den Officier van Justitie te Den Bosch eer: waring te Den Bosch werd opgesloten, zijn li-
aanklacht heeft ingediend tegen den opper- chaarn nog ernstige sporen van mishandeling
wachtmeester Leopold Curfs uit Vlodrop, eer-I zou hebben vertoond.. . .
tvds wonende te Oss, die zich in de maréchaus- De bewaker, onder WIens toezicht P. de BIe
seekazerne te Oss tijdens het verhoor van P de een bad moest nemen zou de opmerking hebben
Bie en de getuigen Hendriks en H. van der Put- gemaakt: Wat zie Hl er nit, wat is er met jou
ten, aan zware mishandeli na zou hebben schul- gebeurd? Piet de Bie zou toen hebben verklaard:
dig gemaakt. '" "Zoo hebben ze mii toegetakeld in de maré-
Met verbazing en verontwaardiging heeft een chausséekazerne te Oss".

groet deel van het Nederlandsch:' volk van de. Het telegram vermeldt verder, dat de sporen
ze aanklacht kennisgenomen en zich afgevraagd van de mishandeling zoo er?stig zijn .f(eweest,
ho~ het toch mogelijk is dat dergelijke mishan- dat de bewak~r er een getuige had bijgehaald
delingen op weerlooze menschen in een be. om te laten ZIen, hoe de Jongen was afgeran-
schaalf land met een fier en vrij volk, kunnen seld. .
geb~uren. Wij hebben ernstig getracht te achterhalen of

NIet alleen voor de g~~oe.dsrust van velen het waar is dat in het Huis van Bewaring te
doch ook voor de rehab llitatie van de eer en' ..
goeden naam van den betrokken wacht t Den Bosch, door een bewaker en een getuige :

. mees er . h d I' Iiik 00der marechaussée en voor de handhavina van de sporen van mIS an e mgen werke IJ zijn
d~ goede reputatie" van het ~ apen der Ko;. Ma- geconstateerd. Wij hadden dienaangaande een
r~chausse~ IS het wenschelijk dat de heschuldi- onderhoud met den dir-ecteur van de gevange-
grngen UItgebracht door mr. Roobol ernstiz .
worden onderzocht. '" msse,n te Den Bosch, en deze deelde ons het
Zonder te willen vooruitlocpen op of te willen volgende mede:

beïnvloeden het justitioneelonderzoek dat op "Wanneer een bewaker bij een gedetineerde
last van den minister van Justitie wordt irige- look maar iets constateert, dat van het nerrnale
steld, kunnen we toch nu reeds met zekerheid 00 hoo .
melden dat twee dinsen onomstooteliik t I afwijkt, dan moet IJ daarvan terstond melding
staan: ' '" IJ vas maken bij den ziekenoppasser en den directeur
le. Het bewijsmateriaal waarop de beschuI- van de gevangenis. De gedetineerde wordt dan

digingen van mr. Roobol zijn gebaseerd, is op de ziékenlijst .eplaatst. De gevangenisdokter
uiterst zwak omdat zijn getuigen alle betrouw- kth d k hii t' h
baarheid en geloofwaardigheid missen. om em an opzoe en en IJ m_oe ZIC aan

2e.. Mr. Roobol had deze beschuldigingen een onderzoek onderwerpen. Indien dus het
noodig omdat ze volledig passen in zijn systeem lichaam van Piet de Bie sporen van mishande-
van verd-ediging. ling had vertoond, dan had de bewaker dit zèér

zeker moeten rapporteeren aan den ziekenop-
passer, aan den dokter en aan den directeur
van de gevangenissen. .
Dit is evenwel niet gebeurd, waaruit wordt'

geconstateerd dat r, bewaker op het lichaam
van Piet de Bie geen sporen van mishandeling
heeft gecon tateerd.
Ten. slotte nog dit: "Indien Piet de Bie zóó

ernstig was mishandeld dat de sporen van mis-
handeling nog op zijn lichaam aanwezig wa-
ren, dan had hij zelf dit zéér zeker aan den ge-
vangenisdokter verteld. Ook dit heeft Piet de



Bie niet gedaan."
Tot zoover ons onderhoud met den directeur

van de gevangenissen. te Den Bosch,

Zéér gevaarlijk experiment.

Wij komen nu aan het verhaal van de mis-
handeling zooals dit in het telegram staat ver-
meld.

"in de julimaand 1934 ~ou Piet de Bie na.~r
de stal van de mar-èchaussée-kazer ne te Oss ZIJn
overgebracht. Wachtmeester Curfs zou zich
voor de staldeur hebben geplaatst en de Bie
bebben bevolen zich naakt uit te kleeden. Daar-
op zou hij, om een bekentenis uit te lokken, aan'
drie zijner ondergeschikten hebben be.,:,olen, d.~n
jongen zoodanig te mishandelen dat hij van pijn
in elkaar 'zonk. Met een emmer water en een
nieuwe portie slaag werd hij weer op de been
geholpen. Piet de Bie zou hebben gesmeekt om
~p te bouden met slaa~, doch de maréchaussée's I

zijn doorgegaan tot hij bewusteloos raa~te. Op
een zrasveld bij de kazerne kwam de BIe weer
bij ;aarna hij in een cel werd gestopt."
Van officieele zijde deelde men ons mede dat

dit verhaal alle geloofwaardigheid mist omdat
er een zéér gevaarlijk experiment aan va.~t zit.

Indien wachtmeester L. Curfs werkelijk aan
zij'~ ondergeschikten opdracht had gegeven om
Piet de Bie op een dergelijke beestachtige wijze
te mishandelen, dan was hij voor altijd een ver-
loren man. Want al mocht de verstandhouding
tusschen den wachtmeester en zijn onderge-
schikten op dat oogenblik bijzonder goed zijn,
vroeg' of laat kon er wel eens een kink in de
kabel komen, en dan zouden zijn ondergeschik-
ten hem bij de Justitie kunnen aanklagen.

Zijn gezag zou hij voor immer kwijt zijn van
I af het ~ogenblik, dat hij zoo iets had bevolen,
tengevolge waarvan de verhouding tusschen
chef en ond,ergeschikten alles, maar dan ook
alles zou te wenschep overlaten. De wachtmees-
ter zou voor immer aan de genade van zijn on-
dergeschikten zijn overgeleverd.
Het is niet denkbaar, dat een man met een

gezond verstand als wachtmeester Curfs, die
prijs stelt op handhaving van het gezag, door
het begaan. van een dergelijk misdrijf, zich aan
de genade van zijn ondergeschikten zou overle-
vel'en en het gezag zou neerhalen.
Wij die wachtmeester Curfs al jaren kennen

zijn er van overtuigd dat hij zich aan een der-
gelijk gevaarlijk experiment niet zal wagen.
Trouwens, en dit is van groot belang, de be-

schuldigingen uitgebracht door mr. Roobol, !
worden door alle, maar dan ook door alle rna-
réchaussée's te Oss met groote verontwaardi-
ging afgewezen.
Van nog grooter belang is dat de meeste ge-

detineerden uit Oss openlijk aan de bewakers
in het Huis van Bewaring te Den Bosch heb-
ben verklaard: "Wij zitten veel liever in de ma-
réchausséekazerne dan op het politiebureau.
Deze woorden spreken boekdeelen".

Onbetrouwbare getuigen.

Alvorens aan te toonen dat de getuigen van
mr. Roobol zéér onbetrouwbaar zijn, willen I

we er even op wijzen dat de opperwachtmeester
Leopold Curfs en de wachtmeester Ch. de Gier
bij de Justitie zéér hoog staan aangeschreven.
Van Leopold Curfs is bekend dat hij na de be-
handeling van de moordzaak-de Bie voor de
Rechtbank Den Bosch is bevorderd tot opper-
wachtmeester en hrigade-commandant. Door zijn
collega's werd hem deze promotie van harte
gegund. Men zag daarin eene belooning voor
de vele en goede diensten aan de Justitie bewe-j
zen. ' -

"Tusschen de betrouwbaarheid van deze ma-
réchaussée's en Piet de Bie en "de Rut", aldus
onze zegsman, willen we geen vergelijking ma-
ken. Daarvoor staan de beide maréchaussée's te
hoog.

Wij hebben reeds' aangetoond dat de verkla-
ring van Piet de Bie, dat twee bewakers in het
Huis van Bewaring de sporen van mishande-
ling op zijn lichaam hebben geconstateerd, niet
waar is. Wij kunnen dus gevoeglijk aannemen,
dat zijn verhaalover een beestachtige mishan-
deling, evenmin waar is. En daar alle maré-
chaussée's ontkennen dat deze mishandeling
heeft plaats gehad, nemen we aan dat het ver-
haal verzonnen is.
Wat betreft den getuige H. van der Putten,

bijgenaamd "de Rut" weten we met absolute
zekerheid dat hij een zéér groote vijand is van
de betrokken maréchaussée's in 't bijzonder en
van bet Wapen der Kon. Maréchaussée's in 't
algemeen. Van hem is overigens bekend, dat
als hij niet voor een of ander feit gedetineerd
is en in Oss rondloopt, een hetze op touw zet
tegen de maréchaussée's en als het tot een uit-
barsting komt zelf buiten schot.bliift.

"De Rut" is altlid een zéér onbetrouwbaar
element geweest. Zijn houding voor de Bossche
Rechtbank, voor de Rechtbank te Roermond
en voor bet Bossche Hof levert van zijn onbe-
trouwbaarheid een zéér deugdelijk bewijs.

Ten slotte willen we er nog op wijzen dat de
overige getuigen van mr. Roobol ook zéér on-
betrouwbaar zijn. Ze behooren allen, maar dan
ook allen tot het milieu van de Ossche onder-
wereld en hebben er allen belang bij dat di>
handhavers van het gezag zoo spoedig mogelijk
uit Oss verdwijnen.

Dat mr. Roobol zich met dit soort van men-
schen solidair verklaart is een factor die in zijn
systeem van verdediging past".

Het systeem van de verdediging.

I "De beschuldigingen d?o: mr. Roobol uitge-
bracht zei ons de autor-iteit, passen volkomen
in het' systeem van zijn verdediging.

Welk is dit systeem?
Het is een systeem van afbraak en vernieti-

zina" Bii de behandeling van de strafzaak-de Bie
Iin hooger beroep, beschikte het O. M. over

deugdelijke en soliede wapens.
De verdediging uaar-entegen beschikte over

zeer ondeugdelijke wapens.
Het O. M. beschikte in de personen van Curfs

en De Gier over zéér betrouwbare getuigen.
De verdediging had niets dan zéér onbe-

trouwbare getuigen.
Wat nu te doen? I

De betrouwbaarheid van de getuigen van het
O. M. moest ten koste van alles aan het wanke-
len worden gebracht.
Van daar dat reeds vóór de behandeling van

de strafzaak de beide wachtmeesters werden
voorgesteld als twee brute kerels, die voor niets
terugdeinzen om een doel te bereiken, voor geen I
beestachtige mishandeling.... en voor geen
meineed.

Ze moesten worden gebroken en vernietigd
deze wapens 'van het O. M.
Naar eer en goeden naam werd niet gekeken!
Naar het leed dat over hen werd zebracht

werd niet gezien. ",
Slechts op één ding werd gelet: naar een

J vorm om een proces te winnen.



UIT DE BOSSCHE RECHTZAAIA.

M. H. van H. vrijgesproken; tegen
J. W. van H. echter vier jaar

geêischt;

I .1 ---

'I' Izijn broer M. en de Rut op het land aan 't 'wer-
ken was. Getuige heeft zijn broer toen niet hoo--

I ren zeggen "Onze Jan heeft op den avond van
den moord Piet en Gerrit de Bie in 't Steegska
te zamen gezien".

Getuige verklaarde verder dat hij tegen zijn
r broer nooit gezegd heeft dat hen Piet en Gerrit
I te zamen gezien heeft.

Hierna werd de Rut als getuige gehoord.
De Rut verklaarde dat de verdachte op het

land tegen hem had gezegd: Onze Jan heeft me
verteld dat hij op den avond van den moord
Piet en Gerrit de Bie te zamen heeft gezien".

Verdachte: Hij staat te liegen.
De officier requisitoir nemend, zei overtuigd

te zijn dat de verdachte op de zitting van 11
December een meineed heeft afgelegd.
Het wettige bewijs ontbreekt echter waarom

de officier vrijspraak eischte en de onmiddel-!lijke invrijheidstelling van den verdachte.
: De rechtbank onmiddellijk uitspraak doende
sprak den verdachte vrij en beval zijn onmid-
deUijke invrijheidstelling.

De zaak tegen J. W. van H.

BOSSCHE RECHTBANK.

DE MEINEED-KWESTIE IN DE
MOORDZAAK-DE BIE.

'Heden werd voor de rechtbank behandeld de
strafzaak tegen de twee gebroeders M. H. van I
H. en J. N. van H. wonende te Oss, doch thans
in het Huis van Bewaring te Den Bosch gede-!
tineerd, die tijdens de behandeling van de '
moordzaak contra Piet de Bie uit Oss, die te-:
recht stond als verdacht van moord op zijn
neef Gerrit de Bie, op verzoek van den Officier
van justitie werden gearresteerd als verdacht
van meineed.
De 2û-jarige verdachte J. W. van H. was met

H. A. van der Putten, bijgenaamd "De Rut"
naar de marechausseekazerne te Oss gegaan en
had toen aan twee wachtmeesters verklaard,
dat hij op den avond van den moord Ger rit en
Piet de Bie te samen had gezien. Piet vluchtte
achter een boom toen hij er aan kwam.
Voor de rechtbank legde deze verdachte een

heel andere verklaring af. Hij verklaarde toen,
dat van del" Putten hem had gezegd: "Ik sla
je kapot als je niet zegt dat je Piet en Gerrit
'te zamen gezien hebt".

Omdat hij bang van "de Rut" was is hij toen
met dezen naar de maréchausseekazerne ge-
gaan. Eenmaal daarbinnen, hebben de wacht-
meesters hem mishandeld. Ze schopten hem
tegen de beenen en wierpen hem in een koud
hok. Toen heeft hij maar gelogen en verklaard
dat hij op den avond van den moord Piet en
Gerrit de Bie tezamen had gezien.
Voor de rechtbank durfde hij voor de waar-I

heid uit te komen en hij verklaarde onde~ eede
dat hij op den avond van den moord Plet en
Gerrit De Bie niet te samen had gezien. De
25-jarige M. H. van H. had aan "de Rut" ge-

"zegd r "Onze Jan heeft Piet en Gerr it de Bie
wel in het Steegske gezien". Dit had hij aan
de Rut verklaard toen hij met dezen op het _ _ _
land was. te tegen de Rut zei: "Ik heb Piet en Gerrit de

Voor de recht_1;>ankhad. M. v. H. onde~, eede I Bie te zamen in hcl Stcegske gezien".
verklaard dat hIJ zulks met aan "de Rut had Hierna werd de Hut als getuige gehoord. Deze
verklaard. I verklaarde ook dat verdachte toen bij met hem

H H t dt' h in de cel van de maréchaussee-kaze rne zat, ver-
M. • van • veran woor ZIe. klaard heefL: "Ik heb Piet en Gerrit de Bie te

b zarncn gezien in het Stcegske",
De zaak tegen M. H. van H. werd eerst e- De verdediger mr. Bloemnerts drong aan op

~handeld, een zéér duideliiko verklaring, daar de zaaki Hem was ten laste gelegd dat hij op 17 De- niet zoo eenvoudig is a.s ze er wel uit ziet. Hij

!
cember 1934 ter zitting der Rechtbank in de vroeg of het niet mogelijk is, dat de verdachte
moordzaak contra Piet W. de Bie onder eede gezegd heeft: "NOll dan zal ik maar zeggen dat
een valsche verklaring heeft afgelegd en daar- ik ze gezien heb".
bij heeft verklaard: 't Is niet waar dat ik aan De Rut bleef bij zijn vroeger afgelegde ver"
de Rut heb gezegd: mijn broer- Jan heeft op den klaring volharden.
avond van den moord Piet. en Gerr.it de Bie te De officier van Justitie hierna requisitoir ne-
zamen gezien". mend achtte het bewijs geleverd. Hij vond het
Verdachte hield vol dat hij zulks niet aan "de schandelijk dat in een zaak als tegen de Bie er

Rut had verklaard". menschon kunnen gevonden worden, die staan
Als getuige werd gehoord de opperwacht- te -Iiegen.

meester L. Curfs. Deze wist van de Rut dat de Uit een oogpunt van algemeene preventie
ver~achte zulks aan de Rut had medegedeeld. eischte hij tegen dezen verdachte 4 jaar gevan-
HIerna werd de mede-verdachte J. yan H. gcnisstraf met aftrek van voorarrest.

,een broer van den verdacht~ als getuige ge-jo De verdediger 1111', Bloeruaerts pleitte vrij-
hoord. Deze verklaarde dat hij op een dag met spraak, subs. clementie.

Hierna werd behandeld de strafzaak tegen J~
W. van H. Hem was ten laste gelegd dat hij op
17 December 1934 ter zitting van de rechtbank
in de moordzaak tegen P. W. de Bie onder eede
een valsche verklaring heeft afgelegd door te
verklaren: Ik heb niet aan H. v. d. Putten in de
cel 'van de marechaussee-kazerne te Oss gezegd
dat ik dien bewusten avond Gerrit en Piet de
Bie te zamen heb gezien".

Verdachte zei: 't Is wel mogelijk dat ik zulks
in de maréchausseakazerne gezegd heb; doch
als ik het gezegd heb, dan heb ik dat Diet ge.
zegd aan de Rut doch aan de marechaussee, die
mij op een beestachtige wijze heeft mishandeld.
Als getuige werd gehoord de opperwacht ..

meester L. Curfs. Deze verklaarde dat hij in de
kazerne een gesprek heeft afgeluisterd tusschen
de Rut en den verdachte.
Getuige heeft duidelijk gehoord dat verdach-



.. HOOGER BEROEP.
Naar .men .:oris mededeelt heeft de

Officier van Justitie. alhier hooger
beroep aangeteekend tegen het vo~is
der Arrondissementsrech~~ank alhier I
d.d. 21 F~bruari j.1., waarbij J. W. v. H.,
21 jaar, arbeider te Oss, thans gedeti,
neerd, werd veroordeeld wegens mein,
eed in de moordzaak tegen P; de B., tot
1 jaar gevangenisstraf. De el~ch ~as; 4
[aar, De veroordeelde zelf 1S me,t ill
hooger beroep.

De meineedigen uit Oss••M. H. v. H., 25 jaar, arbeider te Oss,
,;edetineerd, stond terecht wegens mein-
eed, gepleegd bij de behandeling voor
de rechtbank van de moordstrafzaak
cegen Piet de Bie op 17 Dec. 1934.
Onder eede heeft verdachte dien dag

verklaard: "Enkele dagen na den moord
heb ik met de Rut gesproken. Ik heb aan
H. van der Putten (bijgenaamd de Rut)
in de cel niet gezegd, dat ik Gerrit en
Piet de Bie bij elkaar heb gezien."
De president ondervraagt verdachte,

die evenwel staande houdt, dat hij, in
arrest op het bureau in de Marechaus,
séekazerné niets heeft gezegd van wat
hem wordt aangerekend.
De president memoreert, dat er bij de

behandeling der moordzaak heel veel
gelogen is.

Dat kan wel, maar ik lieg niet, zegt
verdachte,
Er zijn hier meerdere meineeden ge-

weest, vervolgt de president.
Dat kan wel maar ik heb geen meineed

gedaan, dat blijf ik zeggen, verzekert
verdachte.
J. W. van Heesch, 20 jaar, arbeider te

Oss, broer van verdachte, kon weigeren
te getuigen, doch was bereid onder eede
te getuigen. Hij werd beëedigd en ver.
klaarde, dat zijn broer, verdachte, toen
ze samen op het land werkten, niet heeft
gezegd, dat hij, verdachte, Gerrit en
Piet de Bie had gezien.
Getuige H. v. d. Putten, bijgenaamd

.,de Rut", verklaart, dat verdachte wer-
kelijk gezegd heeft Gerrit en Piet de Bie
samen te hebben gezien.
Ge liegt het, Rut! zegt verdachte.
Ik zeg de waarheid, antwoordt ge-

tuige.
Nietwaar, je liegt! zegt verdachte

nijdig.
De president legt hem het zwijgen op

en de wachtmeester dermarechaussee
wordt gehoord.
De Rut vertelt nog enkele bijkom-

_. stdae omstandigheden.
Het O.M. waargenomen door mr. Du-

bois, neemt aan wat getuige Kurfs,
wachtmeester der marechaussee in de
kazerne heeft kunnen afluisteren, toen
De Rut en verdachte daar in arrest wa-
ren. Er is voor den Officier geen twü-
felover. Verdachte heeft beslist meineed
gepleegd, maar spr. kan het niet volgens
de eischen der wet aantoonen.
Het O,M. moet dus vrijspraak eischen.
De verdediger mr, Bloemarts deelt de

meenmg van den Officier dat verd.
moet worden vrijgesproken en verzoekt
Zijn onmiddellijke invrijheidstelling.
De Rechtbank deed onmiddellijk uit-

spraak, verleende de v rijs p r a a k
van verdachte en diens onmiddellijke
invrijheidstelling.

MEINEED.
De rechtbank alhier deed gister uit-

spraak in de zaak tegen J. W. v. H. die
ten laste was gelegd dat hij op 17 Dec.

, j.l. ter zitting van de rechtbank te Den
I Bosch in de moordzaak tegen P. W. de
Bie onder eede een valsche verklaring
I had afgelegd door te verklaren: "Ik heb
niet aan H. v. d. Putten in de cel van de
marechausséekazerne gezegd dat ik dien
bewusten avond G. en P. de Bie samen
heb gezien". Verdachte werd veroordeeld
tot 1jaar gev.straf met aftrek van voor-
arrest. Het O. M. had 4 jaar gevangenis-
straf geëischt.
De arbeider M. M. v. H., die voor het-

zelfde feit had terechtgestaan, werd'
overeenkomstig den eisch vrijgesproken.1

- -~_.- --

Volgde verhoor van verdachte J. W.
v. H., een broer van vortgen verdachte en
eveneens arbeide!' te Oss.
Ook hij is gedetineerd geworden op

17 Dec. 1934 wegens meineed in de be-
ruchte moordzaak.
Hij heeft onder eede verklaard Ger-

.rit de Bie, het slachtoffer, met ver-
dachte, zijn neef Piet de Bie, dien
avond niet te hebben gezien.
Thans ondervraagd zegt hij géén

meineed te hebben gepleegd; hij heeft
de twee neven niet bij elkaar gezten,
Getuige wachtmeester Kurfs, geeft

een uitvoerige uiteenzetting van wat hij
in het voor-onderzoek zonder ook maar
de minste pressie als bezwarend VOOl'
P. de Bie heeft verklaard. Nog eens wordt
door den wachtmeester bevestigd wat hij
bij de twee in arrest gestelden heeft
kunnen nelutsteren. Verdachte beweert,
dat de wachtmeester zich aldus heeft
uitgelaten: "We zullen de van Heeschen
wel krijgen".
En zóó hebben ze ons nu gekregen.
Getuige H. van der Putten (De Rut)

gedetineerd, verzekert pertinent dat ver-
dachte in de cel de bedoelde mede-
<feeling heeft gedaan. Uityoerig verhaalt
hij de geeprekken van voor en na net
arrest en die op de rechtbank een ge-
loofwaar1igen indruk rnaakten. Ook de
wachtmeester bevestigde nader zijn
rapport.

I In dit geval acht het O. M. den mem-
I eed bewezen en wijst er op dat hier een
zware straf volgt. De elseh luidde 4 jaar
gevangenisstraf zonder aftrek van voor-
arrest.
Verdachte vindt het verschrikkelijk. Hij

zegt onschuldig te zijn. De Rut en de
wachtmeester hoUrIS nebben geiogen en
valsch tegen hem verklaard, zegt hij.
De verdediger Mr. Bloemarts, meent

dat vrijspraak zal moeten volgen. Subs.
wil pl. tot de meeste clementie cone u-
deeren. De eene menieed is in de om-
standigheden waarin die wordt gepleegd
niet gelijk te stellen met de andere. De
twee broers van H. beneoren feitelijk
niet tot het milieu der overige Ossehe-
naren die in deze zaken zijn betrokken
en woreen ook geleid door angst voor
de gevolgen van wat zij zeggen.

DB uitspraak werd door de reentbank
bepaald op 21 Febr. a.s.

EEN JAAR GEVANGENISSTRAF
WEGENS MEINEED.

De rechtbank deed uitspraak in de strafzaak
tegen J. W. van H., wien was ten laste gelegd
dat hij op 17 December 1934 ter zitting van ~e
rechtbank in de moordzaak tegen P. W. de BIe
onder eede een valsche verklaring had afgelegd
door te verklaren: Ik heb niet aan H. v. d. Put-
ten in de cel van de maréchaussee-kazerue ~e
Oss gezegd dat ik dien bewusten avond Gernt
en Piet de Bie te zamen heb gezien.
Verdachte werd tot een jaar gevangenisstraf

met aftrek van voorarrest veroordeeld.
Het O. M. had vier jaren gevangenisstraf ge-

Ieischt.

-



,:MR. ROOBOL VOOR ACHT
MAANDEN GESCHORST.

De Raad van Toezicht en Discipline der- orde
van advocaten heeft het disciplinair- .hesluit

i genomen om mr. Roobol te Arnhem voor' den

j
tijd van acht maanden de bevoegdheid te ont-
zeggen tot het verrichten van werkzaamheden i

I als advocaat en procureur. Voor den betrok-;I ~ene bestaat nog gelegenhei~' van dit besluit
111 hooger beroep te gaan bij het gerechtshof
aldaar. '

I Het besluit is genomen op grond van een
reeks tegen den betrokkene ingediende klach-,

• ten, die steekhoudend zijn bevonden. - J

Mr. H. H. Roobol geschorst.
De Raad van Toezicht en Discipline

-der Orde van Advocaten te Arnhem
heeft het disciplinaire besluit genomen,
op grond van een reeks klachten tegen
den betrokkene, die steekhoudend wer-
den bevonden, aan Mr. H. H. Roobol
te Arnhem, voor den duur van acht
maanden de bevoegdheid te ontzeggen,
tot het verrichten van zijn werkzaam-
heden als Advocaat en Procureur. voor
den betrokkene bestaat nog gelegen~
heid tot beroep tegen dit besluit bij
het gerechtshof.

;',Mr. ROOBOL GESCHORST.
'ii'<',. i .....____

,~.N~~ta~IlIeiding van een reeks
van klachten .

. ;'NàiVr de ~,Arnhemsche Crt." verneemt, heeft
~e·.Raad van Toezioht en Discipline der Orde
van. A<ivocaten het dIsciplinaire besluit geno-
,men, op grond van een reeks van klachten tegen
den bekokkene, die steekhoudend werden be-
vond~~, aan .mr, H. H. Roobol, te Arnhem; voor'
:een tijd van' ach t maanden de bevoegdheid te
ontzeggen tot het vett'ichten van zijn werk-
zaamheden als advocaat en procureur.
Voor den betrokkene bestaat nog gelegenheid

,tot beroep tegen dit besluit bij het Gerechtshof. ,

,MR. ROO~QL GESCHORST.

reut'.
Voor den betrokkene bestaat nog ge,

legenheld' oot béroep tegen dit besluit bij
het Gerechtshof.

-DE SCHORSING VAN MR. ROOBOL.
De raad van toezicht en discipline der

Orde van Advocaten te Arnhem heeft,
gelijk wij reeds meldden, den advocaat
Mr Roobol voor den tijd van acht maan-
de~ de bevoegheid ontzegd tot het uit- r

oefenen van zijn werk als advocaat" en
procureur. " '
.Mr, Roobol heeft tegen dit besluit hoo,

ger beroep aangeteekend bij 't Gerechts· ,
hof te Arnhem; de sc~orsing zal eerst
ingaan, wanneer de Ultspr.aak van het I
Hof in dit beroep gevallen 1S_, I



HET RECHT VAN DEN
INDUSTRIEELEN EIGENDOM.

Nieuwe leerstoel aan de Technische
Hoogeschool.

De stichting "Fonds ter bevordering van de
studie van het recht van den industrieelen
eigendom", bevoegd om een leerstoel aan de
universiteit te Utrecht en aan de technische
Hoogeschool. te Delft voor het recht van den
industrieelen eigendom te vestigen, is thans
overgegaan tot vestiging van .een dergelijken
leerstoel aan de Technische Hoogeschool.
Het curatorium van dezen leerstoel is be-

noemd door curatoren der Technische Hooge-
school, de afdeeling der algemeene wetenschap-
pen der T. H. en door regenten der stichting
voornoemd. Het is als volgt samengesteld: mr.
~. O. J. M. baron van Hövell tot Westerflier,
voorzitter, mr. J. Alingh Prins, prof. dr, H. B.
porgelo, prof. dr.ir. H. C. J. H. Gelissen en prof.
dr, J. A. Veraart.
\ In de gisteren door het curatorium gehouden
vergadering is tot bijzonder hoogleeraar voor
de bezetting van dezen leerstoel benoemd prof.
dr. J. van Loon, hoogleeraar aan de r ijksuniver-
~iteit te Utrecht.

TERKEERSGEV AAR IN DONKER.

Reflectoren achter op vervoer-
middelen onvoldoende.

De Kon. Ned. Automobiel Club schrijft ons:
, Het mag zóó niet langer blijven!
Met den dag - of liever iederen avond ~

wordt het geváar op de Nederlandsche wegen
~rooter. De even onbegrijpeäjke als verderf~-
ijke onnadenkendheld - want onwetendheid
san men niet meer veronderstellen - van de
rroote .schare wielrijders, bakfietsberijders en
;oerlieden, die hun leven en dat van anderen
n de waagschaal stellen door zich tee te ver-
irouw.~n aan de veilige werking van meestal
ileoht aangebrachte, gebroken of vuil geworden
eflectoren, eischt een spoedige voorziening.
Niet alleen is de overheid verplicht deze cate-
. orieén van weggebruikers tegen zich zelf te
;eschermen, maar zij heeft ook de belangen
van de automobilisten en motorrijders te OZ-
, artigen, die gevaar Iocpen in het donker op
toet hen onzichtbare fietsers of karren te rij-
en en zich dan voor den rechter zullen heb-
pen te verantwoorden wegens het veroorzaken
(an dood door schuld of van zwaar lichamelijk
etsel.
De Overheid heeft reeds vee! te lang gewacht

net de herstelling van de door haar zelf ge-
naakte fouten. Zij heeft de driewielers op den
'erkeersweg losgelaten zonder zich de ernstige
~evaren daarvan te realiseeren. Zij staat fiet- I
ers en karrevoerders zelfs bij vervoer van vèr- I
titstekende ladingen als beomen of planken, I
oe. van onöaugdelijke reflectoren gebruik te
taken, waarop de controle zooal niet vrijwel
nmogelijk, dan toch in ieder geval uiterst
lecht is.
Zoo mag het niet langer blijven. De gevaren
reigen van twee kanten, en het zou misdadig
ijn deze nog langer .te laten bestaan. Vooral
ok omdat de oplossing eenvoudig en weinig
.ostbaar is. Het aarsbrengen van een naar ach-
eren rood licht uitstralende electrische Ian-
aam Is voor 'wielrfjQérs;, iii:e:nlI3eStal reeds ge-
mi rnaleên van ~n e!ectriac'he· rijwiellampy
een kwestie, van een, paar kwartjes; datzelfde
geldt voor bakfietsbestuurders, terwijl karre-
voerders met een kaars- of petroleumlampje
Zouden kunnen volstaan.

Een droeve lijst.
Voor 'hen, die nog niet overtuigd mochten

djn van de dringende noodzaak van dergelijke
verplichtingen laten wij een lijstje volgen van
in de maand .Januari in de. pers vermelde ern-
stige verkeersongevallen, welke op buiten-
wegen in donker of zwaren mist plaats vonden
doordat de bestuurder van hei motorvoertuig
et andere voertuig niet tijdig had opgemerkt:
1 Jan. 1935; Sehoorldam: één doode; botsing

auto met rijwiel;
2 Jan. 1935 Zuidbroek: één doode; idem;
5 Jan. 1935. Haarlem: één doode; idem. één

gewonde; botsing autobus met rijwiel.
5 Jan. 1935 Eist: één doode; botsing motor-

rijwiel met boerenwagen.
6 Jan. 1935. Halfweg: één gewonde; botsing

auto en bakfiets.
12 Jan. 1935, Bussum: één gewonde; botsing

vrachtauto en bakfiets.
21 Jan.: 1935. Oldebroek: één doode, een ern-

stig gewonde; botsing motorrijwiel met boe-
renkar.
22 Jan. 1935,Velsen: twee ernstig gew-onden;

botsing auto en bakfiets. .
23 Jan. 1935,Zenderen: één doode, twee licht

gewonden; botsing auto en vrachtwagen.
25 Jan.: 1935. Oss: één ernstig gewonde; bot-

sing auto met turfkar.
26 Jan. 1935,Maarssen: twee dooden; botsing

auto en wielrijder.
29 Jan. 1935,Naarden: één doode; botsing auto
n bakfiets.

RECHTSWEZEN.

MOORD EN BRANDSTICHTING
TE HAARLEM

Het drama in de Anegang.

TWINTIG JAAR GEVANGENISSTRAF.

De Haarlemsche rechtbank heeft heden uit-
spraak gedaan in de zaak tegen den 21-jar!gen
kappersbediende A. T. O. die den avond van
den 6den September van het vorige jaar in de
Anegang te Haarlem de 18 jarige dochter van
zijn vroegeren patroon, mejuffr. E. W. heeft
vermoord. Bovendien had hij geld gestolen en
gepoogd brand te stichten om de sporen van
zijn misdrijf uit te wisschen.
De officier van Justitie, mr. A. R. Andringa

had Ievenslange gevangenisstraf geeischt.
De rechtbank heeft O. heden veroordeeld tot

twintig jaar gevangenisstraf terzake van dood-
slag, gepleegd om diefstal mogelijk te maken
en wegens opzettelijke brandstichting, waar-
door levensgevaar voor anderen ontstond.
In het vonnis werd overwogen, dat O. twee

afschuwwekkende misdrijven heeft gepleegd en
dat feitelijk de maatschappij blijven tegen hem
moest worden beveiligd, doch dat de rechtbank
in den jeugdigen leeftijd van verdachte aanlei-
ding heeft gezien niet de zwaarste straf, welke
ons strafrecht kent op te leggen, hoewel de
gepleegde feiten daartoe aanleiding geven.
.Verd. hoorde het vonnis onbewogen aan en

verliet lachende de rechtszaal.

DE BERGHEMSCHE MOORD-
ZAAK.

Ossenaar wegens meineed
veroordeeld.

De rechtbank te 's Hertogenbosch deed heden
uitspraak in de zaak tegen J. W. van H. wien
ten laste was gelegd, dat hij op 17 December
j.l. ter zitting van de rechtbank in de moord-
zaak-de Bie onder eede een valsche verklaring
had afgelegd door te verklaren: "Ik heb niet
aan H. V. d. Putten in de cel van de mare-
chausseekazerne te Oss gezegd dat ik dien be-
wusten avond G. en P. de Bie tezamen heb ge-
zien",
Verd. werd veroordeeld tot 1 jaar gevange-

nisstraf met aftrek van voorarrest. Het O. M.
had 4 jaar gevangenisstraf geëischt.

'De rechtbank sprak M. H. van H., die even-
eens wegens meineed in deze zaak had te-
recht gestaan, overeenkomstig den eisch van
het O. M. vrij.

VERDUISTERING •
'Voor de rechtbank te 's-Hertogenbosch heeft
heden terecht gestaan A. J. V. d. K. te Heusden,
verdacht van verduistering van f 10.000in zijn
functie van rentmeester van de Godshuizen
aldaar. Verdachte bekende. Medegedeeld werd
dat er een regeling is getroffen met de Gods-
huîzen, .die door den gemeenteraad en Ged.
Stlitën is góedgeketlrd. Verdachte moet I

'f 500, als hij ooit daartoe in staat blijkt,
t 5000 terugbetalen en de andere t 5000, als
hij ooit daartoe in staat blijkt.
Het O.M. eischte 1 jaar gevangenisstraf, voor-
waardelijk.

UIT ONZE OOST.

SLUITING VAN DEN VOLKSRAAD.

BATAVIA, 21 Februari. (ANETA.)
'De ontwerp-ordonnantie tot verdere contin-

genteering van den invoer van cement is door
den Volksraad zonder hoofdelijke stemming
aangenomen.
De Voorzitter Mr. H. J. Spit, sloot daarop de

afgeloopen vierjarige zittingsperiode. In een
afscheidswoord gaf hij een uitvoerig overzicht
van beide perioden. Hij. bracht àierbij in her-
innering hoeveel sociaal leed in de afgeloopen
vier jaren ook door den Volksraad Is verwerkt.
Verder stond hij stil bij de ongunstiger gewor-
den verhouding tusschen Regeering en Volks-
raad, welke samenhangt met een onjuist inzicht
van beide zijden.
Spreker hield een krachtig pleidooi tegen de

opheffing van de Volksraadsinstelling, omdat
daardoor o.a, alle debat zou worden verplaatst
naar de pers en naar vergaderingen, zonder
dat er voor de Regeering gelegenheid zou zijn
haar standpunt bekend te maken. "Men zou
alleen verplaatsing van conflicten bereiken",
zeide spreker.
De rede van Mr. Spit, welke hartelijk werd

toegejuicht, bevatte bovendien een passage' over
het aanpassingsvermogen van de Indische
burgerij, waaraan de vraag werd vastgeknoopt
of thans geen pauze noodzakelijk is om Ned.-
Indië op adem te laten komen.

CORRESPONDENTIE.

A. te E. - Krachtens art. 65 van de Grondwet
ver-leent alleen de Kondngrn adeldom op advies
van dem Hoogen Raad van Adel, Aan adeldom
zijn geen bijzeerdere standsvoorrechten verbon-
den; het l's een erfelijke ondersoheidJing. Dragers
van adellijke titels hebben er recht op, dat deze
voor hun naam worden vermeld. MIliIl verneet
het Nederlanderschap niet als men een tnnten-
landschen adellijken titel aanvaardt, maae wel
is men strafbaar als me-n onrechtmatig een Ne-
derlandsenen adellljken titel voert, In serrerage
tanden, IDngeland o.v., worden adellijke titela
practisch betaald. De politiek oerent er daar
zee!' veel invloed. op uit. In ons land niet. Ver-
heffingen in den adelstand hebben hi'EliI"maar
Zeel' zelden plaats.

Felix weer thuis. 9
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IDE STRIJD OM EEN MENSCHENLEVEN

I

IHET RAADSEL ROND GERRIT
, DE BIE.
I

II csieo.

De eed van "de Rut".
Reeds spoedig na den aanvang der redhts-

zitting, die het leven van Piet de Bie, den
negentienjarigen hoofdman der Ossche onder-
wereld, tot inzet heeft, blijkt, dat de verdedi-
ging een doelbewust plan-de-campagne volgt.
Dit plan wordt door twee richtlijnen bepaald:

! ten eerste het systematisch ondergraven van
de meest bezwaremile getuigenverklaringen,
welke worden aangevallen, niet op haar juri-
dische waarde in de bewijsconstructie, maar
direct op haar betrouwbaarheid; ten tweede
het suggereeren van een andere oplossing in
het moordmysterie dan die waarnaar het voor...

, onderzoek heenwees.
De verdediging zal zeker niet kunnen kla-

gen dat zij, bij het ten uitvoer brengen van
dezen opzet, van de zijde van het Hof, eenige
belemmering heeft ondervonden. De uiterst-
voorkomende wijze, waarop de president, jhr.
van Meeuwen - cleanshaven, aristocratische
figuur, met rustige, innemende stem en onver-

- stoorbaar evenwicht - aan vrijwel ieder ver-
i zoek van den verdediger tegemoet kwam, de
I groote vrijheid; die den verdachte gelaten werd
in- al zijn uitingen, wekten zoo nu en dan -
als er erg met grof geschut en dramatische
effecten gewerkt werd - bij den buitenstaan-
der zelfs eenige verwondering. Als de opzet
der verdediging nochtans - bij rustige nabe-
schouwing - niet tenvolle kan bevredigen, is

, het voornamelijk, omdat zij tusschen de beide
deelen, waarin zij uiteenviel, geen innerlijken
samenhang wist te brengen Te vele vaststaan-
de feiten, blijven volkomen onklaar, indien
men den schuldige in de onwaarschijnlijke
richting gaat zoeken, die den vader van den
vermoorden jongen nauw bij het gruwelijke
misdrijf zou betrekken... .. ..

i De aanval op de getuigenverklaringen wordt
: al dadelijk ingeleid met een felle beschuLdiging
van den verdediger tegen de marechaussee, die
bij het vooronderzoek zulk een belangrijke rol
heeft gespeeld.
De wachtmeesters de Gier en Curfs hebben

- nadat Piet de Bie, die onmiddellijk na den
moord in voorloopige hechtenis genomen was,
wegens gebrek aan voldoende bewijs weer
moest worden vrijgelaten - deze zaak voort-
durend in hunne aandacht gehouden. De aan-
wijzingen tegen den verdachte - de schram-
men op gelaat en handen, de gewasschen klee-
ren en schoenen, de pet met. de kleine bloed-
spatjes - waren sterk genoeg om in zijne rich-
ting te blijven zoeken.
Langzaam, bij brokjes eI\. beetjes, komen zij

meer te weten, krijgen een hint, dat "de Rut",
die eenigen tijd na den moord met Piet de
Bie bevriend is geraakt, meer van de zaak af-
-weet, "De Rut" is op dat moment - het is
intusschen November 1934 geworden - van-
wege een drankdiefstal gedetineerd in het Bos-
sche Huis van Bewaring. Hij wordt naar Oss
gehaald en in de marechaussee-kazerne aan
een zeer langdurig verhoor oncrerwoi'pen, waar-
in hij tenslotte toegeeft, dat Piet de BiE! hem
den moord heeft bekend.
Het is dit verhoor, dat door de verdediging

wordt aangetast De "bekentenis" van "de Rut"
zou door dreigementen en mishandelingen af-
geperst en waardeloos zijn. Zijn moeder is bij
dezelfde gelegenheid's nachts uit haar bed ge-
haald en op de kazerne verhoord. Van dit ver-
hoor bevindt zich geen procesverbaal bij de
stukken. "Het is niet opgemaakt", zegt wacht-
meester de Gier, "omdat zij niets bizonders
heeft verklaard". "Het is verdonkéremaand!"
insinueert de verdediger.
"De Rut" zelf bevestigt het verhaal der mis-

handeling op een overdreven wijze. "Ik sid-
der", zegt hij met holle stem, terwijl hij op de
wachtmeesters wijst, "als ik deze menschen
zie". Hij was zoodanig mishandeld, dat hij an-
derhalve maand later, bij de behandeling der
zaak voor de rechtbank nog volkomen "suf"
was en in deze sufheid heeft hij zijn beschul-
digingen tegen de Bie geuit. Thans weet hij
zich van al wat hij gedaan en gezegd heeft,
niets meer te herinneren, ook dat is van zijn
sufheid een gevolg.
Men kan aannemen, dat de behandeling, die

de Ossche heeren in de marechaussée-kazerne
genoten, van hardhandigheid niet immer vrij
was. Het is niet onwaarschijnlijk, dat de mare-
chaussée daarbij wel eens wät te ver 15 ge-
gaan. Daarentegen klinkt het volstrekt onaan-
nemelijk, dat zelfs de meest-doortrapte 'mis-
dadiger tijdens een verhoor half dood wordt
geslagen en angst heeft, dat hij doodgepijnigd
zal worden. Een verdediging, die op zulke din-
gen blijft persisteeren. schiet haar doel voor-
bij. Hoewel hij op sommige onderdeelen de
waCihtmeesters even in het nauw wist te bren-
gen, kon de verdediger aan den nuchteren be-
schouwer het "geloof aan hun betrouwbaar-
heid in het algemeen niet ontnemen. Blind mag
dit geloof echter niet maken voor het feilt, dat

1 er !bij het voor-onderzoek eenige fouten be-

lgaan zijn en dat de jas van het slachtoffer -
al was hij dan nog zoo bebloed en kwalijk rie-
kend - niet vernietigd had behooren te wor-
den. Aan den anderen kant lijlrt het wat al te
fantastisch op de simpele, in onnadenkendheid
toegelaten, vernietiging van deze jas, theorieën
te gaan opbouwen en voor te geven, dat met
dit stuk van overtuiging "de mak staat of
valt" • • •
Sterker bleef in de lucht zweven de aanval,

dien de verdediging ondernam tegen de des--
kundigheid van dr. Hesseling. Deze had de
twee bloedvlekjes ~der-zocht, die op de pet
van Piet de Bie voorkwamen en bevonden, dat
zij tot een bloedgroep behoorden, welke ver-
schilde met die van den verdachte en over-
een kwam met die van den verslagene. een
bloedgroep bovendien, die betrekkelijk zeld-
zaam is. Uit den aard, waarop de versche,
fragiele bloedkorstjes zich aan den onderrand
der pet .hadden vastgehecht, meende de des-
kundige te kunnen opmaken, dat zij als geiso-
leerde spatjes op de pet gekomen moesten zijn.
De verdediger trok de waarde van deze des-

kundigen-verklaring in twijfel, allereerst op
grond van een vergissing, die dr. -Hesseling
vroeger in een geheel andere zaak eens be-
ging en die overigens. onmiddellijk doolt hem
was toegegeven, tweedens op grond van' het
feit, dat de hoeveelheid bloed ontoereikend
was geweest voor een controle-proef.
Hecht gefundeerd was deze aanval zeer ze-

ker niet en de rustige stelligheid, waarmee de
deskundige zijn meening handhaafde - die,
daarop legde hij zelf den nadruk, altijd een
menschelij-ke meening blijft - onderging er
dan ook 'geen verandering door•.- ...

"

De derde, voor den verdachte zeer bezwa-
rende getuigenverklaring, was die van den
"gekken" Boeyen, die beweert Piet de Bie in
den nacht van den moord, ongeveer kwart
voor één, in het Schayksche Woud te hebben
ontmoet.
Een vreemde figuur, een merkwaardig ka-

rakter deze Boeyen, die van den Ossehen bur-
gemeester honderd gulden ontvangt om III

Nijmegen een handeltje te gaan beginnen en
nog denzelfden dag met zijn buurman aan het
drinken slaat, dure taxi's betaalt, schulden
voldoet. en een belangrijk gedeelte van het
gekregen geld erdoor Jaagt.
Hij heeft den kop en de oogen van een fa-

natieken dweper, die de grens tusschen waar-
heid en verdichtsel niet gemakkelijk weet te
onderscheiden, een van die naturen, die gr aag
gelooven in de verhalen, welke zij zich zelf
voorpraten. Behoort tot deze verhalen ook dat
van zijn ontmoeting met de Bie?
De verdediging plaatst tegenover hem een

reeks getuigen à décharge, die hij dien avond
gezien of gesproken zou hebben en die zijn
beweringen ontkennen, maar wij weten allen,
dat het in Oss gemakkelijker is twintig ont-
lastende getuigenissen te verzamelen dan
ééne, die bezwaart.
Meer twijfels dan allen, die hem tegenspre-

ken, doet de getuige zelf ontstaan; hij spreekt
snel, met harde stem, schildert talrijke details
en voegt tussehen iedere tien woorden de aan-
spreking "welede,lachtbare heeren", wat het
vertrouwen in zijn woorden niet versterken
kan.
"Op het Sdhayksche veld hoorde ik geritsel,

ik dacht, dat het politie was, weledelachtbare
heeren, en stapte van mijn fiets. Een zeker
persoon komt op mij toe, weledelachtbare
heeren, het was Piet de Bie, hij was tevoet.
Ik vroeg: Ben jij dat, Piet? Hij zei: Ben jij dat
Boey? Ik zei: ja, weledelachtbare heeren, heb
je Gerrit gezien? Hij zei: nee, maar ik heb ge-
hoord, dat Ziehem vermoord hebben. Ik zei:
wie heeft dat dan gedaan? Hij zei: dat weet
ik niet, maar vertel nooit, dat je mij gezien
hebt, want anders maak i,k je kapot, weledel-
acihtbare heeren."
Reeds voor de rechtbank klonk dit verhaal

raadselachtig en het doet dat nog. ereeht noemt
de verdediging helt "wonde<rlijk".
Maar om 't te ontluisteren, -is nog iets anders

noodig dan te weinig belangrijke ve:rlklaringen
der getuigen à decharge: men zou de motieven
willen weten, waarom deze man den jongen
in de beklaagdenbank "verraadt", want 'n ander
woord kent dit milieu VOOl!''een bezwarende ge-
tuigenis niet. Noch voor de rechtbank, noch
voor het Hof is er in het duister van deze
motieven HcM ontstaan.

* * *
ZOO !Il!U en dan, het liefst, waar een kleine

lacune in het vooronderzoek geconstateerd
wordt - een vernietigde jas, een niet-opgc-
maakt procesverbaal - laat de verdediging
doorschemeren, dat zij een andere hypothese
iheeft dan het openbaar ministerie om het ge-
iheim van den _moord te ontsluieren. Het blijft
ecihter slechts bij vage aanduidingen, die heen-
wijzen naar een zekeren de Benkert, voor wie
de vader van Gerrit de Bie en de vermoorde
knaap zelf verschidenlde minder-aardige geval ..
letjes - met name van een paar brandstichtin-
gen ~ hEibbett opige'kn'apt: fSedoel.t de
verdediger, dat Gerrit de Bie daarna te lastig
gewol1den zou zijn? ill ieder geval Insinueert
hij, dat de vader heel wat meer van den moord
op zijn jongen afweet dan hij hier wiJ zeggen.
AIs hij echter trac'ht vader de Bie door eenige

vragen over deze materie van zijn stuk te brena
gen, repliceert deze iheftiogen omverschrokken,
en maalkt, den bal terugtkaatsend, toespelingen
op de wijze, waarop de verdediglog haar ge-
tuigen uit Oss verzamelt heeft. Indruk van
schuld maalkt de kleine, agressieve man zeken
niet.
Zoolang de aanduidingen der verdediging dan

ook niet aan helderheid winnen, lijken zij
reëelen grond te missen.

.. * ..
Requisitoir noch pleidooi openen feitelijk

nieuwe geziohtspunten: 't eerste is nuchter en
zakelijk, het tweede rhetortsch en 'hier en daar
nIet.zonider effectberekening, maar geen van
beide geven zij op de zaak nog een anderen
kjjk, dan men zich reeds vroeger kon vormen.
En zoo blijft tenslotte de meest-gewichtige wen-s
ding, die de moordzaak-de Bie in hooger be..
roep genomen heeft, het terugkomen van den
kroongetuige op zijn vroegere verklaringen.
Zal het een wending zijn met beslissende ge..

volgen? Ook wanneer het Hof van meening
zou zijn, dat "de Rut" voor de rechtbank wel.
thans niet de waarheid gesproken heeft, mag
het de vroegere verklaring niet in de bewijs ..
consteuctie gebruiken, omdat zij in hooger be..
roep is tegengesproken,
In dat geval echter zou de verklaring van

den brigadier van Mierlo, die "de Rut" een
maand geleden naar Roermond vervoerde en
aan wien deze in den trein een omstandig
verhaal deed, dat overeenkwam met zijn vroe-
gere getuigenis voor de rechtbank, ~el eens
van doorslaande beteekenis kunnen zijn.
Deze eendgszlns sensationeele verklaring, die,

geiheel onverwacht, in de avondzitting werd af-
gelegd, komt zoodoende in het middelpunt
van de aandacht staande. Zij toch maakt het
mogelijk, dat ook 1Jhans"de Rut" de spil blijft,
waar het W'0ces om draait: gelooft men zijn
eed voor de rechtbank, dan 'kan men Piet de
Bie schuldig verklaren, gelooft men zijn eed
voor 't Hof, dan gaat de verdachte vrijuit. Een
zware taak voor de verantwoordelijke geesten,
die in deze hachelijke materie beslissen moe..
ten.

V. D. I
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De moord op Gerrit de Bie.
De president: Dan is er ook niets I De advocaat generaal tot Mr.

weggemaakt. Roobol: - Tevreden?
Verdediger: Ik wil vernemen, Mr. Roobol: - Jawel.

wat. deze wac~tmeester zich wenscht te Spr. merkt op, ~at bloedonderzoek ook
herinneren hierover, wel anders geschiedt,
De advocaat-generaal: Dat is .Dr. H.esselink geeft'dat toe, in

geen term: wenscht te herinneren ziekenhulzen, maar dan heeft men er
De pre s I d ent: Wachtmeester: wat éen ander doel mee .. ~n bier heeft men

weet U hiervan. slechts een klein partikel gehad.
Getuige De Gier: Niets, meneer de Mr. Roobol: Als er meer was ge-

president. weest, had u dan een controle toege,
de Op een vraag van Mr. v. d. Ve e n past? .

deelt get u i gemede, dat hij de vrouw Dr. Hes sell n k geeft te kennen, dat
de niet gehaald heeft. Zij is ontboden op h~~ .onderzoek geen controle behoefde.

de kazerne. HIJ IS zeker van het resultaat.
De ver de dig e r: Dan zult U dat Ver d ach t e verklaart, dat ~et bloed

straks anders hooren. op de .~anta~rn ook van hemzeh J~eweest
Verdachte ontkent dat hij met 't kan zun: hl:J.was gewond ~an aim han-

h fA hi C 1 thul t den, toen hI] gearresteerd IS.
• 00 'U vo.orover IJ ee e~ ,UIS za . Er Wachtmeester -1De G [e r deelt nog
IS ook met gezegd, dat Ik gearresteerd mede dat de jas geheel verstoken en
werd. Toen Ik 111 de kazerne ~wam versnÉxien was.
hebben ze me pas gezegd, dat Ik de De pre sid ent meent, dat Dr. Met-
schuld .. had. v. d. ~ut~en heeft gezegd trop, die de sectie ven'ichtte daarom-
dat hij er onsehuldig 111. moest. trent zou kunnen verklaren.

De dokter zalontboden worden.
De schrammen van verdachte. Mr. Roo b .01 merkt oP,. dat wacht-

meester De GIer de zaal uit IS. ,,Dat gaat
h toch zoo maar niet?"

Het getuigenverhoor vangt aan. .Raads eer Mr. v.. Borte_!: Hebt U De wachtmeester wordt binnengeroe-met gevraagd hoe hij aan die senram- en .
Als eerste verschijnt J. van U den te men kwa:m? .. . p Dan wordt gehoord Opperwachtmees-

Oss. Deze deelt mede bij het bramen Get u 1g e: Jawel, hij zeide, dat hij I ter Cur f s, thans te Vlodrop.
zoeken het lijk van Gerrit de Bie te achter de woning ge~allen was. ? De pre sid ent: _ Hebt u wacht-
hebben gevonden. Hij heeft aanstonds Mr. van B 0: t e l: Is ~at zoo. . meester De Gier gesproken.
aangifte bij de politie gedaan. Later Ve r d ach t~: Ja, dat .ISwaar, Ik ben Get u i ge: Ik heb goedenmorgen ge-
heeft hij samen met den vader van De gevallen. Voorbij' het hUIS van de wed. zegdl
Bie het rijwiel van Gerrit gevonden. v. d. Wi~len heb ik ov~r een smal ~aadje Ve~volgens doet hij mededeelingen
Raadsheer Mr. van B 0 r tel: Hoe gereden, ~aar ben Ik gevallen 111 de over het vinden van het lijk van het

lag het lijk? ~raaJ?lstrUlken. Ik ben er nog een zak- slachtoffer. Hij deelt o.a. mede, dat de
Get u 1g e: Achterover, net of hij om- Ilchtje verloren, daar heb ik een poos jas van Gerrit de Bie volkomen versne-

gevallen was. naar gezocht. den was. Ze is weggedaan; ze stonk.
Mr. van Bortel: Lag hij met zijn Raadsheer Mr. v...d. Ve~n: Wacht- Overigens deelt hij mede hoe verd. bij

hoofd onder de braamstruik? meester -, heeft hij daar lets van ge- Ceelen werd aangetroffen. De wonden,
Get u i ge: Ik heb alleen de beenen zegd, . die hij had maakten den indruk veroor-

gezien. Het was precies of hij omgevallen Get u 1g e: N~fm. zaakt te zijn door braamstruiken, in
was. .Ver d ach te Ze hebben me er ook ieder geval niet door een mes.
De getuige, die niet erg goed blijkt te mets va~ "geyraagd. Voorts legt hij verklaringen af over

zijn, mag naar huis gaan. . De g rlf.f 1e r geeft vervolgens l~ctuur het in beslag nemen van pet en Ian,
Op verzoek van den verdediger Mr. van d: processen-verbaal van diverse taarn en het vervoer daarvan naar Am,

It0 0 bol zal de jas van het slachtoffer verhocren van den verdachte. hem Aanstonds had m verd zich IaDe a d V.·g ene r a a 1 merkt op dat . . ." en· •
worden getoond. Spr. verwondert zich er het paadje toch niet zoo smal was. t~n UItklee?en, hij had plekk~n op het
over, dat iemand kan worden doodge, Getuige De G ier: Inderdaad het was ltchaam, dle wezen op worstelmg.
stoken, zonder dat de voering van de goed berijdbaar.
jas is beschadigd.
Dan wordt wachtmeester De G ier, De ad V.-gene r a a 1: Kon men zien,

Oss gehoord. Hij deelt mede, dat hem dat er iemand in de bramen was geval-len?
aangifte was gedaan van het vinden van Getuige De G ier: Er is direct een on-
een lijk, dat hij herkende als dat van

• Gerrit de Bie. Het lag in de braamstrut, derzoek ingesteld, maar het was niet tezien.
ken. De omstandigheden wezen erop, dat Mr. Roo bol wenscht een vraag te,
er geworsteld was. Het was er zoo dicht stellen. Maar daar heb ik den [as van
begroeid, dat men er niet door kón ko,: d
men zonder zich te wonden. Het llJ"klag en vermoorde voor noodig. Die moet

toch op de griffie zijn? I
achterover. De plek was alleen te beret- De pre sid ent: Er wordt naar
ken Ian s een smal aad.ie, dat v b _ gezocht. '
groeld stond met braamstruiken. Het M RbI 1
lijk is in beslag genomen en overgegeven teru:komoe~. 0: Dan za ik er straks op
door wachtmepster Curfs aan de dokte, Vervolgens wordt als getuige-deskun-
fen. . dige gehoord ,Dr. W. F. Hesselink
Getuige is aanstonds gegaan naar de scheikundige te Arnhem. Hij doet mede~

woning van Ceelen, omdat De Bie daar deelingen over de bloedspatten, welke hij
steeds kwam. Hier trof getuige aan: op de pet van verdachte heeft aange-
Ceelen. diens vrouwen nog een derde troffen. Hij heeft kunnen vaststellen dat
persoon, die met zijn pet over zijn oogen het menschenbloed was, behoorende tot
getrokken zat. Op de vraag wie hij was, bloedgroep A-B.
gaf hij geen antwoord; hij bromde wat De pre sid ent meent dat deze zeer
en keek niet op. Curfs heeft zijn hoofd zeldzaam voorkomt, 3\12 % van de bevel-
opgeheven en toen zag men dat het ver, king?
dachte De B. was. Zijn gelaat vertoonde Dr. He 11 s e I ink verklaart, dat hij
vele schrammen. Aanstonds dachten de geen preciese cijfers kan geven.
wachtmeesters, dat hij er meer van De pre sid ent merkt op, dat verd.
moest weten. beweert, dat hij veertien dagen tevoren

Zij namen hem mee naar de kazerne. met Gerrit de Bie gestoeid had. Deze
Er werd niets gezegd onderweg, alleen had toen een bloedneus gekregen, van-
2'100 iets van: 't is mooi weer vandaag. daar die spatjes.
Getuige heeft in beslag genomen een Dr. H.e sse 1ink acht dat zeer on-

oude pet, welke verd. op had en die waarschijnlijk, ook om de plaats waar de
thans ter terechtzitting aanwezig was. spatjes zaten.
Later is bij de ~d. Hendriks. waar de :,{ r v. d. Ve e n: Bovendien waren de
familie de B. inwoonde, nog' een elec- spatjes neig al teer, nietv/aar?
risèhe zaklantaarn in beslag genomen. D.r. H ~~se 11n k: Zeer teer, zoodat
, De pre sid ent: Dat afgeluisterd men moeilijk kan aannemen. dat ze zoo-
gesprek in de cel bent U daarbij ge- lIang behouden zouden zijn gebleven.
weest? De ad V.-gene r a a 1: Vanwaar had
Get u i ge: Neen daarbij ben ik niet je die wond aan de' hand, dien avond?

geweest.' Ve r d ach t e: Ik had altijd gewonde
De pre sid ent: Die mededeeling handen; in d~ slagerij liep ik alttid met

van de vrouw van Ceelen: kon ik hem messen en stiet Ik me a8;n botten.
nog maar eens kussen hebt U die zelf Wac:htmeester De G 1e r verklaart
gehoord? ' dat dien avond de handen van verd.
Get u i g e: Neen, doch verschillende wel rood waren. doch met gewond.

menschen hebben dat verteld. Ik zelf heb
het niet gehoord.
Vervolgens wordt. getuige o.a. het jasje

van Gerrit de Bie getoond. Hij kan niet
pertinent verklaren, dat het de jas van
het slachtoffer is.

Gisteren heeft, zooals gemeld, P. de B.
voor het Gerechtshof alhier terecht ge.
staan. verdacht van moord op Gerrit de
Bie.
Voor deze behandeling in hooger

beroep bestond groote belangstelling.
Van de rechterlijke colleges waren ver-
scheldene leden aanwezig, o.m. de
substituut-griffier van justitie Mr.
Dubois, de oud-president Mr. Loeff en
de oud-officier Mr. Schaepman.

Verscheidene dames woonden in
advocatenbanken de zitting bij.
Te kwart over tien opent

pre sid ent de zitting.
De ver d ach t e beantwoordt de ge-

bruikelijke vragen, waarna de a d v 0-
e a a t-g ene r a a 1 de zaak voordraagt.
De g rif fie r doet daarop voorlezing

van de namen der 21 getuigen die door
het O. M. zijn gedagvaard, zoomede van
de 14 getuigen à décharge.

De pr es id ent: De Bie. waarom bent
u in hooger beroep gekomen?

Ve r d ach te: Omdat ik onschuldig
ben. Ik heb het niet gedaan.
De pre sid ent: Dan zullen we de

getuigen hooren.

Een proces-verbaal zoek?

De ver d e dig e r merkt op dat ge-
tuige 3 Nov. de vrouw van Van der Put-
ten van het bed heeft gehaald. Hij staat
erop, dat 't proces-verbaal omtrent het
verhoor van deze vrouw voorgebracht
wordt. Daarmee staat of valt de zaak.
Dat proces-verbaal moet spr. hebben.
- U hoert niet te zoeken want het is

er niet bij, aldus Mr. Roobol.
De pre sid ent geeft VOOrlezing

van het proces-verbaalomtrent het
verhoor van de vrouw.
De verdediger verklaart dat er

een verbaal moet zijn, waarom de
vrouw van haar bed is gebaald.
De pre s id ent: Het verbaal Is er

niet bij.
De ver d e dig e r: Ja, maar het

hoort er te zijn.
De p r e s t d e n te U kunt het den

wachtmeester vragen.
De verdediger: Ja, maar er mo-

gen geen verbalen weggemaakt worden.
De a d v.-g e n e r a a I: Mcp.ten ervan

alle kletspraatjes processen-verbaal op-
gemaakt worden?
De pre sid ent vraagt aan den

wachtmee iter of er een proces-verbaal
van is opgemaakt.
Get u i g e: Neen, mijnheer de pre-

sident.

De jas van het slachtoffer
vernietigd.

Voorts deelt hij mede, dat de jas van
het slachtoffer in Oss is gebleven. Het
was een pak bloed; er werd verder geen
pr~is op gesteld en toen is de jas ver-
nietigd.
De ver d e dig e r vindt dat ver-

schrikkelijk. Wie heeft daar permissie
voor gegeven? Hoe kan ik dien jongen
verdedigen. Ik pleit, dat een ander het
gedaan heeft. Ik loop dadelijk weg als
dat zoo gaat. Het gaat om een mensch
zijn leven. Die jas is zeker verdwenen
met het proces-verbaal. Ik heb geen
vertrouwen in deze menschen. Toen ik
de jas tegen het licht hield ....
De ad v.-s e ne ra a 1: Pose.
De ver d e dig e r: Daar protesteer

ik tegen. Pose noemt de advocaat-gene-
raal dat. Ik heb dat noodlg. omdat ik
overtuigd ben, dat deze jongen onschul-
dig is.

Het bloedonderzoek.

Vervolgens komt de lantaarn ter
sprake. Naar Dr. Hesselink mededeelt,
maakte deze den indruk, dat ze is aan-
gevat met een bebloede hand.
Zijn oordeel als deskundige is, dat het

bloed op de pet behoorde tot de groep
A-.B; het bloed van het slachtoifer be.
hoorde tot diezelfde groep. Vern. heeft
bloed behoorende tot de groep B.
Mr. Roo bol vraagt hoe Dr. Hesse.

link het bloed onderzocht heeft.
De g e t u I g e.d e s.k u n dig e geeft

aan de hand van afbeeldingen een. uit-
eenzetting daaromtrent.

Bet gesprek in de cel.

Pietje nog nooit gesproken 'had, voor
dat die jongen vermoord was.
In de kazerne zou getuige langzaam

doodgemaakt worden! . P. deB i e, de vader van het slacht,
Pre sid ent: Hebt u niet. onder offer, Gerrit de Bie, is de volgende ge,

tranen aan vader de Bie vergiffenis tuige.
gevraagd, omdat u zoolang gezwegen Rij had verd. daags na het drama ge",
had. Hebt u hem niet alles verteld. sproken. Deze maakte toen een eigen-
Get u i ge: Daar weet ik niets van. aardtgen indruk op hem.
De wachtmeester had gezegd, dat Hebt U gezien, dat zijn gezicht vol

het niet om mij te doen was, maar om schrammen zat, vraagt de pre s t d ent.
Pietje. Hij zou wel vrij komen, als hij Neen, aldus get u i g e, want hij zat
verklaarde, dat ze het samen gedaan met het hoofd voorover. Toen ik thuis
hadden. kwam, zei ik tegen m'n vrouw: er is iets
De g rif f 1e r g~ft vervolgens lee- niet in orde met Pietje.

tuur van de vroegere verklaringen van De getuige deelt verder mede, dat hij
getuige v d. Put.ten. Gerrit gewaarschuwd had met het oog
Daaruit blijkt o.m., dat v. d. Putten op zijn bezoeken aan Ceelen. Maar hij

aan verd. had gezegd: Gij hebt het heeft niet toegegeven. Eerst kwam 'hij
gedaan en geen man anders. Toen had er alleen, later kwam verd. er ook.
verd. het hem toegegeven onder mede- Vervolgens doet getuige mededeelin-
deeling van het verloop van het drama.
De pre sid ent: Dat heb je onder gen over het vinden va~. de fiets van

eede voor de Rechtbank verklaard. het slachtoffe~, oJ? aanwljzlng van een
Get u i g e: Dat weet ik niet meerl ~waarzegster UIt TilbUl·g.
Pre sid ent: Heb je VOOrde reent- .Op ~e kazerne heeft v. d. Putten ver.

bank de waarheid 'gezegd? giffenis gevraagd, omdat hij zoolang
Get u i g e: Dat weet ik niet meer, gezwegen had. Ze .gaven mekaar toen

ik was heelemaal suf zoo hadden ze een hand en getuige zer nog: Waarom
me geslagen. heb je dat zoo lang bij je gehouden.

, Pre sid ent: Deed v. d. Putten dat
vrijwillig?
Getuige: Ja zeker.
President: Was er niets aan hem

te zien?
Get u i g e: Ja" hij zag er zoo be.

droefd uit.
Pre sid ent: Was hij mishandeld?
Get u i ge: Nee, meneer de rechter,

er was niks aan hem te zien, daar zag
hij niet naar uit.
De ad v..ge n era a 1: Hoelang zei

v. d. Putten, dat hij het al wist?
Get u i ge: Van November al.
De adv. generaal informeert or

verd. niet verwonderd was, toen getuige
bij Ceelen kwam. En is hij niet mee
gaan zoeken?
Nee, dat had hij niet gedaan, zegt

getuige.
Mr. Roo bol: Kwam uw zoon wel

eens meer niet t.huis, 's nachts?
Get u i g e: Nee, het kon wel eens

laat worden, maar wegblijven nooit.
Ver d ach te: Hij is wel eens drie

nachten weggebleven.
Mr. Roo bol: Ken je de Benkert?
Get u i g e: Jawel dien ken ik.
Mr. Roo bol: Heb je zijn nuts wel

eens in brand gestoken?
Get u i g e: Voor U heb ik geen woord.

ga maar weg. .
Mr. Roo bol: Kent U het plaatsje·

Mill? Hebt U daar wel eens een auto voor
de Benkert in brand gestoken?
Get u i g e: Och meneer, ik begrijp'niet

dat er heeren zijn, die zich daar nog mee
Mr. v.d. :y een waagt afc hij v. d. inlaten.

Putten voor meded'ader hield of be- De ad v.-g ene r a a 1: De ,getuigen
schouwde hij hem alleen als getuige. hoeven hier toch geen misdaden te ko_
Opperwachmeester Cur f s verklaart men bekennen?

nooit gedacht te hebben dat v. d. Put- Op verdere vragen van Mr. Roobol over
ten mededader was.
Getuige v. d. Put ten herhaalt ver- de fiets valt get u i g e plotseling uit:

v9~gens nog van de mishandeling, welke Gij ouweh .... niet slecht..... .
hij ondergaan heeft. Mr. Ro 0 bol betwijfelt het verhaal
Raadsheer Mr. v. Bol' tel merkt op, van de helderziende; dat is later pas ge;

dat er ook heelemaal geen reden was komen.
om te mishandelen. Get u i g e deelt in dit verband mede
Opperwachtmeester Cur f s is het hoe het vinden van het lijk in zijn werk

daarmee eens. is gegaan.
, Ve r d ach t e zegt dat hij v. d. 1 Getuige Van der Put ten komt
Putten heeft hooren roepen, toen hij ge- mededeelen, dat getuige De Bie ver,
slagen werd. Onder toezicht v-an Curfs is klaard heeft dat hij, v. d. Putten, 's mor-
er geslagen. gens na den moord hem heeft nageroe-
De wac h tm e est e r verklaart dat pen over Gerrit.

verd, alleen slaag heeft gehad voor een Getuige DeB ie zegt dat hij v. d. Ptit-
diefstal. ten niet gezien heeft,
.Ver d ach t e zegt dat het daarover Bij een twistgesprek tusschen ver do

niet gaat; het ging. alleen over den en getuige 0 eBi e voegen zij elkander
moord. allerlei liefelijkheden toe. Verd. zegt

dat De Bie hem er achter wilde probee-
ren te krijgen en De Bie repliceert dat
verd. een ploert is .•••
- Waren verd. en v. d. Putten goede

bekenden? vraagt de a d v 0 c a a t g e~
neraal.
- Ja ze kenden mekaar best, al waren

het direct geen vrienden, aldus get u t-
ge DeB i e, die verder nog mededeelt,
dat Peter de Bie, zijn broer ook verd.
er alttid voor aangezien heett, dat hij
de dader is.
Verdachte: Laat hem dan als

getuige komen!
Get \1 i ge: Ja, nou zegt hij natuur·

lijk niets meer.
Tenslotte geeft hij noe te kennen,

dat hij niet begrijpt, dat er nog men-
schen zijn die het opnemen voor
iemand als verdachte.
Te 1.10 wordt de zitt.1ng geschorst tot

2.15 uur.

Mishandeld?
Raadsheer Mr. van B 0 rt e 1 vraagt

nog nadere inlichtingen aan den get u i-
ge, die o.m. meedeelt, dat hij toen hij
een. glas water vroeg, een klap in zijn
gezicht kreeg. Hem zou o.a. gezegd zijn:
bekennen moet je of je het gedaan hebt
of niet. De wachtmeester had hem voor-
gezegd wat hij in de cel tegen van Heesch
moest zeggen. Daags tevoren, toen
Boeijen er geweest was, was hij al ge-
slagen.
Dan worden getuige uitvoerige verkla-

ringèn voorgelezen.
Pre s ide n t: Is het nu zoo? Heb je

het zoo verklaard?
Get u i g e: Dat weet ik niet meer, ze

hebben me ook zoo geslagen.
Opperwachtmeester Cur f s wordt dan

weer voorgeroepen .. Hij krijgt te verkla-
ren wat er gebeurd is op de kazerne.
V. d. Putten is herhaaldelijk en langdurig
gehoord, omdat men had gehoord dat hij
er meer van wist.
Pre sid ent: En van die mishande-

lingen?
Opperwachtm. cu r f s: Daar is niets

van aan. '
Pre sid ent: Hij heeft ook verteld

dat er electrische apparaten in zijn hals
zijn gehouden om hem suf te maken,
haren zijn hem uitgetrokken enz.
De g e t u t g e ontkent dat ten stellig-

ste. V. d. Putten is niet geslagen.

Daarop wordt getuige gehoord over het
afgeluisterd gesprek tusschen v, d. Put.
ten en van Heesch in de eel.
v. d. Putten had gezegd. zeg het nou

toch, ze willen mij ervoor hebben.
Van HeeSCh heeft toen:gezegd, dat hij

zou zeggen, dat hij ze alle twee had ge.
zien. Eerst had hij maar van één ge-
sproken. "
....JIet.kw.aI!)... dus hieLon .neer, dat Van
Heesch de I;>eideDe 'Biê's·gezien had op
den bewusten avond in'de richting van
het Steegske.
Tegenover den vader van De Bie heeft

v. d. Putten herhaald. dat De Bie hem
bekend had de dader te zijn.
De ver d e dig e r vraagt wie de

schuld op De Rut (v. d. Putten) gooide.
Mr. v. d. Ve e n: Wilde U v. d. Putten

er voor houden? Hield U hem voor den
dader ..

Getuige Cur f s: Neen.
Ver d ach t e vraagt waarom de Rut

gebracht is naar de kazerne in Oss. Hij
. zat toch in Den Bosch?

Het bliikt dat dit in verband met een
dreigbrief was.

Een naam die niet genoemd
mag worden~

Mr. Roo bol wil weten waarom geen
proces-verbaal is opgemaakt en waarom
de vrouw van haar bed is gelicht.
G et u i ge: Iemand uit Oss had mij

gezegd, dat hij iets wist over de zaak.
Zijn naam kan ik niet noemen.
Mr. Roo bol: De opperwachtmeester

heeft tegenover de vrouw van vo.d. Put-
ten gezegd, dat men gehoord had van
iemand die meer van de zaak af wist.
Mr. Roo bol wenscht den naam te

weten van den betrokkene.
Get u i g e zegt zijn eerewoord ge-

geven te hebben hem niet bekend te
maken.

MI'. Roo bol gaat er niet mee
accoord; hij wenscht den naam te
hooren. Boeijen heeft het gezegd.

Mr. v. d. Ve e n: Kunt U dat zeggen.
Getuige Cu rf s: Neen.
Mr. Roo bol verzoekt dan Boeijen te

hocren. Dat een marechaussée maar een
naam mag verzwijgen .•••

Het verhoor van H. v. d. Putten.
Bij weet niets Bleer van zijn
vroegere verklaringen.

Volgende getuige is H. A. van der
Put ten, opperman te Oss, thans gede-
tineerd.
Pre s id ent: U bent goed bekend

met Pietje de B.?
Getuige: Jawel.
Pre sid ent: U kende ook het

slachtoffer hé?
Getuige: Jawel.
Pre sid ent: Hebt u wel eens tegen

verd. gezegd: jij hebt het gedaan?
Get u i ge: Dat kan wel.
Mr. Roo bol zegt dat deze jongen

graag de waarheid wil zeggen, maar in
raadkamer. Hij is bang voor de zweep.
President: Ben je geslagen?
Get u i g e: Ze hebben me halrdood

geslagen. ".
De pre sid ent zet dan het eigenlijke

verhoor voort.
Get u i ge: Boeijen had mij en Pietje

gezien dien nacht, zoo heeft Boeijen ver-
teld; wij moesten het samen gedaan
hebben.
Pre sid ent: Wanneer heeft. Boeijen

dat gezegd. '
Get u i g e: Bij het verhoor in het

bureau te oss, c" " ' , ,

overigens deelt getUige mede; dat hii

De verdediger verzoekt ver-
volging wegens meineed van
twee politiemannen.

De ver d e dig e r verzoekt het Hof
een .vervolging wegens meineed in te
stellen tegen den getuige Curfs. !Iet
gaat niet aan, dat dit allemaal maar kan
gebeuren.
Ve r d ach te geeft nog te kennen,

dat ze v. d. Putten gedwongen moeten
hebben door slaag. .
De pre sid ent vraagt daarna aan

wachtmeester De Gier hoe het is met
die beweerde mishandeling.
-:- Daar is niets van aan, aldus ~~-

tuige De G ier. De verklaringen zun
afgelegd zonder den minsten dwang.
- En dat gesprek van cel tot cel, is

hem dat voorgezegd, vraagt de pre s i-
dent

- Daar is me niets van bekend, ver-
klaart get.uige De G ier.
- Er Is niet met electr1sche apparaten

gewerkt?
- We hadden toen nog geen electri-

citeit.
v. d. Put ten zegt dat toen hij weer

naar Oss moest hem gezegd was, dat hij
er nog harder langs kreeg.
De a d v 0 c a a t-g ene r a a 1 merkt

op, dat v. d. Putten in het Huis van
Bewaring op 31 Jan. gezegd heeft, dat hij
zoo noodig drie meineeden zou doen, als
. hij de jongens eruit kon houden. Hij
zou· zich wel gek houden,
Getuige D e G ier t .vestigt dit.
Mr. Roo bol doet het dringend ver-

zoek ook wachtmeester De Gier te ver-
volgen wegens meineed.
Met het onderzoek van den Minister

Is het al voldoende voor spr.; ik ben al
overtuigd.

Mr. Roobol vraagt getuige v. d. Putten
verder of hij meent dat Piet de B. den
moord gedaan heeft.
v. d. Put te kan el' ni~·t op ant-

woorden.
Mr. Roobol vraagt of v. d. Putte de

verklaringen onderteekend zou hebben
als hi.! niet mishandeld was.

v. d. Put ten zegt dat hij dan niet
onderteekend zou hebben.

De vader van liet slacht-
offer gehoord.

Voortzetting der zitting.
Tegen half drie wordt de zitting her-

opend.
Thans wordt gehoord d r. B. Me t-

t rop, die de sectie op het lijk van oer-
rit de Bie heeft verricht.
De pre sid ent vraagt of het lijk

nog was aangekleed, toen hij de sectie
zou verrichten.
Getuige Met t rop: Ik kan het me

niet herinneren; ik heb daar geen not! ..
tie van genomen .
De pre sid ent vraagt aan wacht-

meester De Gier of hij zich hemmers,
dat het lijk was aangekleed toen de dok-
toren het ter sectie ontvingen,
Wachtmeester De G ier verklaart

dat de kleeren nog aan waren; ze zijn
losgesneden.
Dr. Met t rop verklaart nogmaals

dat hij het niet meer weet.
Voorts deelt hij mede, dat hij in de

gevangenis bloed heeft afgenomen van
verd.; dit Is opgezonden naar Dr. Hes-
selink.
Dan komt L. Boe yen, koopman te

Nijmegen aan de beurt.
- Blijft u volharden bU uw verkla....

ringen bij de politie en voor de reent-
bank? .
- Ja zeker, EdelAchtbare, aldus ge~
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tuige, die daarna het heele verhaal
doet, Hij deelt mede dat hij op weg
naar zijn huis te Oss een café van v. d.
Wielen bezocht. Daar heeft hij een
paar glazen bier gedronken. Zekere De
Wit tracteerde daar; ook was aanwezig
zekere Ant: Hendriks, bijgenaamd Toon
de Soep.
De Wit 'Wilde naar een publieke vrouw.

Bang dat De Wit zijn geld kwijt zou ra-
ken, is hij hen gevolgd. In een ander
café, waar Toon de Soep en Lamb. Vos,
bijgenaamd de Sijp aanwezig waren heeft
hij zich dronken gehouden, althans hij
deed alsof hij erger dronken was dan hij
was. Hij vertoefde daar omdat hij ver-
mcedde, dat De Wit beroofd zou worden.
Hij i.: zelf van een bank afgegaan en op
den grond gaan liggen, als ware hij stom
dronken. Een der anderen heeft toen een
bak water over zijn hoofd uitgegooid. Hij
is weggegaan en over het Schavkscheveld
komend hoorde hij iemand, die plotseling
hem met een electrische lantaarn be-
lichtte. Het was P, de B. Bende gij het
Piet ...tiende gij het Boey, werd er gezegd.

Zeg nooit dat je mij hier
gezien hebt .

Getuige zei dat hij was wezen
pruuven, verd. zei. dat hij was wezen
kaarten. Getuige vroeg naar Frans
en Gerrit de Bie. Toen heeft verd. ge-
zegd: Gerrit de Bie is vermoord, Ze heb-
ben z'n nek afgesneden. Nadien zeide
hij nog: denk er aan, dat je nooit zegt
dat je mij hier gezien hebt, anders maak
ik je kapot. Later passeerden er nog
twee menschen, in een ervan meende
getuige De Rut te herkennen.
Uit zijn verdere mededeellngen bleek

nog, dat. z~in vrouw getuige had gezocht;
ze was zoo ongerust geworden, zei ze,
want ze had hondengehuil en akelig
gegil gehoord. De vrouw, die vroeger
nooit bang was, was het sindsdien wel.
Van zijn ontmoeting had hij niet ver-

teld.
Den volgenden dag, toen De Bie ge-

vonden was, heeft hij het haar mee-
gedeeld.

- U hebt Oss verlaten, nietwaar, al-
dus de president.
- Ik heb Oss verlaten, WelEd.Achtb.,

vanwege mijn getuigenverklaring ook in
de zaak-Oijen,
.Verder deelt getuige mede, dat Van

Heesch hem verteld heeft dat op den
avond van het drama hij Piet de B. en
Gerrit gezien heeft, omstreeks 11 uur.
Toen P. de B. gearresteerd was, heeft

hij zich er niet verder mee bemoeid,
omdat hij meende, dat men den goede
te pakken had.
Maar het was alsof de doqde Gerrit

de Bie uit zijn graf hem toeriep: Gij
kunt die zaak zoo goed oplossen, waarom
doe je dat niet?

Mr. Roo bol vraagt of getuige niet
eens met een taxi naar Nijmegen is ge-
reden.
Get u 1geerkent dat.
Mr. Roo bol: Wie was daarbij?
Getuige: Hasje van Dijk, een

buurman.
Mr. RooboI: Je had nog al wat

geld bij je.
-Getuige: Jawel, f 100.
Mr. R a abo 1: Van wie had je die?
Get u i g e: Van den burgemeester.

Die had ik gekregen om een handel te
beginnen, om Oss te kunnen verlaten.

Mr. Roo bol: Zou je nog niet f 300
krijgen? .
Get u i g e: Daar heb ik niets van ge-

zegd. Misschien hebben ze dat verkeerd
begrepen.
Mr. Roo bol: Heb je niet gezegd, dat

je nog f 200 zou komen halen en als je
ze niet kreeg, dat je dan naar Den Bosch
zoudt gaan.

Get u i ge: Daar kan ik me niets van
herinneren.
Ver d ach t e merkt op dat dit heele

verhaal pas verzonnen is sinds getuige
ruzie heeft met verdachtes familie over
de zaak in oven
Vervolgens wordt gehoord de echt-

genoote van vortgen getuige, G a.
Boe y e n-v a nOr sou w. Zij deelt
o.a. mede, dat de Rut haar eens oneer-
bare voorstellen heeft gedaan. Zij heeft
hem toen een slag in het gezicht ge-
geven. '
. Op den avond van het drama is ze
toen haar man niet thuis was - zelf
was ze bij haar ouders geweest - om-
streeks 11 uur haar echtgenoot buiten
gaan zoeken. Toen heeft ze wel 6, 7
honden hooren huilen. Voorts hoorde ze
iemand gillen; dat geluid kwam uit de
richting van de plaats waar later het
lijk is gevonden. Zij is aanstonds naar
huis gegaan, ze was hevig geschrokken.
Kort nadien kwam haar man thuis.

Dien avond is er niet over gesproken,
den volgenden avond echter heeft hij
haar meegedeeld waar hf geweest was,
want zij was bang, dat hij er bij was
geweest.
Toen er den volgenden dag geruchten

omtrent den moord gingen, zei getuige
nog: dan heb ik toch wel iets gehoord.

Tegenstrijdige verl.laringen.
De pre sid ent merkt op, dat juffr.

Kuijpers-Manders vertelt dat er 's mor-
gens alover den moord is gesproken door
getuige. .

Get u i g e ontkent dat; het is
's avonds geweest.
Verder deelt zij mede, dat er eenige

dagen achtereen aan haar woning in
Nijmegen gemorreld was.

Mr. Roo bol verklaart, dat getuige
gezegd heeft: het is maar goed, dat
wij om half tien naar bed gegaan zijn.

Get u i g e zegt dat dit niet waar is.
Zij heeft tot kwart over elf bij de radio
zitten luisteren.

De volgende getuige Ma. van B e r-
kel-v. d. Bogaard verklaart, dat
zij naast Boeyen gewoond heeft. Zij
sprak nooit met die familie.
De pre sid ent vraagt haar of ze

niets aan den wachtmeester verteld
heeft.

Get u i g e zegt dat ze niets ver-
klaard heeft.
Opperwachtmeester Cur f s zegt, dat

zij hem verklaard heeft dat ze dien
avond vrouw Boeyen gezien heeft en dat

ze tot 11. uur bij de radio heeft gezeten.
Get u I geverzekert, dat z~i niets ver-

klaard heeft. Ze kan niets verklaard heb-
ben, want ze zag de mensch en nooit
Mr. Roo bol herinnert er aan dat' hij

een verzoek om vervolging van den
wachtmeester heeft ingediend.
Get u i g e deelt nog mede dat wacht-

meester Curfs bij haar geweest is op Al-
lerheiligen, terwijl ze ziek was.
Je krijgt geld als je een woord van

Pietje de B. weet; en misschien zouden
we Leo ook aan werk kunnen helpen,
had Curfs gezegd.
Mr. R 0 o.~ 0 I vraagt aan getuige of

vrouw Boeijen met gezegd heeft toen
het lijk gevonden was: gelukkig dat
wij om half tien naar bed waren.
Get u I geerkent dat gehoord te

hebben toen dat aan haar moeder ver-
teld werd. Om tien over negen was
Boeijen thuis gekomen.
De adv. gen era a 1 vraagt of er

met het oog op hare getuigenis geen
bezoek is geweest van De Bie's,
Get u i g e ontkent dat.
De adv.-generaal informeert of Mr.

Roobol er niet geweest is.
Dat bliikt het geval te zUn.
H a. K u y per s-M and ers deelt

mede, dat toen vrouw Boeyen met haar
sprak, het lijk van Gerrit de Bie reeds
gevonden was; ze sprak haar 's middags.
In verband met een vraag van d211

verdediger verklaart getuige, dat vrouw
Boeyen haar niet gesproken heeft over
het hondengehuil en het gegil, dat zij
gehoord zou hebben.
De wed. W. v. d. Wielen-Hen_

dl' i k s komt verklaren, dat bij haar
ingewoond heeft de fam. De Bie, welker
huis was afgebrand.

getuige niet gezien. I den moord Boeyen in zijn café is ge-
Mr. Roo bol vraagt welke kleeren weest.

verd. droeg voor en na het drama. Pre s l d ent: Hij heeft nog al lang
Get u i ge deelt mede dat hij een ! bij u achter gezet.en, hij heeft nog lig-

gestreepte broek aan had en een blauwe . gen slapen en u hebt hem Dm half een .
jas. op zijn fiets gezet. I
Pre sid ent: Hebt u nog kleeren voor Get u i ge: Nee, daar is niets van

hem uitgewasSchen? aan, d3:~ is nooit gebeurd.
Get u i g e: Neen. B a ~.IJen komt nog eens verklaren,
Mr. Roo bol vraagt of verslagene wel hoe hlJ samen met Vos naar diens huis Te kwart over acht heropent de

eens meer's nachts niet thuis kwam. IS gegaan. pre sid ent de zitting.
-Ge t u i ge zegt, dat hij wel eens bij I Getuige V o.~ houdt .. v.'.)l dat het niet De griffier geeft voorlezing van de

hem in huis oP de mat geslapen heeft. ge~eest kan zijn. . verklaring van den niet-gehoorden ge-
Pre sid ent: Zijn vader vertelt . en voeger Lam b. Vos UIt O~~ I tuige Ad r. v. d. El zen omtrent de ver-

anders. wordt de vraag voorgelegd .. wat hlJ . houding met de vrouw èeelen
Get u i g e: .Zeg maar, dat hij bij ons weet van Îl;et vernaar van Boeïjen. De ad V.-g e n verzoekt' alsnog te

op de mat heeft geSlapen. in ~~\ ~~i~en IS ~~tubge na elven t~i~hocren H. J. va~ Mierlo brigadier der
Een getuige die wist dat een weet hij zek~~n ann roer gewees, a Rijksveldwacht te Rosmaien.
• d d Joha. BallégooY-Vossenberg te De brigadier heeft de Rut naar

mIS rijf gepleegd zou wor en Oss deelt mede dat op <Ten avond van Roerm.ond overgebracht waar hij terecht
en niets zegt. den moore geen bezoekers bij haar ge- stond m verband met den roofoverval te

In verband met een brandstichting, weest zijn. (Volgens de mededeelingen Deurne. De Rut heeft hem toen een heel
welke gepleegd zou worden, deelt zij van Boeijen zou deze en De Wit en De verhaal gedaan ..

d d b Sijp er geweest zijn). De v ~ r d.~ d 19 e r verzocI;t v. d.
mede, dat zij aarvan wist; op en e- W i I hel min a van B u u l-d eBI' e p.l!tten hierbij ook tegenwoordig te doenpaalden dag kraaide de roode haan er. n
Raadsheer :Mr. van B 0 r tel zegt verklaart vervolgens dat haar broer den ZlJ· .

niet veel te voelen Voor verklaringen van bewusten nacht om half elf is thuis ge- De Pre SId ent heeft daartegen geen
een getuige, die weet dat er een misdrijf komen. Zij heeft gehoord dat hij koffie bezwaar. Van der Putten wordt dus ge-

. t ging drinken. ' haal<T. .
gepleegd zal worden en <Tie het nie Zij riep hem toe: Piet heb je de deur Mr. Roo ~ ol verbaast ZIch erover, Q.3:t
zegt. dicht gedaan? Daarop antwoordde hij: den verdediger het proces-.verbaal IS

De verwondingen van verdachte. Ja. onthouden van de. verklarmgen van
J De pre sid ent merkt op dat dit dezen l1leuwell g~tUlge.

De arbeider . B a ars, die werkzaam niet klopt met de verklaringen van verd. Mr. Mas s 1n k. Hoe komt U er bij,
was op dezelfde fabriek als verd., had Ver d ach tewijst erop, dat hij zich dat daar een proces-verbaal van Is?
gezien, dat verd. schrammen in het ge, niet kan herinneren dat zi;Jn zuster iets Mr. Roo b? 1. ~oe weet U het a.nde~s?
zicht had. Die had hIJ opgeloopen toen tegen hem riep. Maar daarnaar is hem Mr. Mas s 1n k. Daar wensch lk met
hij een vogeltje wilde vangen, had hij ook pas drie weken later gevraagd. op te a!?-twoo1'den. .
gezegd. Schrammen op de handen had Get u i g e deelt nog mede dat zij TexwlJl De Rut daarop binnenge-
hij niet gezien. Den dag na het drama's Maandags 7 Aug. daags 'voor het bracht wordt steekt deze bij wijze van
was verd, 's znorgens om half zeven op drama een jas en een broek van verd. groet de hand op in de richting der tri-
de fabriek begonnen. heeft uitgewasschen. bune.
De opzichter w. van D u I' e n had Get u i gebestrijdt, dat haar oom De brigadier van MIe r l o hervat

eveneens geconstateerd, dat verd. bloe- 's morgens binnen is geweest. daarna zijn verklaringen. De Rut heeft
dige schrammen in het gezicht had. Hij Oom DeB i e komt boos verklaren, dat meegedeeld, dat hij het maar gezegd
had de pet dieper in de oogen staan dan hij wel binnen is geweest. heeft. omdat men anders hem voor den
gewoonlijk, dat Was getuige opgevallen. Getuige Van B u u I-D eBi e: Gij dader aan zou zien. De B. had tegen De

Deze getuige deelt verder meer, dat zoekt alles bij mekaar om hem er in te Rut gezegd, dat hij het gedaan had.
de aard van de werkzaamheden van krijgen. Pre sid ent: U hebt natuurlijk
verd, meebracht, dat hij zich nog al M. v. d. Bog a a rd-U 1ij n deelt een kalm zitten praten?
eens kon verwonden aan de handen. I en ander mee over het gesprek, waarbij Brigadier van Mie r l o: Ja zeker ,
De opzichter IJ:. Ha arb a s c h kon de vrouw van Boeyen zeidè, dat ze. op we hadden een gereserveerde coupé. '

eveneens verklaren, dat verd. schram- den avond van 8 Aug. om half tien Pre sid ent: Er is geenerlei pressie
men in 't geZiChThad. De pet had ver~: I naar bed waren gegaan. uitgeoefend?
diep in het geZIcht. Die pet had hI] Over het tijdstip van het gesprek Get u i ge: Neen.
alyj~ hO~: S wie r s-H end rIks had de ontstaat een vrij felle gedachtenwisse- Pre sid ent: Is er over mishandeling

1 ling tusschen de getuigen v. d. Boo- gesproken,
huur bij Gee en eens opgehaald. Zij gaard-c-Ulijn en Boeyen-van Orsouw. Get u i g e: Ja, hij heeft ook verteld
trof daar de vrouw van Ceelen metGerrit de Bie. De buren hadden al ge- Mar t. deB i e deelt mede, dat verd. over electrische toestellen, die in zijn nek
zegd, dat ze er uit gingen, als de omstreeks half elf is thuisgekomen op gehouden waren.
Ceelens er bleven. Getuige heeft vrouw den avond van 8 Aug. Getuige was 5 of v, d. Put ten verklaart, dat hij niet
Ceelen toen ,geWaarschuwd. Deze heeft 10 minu~n tevoren naar bed gegaan. tegen den brigadier verteld heeft dat De
toen gezegd, dat ze het thuis niet, Pre s I d e 11 t: Hebt u uw dochter nog B. aan hem (de Rut) bekend had den
meer doen zouden. hocren roepen. moord te heb_ben gepleegd ..
Getuige ceelen-Ulijn verklaart Getuige: Neen, dat kan ik me niet Brigadler Van MIerlo: v. d.

dat de vorige getUige nooit iets heeft herinneren. Putten heeft gesproken omdat men hem
gezegd over een verhouding met Gerrit Pre sid ent: Kan verdachte nog anders voor den dader zou houden; dat
de Bie. later uitgegaan zijn? heeft de Rut op de reis naar Roermond
De advocaat-generaal: Wie Getuige: Ik heb zeker nog een verteld.

heeft de huren opgezegd? paar uur wakker gelegen, maar niets V,. d. Put ten bestrijdt die mede-
Getuige Ce e 1e u-U 1ij n: Dat heb ik gehoord. deelmg.

zelf gedaan. Has j e van Dijk, opperman te Oss, De b rig a die r deelt. verder nog
Getuige S wie r s-H end rik s: Ik <loet mededeeltngen over een uitstapje mee, dat de R:ut een heel verhaal had,

heb f 15 gegeven als ze er uit ging. met Boeijen. Boeijen had 5 fleschjes bier ook over B')eÏJen e.a, van wie getu~ge
De a ct v -g e:n Ah ju!stl gegeven; hij had r 1,00, want hij was nit- ;tog. nooit gehoQ-rd had; (De_ze getmge
Aa v d Putt e n- Vos' deelt mede gekocht. Met een taxi heeft men eerst 'n 'IS half December pas uit het Noorden

dat haa~ z~on Piet en Gerrit had gezi~n, paar a~~cs5en bezocht en toen ging men naar R.?sm~len overge~laatst2:""",. Al
tenminste hij meende ze gezien te heb- naar NiJmegen. . D~ brtgadier ha? no" gevraagn S
ben Maar hit had er niet zoo op gelet. De arbeider F. N. v, d. Wet e rin g, Je dit er op hebt zIt,ten, ga je dan wee,r
O· den n:cht dat zij naar de kazerne bijgenaamd "de -Brommert" had op den naar 9SS terug?· Daar antwoordde hij
P as haar zoon, de Rut, avond van 8 Aug. een bezoek gebracht bevestigend op. Hem IS toen nog gead-

~as. g~oepen'l Wd gezegd dat De Rut bij Ceelen waar Gerrit de Bie was Hij vtseerd b.V. naa:r Amsterdam te trekken.
h!~I. ed~;~e~aàa :ti;raar dat kon niet, dat heeft er zijn lantaarn gerepareerd. Hij is D~ :":e ~ d e d t g e r wijst erop, dat het
-; tg k . de neeren wisten dat er een half uur geweest. Toen getuige moeüük IS zonder proces.vebaal na zes

Wl~ ze} ze er en heenging, bleef Gerrit nog zitten weken verklaringen af te leggen over
00Dewe pre sid ent vraagt of ze iets Pre sid ent: Hoe was de verhOUding allerlei menschen, die men voor het eerst
weet van mishandelingen. . tusschen Gerrit en de vrouw van Ceelen? heeft hooren noemen. . .
Ja, dat had hlJ.ar zoon haar ~lster!'ln Get u i g e: Daar weet ik niets van. y.d. Putten wordt teruggeleld; van de

nog geschreven Eli was vreesellfk mis- ~. Roo b o 1 vraagt of getuige ooit tribune gaan vele armen ten groet om.
handeld, aldus get u i g e. gezle;n had d~t er ruzie was tusschen hoog.

Gernt en Plet; hoe gingen ze met Dan neemt Mr. W. Mas sin k het
De moeder van den verslagene elkaar om? woord tot het houden van zijn
gehoord. Get u igeverklaart, dat 't vrienden

Do moeder van den verslagene, Ja de wa;end hij heeft nooit anders gezien.
B i ~-V an H a are n heeft Gerrit her- '. eel endeelt mede dat Gerrit
haaldelijk gewaarschuwd voor Piet en de ~n Plet op ~en.. avond van 8 Aug. bij
Ceelens. Haar 'ongen wilde graag Oss em gewees zun. J?e bezoekers zaten
uitgaan; hij voeld'e wel dat het mis moest a~hter op het. .veldJe~ ge~Ulge. speelde
gaan. Getuige h:;>,dgedacht, dat er groote bmnen .harmr.>mca. Plet ~ weggegaan
ruzie zou Zijn gekomen, maar dat haar eten.Gernt bleetf nog. Ook IS v. d. We-. d rmg gewees .
Jongen vermoord zou wor ~nsh'"d' . De Pre sid ent· Kwamen ze veelHaar jongen heeft het hui ou en van , .
Ceelen onderhouden, toen Ceelen zes we- s avonds: .
ken geschorst waS in de werkverschat- GDe tpu I g e: dJa. t:fing. ere s len . Gingen ze altijd

Verd. is een eche dief. Hij had nooit samen w:eg? ..
genoeg en hlJ"h eft haar jongen heele- Get uige: Ja, gewoonlijk gingen ze

e samen weg.
maal op hol gemaakt. D P . d t· H bt U ·t· tPresident. Kwam Gerrit 's nachts e . r e s i e~. e 001 re s van

1 . t . .? I Jalousie gemerkt.
we eens .me thUIS. Get u i g e: Er is nooit ruzie of wat
. Get u 1~ e deelt mede dat verd. haar ook geweest. Gerrit en Piet waren reuze
jongen zei: ga een UUI' naar bed. Dan kameraden.
denken, ze dat je. slaapt; en dan gin- Op een vraag van Mr. Roobol deelt
gen ze s nachts uit om te rooven. . getUige mede, dat verd. op den dag van
Ha~r ?!OO!! had haar ?Ok doen blijken den moord en bij zijn arrestatle een

van Jalouzle op verd. 111 verband met fantaSie-box aan had en een blauwe jas.
de vrouw van Ceelen. Mr. Roo bol vraagt verder of Gerrit
Voorts deelt zij mede, dat haar zoon de Bie wel eens met een mes is gestoken.

op aanstichting van verd. mee. een Dat bleek Gerrit eens verteld te heb-
roofoverv-al had gepleegd op de winke- ben; in zijn jas was een winkelhaak en
lierster Van Dijk in Geffen. Haar z0.on in den riem was een snede. Wie het ge-
had' toen nog gezegd: maak ze toch met daan had, daarover is niet gerept.
dood. In verband met vragen van Mr. van
Mr. Roo bal vraagt of getuige De Bol' tel zegt getuige nog, dat Piet

Benkert kent. hem gevraagd had mee te gaan kijken
Get u i g e: Ja, dien ken ik. toen het l~ik Was gevonden, maar dat

weigerde getuige.
Aa. van der Wielen, dochter van

à dé- de wed. v. d. Wielen-Hendriks, had mede
gehoord, dat omstreeks half elf in de
woning licht had geschenen; vermoede-
lijk is het verdachte geweest, die thuis
kwam.
Het getuigenverhoor is hiermede afge-
loopen.

De getuigen à decharge.

* DERDE BLAD 2
Mr. Roo bol: Heeft Ceelen wel eens
Ver d ach te: Dat weet ik niet meer.

gezien dat Gerrit uit den neus bloedde?
Getuige Ce e 1en: Ja, dat kwam nog

al eens voor.
Te 6 uur wordt de zitting geschorst

tot des avonds 8 uur.

Wanneer kwam verdachte thuis?

In den avond van 8 Aug. had zij licht
in de gang gezien. Ze was bang voor
inbrekers, maar het meisje zei dat is Piet
maar, die thuis komt. Getuige schatte,
dat het een uur of half elf was. Den
volgenden dag werd van den moord ge-
hoord. De~: heeft haar toen meege-
deeld, dat hIJ om half elf thuis was
gekomen.

Mr. Roobol vraagt of er na den
moord kleeren zijn gewasschen.
Get u 1g e kan daaromtrent niets

mededeelen.
Heeft daags voor den moord de zuster

van verd. gewasschen? wil mr. Roo bol
weten. '
Dat kan get u i g e zich niet herin-

neren. .
Mr. van B 0 r tel informeert over

de kwestie van het thuiskomen van
verd. Toen verd. thuiskwam, wist hij
toen al van den moord? .
Get u i g e zegt dat zij het hem ver-

telde, waarop verd. antwoordde dat hij
het ook juist gehoord had. Hij voegde er
aan toe, dat hij om half elf thuis was
gekomen en toevallig niet bij Ceelen was
geweest.
De arbetder L. v. d. Put ten, broe-

der van de Rut verklaart dat toen hij
hoorde van .den moord hij tegen zijn
moeder zei: ik heb gisteren Pietje en
Gerrit de Bie samen gezien. Zeker kan
hij het niet zeggen, dat ze het waren,
maar hij dacht het.
Mr. v. d. Vee n: Kunnen het anderen

geweest zijn?
Get u i g e: Dat weet ik niet, het is

me toen zoo ineens uit den mond geval-
len.
President: Maar er moet toch

eenig verband zijn?
Getuige: Ik heb het zoo maar ge-

zegd, .het is me uit den mond gevallen.
Het is wel m'n indruk dat ze 't waren.
Mr. v. d. Ve e n: Maar een eed doet u

er niet op?
Getuige: Neen.
In antwoord op een vraag van den ad-

vocaat-generaal deelt getuige nog mede,
dat het half elf geweest zal zijn, het be-
gon al te grauwen.

Getuige is's nachts van de fabriek
gehaald. Op de kazerne had Boeijen ge-
zegd, dat v. d. Putten, de Rut, den moord
gedaan had.
Mr. v. d. Ve e n: Weet U iets van mis-

handelingen in de kazerne.
Getuige: Alleen wat ik gelezen heb in

de brieven van mijn broer. Verder weet
ik er niets van.
De advocaat-generaal: Ben jij zelf

_'\:isohandeld?
Get u i g e: Neen, ik ben opgesloten

geweest, maar mishandeld niet.
Daarna wordt gehoord J. van

He esc h, arbeider te Oss, thans ge-
detineerd.
De pre s l d ent wensch t iets te

vernemen omtrent de verhouding tUS-
schen de vrouw van Ceelen en P. de B.

Get.ulge deelt mede, dat hij hen
samen eens heeft zien staan praten.
Een jaar geleden heeft hij ze nog eens
gezien.
Mr Ro 0 bol vraagt of getuige de

waarheid ,heeft gesproken voor de
Rechtbank. (Tegen dezen getuige is
nog een meineed -zaak aanhangig).
Het Hof staat. deze vraag niet toe.
De I5-jarige P. ct eBi e, broertje van

Gerrtt, had gezien, dat de vrouw van
Ceelen en verd. elkaar stonden te
kussen.
De pre sid ent: Duurde dat lang?
Getuige: Ja, lang.
Verdachte: Die hebben ze thuis

opgedraaid. Dat moet-ie zeggen van zijn
vader en zijn moeder.
Get u i g e: Nee, dat heb ik eiges

gezien, moordene r,r!
Ca. Ceelen-Ulijn deelt mede, dat

op den bewusten avond Piet geweest is
tot een uur of half acht. Later kwam
oerrtt en nadien ook v. d. Wetering, die
kwam zijn lantaarn herstellen.
Samen heeft men achter het huis ge-

zeten, om boonen te rengen. Getuige
leende Piet een mes, dat ze terug heeft
gekregen. Tegen half elf zijn allen weg
gegaan, Gerrit het laatst.
De pre sid ent vraagt Of er altijd

een fatsoenlijke verhouding bestond tus,
schen getuige en Piet en Gerrit.
Get u ig e zegt dat de verhouding

fatsoenlijk was; het waren vrienden van
haar man, niet van haar.
Dat verd. gewond was, toen hij daags

na den moord bij haar in huis was, heeft

Daarna worden de getuigen
charge gehoord.
Eerste is Cor n. deW i t. Hij vertelt

dat hij niet aanwezig is geweest in het
café, over welke samenkomst Boeyen
gesproken had.
Boe yen komt nogmaals verklaren,

dat De Wit er wel was.
DeW i t houdt vol, dat hij er niet i.

geweest.
De voerman J. Hen d rik s, bijge-

naamd De Soep verklaart dat hij zich
niet kan herinneren waar hij op den
avond van den moord is geweest.
Zoo kan hij zich ook ni"t he .nneren

of hij Boeyen bij v. d. Wielen, café "de
Bergsche Boer" ontmoet heeft.

Mr. Roo bol vraagt of getuige dien
avond in het café van Vos, de Sijp, is
geweest.
Ook dat herinnert get u ig e zich niet.
Mar. Vos, fabrieksarbeider en café-

houder, r'igenaamd De Sijp, kan zich
niet herinneren, dat op "'.8n avond van

Verdachte houdt zijn
onschuld vol.

Pre sid ent: Verdachte, U blijft er
bij, dat U onschuldig bent?
Ver d ach t e: Ja, ik heb eerst By:!

maand onschuldig gezeten en toen heb-
. ben ze me later weer gehaald, maar ik
heb het niet gedaan. .

Vervolgens verhaalt hij wat er den
bewusten avond is gebeurd; om half elf
is hij thuis gekomen en naar bed ge-
gaan.
President: Hebt u licht aange-

maakt.
Verd.: Dat kan ik niet zeggen.
Pre sid ent: Hebt u nog koffie ge-

dronken?

Requisitoir.
Hij begint met te herinneren aan het

bezoek van het Hof aan Oss. Ondanks
de uiterlijke rust heerscht er een boos-
aardige geest in een zeker deel der ge-
meente. Kennelijk onger aprobatie der
ouderen, die nourri dans le serail zijn,
doen de jongeren er allerlei misdaden,
die een onduldbaren toestand hebben
doen ontstaan. De regeering heeft inge-
zien dat daar een einde aan gemaakt
dient te worden. De Kon. Marechaussée
is de eervolle opdracht verleend in
samenwerking met de gemeentepolitie en
de .Rijksveldwacht de misdaden na te
gaan en te doen eindigen.
. De justitie heeft daarbij tevens een
voorname taak;
Terecht is aan de marechaussées de

lof niet onthouden voor het tot klaar-
heid brengen van deze misdaad.
Vrouw Boeyen heeft een gil gehoord;

spr. hoopt, dat deze nog lang zal nakltn,
ken in de ooren van den dader. En de
straf, die het Hof zalopleggen moge bij
de bevolking eveneens lang naklinken,
Dat verd. ontkent valt niet te verwon-

deren.
Er is echter een overmacht van aan-

wijzingen, dat deze jongeman de dader
is en geen ander.
Spr. recapituleert die aanwijzigingen

vervolgens.
Toen Gerrit de Bie vermoord was, is

de politie aanstonds gegaan naar Ceelen
waar De Bie veel kwam. Spr. gaat dan
l].a hoe de politie daar den verd. aan-
trof. Hij zat met het hoofd gebogen.
Waarom? Omdat zijn gezlcht vol
schrammen zat. Hij wordt meegenomen
en vraagt heelemaal niet, waarom hij
wordt meegenomen. Hij praat b.v, over
het weer!

Er waren veel schrammen op het ge-
zicht van verd, en bovendien wezen vele
roede plekken op zijn lichaam op stom-
pen.
Zijn oom durfde verd. dien ochtend

niet aankijken. Die houding is hetzelfde
als 's middags bij zijn aanhouding. Zon_
der dat het hem gevraagd werd, zei hij:
ik weet van niets.
Om het gesprek af te leiden vroeg hij

aan zijn zuster een kom koffie.
Geheel conform is verdachtes hou-

ding op de fabriek. Hij heeft de pet
diep in het gelaat en geeft verschillen-
de verklaringen over de krabben in
het gezicht.
Bij de hulszcektng zijn de gewassenen

..
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kleeren gevonden en natte schoenen.
tHet. wasschen van schoenen Is een heel
ongeworn, exercitie. Men mag niet ver- Te goed half tien komt de verdediger
zuimen daaraan in een geval als dit Mr. Roo bol uit Arnhem aan 't woord.
aandacht te wijden. Een voor een kan Hij betoogt dat de taak van een ver-
men elke aanwijzing ter zijde stellen, dediger in Nederland buitengewoon
~~ar als ze alle in dezelfde richting moeilijk is en niet gewaardeerd wordt.
wnzen, dan wordt het toch anders.' Vervolgens wijst hij er op dat de
.~n een ander geval, de roofmoord t,e nieuwe strafvordering zegt dat er geen

01Jen, waarvoor verdachtes broertje dwang mag worden uitgeoefend en dat
vervolgd wordt, komen ook gewassehen den verd. moet gezegd worden, dat hij
schoenen voor. Men schijnt dat in Oss niet behoeft te antwoorden. Dat de
te kennen.

G-ezien de omstandigheid dat het IlJ"k zweep gebruikt is, staat voor pl. vast.d Het requisitoir van den adv.-gen. is
geven en is waar het pad zeer nauw is, wreed geweest omdat de aanwijzingen
weet men, dat men daar niet kan komen zoo zwak zijn.
zonder schramreen op te loopen. Dat wist PI. neemt aan twéé lichamen te bren-
verd. e!3-zoo heeft hij ook een drietal gen op de bewuste plaats, zonder dat
verklaringen voor die schrammen Nie- hij één schrammetje kriJ'gt en zonder
mand kan Gerrit afgemaakt hebben ofhij moet vol schrammen gezeten hebben dat er één stekeltje in zijn kleeren zit.
Men heeft geen ander kunnen vinden.' Toen de instructie gesloten werd had
Hoe komt men aan de constructie dat men niets aan de verklaringen van Dr.

verd. om half elf thuis geweest zou 'zijn. Hesselink. Voor dr, Hesselink heeft spr.
Men schat dat maar op verschillende me- groote waardeering zoolang hij bij che-
dedeelingen.. mlsche dingen blijft. Als hij daarbui-

Een getuige zegt dat ze even gedom- ten gaat, kan pI. hem aan, gelijk hij
meld heeft en toen ze wakker werd kon verduidelijkt met een voorbeeld uit zijn
ze toch precies zeggen hoe laat het' was. praktijk.
Dat kan onmogelijk juist zijn. PI. acht controleproeven in de chemie

Die constructie van half elf is erg noodzakelijk. Dat het onomstootelijk
soepel tot stand gekomen. vast staat dat het hier een spatje bloed

Spr. gaat dan na hoe verd. den avond van de groep A-B was, is niet bewezen.
voor den moord heeft doorgebracht. Er Want er is geen controleproef gene-
is tegenspraak in de verklaringen van men.
Piet en zijn zuster. Maar in ieder geval Er is hier verteld, dat het spatje bloed
weet verd., dat hij om half elf thuis was. geen veertien dagen op de pet gezeten
Het licht waarvan sprake was, is erg kan hebben Maar het heeft er veel Ian-
ongewoon. Heeft verd. bij dat licht zijn ger op gezeten.
kleeren en zijn schoenen gewasschen? . Vervolgens wijst pl. er op dat de klee-
Verd. heeft ontkend dat hij een mes ren niet bewaard zijn. Kan de pet niet

had. Hij wil zelfs niet weten, dat hij op de kleeren gelegen hebben die vol
zijn mes gebruikt heeft dien avond bij bloed zaten? Hadden de wachtmeesters
het boonen rengen. De vrouw zegt dat geen bloed aan hun handen toen ze het
er een heel klein mesje voor gegeven is. lijk ontkleed hadden? Kan' er zoo geen
Acht het Hof het mogelijk, dat een bloed op de pet gekomen z!.jn?

Ossenaar van deze portuur zonder mes N.a de stille en doode getuigen wilde pl.
zou loopen? beginnen met de levende, om niet te
Dan zijn er de verklaringen van Van zeggen d~. halfdoodgeslagen getuigen, al

der Putten en Boeijen. Dat er verkla- popelde ZlJl1 hart om het zoo uit te druk-
ringen Zijn afgelegd onder pressie door ken.
mishandeling, daar moet men niet al te Hij merkte op, dat de Rut heeft willen
veel geloof aan hechten. Er zijn allerlei zeggen: geloof me nu toch' ze hebben
middelen om aan een zoodanige be- het er allemaal ingeslagen.'
jegening te ontkomen. Het is verwonderlijk ,dat dit in 1935
Dan gaat spr. na wat verd. aan de Rut kan voorkomen. PI. verbaast er zich

zou hebben verteld. De verklaringen zijn over, dat de advocaat-generaal niet is
in volle vrijheid afgelegd. Thans zegt de opgesprongen om een onderzoek Cs ge-
R~t: dat weet ik niet meer, al kan hij lasten. Maar hij zegt: och ze moeten
zich overigens alles herinneren. daar in Oss niet met handschoentjes
Wie veel weten, willen zich gaarne aangepakt worden.

eens uiten, dat is een bekend verschijn- Er zijn getuigen uit hun bed gehaald
sel. Zoo kan spr. zich verklaren, dat de toen Boeijen met een verhaal kwam.
Rut aan den brigadier zijn verklaringen Toen men het niet meer gebruiken kon,
deed. is het proces-verbaal zoek geraakt.
Spr. betoogt dat v. d. Putten zijn ver- Of misschien is het er nog wel: een

klaringen in volle vrijheid heeft afgelegd. Igeheim dossier. Men denke aan Gies-
De verklaringen van v. d. Putten zijn :sen-Nieuwkerk, daar moet men Mr.

van buitengewoon belang. ;Jolles over hocren. .
Op de verklaringen van Boeyen is I. Het. Hof moge er rekening ~ee hou-

wel een sterke aanval gedaan, maar de den, dat er een kletspraatje IS gehou-
geloofwaardigheid heeft er z. i. niet den tusschen een veldwachter en De
onder geleden Rut.. .. . Nu is de Rut tot zich zelf gekomen,
.,He~ IS spr. bekend, dat er rondrelzen , nu hij niet meer geslagen is en nu de

znn gemaakt om de waarde van be- rnlnlster, een onderzoek gelast. heeft.
paal-de getutgentssen te ntet te gaan PI. d-oet daarna een aanval op
doen. ,Boeijen, zoodanig dat er naar hij hoopt

Onwaar moet zijn, op grond van an- niets meer van hem overblijft noch
dere verklaringen, dat verdachte om van zijn vrouw! '
half elf thuis was. Boeyen zegt, dat hij Piet tegen kwam,

Aardig is de mededeeling van vrouw nadat hij eerst aannemelijk had ge,
Bceyen, dat ze om half tien al in bed maakt, waar hij tot half twee was ge-
waren. Dat acht spr. zeer verklaarbaar. weest.
Zij wist dat haar man niet 100% is en Daarvoor moest hij een heel verhaal ma-
hi] kwam zoo vreemd aan dien avond! ken; ik ben daar geweest en daar. Maar
De adv.-gen. meent dat het getuigenis alle getuigen, die hij genoemd had, ont,

van Boeijen niet geleden heeft. kenden dat hij er geweest is. Wil het Hof
Vervolgens komt hij te spreken over . dan het onzinnige restje, dat er over-

het onderzoek door Dr. Hesselink wiens blijft, gelooven? Van het wonderlijke
deskundigheid hij in het licht stelt. Door verhaal, dat loopt van half acht tot half
de mededeelingen van den deskundige twee blijft alleen over dit, dat verd.
worden teniet gedaan de verklaringen tegen Boeyen gezegd heeft: ik heb De
van verd. over het ontstaan der bloed- Bte vermoord, maar niemand weet het
spatjes op de pet. Overigens wijst hij op nog!
het verschil in bloedgroep tusschen het Daar zal het Hof toch niet op willen
bloed van verd. en het slachtoffer. veroordeelen?
Van een zoodanige verwond.ng aan de Dan het verhaal van den moordenaar,

hand, dat er zooveel bloed aan de Ian- die goed bekend is, met twee fietsen. En
taarn kon komen, is niets gebleken. dat terwijl het er vol marechaussée's is.
Wat kan de reden geweest zijn om deze (De ad V.-g en.: Toen nog niet).

gruwelijke daad te plegen. Het is bekend, Waarom gaat de moordenaar er met
dat het huis van CeeIen een plaats was twee fietsen op uit, twee ki.lometer ver
waar de "jeunesse Ossoise" zich uitleefde. zelfs. Men kan er nog bij verzinnen, dat

Spr. is van oordeel, dat de rol welke de hij den moord op dat uur gepleegd
vrouw in deze gespeeld heeft, het onge- heeft, omdat de wachters bij het werk
mak tenslotte veroorzaakt heeft. Jalousie in de buurt dan niet uit hun hut zouden
was hier de drijfveer; men moet niet komen.
licht denken over de wijze waarop het ,PI. betoogt verder, dat de vader vall
slachtoffer is afgemaakt: 67 messteken. den verslagene het bewijs van den adv>
Dat w~ist op een: beestachtigen drift. generaal, voorzoover hij dat dus geleverd
Dan herinnert spr. aan de mededeelin- heeft, komt kapot maken. PI. gaat deze

gen van de moeder van het slachtoffer. richting uit, dat de vader meer weet
In staat. tot deze daad acht spr. ver- van den moord dan pI. Men moet weten

dachte wel. naar het doel, waarom een bepaald
Er zijn tal van aanwijzingen geweest, mensch moet verdwijnen. Men moet na-

maar deze wijzen allen naar dezen ver- gaan de kwestie van De Benkert. Als de
.dachte. advocaat-generaal een onderzoek zou

De moord moet gebeurd zijn door een willen! In Culemborg loopen de moerde-
aanval van achteren; juist het smalle naars nog rond.
paadje ook wijst op den onverhoedschen De adv. gen era al: U zoudt ze
aanval. De aangevallene had zijn mes aanwijzen, hebt u da.t gedaan?
one;eopend in den zak. Gelegenheid om .Mr. Rol') bol: Dik, maar er gebeurt
zich te wapenen heeft hij niet gehad. mets.
Er is geen ruzie geweest b.V. over de De adv. gen era a 1: In de zaak
vrouw van Ceelen, maar de man is onver- Giessen-Nieuwkerk zoudt, u ook de
heeds aangevallen op de plaats waar- daders aanwijzen.
heen hij gelokt was. Dat is voor spr. de Mr. Roo bol: Ik heb gezegd: laat
aanWijzing, dat de aanval beraamd is. u die vrouw halen, dan zal ik de kin-

Spr. is van oordeel dat met voorbe- deren brengen en dan zal i~ het bewijs
. '. ,leveren. Maar er gebeurt mets!

dachten raad IS gehandeld, verd. heeft Vervolgens gaat pl. er nader op in, dat
getracht een alibi te maken en voorts allereerst naar het doel gezocht moet
wijst spr. op het meelokken. De [alou- worden.
zie wijst ook in de rlchting van overleg Komende tot het vinden van de fiets. . wijst pl; op het merkwaardige van het

Verd. zal dus veroordeeld moeten wor_ feit, dat de vader van den verslagene
den wegens moord. precies wist waar die fiets in het water

Het vonnis zal dus moeten worden lag.. . d d d Daar heeft men dat verhaal van de
vernletigd, aar e rechtbank doodslag waarzegster bijgehaald, dat klinkt nog
aannam. wel voor Ossl
Wat de strafmaat aangaat wensent PI. verklaart nogmaals dat het hem

spr. rekening te houden met het duivel- spijt, dat het procesverbaal-Boeyen zoek
sche milieu, waaruit verd. komt, zoomede is·AIs het nu eens waar Is, dat een ander
met zijn jeugd. de dader Is, Is het dan zoo wonderlijk
Spr. vraagt tenslotte wat verd. gezegd heeft?

Overigens wijst pl. erop, dat verd, in
deze zaal altijd alles direet heeft toege-
geven. De pet, ja die is van mij; die jas,
ja die is van mij; die lantaarn, van mij,
enz.
PI. wijst er overigens op dat het waar-

Pleidooi.

20 jaar gevangenissiraf.

- Donderdá§
nemlngsvermogen van deze mensenen I
heel anders is dan dat van den adv.- ,
gen. Als hem gevraagd werd - en hij
kreeg geen uur den tijd - waar hij ge-
weest is met Paschen, verleden jaar, met
Kerstmis en Pinksteren, dan zou hij het
wellicht niet weten.
De adv.-generaal: sta ik hier terecht?
Mr. Roo bol, Neen, maar U hebt een

requisitoir gehouden.
OVerigens betoogt pI. dat er gezocht

moet worden naar de daders. Hij
wensent te weten waar het bloed is ge-
vonden. Bij het lijk lag het niet. De jas
is er niet. Laten we toch allemaal zoeken
naar den moordenaar, vraagt Mr.
Roobol.
Dezen man verdedigt pl. omdat dit

zijn aard is.
Tenslotte zegt hij te meenen dat hij

heeft aangetoond, dat er geen wettelijk
en overtuigend bewijs geleverd is.
Op de getuigen De Rut en Boeyen zal

het Hof geen vonnis vellen en de rest is
maar aanhangsel.
PI. is er eerlijk van overtuigd, dat verd.

de dader niet is. De moordenaar zal men
moeten trachten te vinden.

Ten slo t t e v r a a g t mr. R 0 o,
bol v rijs p r a a k. T eve n s v e r-
zoekt hij dezen avond nog
u its p r a a k tew i III end oen.

Repliek.
De ad V.-g ene r a a 1 repliceert; als

Mr. Roobol door rechterlijke colleges
niet gewaardeerd wordt, heeft hij dat
aan zich zelf te wijten.
Het is een sChandelijke Instr-iatle te I

blijven volhouden, dat err een proces-
verbaal is verdonkeremaand.
Overigens wijst spr. op het scr+ amte-

loose in het optreden van den +aads-
man door zijn vertoon; door zijn rond-
bazuinen van wat hij- doet.

Mr. Roo bol verklaart, dat als hij
te ver is gegaan, hij de man er niet
naar is om daarvoor geen excuses aan
te bieden.
Hij is gerechtigd te handelen zooals hij

deed; als h!j aan het licht brengt wat
marechausseesmisdrijven, werkt hij mee
aan de zuivering van dat wapen.
De pre sid ent: De B., hebt u nog

iets te zeggen.
Ver d ach te: Alleen dat ik onschul-

dig ben.
De president bepaalt de

Uitspraak op Woensdag 6
M a art en sluit om kwart voor elf de
zitting.
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De Katholieken en de Film.
neutraliteits-principe te gronde om-
dat er aan neutrale films geén be-
hoefte was.
. De Bioscoopbond zegt, dat Filmfront
hem benadeelt. Spr. gaf dit inderdaad
onomwonden toe. Wij vinden dat een
eer en plicht. Filmfront heeft als
hoo.f-<;ldoel het maken van films" die
positrer de concurrentte kunnen aan-
binden tegen het neutrale en slechte
product en het tracht dit na te streven
door een massale actie van alle katho-
lieken om steentje voor steentje bij te
dragen tot het groote monument voor
de Katholieke Filmcultuur. Daarom ook
is het. tijdschrift "Filmfront" opgericht
en dit zal strijden en blijven strijden
krachtig, eerlijk, scherp maar wáár, te-
gen de leugen van de film zooals die
heden ten dage in duizenden biosco-
pen wordt vertoond en de massa men-
taal vergiftigt.
De heer Van Lansweerde betoogde

verder welke verwijten Filmfront heeft
moeten slikken, maar met redenen om-
kleed ontzenuwde spr. deze stuk voor
stuk.
Filmfront wil de massa ook bijbrengen

een scherp onderscheidingsvermogen
inzicht en smaak van het goede e:r{
schoone. Wij beschouwen de nlm niet
uitsluitend als een handelsobject maar
als een cultuurgoed en wij wensenen
baas te zijn in eigen huis.
De Bioscoopbond zal niet ageeren

tegen de gezinsfilm mits de vertegen-
woordigers van Filmfront daaruit ge-
weerd worden en mits de gezinsfilm zich
plaatst op een breede katholieke basis.
Met stemverheffmg riep spr. zijn gehoor
toe, of dan de heer Hamburger te be-
palen zal hebben hoe wij onze eigen
katholieke principes beleven willen
}n een krachtige peroratie wekte·spr.

z~Jn ge~'lOor ten slotte op de katholieke
filmactie te steunen onder het devies
der ol;lde Kruisvaarders Dieu Ie veut:
God WIl het!

De rede welke herhaaldelijk door
applaus onderbroken was, verwierf aan
het slot een krachtige ovatie. .
De voo r zit tersprak een welgee

meend dankwoord.
Toespraak van Pater Janssen.

Daarna kreeg het woord Pat er' J U·
st i nus Jan b sen O.F.M.
In een gemoedelijke causerie toonde

Rede baron van Lantsweerde. ~ spr. aan, hoe hij in de katholieke nlm,
. ' . beweging pas een half jaar geleden ts

De heer Va n Lam s wee r ct e moest terecht gekomen en wel via den Bond
al direct een teleurstellende mededee- voor Groote Gezinnen, waarin tot uiting
ling doen. Het piau was n.l. aanvanke- kwam, dat het toch zoo doodjammer is,
lijk op dezen avond een film te ver- dat de jeugd door de film vergiftigd
toonen, hetgeen echter door de inmen, wordt. Daarna werd contactgezocht met
ging van den, Bioscoopbond geen' door- de vereenigmg "Filmfront" en uit deze
gang kon vinden. . . . samenwerking ontstond dan het Lande.
De Bioscoopbond tracht het voor te lijk Comité "Gezinsfilm", waarvan spr.

stellen alsof zijn actie alleen gericht is zelf tot voorzitter benoemd werd. Spr.
tegeI\ Filmfront en vQlko.men sy.mpaW- st!p~leerde dan de werkwijze van dit co.
seert met de actie van de Gezinsfilm mite over het geheele land en' hoe de
maar zulks is, aldus spr. volkomen o~ bedoeling voorzit een film te produces,
juist! '. . .' ren, welke een grootsche uitbeelding

De inleider wees er dan op hoe in het geeft van het machtige katholieke Ge-
zutdendes lands' men trouw is gebleven zinsleven. Daarvoor is noodlg propagan,
aan de eene, eeuwige waarheid en daar- da; wij Katholieken moeten een eigen
om voelt men hier s~erker dan in het vrije filmproductie opbouwen en wij wil-
Noorden, wanneer ons katholieken on- len vrij blijven op het eigen terrein van
recht wordt aangedaan. En er is onrecht het gansene Katholieke filmgebied. Maar
gedaan! De Bioscoopbond oefent een niet te ontkomen valt dan ook aan het
dictatuur uit, hetgeen spr. nader ging financieele vraagstuk. In dit verband
aantoonen. wees spr. erop; wat er zooal door het
Hij betoogde, dat de filmindustrie geld van katholieken is tot stand ge-

wellicht de meest liberalistisehe is ge- bracht op velerlei gebied.
weest welke in deze wereld opgang heeft En zouden we dan, vroeg spr., op het
gemaakt. terrein van de Katholieke film met ons

Zij wordt uitsluitend beheerscht door gela achterwege blijven? In zijn slot.
vraag en aanbod, vandaar dat zij pro- woord wekte Pater Janssen op tot een
ducten heeft afgeleverd welke aequi- krachtige propaganda tot eer van God.
valent waren a~n den wans~aak van Nadat een collecte gehouden was, wel.
het groote publiek. De katholieken na- ke een zeer bevredigend resultaat op.
men aanvankelijk de voorzichtige hou- leverde, bracht Pater Janssen dank voor
ding aan van de kat uit den boom kij- de milde gaven.
ken. maar zHlks had een bedroevend De voo r zit ter richtte tot Pater
resultaat, gelIJk ?-ader werd aangetoond. Janssen een dankwoord.
Toen. de katholleken zagen ~oe .slecht "Bel Canto" voerde nog eenige num,
vele rnms waren, keerde.n ZIJZIch ~ het mertres uit. De pauze werd met een
a.l g e ~ een tegen de tüm. Ook dit was strijkje gevuld.
met. juïst. l?e eer. van de eerste be- De v oor zit ter bracht daarna in
moele~I~. op tümgebted komt toe aan de zijn slotwoord a m dank aan d tvereemgmg Voor Eer en Deugd" met de .' . . ever e.
oprichting v~n het tijdschriftje "Tooneel genwoor~Ige~s van vers.chillende or~ani_
en Bioscoop". De Bioscoopbond stond s~ties, die hier a~nwezlg had~en WIllen
tegenover deze actie niet onvriendelijk ZIJ~!w~arna de bijeenkomst CIrca 11 uur
en welomdat deze actie en keuring nog beëindigd werd.
geen bindende krácht had. Maar er werd
later gestreefd naar een wettelijk-
bindende kracht. Spr. wees er dan op,
dat bij de Bloscoopwet 1920 een rljks-
keuring werd ingevoerd. Maar deze
rijkskeul'ingscommissie werkte niet beter
dan een grof rioolrooster, dat het ergste
vuil tegenhoudt,
De Katholieken waren daarmee niet

tevreden; deswege werd de Katholieke
Filmcentrale ingesteld, welke bevoegd-
heid kreeg te oordeelen over films voor
de Zuidelijke Gemeenten, welke zich
hieraan wenschten te onderwerpen. Maar
ook deze maatregel was onvolmaakt. De
Bioscoopbond wist te bewerken, dat deze
controle slechts films kreeg te keuren,
welke door de Rijkskeuringscommissie
waren toegelaten voor personen boven 18
jaar.

Spr. wilde niet betoogen, dat film-
keuring uit den booze is, integendeel,
deze moet juist uitgebreid worden. Maar
naast deze negatieve actie moet ook de
positieve actie staan. De filmafdeeling
van de Katholiek Sociaal Actie te Leiden
is hiermee begonnen, maar ook deze
actie werkte onbevredigd, gelijk nader
betoogd werd. .
.Daarna kwam het denkbeeld een eigen

prod~ctie te beginnen en opgericht werd
de Eldophoon-maatschappij. De inleider
schetste nee dit instituut in oorsprong
technisch en commercieel goed werkte
maar dé uitdrukkelük« bedoeling zat
voor om ne ....traal-onschadelüke films te
maken.
Ging dit goed, dan zou men pas

katholieke films gaan maken. De legen-
de gaat, dat Filmfront de I!:idophoon
zou gekraakt hebben, hetgeen volkómen
onjuist is. Maar de .fout zat in' het
instituut. zelf. De inleider toonde dat
nader aan. De Eidophoon ging aan het

r den vrijwilligen steun bij ziekten, welke
voordeelen aan de O.nderlinge S.choen-
make~~ Patroons V.erzekering verbon-
den zun: wat voor voordeelen de leden
bij de afdeelingen hebben; wat voor
propaganda er gevoerd is en welke het
meeste. succ~s had, en wat er bij de
R. K. mstellmgen bereikt werd. Kortom
alles wat door een actieve afdeeling
gedaan moet worden.
Besproken werd de jaarvergadering

met de vaktentoonstelling die door
velen alle jaren bezocht wtirden

De tijd noopt! Men vraagt een klein
oH~r, maar het is meer dan tijd! Be-
grijpt uw belang, zoo sprak de voorzit-
ter en maakt onzen bond tot de grootste
van. on~ land, waarvoor hier op een
makkelijke wijze de richting door het
hoofdbestuur wordt aangegeven
Wij rekenen nu op de mede~erking

v~n onze afdeelingen, geen enkele mag
hier achter blijven. Daarom is de taak
van ons allen hard te werken om wan-
n.~er wij 7, 8 en 9 Juli in Breda samen
zijn, zeker op zijn minst 'n 100-tal
meuwe vakbroeders gewonnen hebben.
De voorzitter dankte voor de groote

opkomst en .sloot de vergadering.

Propogandavergadering van het
Gezinsfilmcomité.

Van den niet oppervlakkigen dagbla-
den. en tijdschriftenlezer mogen we
veronderstellen, dat hij weet dat er spe-
ciaal den laatsten tijd in de bioscoop-
wereld "rumor in casa" of met andere
woorden iets gaande is.
Nu bepaalt zic.I:tdie "rumor" eigenlijk

alleen aan de zIJde Van den Bioscoop-
bond.

Intusschen hebben Filmfront en de
Ka,tholieke Filmactie toch ook gemeend
tegenover dat rumoer niet werkeloos te
mogen. blijven en deswege vormen de
kathoüeken met hun Gezlnsfilmaet.ie
een front vóór de goede en de katho-
l~~ke fllm, en tegen de gestes welke
lIJnrecht daartegenovar staan.
Een comité van actie voor de Gezins-

film was bereids bijeen geweest in onze
stad, waarna men j.l. Zaterdag. gelijk we
heb.ben. meegedeeld is overgegaan tot
oprlchtlng van een plaatselijk perma-
nent Gezinsfilmcomité.
Ter propaganda nu had het comité

Dinsdagavond in Casino 'n groote verga- .
dering belegd in samenwerking met de
vereentging Filmfront De bijeenkomst
well~e vrij druk bezocht was stond onder
lelding van den voorzitter van den Bond
voor Groote Gezinnen Jhr. Mr. P. v.
Mee uwen. .
Als sprekers waren uitgenoodigd Pater

Justinus Janssen O.F.M. en baron H. v.
Lansweerde resp.. leider van het Lande-
lijk Comité "Ge:z;lnsfilm" en voorzitter
van het hoofdbestuur van Filmfront.
De v a 0 r zit ter wees er op, dater

voo~ ons katholieken speciaal, op het
gebied van de film een groote achter-
stand moet worden ingehaald. Daarom
is het verheugend, dat in ons land zich
een comité, heeft samengesteld waardoor
men hoopt dezen achterstand te niet te
doen.
De voorzitter deelde mee, dat de eere-

voorzitter van het comité, de deken dezer
stad, tot zijn spijt verhinderd was deze
vergadering bij te wonen. Hij had echter
door middel van een sympathiek schrij-
ven, blijk van belangstelling gegeven.
Nadat het R. K. Mannenkoor "Bel

Canto" onder leiding van den heer Fons
Suurs eentge liederen ten gehoore had
gebracht, kreeg baron H. van Lams-
weerde het woord.

DIE BOSSCHENAREN GAAN HET SPEL
VAN BEATRYS SPELEN.
Ridders, roovers, nonnen, jonk-
vrouwen, kinderen, treedt naar
Voren nu.

Het is ons bekend dat langzaam-aan
de sfeer rond de groote stadsfeesten
groeit. Er zet zich gestadig aan belang-
stelling en medeleven vast, groep voor
groep komt in beweging voor een waar-
dige viering der eeuwen die onze stad
roemruchtig maken. Dien goeden naam

, zal zij gestan~ doen. Het volk van nijve-
I ren en kunstliefhebbers dat de grootheid
i "'Jrmden onzer stad, bestaat nóz en dus
I is een feest als dit niet mogelijk zonder

I
een of meer daden van artistiek belang.
Laten wij aannemen, rustig vertrouwend

I
op de energie van o.nze beVOlkin.g en op
haar smaak, dat het meerdere daden
worden. En een dier daden is de groet-
sche enscèneering van "Das Mirakel",

. het spel van Beatrys.
Wie ten vcrigen jare (l033) in Nijme-

gen het marktspel zag van "Marieke
van Nimwegen", en die zijn eigen stad
en haar geestelijk .leven liefheeft moet
toch [aloerseh zijn geweest óp dit
schoone evenement. Heel de stad was in
actie om een daad van. kunstzin te
stellen, waardoor haar glorie steeg boven
de middelmaat van rustig voortschrij-
dend burgerdom. En is onze stad er niet
één, die steeds. boven de middelmaat uit-

P-:i~"" I o;_ :h........... ri'..l~,..;o 1zon~ ua..: nuit

VRAGEN VAN HET RAADSLID
JANSEN.

Door het raadslid, den heer W. Jansen.
zijn de. volgende vragen gericht aan' den
voorzitter van den gemeenteraad:

1. Kan u edelachtb. de redenen
mededeelen waarom het besluit van den
gemeenteraad. om de georganiseerde
werkloozen eenmaal per dag te' laten
stempelen, nog niet is •uitgevoerd, ter-
wijl de minister daartegen geen be-
zwaar heeft?

2. Is het u edelachtb. bekend, dat er
bij den bouw van het nieuwe politie-
posthuis aan den Orthenscheweg, een
metselaar werkt, die buiten Den Bosch
woont? Zoo ja, wil u edelachtb. dan be-
vorderen, dat er Bossche werklieden aan
het werk gesteld worden, om reden dat
er hier ter stede vele .metse'r r rs zonder
werk zijn.

BURGERLIJKE ST.t~~m.

20 Februari.
Geboren.

M., d. v. P. van Hoorn en A. van Heck.
Gehuwd .

A. Dijkman en V. Bonte.
Overleden.

G. van Roosmalen, 60 j., echtgen. van
H. Brands. - W. Lievens, 4 weken.

I-Richting- Verkeer
Dit roode bord met
witte streep beteekent:
gesloten voor alle ver-
keer in deze richting~------.;......
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kom: u er Er is nog een aanwijzing aanwezig dat de
de verdachte diverse motieven had om den moordfeit op

dit is ge-

Het requisitoir.
nrscn 20 JAAR GEVANGENISSTRAF

De verdediging.

(Wij laten hieronder nog volgen het requi-
sitoir van den advocaat-generaal en het plei-
dooi van mr. Roobol, reeds opgenomen in een
deel van ons extra-nummer van gisteren).

"-
Wat de Rut aan Rijksveldwachter van
Mierlo vertelde.

Circa kwart over 8 werd de geschorste zdt-
ting hervat. De griffier deed voorlezing van
de verklaring welke van der Elzen voor- de
Rechtbank had afgelegd. Op verzoek van mr.
Massink werd nog als getuige gehoord H. J.
van Mierlo, rijksveldwachter-brigadier te Ros-
malen.

Deze zou een en ander weten te' verklaren
omtrent het gedrag van "de Rut".

Hel slachtoffer Geuit de Bie.

Op verzoek van mr. RooboJ l'erd de Rut uirt
de gevangenis gehaald, daar dêze daar ook bij
moest zijn. Mr. Roo bol sprak zijn verbazing
uit dat van ddt feit geen proces-verhaal in het
dossier lag.

Advocaat-generaal: Hoe
hij om daaraan te denken.

Mr. Roo bol: U bent van dit
hoogte gesteld. Ik wil weten' hoe
schi cd.
. A d v 0 c a 'a t-g ene I' a al: Ik wensch daar
niet op te antwoorden.

Inmiddels wor-dt "de Rut" binnengebracht.
Getuige Van :M i e I' I 0 zei toen dat hij op

, 22 Januari van d.it jaar "de Rut" naar Boer-
mond 11a(l vergébracl1t.

Tijdens het transport zei "de Rut" regen ge-
tuige "Piet de Bie heeft me bekend dat hij
Gerrit de Bie had doodgestoken. Hij zou dit
niet hebben verklaard, indien hij zelf niet van
den moo I'd was verdacht.

"De Rut" had aan getuige ook verklaard dat
hij op de mar-échaussée-kazerne was mishan-
deld.

"D e Ru t" zei dat hij niet aan den Rijks-
veldwachter heeft verteld dat Piet de Bie hem
een bekentenis had al'gelegd.

WeI heeft hij'gesproken over Boeyen en over
de maréchaussée's en over de mishan.deli ng
door de marechaussee.

"De Rut" ontkende met "geweld" dat hij
tijdens het transport over Piet de Bie heeft ge-
-sproken.

Ver d ach te: Mijnheer de pr-esident vraagt
aan de Rut of ik hem een bekentenis heb ge-
daan.

Pre sid ent: Hij weet niets meer.
DeR u t: Ze hebben me suf geslagen.

Moord ten laste gelegd.

De advocaat-generaal mr. W. Mas sin k
hield hierna zijn requisitoir ..

Spr. begon met te zeggen, dat vele bewoners
van het Schayksche veld, vooral de jongeren,
onder appr-obatie van de ouderen, bezield zijn
met een duivelsehen geest.

De misdrijven, daar uit gebroeid, zijn zoo
hemeltergend dat de regeer-ing aan de maré-
chaussée de moei lijke taak heeft opgedragen,
dit gebied speciaad te bewaken en de gepleegde
misdrijven te achterhalen.

Aan de Justitie is de taak dergelijke mis-
drijven zwaar te straffen,

Op 8 Augustus is Gerrit de Bie op beest-
achtige wijze vermoor!Ï. Niemand .~'1der? d~?
de ver-dachte heeft dit afschuwelijk misdr-ijf
hegaan.

Toen de moord was geschied zijn d'e maré-
chaussée's naar de .woning van vrouw Ceelen
gegaan alwaar zij de verdachte aantroffen. Deze
was schuwen lag met zijn hoofd op tafel. Zijn
gezicht zat vel schr ammen. Deze zelfde schuwe
houding had hij aangenomen toen de vader
van het slachtoffe hem kwam bezoeken. De-
.zelf'de schuwe houding bad hij aangenomen op
de fabriek.

Hoe komt deze verdachte aan de schrammen
in zij'n gezicht.

Hij heeft hiervoor diverse tegenstrijdige ver-
klaringen gegeven.

Bij het onderzoek is komen vast te staan
dat de schoenen en kleeren van den ver-dachte,
welke hij voor den moord gedragen heeft, na
den moord gewasschen zijn.

Waarom zijn deze objecten gewasschen? Na-
tuurlijk omdat er iets gebeurd is, dat het dag-
licht niet mag zien.
Het misdr-ijf moe, omstreeks half twa-alf ge- ,

beurd zijn. Verdachte zegt dat hij omstreeks
half elf te bed las. Er zijn getuigen die dit
komen bevestigen, "maar de getuigen zijn niet
zeket in hun verklari n "en, dus de reconstruc-
He van het Uur behoeft" zeker niet in het voor-
deel van verdachte te worden gemaakt.

Waarom heeft ver-dachte zijn schoenen ge-
wasschen ?

Was de ver-dachte in het bezH van een mes'?
De verdachte en de famllie Ceelen zeggen

van niet.
Maar is het mogelijk dat een Ossenaar van

deze reputatie zonder mes in zijn zak loopt?
Dat is onmogelijk,

Dan komt noz de verkIaring van "de Rut"
waa'rtegen de v,tfrdediger een ~tormJoop is be-
gonnen.

Mr. Roo bol: "Nee!1 mijnheer de advo.ca'a,t-
generaal: De RUit is self naar den Pres!dent
gegaan en heeft gezegd: "Ik heb een memeed
gedaan". U moet -mij niet van a II e s hesehul-
digen.

Advocaat....g,en,erQ1aI: DGs, u hebt
schuld?

Mr. Roo bo I: Zeker, ik heb schuûd ; doch
niet in deze zaak.

D e A d v 0 c a a t-g e n e r a ,a1 gaat dan door
met zijn requisitoir en wanneer mr ...Roebot
hem weer eens interrumpeed wordt hij door
den president tot de orde geroepen.

De advocaat-zeneoaal is van meenmg d,at
toen "de Rut" uit eigen beweging bij de. mhare.
chaussée kwa-m verklaren dat Pdet de BIe ell!
bekend had drat hij Gerr'it de Bie had ver.
moord, hij de volle waarheid sprak.

De verdediger- heeft een stormloop onder.
nomen tezen den getuige Boeyen. Het was aan
het Park~t bekend dat zulks zou . geb.eure.n:
doch de stormloop van den verdedlI,ger IS mis,
lukt. Het is komen vast te staan door d~ ver.
klar-ing van den getuige Boeyen, dat Plet de
Bie niet om half elf te bed lag.

De aanwijzingen dat verdachte. ~en moord
moet· bedreven hebben worden zeer versterkt
door het rapport van dr, Hesselink. Deze ver.
klaart dat de spatjes bloed welke op de pet van
den verdachte zijn aangetroffen, nog verscll
waren en dat het bloed behoorde tot de bloed_
groep A. B., dus tot het bloed van het slacht.
offer.

te bedrijven.
Zijn verhouding met vrouw Ceelen; de ver-,

houding van het slachtoffer met vrouw Ceelen;
de jalouzie van den verdachte toen hij bemerkte
dat Gerrit de favoriet was. Daarom ook die 67
messteken die !.g dglly drift zijn toegebracht.

Is deze verdachte in staat om zulk een mis,
drijf te plegen. De moeder van het slachtoffer
heeft gezegd dat Piet de Bie een groote deug,
niet is en tot alle misdrijven in staat is.

Alles wijst er op dat deze verdachte en nie-
mand anpers deze moord heeft begaan.

Hij heeft hef slachtoffer naar een afgelegen
plaats gelokt en van achteren onverhoeds aan-
gevallen.

Dat lekken naar een afgelegen plaats duidt
aan dat er bij den verdachte voorbedachte rade
aanwezig was.

Hij heeft dat plan van te voren beraamd; er
heeft kalm beraad en overleg plaats gehad.

De Rechtbank heeft hem veroordeeld
wegens doodslag. Spr. legt hem moord
ten laste. Gezien zijn jeugdige leeftijd
wil hij geen levenslange gevangenisstraf
eischen, doch eischt een gevangenisstraf
van 20 jaren.

Mr. Roobols pleidooi.

Voor dat mr. Roobol zijn pleidooi begon,
vraagt de president hem of hij persisteert bij
zijn verzoek om de beide. wachtmeesters wegens
meineed te doen vervolgen.

Spr. begon te prortesteeren tegen de wijze
waarop deze zaak is onderzoc.~,t. .

Het is meer dan onrnenschelijk dat getuigen
met zweepslagen worden gedwongen verklarin-
gen af te leggen, welke zij niet wenschen af te
leggen.

Ik hoop dat het door middel van. de pers door
geheel Nederland bekend zal worden gemaakt
aan welk misdrijf de maréchaussée's zich heb-
ben schuldig gemaakt.

De taak van den verdediger is niet aange-
naam vooral niet wanneer hij in botsing komt
met de meerring van den procureur-generaal.

Doch ondanks dit feit zal hij zijn plicht doen.

Spr. valt dan direct het rapport aan van Dr.
Hesselink en bewijst uit de geschiedenis dat de-
z-e deskundige van het O. M. niet onfeilbaar is.

Spr. komt dan tot de verklaringen van "De
Rut", Deze heeft gesmeekt: Och geloof me toch
eindelijk: "Ik heb een meineed gedaan."
, "De Rut" heeft voor de. rechtbank gelogen,
doch vanmorgen heeft hij de waarheid gespro-
ken.

"De Rut" moet nu geloofd worden.
Af te keuren is dat in 1935 de procureur-gene

raaI geen onderzoek heeft doen instellen, zoo
dra hij wist dat de wachtmeesters der marè

~baussée's zich aan mishandelingen hadden
schuldig gemaakt.

Pleiter kan den moordenaar aanwijzen.

Schandelijk is 'ook dat de wachtmeesters op-
zettelijk een proces-verbaal dat ten gunste van'
den verdachte is, hebben zoek gemaakt. Of be-
staat er misschien een geheim dossier waarin
die stukken worden bewaard?

Spr. breekt dan de getuigenverklaringen af
van den getuige Boeijen en de getuigenverkla-
ringen van den vader van het slachtoffer.
Spr. wijst dan nogmaals op het feit dat de

rnaréchaussée's, belast met het onderzoek alles
edaan hebben om den verdachte de gevange-

~is in te jagen en daartoe een hoop middelen
bebben gebruikt welke niet toelaatbaar zijn.
Zijn er geen anderen die dit misdrijf hebben

kunnen begaan. '

Spr. kan den moordenaar aanwijzen,
doch heeft daarvoor de hulp noodig van
den procureur-generaal. Doch kan hij op
deze hulp rekenen; Neen! want de procu-
reur-generaal heeft alles gedaan. om het
onderzoek van den verdediger te bemoei-
lijken. ",00

Er zijn andere ~eu We Illude ;on 1 J J

om Gehit de Bie te .vermoorden. Wie zijn die
personen? Vraagt het aan den vader van het
slachtoffer? Die weet er meer van!

Vraagt het aan "De Benkert", die weet er
ook meer van.

Wij moeten naar den moordenaar gaan zoe-
ken.
Het is een zware taak die ik op me heb ge-

nomen. Dank van den verdachte verwacht ik
niet.

Dank van de justitie verwacht ik ook niet.
Deze verdachte had geen motief om een

moord te doen; hij had geen motief om zijn neef
Gerrit te vermoorden. Hij heeft het niet gedaan.
Een ander heeft het gedaan. .
Ik heb aanwijzingen gegeven aan den Procu-

reur-Generaal wie de moordenaar is. Hij kan
daar gebruik van maken als hij wil.

Er is geen bewijs dat de verdachte zich
aan dit misdrijf heeft schuldig gemaakt,
en daarom vraag ik vrijspraak voor den
verdachte en verzoek het Hof onmiddel-
lijk uitspraak te' doen -.

De advoeaat-generaal verontwaardigd.

De A d 'v 0 c à a t-G e n e I' a a I valt in zéér
scherpe bewoordingen mr. Roobol aan. De ver-
dediger heeft gezegd dat hij een zéér onaange-
name taak heeft te vervullen en dat hij geen
dank van de Justitie krijgt.
Dit komt omdat hij zeer onbeschaamd op-

treedt. . .

Onbeschaamd en schandelijk is het dat mr,
Roobol beweert dat de Procureur-Generaal on-
danks het feit dat hij de overtuiging heeft dat
de verdachte onschuldig is, toch nog 20 jaar
gevangenisstraf eischt. Dit is schandelijk.

Zoo als ook zijn optreden schandelijk is!

Mr. Roo bol zegt: ;\ls ik iets heb gedaan,
wat niet goed is, dan vraag ik daarvoor mijn
excuus, doch ik heb het gedaan in het belang
van het recht.

De ver d ach t e wordt naar voren geroe-
pen.

Pre sid ent: Hebt U nog iets te zeggen?
Ver d ach te: Ik .ben onschuldig,

/_.

De President deelt mede dat het Bqf over 14
dagen uitspraak zal doen.



Het gerechtshoi uit
Den Bosch in Oss.

In verband met de moordzaak ..
De Bie.

§ Gisterenmorgen brachten vier leden van de
Strafkamer van het Gerechtshof tezamen met
den advocaat-generaal uit Den Bosch een be-
zoek aan Oss.
Zooals men weet zal op 20 Februari a.s. de

geruchtmakende moordzaak de Bie in hooger
beroep worden behandeld. Tegen tien uur arri
veerden zij met twee auto's aan de marechaus-
sée-kazerne aan den Heesche-weg. Even nadien
gingen zij vergezeld van 'n 5-tal marechaussée's
in de richting Berchemsche weg.
Wachtmeester de Gier, die tezamen met

wachtmeester Curfs het onderzoek op zoo'n
succesvolle wijze heeft gebracht, leidde het ge-.
zelschap allereerst naar "de Gement" onder de
gemeente Berchem waar het slachtoffer de Bie
in den middag van 9 Augustus door zekere van
Uden vermoord werd gevonden.
De geheele situatie werd terdege opgenomen,

waarna men te voet den tocht voortzette, nu
naar de woning van mej. C. die in deze moord-
zaak een groote rol heeft gespeeld. Achter haar
voormalige woning op het Schayksveld werd
alles goed opgenomen en de afstand tot de
plaats waar het lijk werd gevonden werd bere-
kend. Van daar af gingen zij via de Neerveld-
straat, lang de woning van den vader van den
verdachte, naar "de Meer" en vertoefden eeni-
gen tijd op de plaats waar geruimen tijd nadat
het misdrijf had plaats gehad, het r ijwicl van
het slachtoffer door vader de Bie was gevon-
den.
De belangstellenden werden op behoorlijken

afstand gehouden. Ruim anderhalf uur heeft het
bezoek aan genoemde plaatsen geduurd. Hierna
keerden zij per auto naar de kazerne terug.
Het wachten is nu op 20 Februari.

MOORDZAAK
GERRIT DE BIE.

Ondergeteekende verzoekt
den schrijven van den anonie-
men brief die aldus begint:
Weled. Gestr. Heer.
Wie waagt zijn hoofd voor
200 gld., niemand nog niet
al werd dit bedrag me.t
10 vermenigvuldigd,

en geschreven is ongeveer
Oct. 1933, om een onderhoud,
geheimhouding verzekerd. De
schrijver kon gelijk hebben,
gegevens van ondergeteeken-
de komen met het schrijven
overeen.

ROOBOL,
Advocaat, Arnhem----

\
Moordzaak Gerrit de Bie.
Ondergeteekende verzoekt

den schrijver van den ano-
I niemen brief, die aldus
,begulT,:
I Weled. Gestr. Heer.

Wie waagt zijn hoofd
voor 200 gld., niemand
nog niet al werd dit
bedrag met 10 verme-
nigvuldigd,

en gesehireven is ongeveer
Oct. 1933, om een onderhoud,
geheimhoudingverzekerd.De
schrijver kon gelijk hebben,
.gegevens van ondergetee-
kende komen met het
schrijven overeen.

'ROOBOL,
Advocaat, Arnhem.
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DE MOORDZAAK VAN
BERGHEM.

EEN NIEUWE WENDING IN DE
MOORDZAAK TE BERGHEM?

Mr. Roodbol stelt zich van de
zaak op de hoogte.

Mr. Roobol wil De Bie gratis
verdedigen.

Naar wij vernemen stelt mr. H. H. Roobol
uit Arnhem, wiens optreden men zich herinnert
van de moordzaak Giesen-Nieuwkerk pogingen
in het werk zich met de moordzaak-cte Bie uit
Bergehem te bemoeien.

Naar men weet is P. de Bie als verdacht van
moord op zijn neef Gerrit, door de Rechtbank
t~ Den Bosch veroordeeld tot 15 jaar aevanze-
nisstraf. " - - "

De officier van Justitie mr. Dubois, die le-
venslange gevangenisstraf heeft geëischt, heeft
hooger beroep t~gen dit vonnis aangeteekend.

Ook d~ verdediger va~ P. de Bi~, mr, Schip-
perun UIt Den Bosch, gmg van dit vonnis in

I hooger beroep. .
Het Gerechtshof. va.~ Den Bosch, dat deze

zaak te behandelen kr-ijgt, gaae zelf in Oss zich
van de plaatselijke toestanden en omstandizha.
den op de hoogte stellen. - "

Doéh niet het Hof-alleen; ook mr. Roebol
ging naar Oss en verbleef daar eenige da-
gen, nadat hij van tevoren aan mr. Schip-
perijn alsmede ook aan den verdachte P. de
Bie en diens vader, schriftelijk had mede-
gedeeld, dat hij De Bie grr.tis ZO~l verde-
digen mits er kans .s op vrijspraak.

KANS OP HERZIENING VAN
HET VONNIS?

Naar wij vernemen stelt mr. H. H. Roobol
uit Arnhem, wiens optreden men zách herin-
nert van de moordzaak Giesen-Nieuwkerk po-
gingen in het werk, zich met de moordzaak
De Bie uit Berghem bezag te houden.
Naar men weet is P. de B., als verdacht van

moord op zijn neef Gerot, door de rechtbank
te Den Bosch veroordeeld tot vijftien jaar ge-
vangenisstraf. Tegen dit vonnis is hooger be-
:roep aangeteekend. Mr. Roobol heeft aan mr.
Schipperijn, advocaat van verdachten alsmede
ook aan verdachte P. de B. schriftelijk mede-
gedeeld, dat hil de B. gratis zal verdedigen,
mits er kans is op vrijspraak.
Omtrent deze zaak weet het "Hgz." nog het

volgende mee te deelen:
Om meer dan één reden is deze kans aan-

wezig. Het is n.l. niet onmogelijk, dat de kroon-
netuige in deze zaak n.I de 22-jarige oppermanH. A. van der P., bijgenaamd ..De Rut",
zijn verklaringen afgelegd voor de Rechtbank
te Den Bosch zal herroepen.

Opmerkelijk is dat in de andere zaken n.l.
den dr.ankdiefstal te Schayk en den roofover-
val te Deurne, waarvoor Piet de B. eveneens
terecht heeft gestaan, ook deze Váh der P. de
kl'aangetuige .was. Opmerkelijk is ook dat voor
de Rechtbank te Roermond Van der P. op de
oude Ossche rnanier van niets meer afwist.

Zou hij zich thans ook weer méér Ossche-
naar, dan kroongetuige voelen en niets meer
weten of mogelijk zijn verklaring~n afgelegd
voor de Rechtbank herroepen?
Naar men ons mededeelde zijn er sympto-

men, die daarop wijzen. ,
Een andere mogelijkheid, dat Piet de B. vrij-

spraak zal verkrijgen, bestaat hierin, dat ge-
tuigen à décharge voor het Hof zullen komen
verklaren, dat P. onschuldig is.
Mr. Roobol is druk doende deze getuigen

op te sporen.
Een groot aantal zou reeds gevonden zijn.

;Voor de Rechtbank waren er geen!
Eèn andere zaak is, wat er gedacht moet

worden over het optreden van mr. Roobol.
. Het wordt in strijd met de usance geacht en
bij de betrokken magistraten heeft het dan ook
tin hooge mate bevreemding gewekt.

De Officier van Justitie, mr, J. Dubois, kan
er ook niet mede accoord gaan.
Défirntief '.is echter nog niets geregeld daar

mr. Roobol nog geen verklaring op de griffie
heeft gedeponeerd evenmin als de verdachte
Piet de B.
Wij vernemen nog dat de strafzaak in hoo-

·ger beroep op Woensdag 20 Februari om tien
uur voor het Bossche Hof zal behandeld wor-
den.

Kans op vrüspraak?

O~ meE;~ dan é,én relren is deze kans aan-
weZl.g. ~et IS n.l. niet onmogelijk, dat de kroon-
getuige III deze zaak n.I. de 22-jariere opperman
~: A. van der Putten, bijgenaamd "De Rut",
ZIJn ver-klaringen afgelegd voor de, Rechtbank
te Den Bosch zal herroepen.

Opmerkel~jk is dat in de andere ·zaken n.l.
den drankdiefstal te Schayk en d~.p roofover-
val te Deurne, waarvoor Piet de BIe eveneens
terecht heeft gestaan, ook dez , Van der Putten,
de kroongetUIge. was. Opmerkelijk is ook dat
voor de Rechtbank te Roermond Van der Put-
ten op de oude Ossche manier van niets meer
afwist.

Zou hij 'zich thans ook weer méér Ossche-
naar, dan kroongetuige voelen en niets meer
weten of mogelijk zijn verklaringen afereleerd
voor de Rechtbank herroepen? " '"

Naar men ons mededeelde zijn er sympto-
men, die daarop wijzen. .

Een andere mogelijkheid, dat Piet de Bie
vrijspraak zal verkrijgen, bestaat hierin,
dat. getuigen à décharge voor het Hof zul-
len komen verklaren, dat Piet onschul-
dig is.

Mr. Roohol is druk doende deze getuigen
op te sporen. _

Een groot aantal zou 'reeds gevonden zijn.
Voor de Hechtbank waren er geen!

Een andere zaak is, wat er gedacht moet wor-
den over. het optreden van mr .. Roobol. .
. Het wordt in strijd met de usance geacht Em bij
de betrokken magistraten heeft het dan ook in
hooge mate bevreemding gewekt.

De officier' van justitie, mr. J. Dubois kan er
ook niet mede accoord gaan. ' .
Definitief is echter nog niets geregeld daar

mr. Roobol nog geen verklaring op de griffie
l heeft gedeponeerd, evenmin als .de verdachte
Piet de Bie. -

20 Februari behandeling der zaak.

Wij vernemen nog dat de strafzaak in hoo-
ger beroep op Vo.Toensdag 20 Februari om
tien. uur voor het Bossche .Hof zal behan-
deld worden.

DE MOORD OP GlJ:RRIT DE BIE.
Naar wij thans vernemen zal P. de

Bie bij de behandeling zijner zaak voor
het Gerecht.shof alhier verdedigd Wor-
den door Mr. Roobol te Arnhem.

iDE l\'lOORD OP GERRIT DE BIE.
Thans kan definitief worden gemeld, dat P.

de B. bij de behandeling zijner zaak voor het
Bossche Gerechtshof zal worden verdedigd door
mr, Roobol.



DE MOORD TE OSS.
Naar wij vernemen staat hetvolstrekt

nog niet vast dat verdachte P. de B., uit
Oss, veroordeeld tot 15 Jaar gevangenis-
straf wegens den moord op zUn neef
Gerrit de Bie" door Mr. Roobol. te
Arnhem in hooger beroep voor het Ge-
rechtshof zal worden verdedigd.

Mr. RDobol heeft verdachte nog nooit
gezien, en ook nimmer geschreven, zoo-
als in de pers werd vermeld.
Wél heeft zich de vader van verdachte

naar Mr. Roobol begeven met verzoek
eens naar Oss te willen komen. Tegen
betaling heeft Mr. Roobol aan dat ver- !
zoek voldaan en begaf zich ook deze I
week naar Oss.
Volgens vader en dochter de B. was

verdachte in den avond van den moord
thuis. Indien die verklaring op waarheid
berust dan, zoo heet het, is verdachte
onschuldig.
't Zal nog moeten blijken en moeten

bewezen wordent

DE MOORDZAAK DE BIE.

Mr. Roobol verdediger.
Naar men ons mededeelt heeft mr. Roobol

tbans definitief besloten op te treden als ver-
I dediger van P. de Bie, in de moordzaak Berghem,
iwelke zaak zooals bekend op 20 Februari a.s,
voor het gerechtshof te Den Bosch wordt be-
handeld.

Voor zijn onderzoek is Mr. RooboI zes maal
in Oss geweest en bevond zich Zaterdag in Den
IBosch om de noodige maatregelen te treffen.

Mr. Roobol bezocht den veroordeelde alhier
in het Huis van Bewaring.

Mr. Roobol zal de verdediging voeren op
verzoek èn van vader de Bie èn van diens zoon,
den verdachte.
, De "Prov. Ct." verneemt van Mr. RooboI dat,

' deze in verband met gegevens betreffende de I
I zaak-De Bie Zaterdag 1.1. een telegram zond aan,

I
den minister van Justitie, waarbij mr. Roobol'
verzocht aan mr. Baron Speyart van Woerden,
procureur-generaal te Den Bosch, een onder-

I zoek te willen opdragen naar de juistheid van I
bedoelde belangrijke mededeelingen.
, Volgens Mr. Roobol staat het vast, dat ver-
dachte Piet de Bie, in den avond van den moord
thuis was in de ouderlijke woning en hij niet
schuldig is aan het hem ten laste gelegde.

Van andere zijde verneemt het blad, dat -
volgens' een uitlating van Mr. Roobol - de
verdediger den moordenaar kan aanwijzen en
mr. Roobol beslist zou geweigerd hebben zich
met de zaak te bemoeien indien hii er niet zeker
van was de gronden overtuigend te kunnen
aanvoeren tot zijn pleidooi tot vrijspraak van I
Piet de Bie.

GERECHTSHOF.
De moordzaak De Bie te Oss.

Als reeds gemeld, zal MT. &00001
verdediger zijn van Piet de Bie bij de
behandeling der strafzaak in hooger
beroep wegens den doodslag op zijn neef
Gerrit de Bie te Oss.

Voor zijn onderzoek is Mr. Roobol
zes maal in Oss geweest en bevond zich
Zaterdag in Den Bosch om de noodtge
maatregelen te treffen.
Mr. Roobol bezocht den veroordeelde

alhier in het Huis van Bewaring.
Mr. Roobol zal de verdediging voeren.'

op verzoek èn van vader de Bie èn van
diens zoon, den verdachte.

Wij vernemen van Mr. Roobol dat deze
in verband met gegevens betreffende de
zaak-De Bie Zaterdag l.I. een telegram
zond aan den Minister VlW Justitie,
waarbij Mr. Roobol verzocht aan Mr.
Bàron Speyart van Woerden, procureur-
generaal te Den Bosch" een onderzoek
te willen opdragen naar de [uisthedd van
bedoelde belangrijke mededeelingen.
Volgens Mr. Roobol staat het vast, dat

: verd'achte Piet de Bie, in den avond van
\ den moord thuis was in de ouderlijke
I woning en hij niet schuldig is aan het
hem ten laste gelegde.
Van andere zijde vernemen wij, dat

- volgens een uitlating van Mr. Roobol
- de verdediger den moordenaar kan

I aanwijzen en Mr. Roobol beslist zou ge,
, welgerd hebben zich met de zaak te be-
I moeien indien hij er niet zeker van was
i de gronden ovrtulgend te kunnen aan-
voeren tot zijn pleidooi tot vrijspraak,
van Piet de BIe.

DE MOORD OP GERRIT DE BIE

De veroordeelde P. de Bie zou de
schuldige niet zijn.

EEN UITLATING VAN MR. ROODBOL.

De "Prov. N-Br. en '5HeN. Crt." meldt:
"Zooals .reeds is medegedeeld zal Mr. Roobol
verdediger zijn van P. de B., bij de behande-
ling der zaak in hooger beroep wegens dood-
slag op zijn neef Gerrit de Bie te Oss. Voor
zijn onderzoek is Mr. Roobol zes maal in Oss
geweest en Zaterdag bevond hij zich in Den
Bosch om de noodige maatregelen te treffen.
Mr. Roobol bezocht den veroordeelde in het
Huis van Bewaring te Den Bosch. Mr. Roobol
zal de verdediging voeren op vevzoek vatl den
vader van den veroordeelde en op verzoek
Van P. de B. zelf.
Wij vernemen van Mr. Rcobol, dat deze in '

verband met gegevens betreffende de zaak de
Bie Zaterdag j.l. een telegram aan den minis-
'ter van JustLtie zond waarbij hij verzocht aan
Mr. Baron Speyart van Woerden, procureur- I
generaal in Den Bosch, een onderzoek te wil- '
len opdragen naar de juistheid van gedane

, belangrijke mededeelingen. Volgens Mr. Roo-
bol staat helt vast, dat de verdachte P. de B.
in den avond van den moord 1ihuis was, in de
ouderlijke woning en dart hij niet schuldig is
aan het hem ten laste gelegde.
Van andere zijde vernemen wij, dat volgens

een uitlating van Mr. Roobol, de verdediger I
den moordenaar kan aanwijzen. Mr. Roobol zou
beslist geweigerd hebben zich met de zaak te
bemoeien, indien hij er niet zeker van was de
gronden overtuigend te kunnen aanvoeren voor
zijn pleidooi tot vrijspraak van P. de E."



o. MOO.... k ...... P... BI... Oss " Woensdag IR Iaooger. buoep. ~ het &-ht.hof te elft Botch b.... ""11i. DIt
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O. burg.m •• st.r van Oss, d. h•• r J. F.
Ploegmaken (m.t bontkraag) en linksachter
hem d. g.me.nte-secretaris betreden "'t
gerechtsgebouw t. den Bosch, waar Wo.n ..
dag de behandeling In hooger beroep begon
van-de moordzaak D. Bie uit Oss. Op den
achtergrond de Ossenaren. die niet bij d.

:Eittingwerden toegelaten



Hef De~::: ~t ~:~gh=:dat hij op tijd ,n p~t,.oor-l
\. -- Behandeling der strafzaak meld opzettelijk Gerardus Johannes de I

in hooger beroep. Bie zwaar lichamelijk letsel heeft toege- '
braent door opzettelijk met dat doel,

Op den laatsten dag van het jaar 1934 Gerardus de Bie voornoemd met een mes,
viel de uitspraak in de strafzaak tegen althans met een scherp voorwerp. met i

P. de B. te Oss. Wegens doodslag, o~. 8 kracht en geweld meerdere slagen, steken I
Aug. 1933 te Berghem gepleegd op Zijn en sneden in hals, borst en rug toe te '
neef Gerrit de Bie, werd de straks 20- brengen, tengevolge waarvan ~eze ,mee:' ,

I jarige veroordeeld tot een gevangenis- dere zwaar lichamelijk letsel uitmakene .
straf voor <len tijd van 15 jaren. De sub- verwondingen bekwam en dientengevolr
stituutofficier van justitie Mr. Dubois Is overleden.
had wegens moord levenslange gevange- Althans: dat hij op tijd en plaats voo
nisstraf geëischt. meld opzettelijk mishandelend genoer
Het is nauwelijks twee maanden ge- den Gerardus Johannes de BIe met e(

leden, dat we de voorgeschiedenis van dit mes althans met een scherp voorwel
lugubere drama releveerden en uitvoerig gewelddadig heeft gestoken, gesneder

Iverslag gaven van de behandeling voor geslagen, gestooten of gestompt, terige- ,
de rechtbank. volge waarvan deze bloedend werd ver-
De arbeider P. W. de B., geboren te Oss, wond en is overleden.

11 Maart 1915, heeft voor de Rechtbank Aldus desdagvaardlrrg. . . ..
terecht gestaan, verdacht ter zake, dat Vandaag speelt zich een meuw bedrijf
hij op of omstreeks 8 Augustus 1933 te van dit drama af. ,; .
Berghem. althans te Oss opzettelijk en De jeugdige verdachte staat in hooger
na in kalm overleg en rijp beraad het beroep terecht voor h~t Gerechtshof' al-
plan daartoe te hebben gevormd Gerar- hier. ,
dus Johannes de Bie van het leven heeft Het Hof is samengesteld als volgt:
beroofd, door opzettelijk met dat doel Jhr. Mr. Van Meeuwen, voorzitter; Mrs.
met een mes althans met een scherp Van Bortel en Van der Veen, raads-
, voorwerp, met kracht en geweld Gerar- heeren; Jhr. Mr. Verhejjen, sUbst~tuut-1
dus de Bie meerdere slagen, steken en griffier; Mr. Mas,'Sink"a~vQcaat-~eneraal. ,
sneden in hals, borst en rug toe te bren- Van de zijde Van het O. M. ZIJn :thans
gen, tengevolge waarvan deze dusdanige 21 getuigen gedagvaard,' .•
verwondingen bekwam, dat hij dtenten- Mr. Roobol uit Arnhem, die nu de ver-
gevolge is overleden. dediging van den verdachte op zich,heeft
Althans: dat hij op tijd en plaats voor- ~enomen, heeft bijna evenveel getuigen

meld opzettelijk Gerardus Johannes de a decharge opgeroepen.
Bie van het leven heeft beroofd door op-
zettelijk met dat doel met een mes al- Aangezien door een nieuwe regeling de
thans met' een scherp voorwerp met pers slechts nu en dan cople kan af-kracht en geweld de Bie voornoemd
meerdere slagen, steken en sneden. in geven, was b!-.ihet ter perse gaan ov~r
hals,· borst ën rug toe te brengen tenge- de behandeling der zaak nog geen copie
volge waarvan deze dusdanige ·verwon- in ons bezit.
dingen bekwam dat hij dtentengevolge is k
overleden, ".,



De drukte voor ons
kantoor.

TIJDENS DE BEHANDELING VAN
DE MOORDZAAK DE BIE.

Woensdazmorrren 20 Februari, 10 uur ..••
In Den Bosch'" w'ordt de 19-jarige arbeider

P. de Bie de rechtszaal binnengeleid.
De. Rechtbank had hem tot 15 jaar veroor-

deeld en nu kwam hij van dit vonnis in hooger
beroep.

Verdediger: Mr. Roobol. ...
In Oss schaarde zich op dat tIJdstIp· een

groepje belangstellenden voor ons kantoor,
Molenslr. 45. "De Stad Oss" zal hen toch zeker
wel van deze rechtzaak op de hoogte houden!

Half elf. Nog geen berichten en de belangstel-
ling werd grooter. Wat was dat?
, Zou onze speelale verslaggever ons in den
: steek laten?
I Even bellen naar Den Bosch.I Halloh, ja, de zitting is begonnen, noteert U
vlug even. Ik kan alleen maar copie doorgeven
als er een nieuwe getuige binnenkomt. Eerder
mag ik de rechtszaal niet verlaten.

De eerste .copy is door. Het eerste bulletin
hangt voor het raam. Men valt er op als een
tijger op zijn prooi. . ..

Men wacht. ... nieuwe ber ichten verschijnen
voor onze ramen; de oude verdwijnen echter
niet.

Mr. Roobol is al aan den gang geweest. Men
verwacht sensatie en blijft wachten. Nieuwe
bulletins, nieuwe bezoekers in het middaguur.

Er wordt voor het venster gedrongen. Men
heeft haast, want ze moeten op tijd terug zijn
op het kantoor.

Velen blijken helaas volop gelegenheid t~
hebben te blijven wachten. Zij staan er al van
10 uur af. Krijgen zij geen honger?

In den namiddag hetzelfde beeld. Steeds
grooter wordt de belangstelling, steeds voller
komen onze ramen te hangen.

Uiterst geduldig is onze bevolking. Al moest
er een uur op een nieuw bulletin gewacht wor-
den. Men bleef rustig.

Ze beseften dat wij erop gesteld waren (zoo-
als dat trouwens steeds is) om alles zoo vlug
mogelijk bekend te maken.
Tegen 5 uur kwamen heele drommen tegelijk

opzetten. Men verwachtte den eisch. Zou het
vrijspraak zijn of zou ook mr. Roobol niet in
staat zijn, hem vrij te pleiten. Het werd een ge-
spannen wachten. .
Ook voor ons.
Tusschen door rinkelde geregeld de telefoon.
"Gelukkig" daar zijn ze was het dan, doch het

bleek dikwijls, dat het dan een of andere be-
langstellende was, die naar het verloop van de
zitting vroeg, en op die manier met "De Stad
Oss" meeleefde.

6 uur.... één menschenzee.
Waar blijft toch de eisch?
Eindelijk daar was het bulletin .•••
Een zucht stijgt op uit de menigte.
Het bulletin bevatte echter slechts de mede-

deeling dat de zititng verdaagd was tot 8 uur en
dat dan de advocaat-generaal aan het woord
kwam.

Wij dachten dat nu het volk wel weg zou
trekken, maar neen, het bleef wachten, bang
dat ze hun moeilijk veroverd plaatsje in de
voorste gelederen af moesten staan.

7 uur ....
Daar is de extra editie van "De Stad Oss"

over de zittingen, Een staf van bezorgers snelt
toe, om in den kortst mogelijken tijd al onze
abonné's een ext r a o dit i e te bezorgen.
8 uur ..••
De gesehorschte zitting was hervat.
De advocaat-generaal komt aan het woord en

houdt een langdurig requisitoir.
. Buiten is het doodstil.

Op ons kantoor wachten we op de telefoon,
die ons de eisch zal melden.
Half 9. Daar gaat de telefoon.
Zenuwachtig grijpen we naar den haak.
Halloh, ja! Mijnheer is de uitslag al bekend?
'Vees mis dus! ... , Opnieuw wachten.
Buiten viel de regen ..•• men bleef wachten.
Eindelijk daar was de eisch: 20 jaar.
Dat had men niet verwacht; 't bleek voor

sommigen een teleurstelling, dat konden we
merken.

Nu werd het wachten op het pleidooi van:
Mr. Roobol.

Lang, beel lang duurde het. Steeds groeide
de belangstelling. Eindelijk, na elf uur, daar
kwam het pleidooi.

Vlug werd het bulletin gelezen en daarop
f keerde men huiswaarts. Tegen half 12.
I Nu zien we uit naar 6 Maart: naar de uit-
spraak.
. Ook dan zal "De Stad Oss" paraat zijn!

I.



P. DE BIKTOT VIJFTIEN JAAR
,GEVANGENISSTRAF

VEROORDEELD.

DE MOORD OP GERRIT DE BIE.
P. de B., te Oss tegen wien de substi-

tuut-cfflcler van Justitie Mr. Dubois
wegens moord levenslange gevangenis-
straf had geêischt, Is sooals men zich
herinneren zal door de Rechtbank alhier
ter zake van doodslag, op 8 .'-ug 1933 te
Berghem gepleegd' op zijn neet Gerrit
de Bie, veroordeeld tot vijftien jaar
gevangen isstraf.
In een buitengewone zitting, \Velke

tot laat in den avond duurde, heeft het
Gerechtshof deze geruchtmakende zaak
Woensdag 20 Februari in hooger beroep
behandeld.

De advocaat-generaal Mr. Massink
vorderde wegens doodslag twintig jaar
gevangenisstraf.
Heden heeft het Hof arrest ~ewezen.

In het uitvoerige arrest - de voorle-
zing ervan vorderde ruim een half uur
- wordt gezegd, dat het vonnis der
Rechtbank vernietigd moet worden o.m.
op grond van het feit, dat twee der op-
geroepen getuigen niet zijn gehoord, ter.
wijl er niet van blijkt, dat van het
hooren van deze getuigen 15 afgezien. ,

Het Hof acht het primair ten laste-,
gelegde (moord) niet wettig en overtut-j
gend bewezen, zoodat verd. daarvan,
wordt vrijgesproken.

Wettig en overtuigend wordt bewezen
verklaard, dat verdachte Gerrit de BIe
opzettelijk van het teven heeft beroofd.
Nadat o.m. is opgemerkt, dat de ver-

klaringen van Van der Putten aan de
wachtmeesters Curfs en De Gier, .arge-
legd in de marechaussée-kazerne als
waar worden aangenomen, wordt de
d 0 0 d sla g b ewe zen v e r-
klaard.'
Bij de bepaling der straf is rekening

gehouden met het gruwzame en weerzin-
wekkende karakter der misdaad.

Het Hof veroordeelde P. de B. tot een
gevangenisstraf voor den tijd van v ij f-
t 1 e n jar enen gaf bevel tot gevan-
genneming op grond van vrees voor ont-
vluchting.

Ver ei a. c ht e- zegt nog: Ik wOord él'
hier onschuldig ïngeholpen, er is geen,
woord 'waar van wa.t BOeyen Em v, d.
Putten zeggen. . '

De pre sid ent merkt op, dat het
Hof er anders over geöerdeeld heeft en'
deelt mede, da.t· verd, veertien dageh
tijd heeft om ~eh in. cassat1e te voor-
zien.

De ver d a coh t e, die oogenschljnlljk
rus~ig het arrest aanhoorde, wordt
daarna weggeleid.

Mr. Roobol teekent beroep in
cassatie aan.

Het Gerechtshof in den Bosch heeft Woensdag
uitspraak gedaan in de zaak tegen den 19-jarigen
P. W. de Bie uit Oss, wien moord, onderschei-
denlijk doodslag was ten laste gelegd, te
Berghem gepleegd in den avond van 8 Augustus
1933 op zijn neef den 20-jarigen Gerrit de Bie.
De. rechtbank, had hem wegens doodslag ver-

oordeeld tot 15 jaren gevangenisstraf; de advo-
caat-generaal bij het Hof. mr. Massink had
wegene moord een gevangenisstraf van 20 jaren I

tegen hem geëischt. '

Uitspraak doende veroordeelde het Hof
:De Bie wegens-doodslag tot vijftien jaren:
I • fgevangenIsstra _ I

I
De uitspraak werd bijgewoond door mr. H.'

Roohol, verdediger van verdachte en enkele le-
den van de balie. Een tiental personen was toe-
gelaten op de publieke tribune.
i Toen verdachte werd binnen geleid, wisselde
mr. Roobol een hand met hem en zei: Den
moed altijd er ,in houden, wat er ook gebeurt.
Verdachte glimlachte.
Nadat de zitting was geopend ving de presi-

dent jhr. mr. E. van Meeuwen aan met de voor-
lezing van het volledig arrest, die ongeveer drie
kwartier duurde. Onbeweeglijk, het hoofd terzij
gebogen, slechts met 'n enkelen zucht van onge-
duld aanhoorde verdachte de rustige stem van
den president.
Het uitvoerig arrest behelsde de beslissing,

dat het vonnis van de rechtbank wegens een
formeel gebrek werd vernietigd.
Twee getuigen, dr. Boele en Van Uden wa-

ren n.l. niet door de rechtbank gehoord zonder
dat in het' vonnis was vermeld, dat van hun
verhoor was afgezien.
De verdachte werd vrijgesproken van den

primair ten laste gelegden moord en schuldig
verklaard aan doodslag. Deswege werd hij tot
vijftien jaren gevangenisstraf veroordeeld.
Na voorlealngvan het arrest vroeg de presi-

dent aan verdachte: Hebt u het begrepen?
Verdachte trad naar voren en zei met een

hakkelende en bewogen stem: Ik word on-
schuldig er in geholpen door een paar getuigen
die een verhaal verzonnen hebben".

WH vernemen dat mr. Roebol onmlddellijk i
na de uitspraak beroep in cassatie heeft aan- I

geteekend. 1

2,



Overwegende dat daarmede in strijd Is gel~an-
deld met artikel 282 van het Wetboek van Straf-
vordering, dat voorschrijft. dat, .indien een op
de lijst voorkomende getuige n~.et IS versche-
nen de Rech lbank beveelt, tcnzjj met toestem-
min'" van den Officier van Justitie en den ver-
dachte van diens verhoor wordt afgezien, 1at
die getuige tegen een door haar te bepalen tijd-
stip ter terechtzitting zal worden gedagvaard
of schriftelijk opgeroepen;

Overwegende, dat wel is waar op niet-nako-
ming van dit voorschrift niet uitdrukkelijk nie-l
tigheid is gesteld, doch deze bepali ng zulk een Over wegende, dat dit in aanmerking ge.no-
su bstan tieelen vorm van het strafproces be- d," "1' '" ,h " •d,' J

I, treft, dat niettemin moet worden aangenomen, nomen, e un VIOOl"SO 11 C ven new JJSIl1ll delen

De veroo~deelil1gvan
Piet de Bie.

WAAROP HET ARREST STEUNT.

Uit het uitvoerig arrest, waarbij Piet de Bie
uit Oss, wegens doodslag op zijn neef Gerrit de
Bie in hooger beroep door het Bossche gerechts-
hof tot vijftien jaren gevangenisstraf werd ver-
oordeeld, 'publiceercn 'wij de volgende ov=r-
wegingen, waarop bet Hof zijn oordeel grond-
vestte. '

(Wl] ontvingen dit resumé te laaf om toch
nog in 011S nummer van Vrijdag te kunnen op-
nerneu.)
Het gerechtshof overweegt,

dat verdachte in prima heeft terecht gestaan
ter zake :

dat hij op of omstreeks 8 Augustus 1933 te
i Berghem althans te Oss opzettelijlt en na in
I kalm overleg en rijp beraad het plan daartoe
.Le hebben gevormd Gernrdus Johannes de Bie
i van het leven heeft beroofd, door opzettelijk
Imet daJ: doel met een mes altha us met een
scherp voorwerp met kracht en geweld Gerar-
dus de Bie meerdere slagen, steken en sneden
in hals, borst en rug toe te brengen, tengevolge
waarvan deze dusdanige verwondingen be-
kwam dat hij dientengevolge is overleden;

Althans dat hij op tijd en plaats voormeld
opzettelijk Gerardus Johannes de Bie van het
leven heeft beroofd JOOl' opzettelijk met dat
doel mel een mes althans met een scherp '. oor-
werp met kracht en geweld Gerardus de Bic
voornoemd meerdere slagen, steken en sneden
in hals, borst en rug toe te brengen, tenge volge
waarvan deze dusdanige verwondingen be-
kwam dat hij dientengevolge is overleden;
Althans dat hij op tijd en plaats voormeld op'

zettel ijk Gerardus Johannes de Bie zwaar Iicha-
meiijk letsel heeft toegebracht door opzettellik
met dat doel Gerardus de Bie voor-noemd mel
een mes althans met een scherp voorwerp mel
kracht en geweld meerdere slagen, steken en
sneden in-hals, borst en rug toe te brengen,
tengevolge waarvan deze meerdere zwaar licha-
melijk letsel uitmakende verwondingen bekwam
en dientengevolge is overleden;

Althans dat hij op tijd en plaats voormeld
opzettelijk mishandelend genoemden Gerardus
Johannes de Bie met een mes althans met een
scherp voorwerp gewelddadig heeft gestoken,
gesneden, geslagen, gestooteri of gestompt, ten-
gevolge waarvan deze bloedend werd verwond
en is over'Ieden ;

Vernietiging van het rechtbankvonnis.

Overwegende, dat blijkens het proces-verbaal
der terechtzitting van eersten aanleg d.d, 17
December 19~ de op de getui,genlijst voorko-
mende getuigen Dl', A. H. W. Boele en J. L. van
Uden niet ter terechtzitting zijn verschenen, ter-
wijl uit dat proces-verbaal niet blijkt, dat de
Rechtbank bevolen heeft, dat die getuigen tegen
een door haar nader bepaald tijdstip ter terecht-
zitting zullen worden gedagvaard of schriftelijk
opgeroepen, én uit dat proces-verbaal evenmin
blijkt, dat met toestemming van den Of'ficler- \ an
Justitie, en van den verdachte van het verhoor
dier getuigen is afgezien;

dat die niet-nakoming nietigheid tengevolge
heeft, zoodat het beroepen vonnis niet in stand
kan blijven;

Vernietigt het beroepen vonnis door de
Arrondissements-Rechtbank te 's-Hertogon;
bosch op 31 December 1934 tegen den ver-
dachte gewezen;

Vrijspraak van moord

En, alsnu opnieuwonderzoekende:
Overwegende, dat niet wettig en over-

tuigend is bewezen hetgeen de verdachte
bij inleidende dagvaarding primair is ten
laste gelegd, zoodat hij daarvan behoort te
vvorden vrijgesproken;

Spreekt den verdachte hiervan vrij;

En, alsnu verder onderzoekende:
Overwegende, dat blijkens het lel' 's-Hofs te-:

rechtzitfing voorgelezen proces-verbaal van
den rechter-conumssaris belast met de behande-
ling van strafzaken bij de arrondissements-
rechtbank te 's-Hertogenbosch d.d. 12 Augustus
1933 de verdachte aan dien rechter-commissa-
ris onder meer heeft opgegeven:
"Ik ben dien avond omstreeks half elf thuis

gekomen, naar men mij verteld heeft, daar ik
geen horloge bij mij had en ook niet op de klok
heb gekeken";

Overwegende, dat blijkens het proces-ver-
baal der terechtzitting van eersten aanleg de
verdachte aldaar naar aanleiding van de ver-
klaring van den getuige Hendrilsus Adrianus
van der Putten heeft opgegeven

"Ik heb wel met den getuige nadat ik voor
den fietsdiefstal was vrijgesproken en uit de,
hechtenis ontslagen was voor de woning van
de weduwe Van der Wielen sLaan praten, ook ~
over den moord op Gerrit de Bie. De getuige
heeft mij toen gezegd, dat er hem f 200 be-
loofd was, wanneer hij mij van kant zou
maken";

Overwegende, dat de verdachte ter 's-Hofs
terechtzitting heeft opgegeven:

dat hij in den avond van 8 Augustus 1933 bij
den getuige Ceelen is geweest en aldaar 0111-
streeks acht uur vertrokken is; dal aldaar toen
ook aanwezig was Gernt de Bie, met wien hij
toen boon en "gerengd" heeft; dat hij .dien
avond de oude geruite net droeg die hij thans'
ter 's-Hots terechtzitting aanwezig ziet en wel- I
kc pet den volgenden dag in de marechaussee- :
kazerne te Oss door den getuige Curts op hem I

in beslag is genomen;
Overwegende, dat blijkens voormelde verkla-

ringen van de getuigen de Gier, Curfs, Baars en
Wilhelmina Hendriks de verdachte op 9 Angus-
tns 1933, wanneer hem naar de schrammen 111
zijn gezicht gevraagd werd, telkens heeft opge-
geven, dat hij die den vortgen avond bekomen
had, doch betreffende de wijze, waarop Hij die
schrammen bekomen had telkens een andere
opgave heeft verstrekt, en wel:

volgens de verklaringen van de Gier en
Curfs: dat hij in het donker perrijwiel thuis-
komende in het mulle zand naast zijn woning
gevallen was en in zich aldaar bevindende
In-aarustruiken was terecht gekomen;

volgens de verklaring van Baars: dat hij een
vogeltje in de heg ha-t willen vangen en zich
daarbij in ole struiken nad verwond,

volgens de verklaring van Wilhelmina. Hen-
driks: dat hij op zijn fiets rijdende een tak
brem In zijn gezicht ha-I gekregen;

Overwegende, rial voormelde cn der lln a
tege.nSLrUdige opgaven van ue n verC!'UCihttebe~
treffende de wijze, wa.u-op hij in d-n avo ud
van 8 Augustus 1!);n schrummcn in zijn ge-
zicbt har! bekomen, aantoonen, dilt de ver-
dacbte A,'en W2;1I'h~ Id gcspr-oken heeft, en
ook dil feit tot bewijs van de tclastelcggi ng
kan mede wcr ke n :

Tle doodslag bewezen.



vervatte feiten en omstandégheden, d'ie geacht
moeten worden hier te zijn her-haald, opleve-
ren evenzoovele redengevende Ieiten en om-
standigheden, waarop steunt de beslissing
van het Hof, dart, ondanks de oritkentcnis van
den verdachte, door deze bewijsmiddelen wet-
tig en overtuigend is bewezen, met de schuld
van den verdachte daaraan, dal hij op of om-
streeks 8 Auqusius 1933 te Berghem opzette-
lijk Gerardus Johannes de Bie van het leuett
heeft beroofd door opzettelijk met dart doel
met een mes met kr-aohj Gerardus de Brie voor-
noemd meerder-a steken en sneden in hals,
borst en rug toe te br-engen tengevolge waar-
van deze dusdanige vcrwo.ndl ugen bekwam
dat hij dienéengevolga is over-leden:

Overwegende, dat het Hof aan de verkla-
ring van den jeugdigen nog geen zestien
jaar oud zijnden getuige Petrus de Bie waarde
toekent en deze tot bewijs heeft doen medewer-
ken, vermits deze door zijn houding ter 's-Hots
terechtziting den indruk maakte zich van het
gewicht zijner verklaring bewust te zijn;

Nogmaals de getuigenis van "de Rut".

Overwegende, dat het Hof de hierboven
vermelde door Hendrikus Adrianus van der
Putten op 2 November.1934 aan. de getuigen
de Gier en Curfs gedane opgave als waar
aanneemt;

Overwegende toch, dat het begin dier opgave
"Ik heb, toen Piet de Bie uit de gevangenis ont-'
slagen was, wel eens met hem gesproken. Ik hel)
hem toen gevraagd, of het waar was, dat hij zijn
neef Gerrit vermoord had zooals cle menschen,
zeiden en algemeen het gerucht was. Op een

I keer zei ik legen Piet de Bie: nu moet ik je toch
eens wat vertellen. Er heeft mij iemand f 200•..,....
beloofd, waneer ik j-ou kapot zou schieten", be-
vestigd wordt door voormelde verklaring van
verdachte ter terechtzitting van eersten aanleg:
"Ik heb wel met den getuige nauat ik voor den
fietsdiefsfal was vrijgesproken en uit de hech ..
tenis ontslagen was voor de woning van do
weduwe van der Wielen staan praten, ook over
den moord op Gerrit de Bie. De getuige heeft
mij toen gezegd, dat er hem f 200.~ beloofd was
wanneer hij mij van kant zou maken," '
dat blijkens voormelde verklaringen van de

getuigen de Gier, Curts, P. J. de Bie en L.
Boeijen voornoemde van der Putten op dien-
zelfden dag tegenover P. J. de Bie verklaard
heeft, dat de verdachte hem had medegedeeld,
dat hij den moord op Gerrit de Bie had ge-
pleegd, en dat daarop van der Putten P. J. de
Bie de hand heeft gedrukt en aan dezen ver-
giffenis heeft gevraagd, omdat hij zoolang ge:

Izwegen had;
dat blijkens voormelde verklaring van den ge ..

tuige Van Mierlo voornoemde Van der Putten
in de maand Januari 1935 tegenover dezen heeft
verklaard, dat de verdachte hem had medege-
deeld dat hij Gerrit de Bie had vermoord, er
nog bijvoegende .,anders had ik het niet gewe-
ten", en verder, dat hij in verband met deze
zaak er een zwaar hoofd in had om nog naar
Oss terug te gaan;
Overwegende, dat wel is waar voornoemde

Van der Putten ter 's-Hots Ierechtzitting onder
eede als getuige gehoord heeft verklaard: "Ik.
weet niet meer, of ik dat verklaard heb, ik ben
heelernaal suf", doch het Hof aan die verkla-
ring geen geloof hecht en wel om de volgen-
de reden:

dal'van der Putten alleen maar "sufheid';
voorwendt, wan~leer het betreft de mededeeling
van den verdachte; dat hij den moord op Ger-
rit de Bie heeft gepleegd, en daarmede zelfs
zoover is gegaan, dat hij ook nog ter 's-Hof's
rechtszitting verklaard heeft, dat hij zich zelfs
Iniet meer kan her Inner-en, of hij wel met den

j
. verdachte over den moord op Gerr it de Bie
heeft gesproken, en of hij 'wel met dezen over
f 200.- heeft gesproken, niettegenslaande de
verdachte zelf blijkens zijn voormelde verkla
ring ter terechtzitting van eersten aanleg dal
heeft toegegeven;
i dat bovendien blijkens voormelde verklaring
van den getuige van l\lierlo voornoemde van
der Putten in Januari 1935 ook tegenover dien
getuige heeft verklaard, dat ver-dachte hem had
medegedeeld, dat hij den moord op Gerrit di>
Bie had gepleegd, doch voornoemde van "del;'
Putten ter 's-Hots terechtzitting tegen die uit-
drukkelijke positieve verklaring van dien ge-
tuige in, per tin ent heeft ontkend, dat hij
tegen dien getuige gezegd heeft, dat de Ver.
dachte hem dat had medegedeeld; .

dat door die ontkentenis van der Putten zelf
,de geloofwaardigheid van al hetgeen hij tel'
's-Hof's terechtzittin g onder eede heeft ver-
klaard zeer ster k naar benerIen heeft gehaald:

dat dit evenzeer het geval is door z~jn out-
kentenis - tegenover voormelde verklaringen
van de getuigen cle Gier, Curfs, Boeijen en P. J.
de Bie - dat hij aan P. J. de Bie vergiffenis
Iheeft gevraagd, omdat hij zoolang gezwegen
had;

De verklarîngen van verdachte.

Overwegende, dat de verdachte tCI' 's-HoCII
terechtzitting ter zijner verdediging heeft -aan-
gevoerd, dat hij _in den avond van 8 Augustus
1933 reeds om half elf uur is thuis gekomen
en daarna is thuis gebleven, doch het Hof tlat'
verweer verwerpt;

Overwegende toch, dat de verdachte nu wel
ter 's-Hots terechtzittrng heeft opgegeven dat,
hij in den avond van 8 Augustus 1933 ;'eeds
om half elf uur U1tÜS was, doch de verdachte
blijkens voormeld proces-verbaal van den Béch-
ter-Commissaris d.d. 12 Augustus 1933 aan dien
Hechtet-Commissaris heeft opgegeven: "Ik ben
dien avond omstreeks half elf thuisgekomen
naar men mij verteld heeft, daar ik geen horlog;
hij mij had en ook niet op de klok heb geke.
ken;

dal derhalve de verdachte slechts enkele da ..
gen na het voorgevallene niet uil eigen weten-
schap wist, hoe laat hij thuis gekomen was
doch hij dit slechts van hocr-en zeggen wist; •

dat wel is waar de getuige Marmus de Bie
de vader van den verdachte, en Wilhelmina d';
Bie, huisvrouw P. vall Buul, de zuster van deu
verdachte, ter 's-Hots terechtzitting onder eede'
hebben verklaard, dat de verdachte in den avond
van 8 Augustus 1D33 omstreeks Iialf elf uur is,
thuisgekomen, doch het Hef - nog daargelaten-
dat die beide getuigen zeer na aan den vel":
dachte verwant zijn - geen geloof .hecht aan
de door die getuigen lel' 's Hors tereohtzitti nz
afgelegde verklaringen, daar zij toch beide~
hebben verklaard geen schrammen - welke
schrammen ten deze van zooveel beteekenis zijn
met betrekking tot de plaats, waar het slad)t-
offer is aangetroffen - in het gezicht van den,
verdachte hebben gezien. terwijl iu de fabr-iek,
waar de verdachte op D Augustus 1933 werk-



zaam was; de schrammen in' het gezicht -van r '
den verdacht,~ juist de opmerkzaamheid hadden l
getrokken blijkens voormelde verklaringen van
de getuigen Baars en van Duren"

dat blijk«;l,ns voormede verklaring van den
getuige Boeijen deze den verdachte in den nacht
van 8 op 9 Augustus 1933 omstreeks half één
uur in - 'de Schaykveldschestraat te Oss he-eft
aangetroffen] '

De opzet t bewezen,

,Overwegende, dat het 'Hof aanneemt, dat
bij den verdachte het opzet aanwezig is ge-
weest om' Gerardus Johannes de Bie van het
leven te berooven, omdat blijkens voormel-'
de verklar ingen van de getuigen-deskundi-
gen M'ettrop en Nieuwenhuyze van de 67
naar hun .oordeel met kracht toegebrachte
-wonden er sommige tot ·eene -aanmerke-
lijke 'diepte in het lichaam binnendron-
gen, bij drie wonden aan den hals de lucht-
pijp opengesneden was, en verder de longen
en de hersenen" waren getroffen;

Overwegende, dat, nu de bij inleidende dag-
vaarding -in de allereerste plaats subsidiair te
Jaste gelegde doodslag IS bewezen verklaard,
het· nog meer subsidiair te laste gelegde bu. ten
beschouwing kan blijven;

Overwegende, dat het hierboven bewezen-
vcrklaarde moet worden gequalificeerd: '.•Dood-
slag", zijnde misdrijf voorzien en strafbaar ge-
steld bij artikel 287 van het Wetboek van Straf-
recht; ,

Overwegende, . dat van geener-lel omstandig-
heid is gebleken welke de strafbaarheid van den
verdachte z-oude opheff'en ;

De veroordeeling.

-- 'Verklaart den' verdachte schuldig aan het

hiervoor ten"zij nen laste bewezenverklaard '
en gequalificeerd feit en deswege strafbaar;

Overwegende, dat het Hof op grond van hef
gruwelijke en weerzinwekkende karakter van
het feit en de omstandigheden waaronder het is
gepleegd, van oordeel is, dat den verdachte een
straf moet wor-en opgelegd als hieronder be-
paald;

Gezien, behalve voormeld welsartikel de arti- ,
kelen 10 en 56 van het Wethoek van St~afrecht
de artikelen 64, 66, 68; 353 en 423 vall het Wet~
boe~ van Strafvordering;

Rechtdoende in Hoeger Beroep!
Veroord!2clt den verdachte ter zake van

voormeld bewezen verklaard en gequalifi-
ceerd feit tot eenc gevangenisstraf van
VIJFTIEN JAREN.

Beveelt zijne gevangenneming ter zake van
het te zijnen laste bewezen verklaard en gequa-
lificeerd feit op grond van vrees voor vlucht met
het oog op de hem bij dit arrest opgelegde zware
straf.

Bepaalt, dat zoolang hij te dier zake voorloo-
pige hechtenis moet ondergaan, hij die zal heb-
ben te ondèrgaán in het Huis van 'Bewaring te
's-Hertogenbosch. .
, Beveelt, dat de geruite pet, die als stuk van'
overtuiging heeft gediend, behoudens overigens
ieder~ rechten, na verloop van acht dagen, na-
dat dit arrest ill kracht van, gewijsde zal zijn ge-
gaan, zal worden teruggégèven aan' derrver-
dachte, op wien die pet in beslag is genomen.
.,SP>:eek~ derr verdachte ,vrij :van hetgeen hem

bij Inleidende dagvaarding In de allereerste
plaats subsidiair meer of auders is te laste ge-
legd dan hierboven als bewezen is aangenomen
als zijnde dit niet rechtsgeldig bewezen.
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.$: " y /1;,..,.r
$~'1t<~~}.C!1 ~~ "" Igens ~,d.n Piet de Ble eu Tn~n de!o p v orgel Old. De laatste is zenllwachti~ en
)ol ,e eer cht zijn stem moeilijk. Piet de B~e is
"T" elf 'alm als Maandag. Hij siet er met zijn

Os ewer rde zwarte haardos en open ()verhtlmd
~ ·s uit. Weer kijkt hij schuw-brutaal onder-

'_--u~i-;:t, zijn oogen zien rusteloos rond, er Uggen
nu donkere kringen onder.
piet de Bie ontkent. Hij is niet in Schaik ,e-

weest dien nacht, hij lag in zijn bed.
Ook Toon de Soep ontkent.
Ja maar zegt de president, el' is in de mare·

chausseekazerne een gesprek tussehen [ullie
drieën afgeluisterd, waarin door v, d. Puttgn
werd gezegd, dat hij alles had bekend, ook dat
Toon en verdachte het gedaan hadden, Teen
had verdachte hem verweten, dat hij ook ben
verraden had. Hij zelf zou niet bekennen en in
Den Bosch moeten ze maar zeggen, zooals hU
het verdraaid had.
De Bie bestrijdt dit. Hij zal precies zeggen,

wat hij gezegd heeft. Hij bad tegen van der Put-
ten gezegd, dat hij een leugenaar was en dat hel
min van hem was een onschuldige in de ge-
vangenis te helpen.
Jij bene de onschuldigste jongen van Oss en

de rest deugt niet, merkt de president Ironisch
op.
De caféhouder en van der Putten komen ver-

klaren. De laatste heeft de Bie en H. de woning
in zien gaan, er rinkelde glas en met 14 à 15
flesschen kwamen zij terug. I-lij nam drie {tf
vier flesschen aan.
De verdachten protesteeren.
De Bie begrijpt niet wao eetuise er mee v()Or

heeft, Maandag heeft hij ook een valsehen 600
gedaan.
Hoeveel hebben er toen een valsehen eed ~-

daan? ' ,
Dat kan ik onmogelijk zeggen.
Allen die in je nadeel verklaard blllbben, !te-

kel'?
De verdediger stelt enkele vragen PIll te we-

tell wat de getuige luist kan gezien hebben. De
antwoorden bevredigen hem. '
Na dr, Hesselink wordt wacbtmeelitef CLu·fli

gohoord. Er waren drie sporen geVQndeIl, di.
lie.pep naar de plaats waar de flessehea hegra-
ven waren, twee van gewone sehoenea !lil EI@H
van gummlsehoenen, H. meet gumnd8f,lh68nen
hebben ge~ad, maar JleWIlJ'en bij hem thuis nitlt
meer te vinden,
De marechaussee Peters heeft het ~esprek in

de kazerne afgeluisted, o.a, heeft :Pl~ de ~te
gezegd, dat ze de zaak in Dea BoSOh moost81l
verdraaien, hij !lPU met bekenllen tift T~ ..
evenrum.
De moedar van verdachte fl. Is à déçh3fSD se-

dagvaard. Zij zegt, dat haar Jongen em lialf
elf thuis is gekomen. .
De .P,1'~Jident: Da't is de stereotype tijll: half

elf. HlJ lS zeker direct naar bed gega • n.
Getuige: Ja, nog voor mij.
President: En U hebt zeker goed geslapen

hem niet hoeren opstaan. "
Getulge t Nee, ni.~ geheord.
Een broer van verdachte legt eea eepde,..

verklaring af.
De officier van justitie mr. Van Everdingen

meent, dat bet bewij$ geleverd is. De hoofd-
getuige. v. d. Putten beschrijft alles wat er ge-
peurd IS, wachtmeester Curfs heeft drie paar
voetstappen goûen en dan ia er h()t Ilfgebdli-
terd gespreK, .Spv. eischte tegen ieder twoo Ji~
ren govangenll~stl'af.
lp zijn pleidooi bestreed de verdediger VIU} de

BIe de betrouwbaarheid der getuigenis van 'Y, d.
P~lIten. Het wettig en o'vertuigend bewijs ill
niet geleve~d tin pleiter Ver~lltlkt vriilWpr'lak.
Mr. Gerrits verdediger van Toon de Soep

tastte ook de verklaring van v. d. Putten aan.
Hij is bekend aan de rechtbank en pleitor be-
hoeft over hem niet uit te weiden. Hij zegt dat
H, er dan. helden tij~.bij i:s gewel!llt en Ii. i~
alleen gezlen, toen hu op de hei fif,ltsta. Vlir-
dachte i;egt 0011:,dat hij v. d. Putten er niet ile-
,:ien beeft, ,:. d. Putte.n heeft glasgerinkel ge-
hoord, terwijl toch met aan te nemen is, dat
de inbrekers dit hebben veroorzaakt. Van H.
!lün er geen aanwijûngen ontvangen. Vordllcht6
n~~et wordan . vrijgesproken en spreker vraagt
sun ontslag UIt het voorarrest.
De inwilliging van dit verzoek wordt door de

rechtbank geweigerd.
Uitspraak over 14 dagen.

DE RUT, DE BIE EN TOON DE SOEP
VERDACHT VAN INBRAAK.

Eischen van één en twee
jaren gevangenisstraf.

De reehtbank behandelde str~hf.lken tegen
den 19-jarigen arpeidel' P. W. de Bie, tegen
wien Maandag j.I, wegens den moord te Ber-
ghem leVenS].ange geVal,lgenisstraf was geëlseht I
en tegen den 23-jarigen landbouwer A. J. IJ., bij-
genaamd "Too'n de SClIlP". Zij waren er van vel'.
dacht, dat zij in den nacht van 14 op 16 Juli
1934 te Schaijk in bet café van Van Dinther
haddon weggenomen flesschen drank, eigen-
dom van den caféhouder Van Dlnther en zulks
na zich den toegang tot de plaats des misdrijf'
te hebben verschaft door middel Van braak 1,Hl I
inklimming.
Tevens stond terecht hun vroegere ksrneraad

de 22-jarige opperman H. van der P., bekend
onder den naam van "de Rut", die in het!
moordproces 'n del', hoofdgetuigen tegen de Bie I
was. Hem was ten laste gelegd dat hij in den
nacht van 14 op 15 Juli 1934 te Sehuij'k te za-
man en in vereeniging met andel'Bn had wegge-
nomen flesschen met drank I'llgend<lm van J. v,
Dinther en zulks na zich den toegang tot de
plaats des ml:iddjflj te hebben verseheft door
middel van braak {Ill lnklinullingi subllidildr
dat hij bovengenoemde personen bij dien dief-
1l1al iii behulpeaam ge.weeNt, door op d nuitkijk
t, gaan om bij onraad te wRllraehuwon.
Rt'll eerst wordt behandeld de ztudt van "de,

;But,"
De verdachte bekende dat ~ij met hun drieën I

"Toon de Soep" ell de Bie en hij zelf het plan
opsevat hadden om drank te _gaan stelen. Voor

f het café badden UI staan wachten en terwijl ze .
Ier stonden zagen ze Van Dinther thuiskomen.
Terwijl de twee anderen er heen gingen bleef
verdachte wachten. En hij wachtte tot de mare-
ehaussee (11' kwam, (limhen te arresteeren. Maar
waarop wachtte hij? Op de anderen. Stond hij'
OP den uiUdj'k? Nee dat niet. verdachte weet
niet goed raad met zijn verklaring an de presi-
(jent dus evenmin. Misschien helpt de verkla-
ring die hij voor den rechter-ccmmissarls heeft
Ilfg~legd, 'I'oen bad hij waarheid gesproken. Hij
sou bij onraad waarschuwen. Was dat zoo? Ja,
maar er wàs geen onraad werpt de verdachte
tegen.
De president berust er In, dat bet bij een

misverstand tussehen hem ell den verdachte
moet blijven; Dan zulleu we de verklaring van
den rechter-commissaris maar aannemen,
De polltie-sohelkundlge dr, Hesseltnk heeft

vingel'af.drl1~ken 'Y!lnverdachte gevonden op de
fll>.schdie hij in 7.IJIl zak had. En een voetspoor
vertoonde overeeukomat met den sohoen, die aan
de voet van de Bie Zilt.
De caféhouder vertelt wat hij ~QQ al vermiste

Uil do inbraak. Het was een collectie drank
i vau ster-ken en anderen aard. h\1 elkaar een
I " .... ,.." cJp eccktail
I"lJ-~~~na i~~r d~ marechaussee Van den Berg
die de Rut had aangebouden ·en een ~e Ii.

•
mOI.ade en een breekijzer op hem had gevol'1-
den. In de kazerne bekende de verdachte, dat
üij alleen had ingebroken in het café Van Din-
ther,
Wachtmeester Curls deelde mee, dat verdach-

te nog twee andere verklaringen had afgelegd:
ze hadden met zijn drieën ingebroken en hij
had slechts OP den uitkijk gestaan.
De officier van justitie hield vast aan de ver-

klaring, dat verdachte op den ui lk ijk had ge-
staan.
Verdachte staat ongunstig bekend, hij heeft 'ns

wegens mishandeling viif maanden sevansents-
straf ondergaan, hij werd verdacht van ver"
scheidene vermogens delicten en hi] gaat met
het ongunstigste gedeelte van Oss om.

Spr. eischt wegens medeplichtigheid aan (Her-
stal met braak een jaar gevongenisstraf met af-
trek van voorarrest.
De verdachte vindt de straf hoog; hij heeft

III vijf maanden gezeten en heeft liever de rest
voorwaardelijk. De president vraag hem, wat
hi] dan zou doen als hij vrij komt. Welke waar-
borg heeft hij? Waar ga je heen? Eerst naal'
Oss toe en dan Oss uil, zegt verdachte.
Je hebt heelemaal geen vnoruitaichten,
In den regel heh ik werk als opperruan.
De verdediger \ ( , ·:e nan, dat verdachte be-

ter wil, hij heeft gt'en laag karakter, Pleiter
vindt redenen om een voorwaardelijke straf te
vragen.
De rechtbank gaat nu in de raadkamer en

bepaalt daarna de uitspraak over 14 dagen.

/
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Diefstal met braak en imklinuning.
Heling.

H. v, d. P., bijgenaamd "De Rut",
22 jaar, opperrnan te Oss, gedetineerd,
een der beruchte Ossche jongens (en
dien we als getuige in de strafzaak we-
gens den moord op Gerrit de Bie vet-
leden Maandag voor de rechtbank za-
gen verschijnen als getuige tegen
verdachte Piet de B.), moest terecht
staan wegens medeplichtigheid aan
diefstal met braak en inklimming in
den nacht van 14 op 15 Juli 1934 ge-
pleegd te Schaik, waarbij hij behulp-
zaam is geweest door op den uitkijk te
gaan staan (Jim tegen onraad te waar-
schuwen.
Mede was verdachte gedagvaard ter

zake: dathij ook den diefstal in ver-
eenigtng met P. W. de B., 19 jaar, ar-
beider te Oss (tegen wien levenslange
gevangenisstraf is geëischt wegens
moord op zijn neef Gerrit de Bie) en
H. J. H., 23 jaar, landhouwer te Oss,
beiden gecetlneerd, heeft gepleegd.
Zij hadden het gemunt op café J. v.

Dinther, waar twee maanden te voren
óók werd ingebroken. Verdachten had-
dien aan de woning, aan de Zijde van
het café, een ruit uitgesneden en wis-
ten zoo naar binnen te komen. Van
achter het café haalden ze de gevulde
flesschen weg, namen die mee en de-
den zleh te goed aan verschillende
dranken. Op één flesch werden door
den scheikundige Dr. Hesselink uit
Arnhem bij ddens onderzoek vinger-
afdrukken gevonden van H. v. d. P. (de
Rut).

Verdachte ontkende. Hij stond te
weifelen, te draaien en de waarheid
kwam er niet uit.
De marechaussées hadden hem in den

nacht tegen 4 uur gezien op den weg
richting Schaik. De kastelein had in
den nacht niets bemerkt. Alles was

. zorgvutdiv ?e~l('ten veweest. De mare- I
chaussées kwamen hem waarschuwwen
voor wat er gebeurd was.
Verdachte. die al eens wegens mis-

handeling 5 maanden in de gevange-
nis heeft <1rOl'<'pl'T? rht, vpr-bJiift al 5
maanden in voorarrest. Hij bekende
ten slotte met moeite, dat hij op den
ultkük had gestaan.
Na het politieverhoor wees de offi-

cier Mr. van Everdingen op de 0'11-
'gunstige omstandigheden waaronder
verdachte met ziin kornuiten leeft en r
achtte in verband ook met den ernst
van. het misdrijf een zware straf niet I
mlsplaa tst.
De eisch luidde een jaar gevange-

nisstraf met aftrek van voorarrest.
- Kan het niet met voorwaardelijke

veroordeehng? vroeg verdachte, en I
klaag-de dat hij "al ;; maanden g',eze-
ten heeft" en niemand bang hoert te
zijn dat hij nog iets verkeerds zal uit-
halen.
De prestden Mr. mmnels zeide:
- Als we daar nu' waarborgen voor

hadden, dan zouden, we om in Oss ....
- Ik zal uit Oss vertrekken als ik loos

kom. verzekerde verdachte. '
Maar hij had nog geen werk.
De verdediger concludeerde mede tot',

voorw. veroordeeling.
De rechtbank ging in raadkamer,

waarna de uitspraak werd bepaald op
3 Jan. 1935.

(Er was enorm veel publiek aanwezig
vóór de poort van het Paleis van Jus-
titie. doch wederom werd goed door del
politie toegezien, dat geen Ossche jon-
gens binnen trokken naar de publieke I
tribune). I

Volgt voorgeleide van P. W. de B.,
19 jaar, arbeider te OS5', en A. J. H.,
23 jaar, landbouwer te Oss, verdacht
van boven omschreven diefstal met
braak en in klimming,
Verdachte P. W. de B. ontkent per-

tinent en doet weer evenals bij het
verhoor in de moordzaak. Alle getuigen
liegen, alles is verzinsel; hij, verdachte
heeft niets misdaan.

De president Mr. W. Ummels, memo- /
reert dat de politie, terwijl verdachte /ij.ç /4...:S-
met H. v. d. P. werd gevangen gehouden, f-L_
een gesprek tusschen beiden heeft be-
luisterd, waarbij verdachte aan "de Rut"
vroeg hem niet te verraden, dan zou hij,
P. W. de B., zeggen dat hij op bed gele-

I gen had en niet was uit geweest.
Ook A. J. H. ontkende beslist.
De medeplichtige "de Rut" als getuige

gehoord, verklaarde dat ze met hun
'drieën naar café Van Dinther waren
gegaan. Ze zagen den kastelein thuis
komen, en hebben toen gedurende
anderhalf uur hun kans afgewacht,
waarna ze hun "kraak" begonnen.

't Is niet- waar! roept de B. Hij doet .
een meineed!
Hoeveel meineeden zouden hier Maan- .

dag gedaan zijn? vraagt de president.
Ja, dat weet ik óók niet, zegt de B. '

onverschillig.
Getuige H. v. d. P. zet zijn verhaal

voort. Hij heeft de flesschen met drank
van verdachte de B. overgenomen en
gedeeltelijk weer verborgen in een
greppel op de -heide.
. Niks van aan! zegt de B. We hebben
"de Rut" niet eens gezien. Ik heb op
bed gelegen.
Getuige Curfs wachtmeester der Kon.

Marechaussee, brigade Oss heeft op aan-
wijziging van verdachte H. v. d. P. de
flesschen in de heide gevonden. Hij ont-
dekte daarbij drie voetsporen van ver-
schillende personen, waaronder een die
gezet was door een met gummi ge-
schoeiden voet. Alles is gedaan om die
gummischoenen op te sporen, doch el:
werd niets van dien aard ontdekt. De
gummi's moeten van verdachte H. zi;n
geweest, doch deze beweert in geen jaar
nog gummischoenen te hebben gehad.
Getuige Jan Peters. marechaussee, op-

sporingsambtenaar, was met zijn col- \
I lega van den Be. iS in de kazerne toen
beiden het meergenoemde gesprek heb-
ben' afgeluisterd.
"Ik heb alles eeri'ik bekend" heeft v.

d. P. gezegd.
Dat had je niet moeten doen; je hadt

mij niet moeten verraden. Ik en TOCi~1

blijven ontkennen; jij had ook moeten
doen zooals we hebben afgesproken",
antwoordde Piet de B.
Getuige vrouw Hendriks-Geurts, ge-

hoord als getuige à decharge, verklaart
dat haar zoon verdachte H., om half elf
naar bed gegaan is.
Dat was Maandag óók zool zegt de

president. Die uit Oss gaan allemaal om
half elf naar bed. En je hebt zeker niet
gehoord, dat hij later is opgestaan?
Neen, niks gehoord.
Een broer van H. komt verklaren, dat

H. om half elf is thuis gekomen.
Of was de wekker "krek kapot', vraagt

de president.
Het O. M. constateerde uit de getui-

genverklaringen het bewijs, Spr. wees er
op, dat hier weer twee Ossehenaren
staan, die erg berucht zijn en die een
flinke straf hebben verdiend. De Offi-
cier requireerde tot 2 jaar gevangenis-
straf tegen ieder der verdachten.
De verdediger Mr. van Dalen, wees er

op dat de voornaamste verklaringen
steunen op het verhaal van verdachte
H. v. d. P., die moeilijk kan vertrouwd
worden. De gipsafdrukken der voetspo-
ren hebben den deskundige Dr. Hesse-
link niets opgeleverd.
Wegens gebrek aan bewlis pleit Mr.

van Dalen vrijspraak voor de B.
Verdediger Mr. Gerrits, Den Bosch,

die voor verdachte H. optrad, betoogde,
dat in de tegenstrijdigheid der verkla-
ringen dit tenminsta waar is, dat ver-
dachte H. om half elf is thuis gekomen.
PI. toont verder aan, dat alles geput Is
uit het ongerijmde en oordeelde dat het
O. M. er niet. in geslaagd is het wettig
en overtuigend bewijs te leveren.
Pi. concludeerde tot vrijspraak met

verzoek tot de onmiddellijke in vrijheid- i
stelling van zijn cliënt.
De officier vond geen termen den

verdachte op vrije voeten te stellen. De
rechtbank begaf zich in raadkamer,
doch weigerde de invrijheidstelling.
't Is treurig, zeide H. en dat nu ik

geen schuld heb.
Verdachten verklaarden opnieuw dat

ze van niets wisten.
't Is treurig dat jullie op zoo jeugdigen

leeftijd voor ons verschijnen moet,
aldus de president.
Uitspraak 3 Jan. a.s.



HET ~~SCHAIKSCHE VELD~'
:VOOR DE RECHTERS.

Weer een Ossche zaak in
Den Bosch.

"DE RUT" CONTRA PIET DE B.

Voor de Rechtbank te 's Hertogenbosch heeft
gisteren terecht gestaan H. v. d. P. bijgenaamd
"De Rut", opperman te Oss, bekend als de
kroongetuige in het proces tegen P. de B..
wegens den moord op Gerrit de Bie uit Oss. ,
v. d. P. stond terecht wegens medeplichtig-'

heid van diefstal met braak en inktimming in
den nacht van 14 op 15 Juli te Schalk, Hij zou
op den uitkijk hebben gestaan om voor onraad
te waarschuwen. Verder werd hij ; verdacht
van diefstal in vereeniging- met P. ;YV. de B.
en H. J. H., 23 jaar, landbouwer te Oss.
Er was ingebroken in het café van J. van

.Dinther en de dieven deden zich tEi;goed aan
den inhoud van de flesschen, die zij er vonden.
Op een ervan had de deskundige dr. 'Hesselink
vingerafdrukken van H. v. d. P.. gevonden,
Deze verdachte ontkend€ eerst, maar gaf

later toe, dat hij op den uitkijk had :gestaan.
Het O.M. eischte 1 jaar gevangenisstraï met

aftrek van voorarrest.
Verd. vroeg een voorwaardelijke veroordee-

.ling. Hij heeft reeds 5 maanden gezeten en
men behoeft niet bang te zijn, dat hij nog iets
verkeerds zal uithalen. Hij zal dan uit Oss
vertrekken.
De verdediger vroeg eveneens voorwaarde.

lijke veroordeeIing.
Uitspraak 3 Januari.
Er werden wederom geen menschen uit Oss

op de publieke tribune toegelaten. ,i

Daarna stond terecht de 19-jarige arbeider
P. W. de B. te Oss (de verdachte in de moord-
zaak) en de 23-jarige landbouwer Al J. H. te,
Oss, verdacht.e v.a.n.. den ..h.ierbov.e.n genoemden
diefstal met braak ell inklil1tll}jng ..
P. de B. ontkent halst.arrig. De ge~.uigen lie-,

gen. '
I De president houdt hem echter voor, dat I
toen verd. met H. v. d. P. werd gevangen ge-
houden, de politie een gesprek tusschen beiden
heeft afgeluisterd, waarin verd. aan v. d. P.
vroeg, hem niet te verraden. de B. zou dan
zeggen, dat hij niet uit was geweest en op bed
had geslapen.
A. J. H. ontkent eveneens.
Getuige v. d. P. deelt mede, dat ze met hun

drieën naar het café van Dinther waren ge-
gaan en nadat men na de thuiskomst van den
kastelein nog een uur had gewacht, was' de
inbraak gepleegd.
de B. ontkent het en zegt, dat v. d. P. een

meineed doet.
De president: Hoeveel meineeden zouden

-hier Maandag gedaan zijn?
Verd. de B:: Ja, dat weet ik ook niet ,
Getuige 'Y. d. P. verklaart verder, '..dat hij

de flesschen met drank van de B. heéft OV~l'~-e-
nomen en gedeeltelijk mee verborgen .hèE)ft.in
een ,greppel op. de heide, ::
Verd. de B. houdt vol, dat hij "de, R~" rnet

. eens gezien heeft.'Wj lag op bed. j,;' ..
De wachtmeestér Carp van de Kon. 'Mare-

chaussée doet mededeeling over het -vinden
van de flesschen op de heide. Er waren ver-
schiltende voetsporen, waaronder. <10k' -'Vanc

gl,tmmischoenen, die van H. moeten zijn ge-
weest. De schoenen- waren-echter n!~t te vin-
'den en verd, beweert in geen jaa:¢j gummie-
schoenen te hebben gehad. j;
De marechaussée J. A. Peters heefk met zijn

collega v. d. 'Berg in de kazerne hêt gesprek
afgeluisterd. v. d. P. zeide: Ik heb alles eerlijk I
bekend, waarop dëB . antwoordde: ~at had je
niet moeten doen. Ik en Toon blijV~.n ontken-I
nen. Jij had ook moeten doen zooals we had-
den afgesproken.

~'/f-'r
Getuige vrouw H.-G. verklaart, dat haar

zoon (werd. H.) om half 11 naar b~d'-is gegaan.
De president: Dat was Maandag ook zoo! In

Oss gaan ze allemaalom half elf naar bed.
Getuige heeft ni-et gehoord, dat haar zoon

weer is opgestaan. _ .!
Ook een broer van H. verklaart, dat verd. H.

om half 11 'is thuis gekomen.
Het O. M. eischt tegen i-eder der verdachten

2 jaar gevangenisstraf. .
, Mr. van Dalen betoogt, dat de voornaarnste
. verklaring is die van verd. '9:. v. d. P., die niet
j vert~'_ouwd kan worden. Wegens gebrek aan

I
beWIJS vraagt spr. voor de B. vrijspraak.
Mr. Gerrits vraagt voor verd. H. eveneens

vrijspraak 12n verzoekt diens onmiddellijke in
I vrijheidstelling. Deze wordt door de Rechtbank
geweigerd.
Verdachten herhalen hun betulgingen van

onschuld.
Uitspraak 3 Januari.
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INB-REKERS UIT OSS •

Nieuwe veroordeeling van P. de B.
De Bossche rechtbank heeft gisteren drie

Ossene inbrekers veroordeeld, die inbraak en
diefstal hadden gepleegd in het café van Van
Dinther te Oss. P. W. de B., I9-jarig arbeider
te Oss, die dezer dagen wegens doodslag op
zijn neef Gerrit de Bie tot 15 jaar werd ver-
oordeeld, kreeg 2 jaar met aftrek van voor-

, arrest, de landbouwer A. J. H. te Oss eveneens
I 2 jaar en de 22-jarige opperman H. v. d. P. te
Oss,. tegen wien 1 jaar was geëischt, 10 maan-
den gevangenisstraf.

Diefstal met braak.

P. W. de B., 19 jaar, arbeider tè 0$$,
gedetineerd, (de veroordeelde wegens
doodslag op zijn neef Gerrit de Bie) werd
door de rechtbank veroordeeld .conform
den eisch tot twee jaar gevangenisstraf.
doch met aftrek van voorarrest wegens
diefstal met inbraak in den nacht van
14 op 15 Juli 1934 te Schaik gepleegd in
café Van Dinther.
De medeplichtige A. J. H., 23 jaar.

landbouwer te Oss werd alsvoor veroor-
deeld tot 2 jaar gevangenisstraf .met
aftrek van voorarrest.
H. v. d. P., 22 jaar, opperman te Oss,

gedetineerd, die op den uitkijk had ge-
staan om tegen onraad te waarschuwen
en die ook zijn deel van den buit had
ontvangen, werd veroordeeld tot 10
maanden gevangenisstraf.
Tegen hem was een jaar geëischt met

aftrek van voorarrest.

DE BIE IN HOOGER BEROEP.

Naar men ons mededeelt, hebben de ver-
'oordeelde P. W. de B., 20 jaar, arbeider, Oss
en A.•T. H., 23 jaar, arbeider, Oss, beiden thans
gedetineerd, hooger beroep aangeteekend tegen
het vonnis der Arrondissements-Rechtbank
alhier d.d, 3 Januari j.l., waarbij zij wegens
inbraak zjjn veroordeeld ieder tot 2 jaar ge-
vangenisstraf met aftrek van voorarrest.

De eisch was eveneens 2 jaar gevangenisstraf.
Het betreft hier de drankdiefstal te Schayk

in Juli 1934.



Ossche inbrekers.
Na de' uitspraak inzake den doodslag

op zijn neef moest Piet de B uit Oss in
hooaer beroep terecht staan wegens een
nachtelijke inbraak in een café te
Schayk in de buurt v-an Oss. Verdachte
P. de B. en zijn medeplichtige A. J. H.,
landbouwer te Oss, waren door de
rechtbank ieder veroordeeld tot 2 jaar
gevangenisstraf. In den nacht 'van 14
op 15 Juli 1934 waren beide inbrekers
door een ruit uit te snijden, weten
binnente dringen in het café van J. v.
Dinther te Schayk, waar zij, flesschen
drank hebben ontvreemd.,
Als beroepsinbrekers waren ze te werk

gegaan bij het uitsnijden der ruit die ze
met glàcé's aan de handen hadden uit-
genomen. De door midden gesneden ruit,
de handschoenen, flesschen, een marga-
rmedoos, alles samen een kist' VOl,waren
als overtuigingsstukken tegen de Inbre;
kers in de rechtzaal gebracht. Beide ver-
dachten werden streng bewaakt en spra-
ken dan ook geen woord.
,Er waren 6 getuigen door den.adv.egen.

gedagvaard.
Piet de B. ondervraagd ontkende kort·

weg. Toon H. maakte er méér drukte
over en zeide ten slotte thuis op bed
gelegen te hebben. Als derden in het
complot, was de Rut, die aan de politie
had medegedeeld wáár op de Berghem-
sèhe hei en in het bosch de met dranken
gevulde flesschen verborgen, waren, Het
drietal was langs verschillende wegen
gescheiden op het doel afgegaan en kwa-
men in Schaik bijèen.
Als eerste, getuige werd ge}?oord op-'

perwachtmeester Curls uit Vlodrop, des-
tijds wachtmeester bij de marechaussée
te .oss. Bij zijn onderzoek had g,et1l;igede
belde-stukken der doorgesneden ruit op

I den grond zien staan. Van der, Puttën
had hem naar' waarheid verklaard.

I Getuige Peters, polttiebeambte, had in
de marechaus!léeka~erne een gesprek af-
geluisterd tusschen Piet, de, B. en Van
der Putten. Deze laatste had gezegd:
"Beken jij nou ook maar, ik hell alles
gezegd". Piet de ~, had toen geantwoord
niet te zullen bekennen en vroeg hem in
Den B()sch niet te verraden. ' ,
Dè Rut was er al' spoedig ingevlogen.

De marechaussees toch waren hem op de
hetde tegen gekomen per fiets met e'en
breekiJzer bij, zich en twee fleSschen in
denzak.

,Voor het, gerechtshof als getuige ge-
hoord deed de Rut wat dwaas. Hij be-
weerde van niets meer te weten, ook
niet van zijn verklaring. All~en deed
hij, een verhaal ;over mish.a:nd~ling door
de marechaussée, vooral' door getuige
Peters. dien 'hij aanwees. De mare ..
chausS'ees hadden hem van de fiets te ..
gen den grond geslagen, Hij moest :zich
vervolgens ontkleedoen en werd daarna
geslagen ....
Dus dat weet je toch allemaal wel!

merkte de president op. '
De griffier Jhr. M. Verheijen ,gaf ver ..

volgens lezing van de, zeer uitvoerige
verklaringen van De Rut en waarbij
alles ook juiSt was uitgekomen zooals
hij verhaald had. Hij was feitelijk mee-
gegaan om op den uitkijk .te staan.
Maa.r hij wist nu absoluut .nlets meer
van de inbraak, den buit van 15 fleS~
schen, het verbergen van de, flessehen,
enz. Zelfs weet hij niet wat hij voor de
rechtbank heeft bekend. Hij was allang
suf en is nu wéér suf. Alleen vraagt hij
maar steeds waarom hij ZOO,;onmen-
schelijk geslagen moest worden". Hij
heeft het allemaal op blauwe brieven
geschreven ....
Daar hebben we' hier niets mee te

maken, zeide de president. Dat wordt
onderzocht. ,
't BI~ikt intusschen 'dat verdaehte

werkel~1k slaag heeft gehad, 'toen hij
zich op de heide verzette. '.
De moeder van Toon H. komt verkla-

ren, dat haar zoon'savonds op gewonen
tijd was thuis gekomen. HiJ hield zich
vroeger nooit met De B. op en is nog
noon veroordeeld.

'Een zuster van de Rut weet ook'dat
Toon bijtijds thuis was. Haar broer, de
Rut, had haar bij .haar beseek in het
Huis van Bewaring en ook per brieven
mededeeling gedaan van de mishande-
lingen door de mareehanssée, .
De adv.-gen. vond geen .aanleiding Wij-

ziging van het vonnis te elsehen. Vooral
legde de adv.-gen. bij de be\vijsyoering
den nadruk op de bekentenis van de Rut
en diens onderhoud met Piet de B.' in de
kazerne.
De adv.-gen. eischte bevestiging van

het vonnis. .'.. , ..
De .verdediger Mr. 't Hooft, die voor

Plet de B. optrad, achtte de verklaringen
van iemand als de. Rut onbetrouwbaar
maar refereerde zich overigens aan hèt.
oordeel van het Hof. ' ,
De verdediger Mr Gèrrits,' Dén Bosêh

die pleitte voor verdachte H. oordeeldé
dat het bewijs ontbrak wie feitelijk den
diefstal had gepleegd. Er is niets bekend
d~n wat de Rut zegt en daar hèchtte. pI.
met aan. PI. concludeerde dan ook' tot
vrijspraak en verzocht, evenals voor de
rechtbank de omriiddeUijke, invrijheid;"
stelling van verdachte. '
De adv. -gen, repliceerde.
Het gerechtshof weigerde de invrlj ...

heldstelllng. . .
Uitspraak 20 Maart.

PIET DE B. OPNIEUW'VOOR DEN
RECIITER.,

Kort na het uitspreken van het vonnis dat
hem wegens doodslag op Gerrtt. de ,Bj,e tot 15
jaar gevangenisstraf veroordeelde heeft P. de
B. Woensdag met zijn medeplichtige"A.· J. H.
te Oss wederom voor' het Bossche Gerechtshof
terecht, gestaan. Het betrof thans de Inbraak in
het café van J. v, Dinther te' Sehiiijk,:w:aar zij
een ruit hadden uitgesneden en flesschen drank
hadden ontvreemd. Deze flesschen, werden op
aanwijzing van Van d€1' Putten, bijgenaamd de
Rut, ook bekend uit het, moordproces; door de
politie, .~~ .qiL~i4Et verborgen, ÉElV01lil:ell_~
De B. en H. ontkenden; laatstgenoë"ffide 'be-

weerde dat' hiJ op bed had gelegen; .
De politièbèambte Peters had echter in de

, marechaussée-kazerne 'te Oss een gesprek tus-
I schen de B. en den Rut afgeluisterd, waarin
i deze laatste gezegd had: Beken jij hoU óók
I maar, ik heb alles gezegd. De B. had evenwel
geantwoord dat hij niet zou bekennen en er
op aangedrongen, dat de Rut hèm lliet zou
verraden.
Hoewel hem zijn vroegere uitvoerige vee-

kl~ringen ~oor den griffier werden voorgelezen,
':lst v. d. putten, thans als getuige gehoord,
ZIch er niets meer Van te herinneren, noch van
de inbraak. en de flesschen, noch van Zijd ver-
klarin~en voor de rechtbank! Alleen w:lst .hij,
dat hIJ door Peters onmenschalijk behandeld
was.
In werkelijkheId bleek, dat hij geslágen' was

maar alleen omdat hij zich verzette tQen hij
op de heide met flesschen en een breëkijzer
werd aangehouden. ' ' .'
Nadat de moeder, en zuster van H. verklaard.

hadden, dat deze op gewenen tijd was thuis
gekomen, eischte de Adv .•Gen. bevestiging van'
het vonnis. . , " ' ..
Mr. 't Hooft, verdediger van de B., merkte

op, dat aan tie verklaringen van iemand als
De Rut, wenig waarde. is te hechten, Hij refe-
reerde zich. aan het oordeel van het Hof.
Mr. Gerrits, verdediger van H., betoogde, dat

niet bewezen was, wie de diefstal had gepleegd
en vroeg vrijspraak en onmiddellijke invrij-
heidstelling van verdachte. Het Hof weigerde
deze en bepaalde de uitspraak op 20 Maart.



GERECBTSHQF.
Ossche inbrekers.

Het Gerechtshof' deed uitspraak in
hooger ,·beroep teg·en P. de :S., 19 jaar,
arbeider te Oss, gedetineerd (wegens·
den moord op zijn neef Gerrit de Bie
veroordeeld tot 15 jaar gevangenis-'
stràr) en' A. J. H., bijgenaa md "de
Soep", arbeider te oss, gedetineerd.
Verdachten werden door de rechtbank.

ieder veroordeeld tot twee jaar gevange-
nisstraf wegens diefstal met inbraak te
Schaik gepleegd in den nacht van 15 Juli
1934en waarbij hun vriend v. d. P., bij-
genaamd "de Rut" op den uitkijk had
gestaan.
Het gerechtshof uitspraak doende ver-

nietigde het vonnis en rekening houdend
met de strafzaak wegens doodslag, ver-
oordeelde verdachte P. de B. tot 1 jaar
en 6 maanden, A. J. H. tot 1 jaar gevan-
genisstraf met aftrek van voorarrest.

OSSENAREN VOOR HET
BOSSCHE HOF.

Het gerechtshof te 's-Hertogenbosch heeft
!heden arrest gewezen in de zaak tegen P. W. I
de B. en A. J, H., beiden wonende te Oss, thans I
gedetineerd, die door de rechtbank te Den Bosch
ieder tot twee jaar gevangenisstraf waren ver-
oordeeld omdat zij in den nacht van 14 op 15
Ju1i 1934 te Schayk in het café van J. van I
Dinter flesschen met drank hebben weggeno-
men na zich den toegang tot het café te hebben
verschaft door ubtsnijdnrig van een ruit en
inklimming.
Het Hof heeft op formeele gronden het vonnis I

der rechtbank vernietigd en, opnieuw recht-
doende, P. W. de B. veroordeeld tot 1 jaar en
6 maanden. Bij de oplegging van deze straf
heeft het Hoi in overweging genomen, dat
verd. wegens den doodslag op Gerrit de Bie
reed'S tat 15 jaar gevangenisstraf is veroordeeld,
A. J. H. werd veroordeeld tot 1 jaar ge-

vangemsstraf. Voor beide verdachten werd
bovendien de preventieve hechtenis in minde-
ring gebracht,

De Schayksche inbraak van
Piet de B.

STRAF MET EEN HALF JAAR
VERLICHT.

DE BIE WEER V,EROORDEELD.r

Wegens inbraak te Schaik.
(Van onzen correspondent.)

's-HERTOGENBOSCH, 20 Maart. - Het ge- i
rechtshof heeft heden Piet de Bie tot één jaar
en zes maanden en A. J. H., bijgenaamd "de I

Soep", tot één jaar gevangenisstraf veroordeeld,
met aftrek van voorarrest. Beiden hebben veer-
tien dagen geleden in hocgor beroep terecht
gestaan van een vonnis van de rechtbank te
Den Bosch, waarbij zij waren veroordeeld tot
een gevangenisstraf van twee jaar, wegens

, diefstal met braak, gepleegd in het café van
i J. van Dinther te Schaik in Jen nacht van 14
op)5 Juni 1934. De Rut, die bij deze zaak ook
betrokken was geweest en die door de recht-
bank was veroordeeld tot tien maanden gevan-
genisstraf, was niet in beroep gegaan.
Verdachte De Bie, die ditmaal zeer zenuwach-

tig Wail, zweeg na het hooren van zijn vonnis.
De Soep evenwel betu igde nogmaals zijn on-
schuld. Toen de beide gedetineerden werden
weggeleid, werden ze door hun familieleden op
de publieke tribune nagewuifd.



"------------ -
De roofoverval te Deurne.

:VOOR DE ROERMONDSCHE
RECHTBANK.

Dinsdagmiddag heeft de Roermondsche
Rechtbank de strafzaak behandeld tegen de
beide verdachten van den roofoverval op
den 75-jarigen H. Geven te Deurne, gepleegd
in den nacht van 3 op 4 Juli 1934.

De beide verdachten waren de 22-jarige
wielrenner J. P. Ceelen uit Oss en de 19-ja-
r-ige P. "V. de Bie, eveneens uit Oss. De
laatste is dezelfde, die eenigen tijd geleden
door de rechtbank in Den Bosch tot 15 jaar
gevangenisstraf is veroordeeld wegens
moord op zijn neef Gerrit de Bie.

Aan de beide verdachten was het zelfde ten i

llaste gelegd, ~oodat wij me~ het vermelden van
een dagvaarding, en wel die van verdachte C.
kunnen volstaan. t

Verdachte zal terecht staan: I
"terzake dat hij in den nacht van 3 op .{ Juli !

1934 omstreeks middernacht, zijnde gedurende
den. voor de ~a~htrust bestemden tijd, te samen f'

,en In vereerngmg. met een ander persoon, te
Deurne in de woning bewoond door Hendrik I
Geven, na zich door openschuiving van een
raam, een toegang tot voormelde wonlng te
hebben verschaft, met het oogmerk van weder-
rechtelijke toe-eigening een bedrag van circa
f 35-, toebehoorende aan genoemden Geven
althans aan een ander 'dan-aan hem, verdacht~
of aan dien ander, heeft weggenomen welke
diefstal met het oogmerk om hem vorn: te be-
reiden of/en gemakkelijk te maken en bij be-'
trapping op heeterdaad aan zichzelf en dien'
ander de vlucht mogelijk te maken en zich en
dien ander het bezit van het gestolene te ver-
zekeren, was voorafgegaan, vergezeld en ze-
volgd van geweld en bedreiging met rreweld
door genoemden Geven door middel v~n tou~
wen op zijn bed vast te binden en hem drei-
gend toe te voegen, terwijl een hunner een'
b~inkend voorwerp in de hand had, "als je ons'
m.~t. zegt, waar Je het geld hebt zitten, snijden
WJJ JOU de keel door".

Hieraan kunnen wij nog de volgende bijzon-
derheden toevoegen: .

De 75-jarige alleenwonende Geven wonende
te Klarinette te De Zeilberg. onde'r Deurne.
was lJ1 den avond van 3 Juli om ongeveer half
elf naar bed gegaan en- werd omtrent midder-
nacht wakker. toen zich twee mannen in zijn
slaapkamer bevonden.

Volgens dezen ouden man boog een der man-
nen, de langs~e der twee, zich over hem heen
met de bedoeling hem te binden. Geven zan' dat
de man een .,doekje" voor zijn gezicht had. Toen
de oude man probeerde te schreeuwen, zette
de andere kerel een elleboog op zijn keel. On-
dertnsschen bond de langste hem aan handen
armen en beenen vast. Toen de langste zicl{
over Ge~en heen boog, kon deze duidelijk het
gezicht ZIen, aangezren .J;let "doekje" eenige ma-
len naar vor~n viel, BIJ het schijnsel van een
door den klell1erel~ vastgehouden zaklantaarn
zag ..Geven het gezicht, waaraan hij thans dni~
delijk den verdachte C. herkent. Doordat de
andere de lantaarn in de hand hield kon
l~ijzijn gezicht niet zien, maar volgens de'schat-
Iing v~n Geven moet deze andere 40 à 50 jaar
~d~~ ,

Het "doekje" w!larover Geven spreekt, moet
een masker aanduiden,

De beide kerels voegden den ouden man toe:
. "Als J~. ons n!.e~ zegt waar [e het geld hebt

ZItten snijden WlJ JOu de keel door."
J De ~ude man, die. in een doekje onder zijn I

hoofdkussen ee!I ~akJe met geld, een briefje van'
f 2;).-, een briefje van f 10.- en twee rijks-
daalders, had, antwoordde: "Ik heb zeen an-
der geld, dan in mijn vestje, dat onder mijn
hoofdkussen ligt."

De indrdngers hebben nog gevraagd naar I
geld, dat ll1 een steenen kistje zou zitten maar:
Geven antwoordde, dat hij niet meer geld had. I
Ze hebben daarna den man een prop in den

mond gestopt en na het geheele huis doorzocht
te hebben, zijn ze verdwenen.

Des morgens om 6 uur vonden buren den I
ouden man in zijn woning. Het was hem wel
g~_Iukt den prop uit zijn mond te werken, maar
hij lag nog steeds gebonden.
. Geven her.~ende C. ook aan zijn stem. Boven-

dien wee~. hij, dat ze uit Oss kwamen, want dat
Iloorde hi] aan hun taaltje. Geven weet dit, om-
dat eemge weken van te voren een kippen-
koopman uit Oss bij hem was geweest,

Voor deze zaak bestond een bUitengewoon~ /~~¢'5-
groote publieke belangstelling. Reeds lang voor - /'/
den aanvang van de zitting was het in de Pol- ,
.Iardstraat een geweldig gedrang, om maar het
voorste plaatsje te krijgen aan het hek van het
Gerechtsgebouw. Reeds des morgens om half
negen waren eenige belangstellenden uit Deur-
ne aan de poort van het gebouw.

Toen om twee uur het sein werd gegeven, dat
het publiek de tribune mocht bestijgen, dreigde
een groote stroom menschen het Gerechtsge-
bouw binnen te stormen, maar de marechaussee
en de Rijksveldwacht deden alles in de meest
volmaakte orde verloopen.

[
Om even over hah drie kwam de
binnen en kort daarop werden de
dachten binnengeleid, geflankeerd

! Rijksveldwachters.
De Officier van Justitie mr. Rieter, las de

dagvaarding voor. '
De zaken tegen de beide verdachten werdenI samen behandeld, aangezien de verdedigers hier

geen bezwaar tegen hadden.
Verdachte Petrus Wilhelmus de Bie, had als

toegevoegd verdediger mr. Fr. Nederveen.
Johannes Petrus Ceelen had mr, Paul Tri-

pels als verdediger gekozen.

Rechtba ..
beide ver-
doortwee

Het verhoor van Geven. '

. De eerste getuige die verhoord werd was de I
75-jarige H. Geven uit Deurne-Zeilberg. 'I

~e president, mr, Coenegracht, ondervroeg ge- ,
; tuige Geven naar de verschillende hijzonderhe- i
den, die zich in den nacht van 3 op 4 Juli in I
zijn woning hebben voorgedaan.
De oude Geven vertelde, dat hij in del, avond

van 3 Jl!~i om half ell naar bed was gegaan, met
onder zijn hoofdkussen een doekje met 40 cru1-1
den er in. Naast zijn t d brandde op een tafel-
tje een klein petroleumlampje. r
Omstreeks middernacht werd Geven wakker I

toen er twee mannen voor zijn bed stonden. D~
eene wilde hem binden. Geven begon om hulp
te roepen, waarop de kleinste van de twee man-I nen den elleboog op zijn keel zette. De langste

I van de twee bond Geven aan handen, armen

I
en voeten vast.

De beide kerels zijn daarna in den kelder en
in het voorhuis den boel gaan inspecteeren. Na

I een half uur kwamen zij terug en vroegen aan
Geven, waar hij zijn geld had. Geven zag in,
dat hij er nog slechter aan toe zou zijn, wanneer I
hij niets gaf en verwees de indringers naar het
zakje geld, dat onder zijn hoofdkussen lag. Eenl
der kerels vroeg, waar hij zijn steenen geldkist. I
je verborgen had, waarop Geven had geant- I
woord, dat hij geen steenen geldkistje had. I

Op een vraag van den president of Geven mis- I
sch ie n den grootsten kerel wel eens in het ge-I
zicht had kunnen kijken, vertelde Geven, dat hij r
tijdens het binden bij het schijnsel van een
zaklantaarn, het gezicht van den langste der
mannen had gezien.

Na het gesprek over heil steenea kistje wa- I

ren de beide indringers verd,wenen1 nadat ze
G,even nog haddeu aangeraden, om niet te I
schreeuwen, aangezien ze anders zijn huis in I

!br an d zouden f'l"ken. I
In de stukken staat vermeld, darf: Geven de I

beide indringers via het raam in zijn kamer
naar- buiten heeît zien gaan. Op de zj,a,ing I
bleek evenwel, dat Geven ze niet naar bniten
heeft zien gaa,n, maar dat dat meer een con-
clusie van hem zelf geweest was.

Hierna wm-rlen doe heide ver-dachten naar
voren gebracht. Hei. blijk,t dat de Bie nog geen
vijf centimeter grooter is dan Ceelen. Op een
vraag van den president, wie of Geven her-
l-eut van de beide verdachten, wijst Geven ver-
dachte de Hie aan. Bij het verhoor van de po-

I
Wie had Geve,n ovenwel Ceelen herkend en
gezegd daj h:j de grootste vlan de twee indr in-

. gers was.
Aangezien get. Geven hier z'ij'll verklaringen

anders aflegt dan tijdens de vroegere verhoo-
ren, werd hij door den president en mr. Jur-
gens nog eens nau w ke urtip' ondervraagd over de
kwestie, wie van de beide ver-dachten nu pre-
des de man met het doekje was.

De pr-esident merkte op, dat getuige een 1
beetje versleten is en dat zijn memorie niet zoo
zulver meer- zal werken.

Verd. Ceelen be.gon onver-wachts te huifen.
De prcs ident vroeg naar de oorzaak van deze
Lni lpa rt ij,

Ver-d. Ceelent Nou heb ik hier een half jaar
v-oor niels gezeten." ,

Officier van Justitie: "VOfYr niets gezeten?
man, aan jouw schuld ,twijfelt niemand. Geven
heeft [ou- erkend aan een klein petje, dat je
op je hoofd droeg. En dat petje brengt joon in
de gevangenis".



V. d. Putten weet niets meer.

De vo,lgende getuige, die werd gehoord was
Th. van der Voort, arbeider te Deurne. I
In den nacht van 3 op 4 .Juli, omstreeks twee

uur was getuige met getuige v. d. Kerkhof op
het Marktplein te Deurne.
, GeL had twee fietsers van uit de 'Molen-
"str-aat à'e Markt op zien rijden. De beide fiet-
sen waren niet verlicht. De s1raa.t waaruit
de fietsers kwamen Is de verbindingsweg met
Zeilberg. De richting waarin zij fietsen was
die naar Oss.
De eene fietser leek îets grooter dan de

andere. Op een vraag van den president of
een der fietsers een petje (een alpino) op het
hoofd droeg, verklaard!' get., dat dat wel 1110- I
gelijk is. Zeker weet hij het evenwel niet. De ,
president wees hem erop, dat hij hij den Rech- i
ter-Commissaris verklaard had, dat een der
Iietsers een rond petje droeg. I

Dan moet verd. Geelen naar- voren k.omen.·
Ceelen komt naast get. van der Voort te swan,
aan wien gevraagd wordt of hij in Ceelen een
der fietsers herkent, .
Get. kan niet veel positiefs meedcelen. Toen

Ceelen een petje op moest zetten, moest get. I
v. d. Voort nogmaals kijken of hij Ceelen her-
kent.

GeL: "Het is wel mogelijk, maar zeker weten
doe ik hert niet",

De Officier vroeg of getuige den ver-dachte
als een renner op de fiets heeft zien zitten,

Getuige; Jawel, zoo'n beetje,

, In den' nacht gezien'l

Volgende g~Luige is H. A. v, d. Putten uit Oss.
Getuige zegt, dat hij zich niet kan herinneren
wat hij voor den rechter-commissaris heeft ge-
zegd.

De Officier: "Dan zullen we jou geheugen
wel eens helper. opfr-isschen".

President: "Is er op 4 .Juli tusschen jou en
ver d. de Bie niet :;resproken over een kraakje,
dat de Bie in Dem'ne gepleegd heeft?"

V. d. Putten: "Nou daar kan ik me niets van
herinneren."
President: .,Je hebt het bij den Rechter-Com-

missaris verteld, dus zal het wel waar zijn."
v. d. Pul:ten: "Het is best mogelijk dat ik met

de Bie gesproken heb over zoo iets."
Als ik dat bij den Rechter-Commissaris ge-

zegd heb, kan dat wel waar zijn." .
Officier van Justitie: "Blijf je bij je verkla-

ringen, die je bij den Rechter-Commissaris hebt
afgelegd?"
v. d. Putten: "Ik kan me er niets van herin-

neren."
President: "Ceelen en de Bie moeten maar

eens even naar buiten, elan weet getuige mis-
schien meer te vertellen."
Nadat de verdachten zijn weggeleid wordt ge-

tuige v. d. Putten nogmaals' onder het mes ge-
nomen.
President: "Ken je Ceelen en de Bie?"
v. d. Putten: "Ik heb nog niet naar ze geke- r

ken." - I
President: "Je weet toch dat je moet getui-

gen in de zaak van Ceelen en de Bie?" \
v. d. Putten: "Ja, ik heb zoo'n dagvaarding

in de zak."
Presi dent: "Weert je je niets te herinneren?"
v. d. Putten: "Neen, maar wat ik bij den Rech-

ter-comm.issaris gezegd heb zal wel waar zijn.
Als de Bie dat tegen me gezegd heeft zal het
wel waar zijn, maar ik kan me er niets meer
van herinneren."

Hierna wordt v. d. Putten weggeleid.
Als de verdachten weer in' de zaal terug zijn,

vertelt de president. over het verhoor van v, d.
Puften.

Vcrd. de Bie: "Ik heb nooit iets aan dien vent
verteld."
President: "Kende je hem?"
de Bie: ".Ja. Hij heeft dat allemaal verteld,

om de rechters mild te stemmen, non hij zijn
vonnis beet heeft, heeft lüj er niets meer aan."
President: "Zoo, dat weet je goed, jij bent ook II

I
uit Os'S, je bent op de hoogte met die manieren
daar. We weten dat niet zoo precies." I

Nog 'n getuige.

De volgende getuige is J. L. P. van ~er yen-
nc straatmaker te Oss. Get. verklaart n vriend \
te 'zijn van Ceelen, maar de. Bie niet te kennen.

Op een vraag van de pres ident, of Ceelcri he~u
nooit eens gevraagd heeft om mee een krakie I
te plegen in Deurne, antwoordde get. ontken-
nend.
Hierna stelde de president hem de vraag, of

hij dan soms wel eens aan arideren verteld heeft
dat Ceelen hem voor een kraakje had gevraagd.

Get. v. d. Venne kan zich niet herinneren,
ooit zoo iets gezegd te hebben.
De president: Nou, maar ik weet het wel.

Vrijspraak gevraagd. \

De Officier van Justitie requisitoir nemend \
zei het volgende: I

I Edelachtbare heeren rechters, aangezien I
' deze dagvaarding gebouwd was op de verkla-

ringen, die de gehoorde getuigen voor den
rechtercommissaris hebben afgelegd, en nu'
blijkt, dat deze verklaringen, die zoo stevig
leken als beton, als een kaartenhuis ineen-
storten, zal ik moeten adviseeren van een
verder getuigen-verhoor af te zien en zal ik
voor de beide verdachten vrijspraak moeten
vragen.

Mr. Tripels kon zich bij dezen eisch volledig
aansluiten.

Mr. Nederveen zag zich eveneens van zijn
taak om een pleidooi te houden, ontheven en
sloot zich bij het requisitoir en den eisch van
het O. M. aan. Voor zijn cliënt, Ceelen, vroeg
hij de onmiddellijke invrijheidstelling.

De rechtbank willigde dit verzoek in. Maar
op de mededeeling van den president, dat Cee-
len nog denzelfden dag zijn vrijheid terug-
kreeg, liet mr. Rieter de mededeeling volgen,
dat hij 'n bevel tot inhechtenisneming had
voor Ceelen die een, hem elders opgelegde
straf, nog moet uitzitten.

P. DE BIE VOOR DE RECHTBANK
TE ROERMOND.

VERDACHT VAN ROOFOVERVAL TE
DEURNE.

De beruchte Ossche misdadiger P. de B., die
dezer dagen veroordeeld is door de rechtbank
te Den Bosch, wegens moord op zijn neef Ger-
rit de Bie, zal zich wederom hebben te verant-
woorden voor een ernstig misdrijf.

Op 22 Januari e.k. zal hij met den 24-jarigen
J. P. C. uit Oss, thans gedetineerd in de straf-
gevangenis te Roermond, voor de arrondisse-
ments rechtbank te Roermond moeten terecht-
staan, verdacht van een overval met berooving,
Beiden worden er van verdacht, in den nacht

van 3 op 4 Juli 1934 den 73-jarigen alleenwo-
nenden landbouwer G. te Deurne, te hebben
overvallen, gebonden, met den dood bedreigd
en beroofd. .
De kroongetuige uit de geruchtmakende

Imoordzaak-De Bie, de 19-jarige V. de P. (bijge-
naamd De Rut) uit Oss is ook als getuige in deze
zaak gedagvaard.

DE ROOFOVERVAL TE DEURNE.

P. de Bie en J. Ceelen
vrijges proken,

De rechtbank te Roermond heeft Dinsdag uit-
spraak gedaan in de zaak van den roofoverval
te Deurne. De beide verdachten P. de Bie en J.
Ceelen uit Oss werden wegens gebrek aan be-
wijs vrijgesproken. De officier van Justitie had
vrijspraak geëischt.



.NUU EEN GEVAL VAN
ZELFVERMINKING TE OSS.

De Ceel bekent op verzoek
een ving_ervan 'n kameraad
te hebben afgehakt voor de
verzekeringspremies.

Gistermorgen heeft de beruchte mis-
dadiger-wielrenner J. C., bijgenaamd de
Ceel, uit Oss, voor de marechaussee
opnieuween bekentenis afgelegd. Het
blijkt dat het geval van zelfverminking,
dat hij destijds op zichzelf heeft toe-
gepast met het doel d'e verzekeringssomI in handen te krijgen, niet 'Jp zich self
stond. Volgens zijn verklaring heeft een
zijner kameraden, zekere L. v. d. W.,
bijgenaamd Bijs de Brommert, na het
succes dat de Ceel met het afkappen
van een zijner vingers had gehad, be-
sloten zich op dezelfde wijze geld te
verschaffen.
Hij had zich evenals d'e Ceel op een

groot aantal tijdschriften geabonneerd
waaraan een verzekering bij ongevallen
was verbonden. Op het critieke moment
ontbrak hem echter de moed, de Ceel
verklaarde zich bereid het werkje voor
hem op te knappen en koelbloedig hakte
hij met een bijl een wijsvinger van :~ijn
vriend af. Niemand vermoedde, dat er
opzet in het spel was. Het plan lukte
en d'e diverse verzekeringssommen wer-
den aan v. d. W. uitbetaald.
Naar aanleiding van deze bekentenis

is de Kon. Marechaussee overgegaan tot
arrestatie van bedoelden L. v, d. W. uit
Oss, die aangehouden is en naar die
marechausseekazerne overgebracht, waar
hij aan een streng verhoor werd onder-
worpen. Hij blijft echter ontkennen. v.:
d. W. is een bekend'e figuur uit het
. ossene milieu, hij heeft reeds verschei-
dene vonnissen achter den rug wegens
moordaanslagen, diefstallen, inbraken
enz. De merachaussee heeft hiermede
dus weer een goedè vangst gedaan. /

N.R. •-
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BERuCHT OSSENAAR UIT EEN
VORIGE PERIODE VAN MISDAAD
. OVERLEDEN.

Onschuldig aan moord waarvoor
.hij tot levenslang was verOOr-
deeld?

Naar wij eerst thans vernemen, heeft
Maandag j.l. te Zwijndrèchb de teraarde-
bestelling plaats gehad van den 73-ja,ri~
gen Gyp van G., een bekende figuur uit
de Ossche onderwereld uit de 80erI jaren. v, G. heeft indertijd deel uitge-
maakt van de bende die van 1890-1894
Oss terroriseerde. Het openbaar gezag
moest indertijd streng optreden, de
wachtmeester der Koninklijke mare-
chaussée Hoekman, die als brigade-
commandant. te Oss was gestatloneerd,

I was de grootste vijand van de bende.
Hij viel tensltotte als slachtoffer van
een verraderlijke moordaanval. In 1894

I werd Hoekman door de bende, waar-
I van v, G. een der meest actieve leden
I was, met een schot uit een Jachtgeweer
gedood.
De thans overledene werd bij de be-

handeling van de moordzaak in 1894
voor de rechtbank te 's-Hertogenbosch
als de dader aangewezen en veroordeeld
tot levenslange gevangenisstraf te
Leeuwarden doorgebracht, bij het 25-
jarig regeeringsjublleum van de Korrin-
gin werd hij begenadigd. ZWijndrecht
werd hem door de justitie als woon-
plaats aangewezen, het verblijf te Oss
werd hem ontzegd.
Op zijn sterfbed heeft v. G. nog uit-

drukkelijk verklaard, dat .het deodelijk
schot gelost is door den indertijd naar

I Amerika uitgeweken Ossenaar van
Berkom, bijgenaamd de Baron, en dat

I
hij dus 32 jaar onschuldig in de gevan-
genis had doorgebracht.

N. R. C.



Steeds weer
nieuwe arrestaties

te Oss.

Meerdere brandstich-
tingen komen tot

opheldering.

In den nacht van 10 op 11 Augustus
1926 brak brand uit in de woning van
Van Santvoort op Spitsbergen. De on-
middellijk gewaarschuwde qemeentepo-
litie verscheen spoedig ter plaatse en
constateerde dat het achterhuis reeds
geheel in brand stond. Een marskramer,
aan wien dien nacht onderdak was ver-
leend. kwam met brandende kleeren het
huis uit gevlucht, Toen de politie ver-
Inam dat de vrouw met hare drie jeuq-
dige kinderen zich nog in het brandende
huis bevonden, stelde zij direct alle po-
gingen tot redding lin het werk doch
mocht hierin niet slagen. Des morgens
vond men de vrouw met twee harer
kinderen tegen zich aangedrukt en ge~
heel verkoold. Later op den dag werd
ook het derde kindje geheel verkoold
bij de voordeur gevonden. Het mocht
de politte niet gelukken de, daders te
vinden want dat hier opzet in het spel
was, stond voor de politie vast.
Vorige week ontving de gemeentepo~
litie echter een tip inzake deze gruwe~
lijke brandstichting en kon zij naar aan-
leiding hiervan overgaan tot arrestatle
van den 47~jarigen N. van Geenen en

I den 3I-jariqen van Berne, terwijl heden-Inacht nog werden gearresteerd v. Ga-
len en van Erp, bijgenaamd "Driek van
Reinieren". Destijds moet van Erp aan
van Geenen gevraagd hebben of hij
niet iemand wist welke dat huis op
Spitsbergen in brand wilde steken voor
100 gulden. Zij hebben toen dit karwei
opgeknapt en daarna door den polder
naar huis gegaan, om straks eventueel
hun alibi te kunnen bewijzen.
Ongeveer terzelfdertijd brandde ,huizen
af in de Koornstraat, Berghemsche weg,
en Schaijksveld. Al deze panden waren
eigendom van "Oriek van Reinteren'
IOmtrent den brand op Spitsbergen be-
zit de politie voldoende bewijzen tegen

1de gearresteerden.



=-=
Hedenmorgen wera UUUL de mare- Ossenaar C. van B. Deze arrestatie

chaussee gearresteerd H. de N. welke werd verricht op verzoek der gemeente~
er van verdacht wordt. zijn moeder politie van Oss. Oorzaak schijnt te zijn
te hebben laten omkomen bij een brand. dat de gemeente~politie meerdere aan-

In den nacht op 20 September 1925. wijzingen heeft omtrent den in 1932 op
ontstond een felle brand in de boerderij het R. K. Kerkhof in den Eiken Boom-

____ ..7 gaard gepleegden heiligschenenden
diefstal. Bij dezen diefstal werd een I-~~-----_._~-----
kostbaar kruis van het graf van het qemeente-politie een volledige beken~l
kind van den heer A. S. geroofd. Uit tenis heeft afgelegd blijkt ook weer te
piëteit werd dezen diefstal destijds niet veel gepraat te hebben. althans de politie I
ruchtbaar gemaakt. Alhoewel destijds ging over tot de arrestatie van den
een uitgebreid onderzoek door de politie 29~jarigen U. uit Oss. Hoewel men ons
werd ingesteld. mocht zij er toen niet in omtrent het verhoor nog geen nadere
slagen. licht in deze zaak te brengen. mededeelinq kon doen in verband met

Door het vele praten der qearres- nog te verwachten arrestaties, blijkt hij
teerde Ossehenaren. komen telkens in toch al verschillende inbraken te hebben
korten tijd weer feiten tot opheldering bekend. De mogelijkheid is daarom niet
waar men vroeger na jaren speuren en uitgesloten dat nog meerdere arrestatles
zoeken geen Jicht in kon brengen. zullen volgen.

Op het politie-bureau te Oss gearri~
veerd werd van B. direct zwaar aan
den tand gevoeld en bleek al direct
dat men op het goede spoor was. Na
een langdurig verhoor bekende van B.
dan ook tegenover Inspecteur van
Kempen deze heiligschennende daad te
hebben bedreven. Van B. welke eerst
kort geleden uit de gevangenis is ont-
slagen. is niettegenstaande zijn betrek-
kelijk jeugdige leeftijd reeds een goede
bekende der politie en heeft reeds menige
straf ondergaan.

Destijds is hij ook veroordeeld voor
den inbraak bij de fa. W. op de Kruis-
straat. De bewoners werden toen des
nachts gewekt door den dienstdoenden
nachtwaker der fa. Philips waarop de
inbrekers het hazenpad kozen. Een direct
door de gemeentepolitie ingesteld on-
derzoek bracht aan het licht, dat van
B. niet thuis was dien nacht. Verder
op onderzoek gaande trof men hem toen
bij van L. in het Vierhoekje waar men
rustig bezig was den buit broederlijk te
verdeelen. De buit bestond uit ongeveer
veertig gulden aan baar geld en eenige
flesschen drank. Als jongen maakte van
B. reeds kennis met de tuchtschool.
De mogelijkheid is ook hier niet uit-
gesloten. dat nog meerdere arrestaties
zullen volgen.

Nader wordt bekend dat U. niet
minder dan 35 inbraken op zijn geweten
heeft. groote zoowel als kleine waarvan
vele kippen- en konijnendiefstallen.

In verband met de bekentenissen van
U. is thans nog gearresteerd zekeren
van L. uit Oss. Bij zijn verhoor heeft
hij bekend een heele serie inbraken te
hebben gepleegd in samenwerking met
van B. en U.



DE GEHEIMEN VAN OSS.

Licht in een haast vergeten
moord uit 1925.

ZES PERSONEN IN ARREST.

Terwijl door de marechaussee te Oss reeds
talrijke misdrijven uit de laatste jaren aan
het licht zijn gebracht, blijkt, dat de gemeen-
tepolitie niet minder actief is in haar pogin-
gen om oude moordzaken en brandstichtingen
op te helderen.
Kort geleden werden de agenten ten Wes-

tenend en Leemhuis met het recherchewerk
belast en mocht het hun gelukken den roof-
overval te Maren en eenige brandstichtingen
te Oss tot klaarheid te brengen.
Nu schijnt zij een spoor te hebben gevonden

in een oude moordzaak, die men indertijd ver-
geefs heeft pogen op te helderen.
Op St. Nicolaasavond 1925 vonden eenige

burgers, die van een surprise-avond huis-
waarts keerden, in de Kazernestraat te Oss
een man tegen een boom liggen. Een bloed-
plas stak scherp af in de witte sneeuw. De
politie, die terstond werd gewaarschuwd, her-
kende in den man den 23-jarigen J. Hartogs,
bijgenaamd v. d. Mast. Door verschillende
messteken, waarvan een een slagader in een
dijbeen had geraakt, was het slachtoffer aan
verbloeding overleden.
De nasporingen der politie stelden toen vast,

dat de man in gezelséhap van een vijftal per-
sonen het laatst een café op den Heuvel te
Oss had bezocht. Daar de politie vermoedde,
dat deze vijf wel meer van de zaak zouden
weten, ging zij tot hun arrestatie over. Allen'
bleven evenwel hardnekkig ontkennen en
moesten op twee na, op vrije voeten worden
gesteld. Deze twee suonden later voor de
Bossche rechtbank terecht, doch wegens ge-
brek aan bewijs werden zjj vrijgesproken.
Door de bekentenissen van de Ossche mis-

dadigers kreeg de politie dezer dagen een
nieuwe aanwijzing in deze zaak .

. Gistermiddag is zij overgegaan tot de ar-
restatie van P. W., die op het politiebureau
werd ingesloten. Tot heden blijft de man hard-
nekkig ontkennen iets met deze zaak te ma-
ken te hebben.
In denloop van den middag werd nog een

vijftal andere personen gearresteerd.

Op instructie van hoogerhand mocht de
politie ons geen nadere inlichtingen verstrek-
ken. Wij weten echter, dat gearresteerd zijn
de volgende Ossenaren: B., V., bijgenaamd
de Kievit, V., bijgenaamd de Rem, 0., en van
E., welke laatste den laatsten tijd in Noord-
Holland verblijf hield.



r-
, Stadsnieuws.
DE SPEKDIEFSTAL TE OSS IN' 1934.
Door de gemeente-politie uit Oss' werd

voor den heer officier van justitie alhier
geleid H. A. R., 22 jaar, arbeider te Oss,
als verdacht van inbraak te Oss in de~
nacht van 3 op 4 Febr. 1934, waarotl
een groote partij spek werd gestolen. Na.
door den heer rechter-commissaris te
zijn gehoord werd hij Ingesloten in het
Huis van Bewaring alhier,

WEER EEN ARRESTATIE TE OSS.
De "Mnd.-morgen" meldt: De Kon. Mare-
chaussée ' te Oss heeft Zatèrdagavond
voldoende termen aanwezig geacht om
tot arrestatle over te gaan van den 38-
jarigen ktppennandelaar M. v. d. E. uit
Oss verdacht van medeplichtigheid aan
den'roofo,verval op den 73-jarigen Geven
te Deurne, gepleegd in den nacht van
3 .op 4 Juli 1934. Het Is thans gebleken,
dat V. d. E. als spion der bende heeft
gefungeerd en hem wordt ten laste ge-
legd, dat hij de noodige inlichtingen
üieett verstrekt, welke den overval mo-
gelijk hebben gemaakt. v. d. E. die uit
den aard zijner werkzaamheden ,bij
verschlllende boeren over huis kwam,
heeft ook meermalen den ouden Geven
bezocht, z.g. om kippen te koepen. Het!
was hem namelijk ter oore gekomen, dat
de alleenwonende grijsaard er .warmpjes
'bijzat en bij zijn persoon~ijke bezoeken
gaf hij zijn oogen terdege de kost. Van
deze gegevens heeft de bende geprofi-
teerd en een goed opgezette. roofoverval,
waarvan de prijsaard het' slachtoffer Is
geworden, was het gevolg. ,

Inmiddels hebben J. C. en later P. de
B. bekend, dat zij gezamenlijk de roof-
overval hebben gepleegd.

v. d. E. heeft van deze beide misdadi-
gers, een bedrag aan'. geld ontvangen
voor het geven van de tip. De verdachte,
die nog blijft ontkennen, zal naar
's-Hertogenbosch worden overgebracht,
teneinde voor den Officier van Justitie
aldaar te worden geleid ..

KIPPENDIEF VAN ZIJN BED
GELICHT.

Ossche band zonder einde
loopt door.

De reeks arrestaties door politie en mare-
chaussee te Oss blijft nog steeds aanhouden.
Zoo is in den afgeloopen nacht van zijn bed
gelicht de 22-jarige J. C., wonende aan den
Berghemscheweg, die ervan wordt verdacht
een kippendiefstal te hebben gepleegd aan
de Arendsvlucht te Oss. Hoewel de jongeman
aanvankelijk hardnekkig ontkende, heeft hij
tenslotte ten overstaan van de gemeente-
politie een volledige bekentenis afgelegd. Be-
halve genoemde diefstal had hij een onnoeme-
lijk groot aantal kleine diefstallen van geld en
kippen in de jaren 1933 en 1934 gepleegd.
In verband met deze bekentenis zijn nog

meer arrestaties te wachten.

DE OSSCHE MISDRIJVEN.
De dezer dagen gearresteerde vrouw

A. 0., wonende te 's-Hertogenbosch,
die te Oss in het politiebureau was
ingesloten, verdacht van het plegen
van abortus, heeft gisteren voor de
gemeente-politie te Oss een volledige
bekentenis afgelegd. Uit haar verkla-
rmgen is gebleken, dat zij zich her-

. 'ba~ldel~ik heeft schuldig gemaakt aan
"bovengenoemd feit en tevens meerma-
'len tegen betaling medicamenten aan
cliënten heeft verstrekt. De vrouw is
naar Den Bosch op transport gesteld
en na verhoor door den officier van
justitie in het huis van bewaring op-
gesloten.

DE OSSCHE ARRESTATIES.

Thans de helers aan de beurt.
In verband met de arrestatie van eenige

personen der Ossche misdadigersbende en hun
verklaringen is de gemeente-politie te Oss in
tien argeloopen nacht overgegaan tot de arres-
tatie van E. W., wonende te Heesch bij Oss.
W. wordt ervan verdacht, als heler voor de
bende te zijn opgetreden. Tijdens een streng
verhoor bekende hij dan ook levend vee van
de leden der bende te hebben gekocht, waarvan
hij wist, dat het was gestolen.
Men vermoedt, dat hij nog meermalen als

tusschenpersoon is opgetreden en men ver-
wacht dan ook nadere bekentenissen, waarbij
het niet onmogelijk is, dat zich verrassende
onthullingen zullen voordoen.



ARRESTATIES TE OSS.
Gisternacht ontmoette een patrouille

van de marechaussée in de Ossche helde
twee personen, die zich bij nadering uit
de voeten maakten. Zij worden achter-
haald en bleken in het bezit te zijn van
eenige gereedschappen, die op het ter-
rein van de werkverschaffing waren ge-
stolen. De dieven waren zekere van N.
uit Oss en van R. uit Berchem.
Verder is door de marechaussée gear-

resteerd de 46-jarige vrouw Joh. v. B.-V.,
bijgenaamd Hanneke van Martekus,
houdster van een stille kroeg.
Haar arrestatle geschiedde op grond

van verdenking, in intieme relatie te
hebben gestaan met vele leden der. Os-
sche onderwereld, waarvan zij in vele ge-
vallen partijen gestolen goederen zou
hebben gekocht en vervolgens weer van
de hand gedaan.
In dit kroegje zouden door Peer de Bie,

Toon de Soep, Bijs de Sijp, den Brus,
Ceelen, de Rut, Piet de Bie e.a. verschil-
lende van hun misdrijven beraamd zijn.

NIEUWE BEKENTENISSEN.
Men meldt ons uit Oss:
Naar wij vernemen heeft M. .Sch.,

thans gedetineerd in het huis van be-
waring.te 's-Hertogenoosch j.1. Zaterdag
aldaar ten overstaan van de gemeente-
politie van Oss bekend, destijds met Toon
de' Soep (de dikke) het paviljoen op het
gemeentelijk '~pö;rtpark alhier in brand
te hebben gestoken, waarvoor beiden een
belooning van f 25 hadden ontvangen.
Voorts. werd door S. nog een beken-

tenis afgelegd dat hij in samenwerking
met M..den Br. ,bij Hes de brandkast
heeft geledigd. '



E VAN ZATERDAG 1 JUNî 1935 - AVONDBLAD -

Een verdiende hulde. De marechaussee te Oss, die zulk kranig werk leverde
bij de ontmaskering van verscheidene misdadigers uit Oss wordt gehuldigd
door den proc-generaai van het Bossche gerechtshof, mr, E. Baron Speyart van

Woerden, links, salueerend de opperwachtmeester Mintjes.
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's-Hertogenbosch, 11 Maart 1935.

De gruwelijke roofmoord te Oiien.
In den lentenacht van 15 op 16 Mei Ge!uigenverhcor. Cetuige Boe ij en herkent de be- Dr. Met t rop verklaart vervolgens d ach ten getoond wordt, herkennen

van het vorig jaar heeft zich in het Ian- Al t h d d wuste broek: als zijn eigendom. omtrent zijn bevindingen bij de sectie. deze niet.
delijk dorpje Oyen een afschuwelijk 1 sveersteKge ulge wor~t getoor v ne De presiden t vraagt of' er geld in Acht ribben aan de linkerzijde en vier Getuige Boeyen kent ze ook niet.
drama afgespeeld. In een nederig hutje. lefrt. an em pen, lDSp3Ceur a è.e broek was. aan de rechterzijde waren gebroken. Dr. Hes s eli n k deelt nog mede, dat
een cnoogelrtk stulpje aan den veet van po 1 ie te Oss.' Get u i g e geeft te kennen dat hij Voorts waren er verschillende versche in de teil in het water ook kafjes waren
den hoegen Mlasdiik. werden twee oude, Hij deelt mede dat hij 's morgens om geen geld in huis had, hOogstens een of bloeduitstortingen. Een natuurlijke dood aangetroffen.
welhaast uitgeleefde landbouwers, de ge- kwart voor drie was opgebeld uit oyen, twee gulden, viel niet te verklaren; de dood is het ge· Getuige B oe y e n-v a nOr Ii 0 u W
broeders Plet en Antoon Verhoeven door met de mededeeling van den burgemees, Pre s i ct ent tot verd. v. O. Elgen- volg geweest van hevig mechanisch' ge- deelt mede, dat ze in schoon zeepwater
bandieten overvallen en op onmensene- ter van Oyen. dat er iets heel ernstigs aardig dat er geld in de broek zat; ·jij weld, aldus is de conclusie. een overall en sokken van haar man
li.ike wijze neergeslagen. De 60-.iarige was gebeurd. Getuige heeft zich in ver. had geen geld en je had nog schuld Volgende getuige is de deskundige Dr. had gewasschen. Dat er zand en haver,
Toon verneeven werd daarbli zoo wreed binding gesteld met burgemeester Ploeg- aan Boeijen .. , ' W. Hes se 11n k, scheikundige te Arn, kaf in zat had ze niet kunnen consta,
gewond, dat hi.i bijna onmtddellilk over- makers, die besloot ~anstonds een ~nder. "e T d ach t e V'. :0.:, Ja, ik Vleet nist hem, die een uitvoerig rapport heeft in- teeren.
leed. terwijl zijn 70-jarige broer Piet zoek in te stellen bij de versehillende I hoe het er in gekomen is; ik ben on-. gediend. Dr. Hes s e I ink merkt o.m. nog op,
Z::lO was toegetakeld dat z~in leven Ian- verdachte huizen, schuldig.. . Aan de hand van gipsafdrukken van dat hij in de porternonnare haverhafjes
gen tijd in gevaar was en hU maanden- Er waren 5 huizen bezocht en toen ging I De pre sid ent: Dan zal een toove- voetsporen welke bij de woning der ge- he·eft aangetrotren. in den zakdoek waar
lang in het Liefc!ehuis der Zusterkens men naar het huis van Boeyen, waar naar het er in gebracht h~bben. broeders Verhoeven waren aangetrot- geld in was geborgen, eveneens kafjes.
m-est worden behandeld. getuige wist, dat verd v. O. ,woo?de. v. O~ Ver d. v. O. lachend: J~ kon ik dat f'en. toonde getuige aan, dat deze over- zoomede kippeveertjes en zand.
Vandaaz treedt dit atschuweliik dra- kwam uit een zijkamer. Getuige begaf ook maar. ' .' eenkomen met de schoenen van Van O. Op de vijl waarmee de doodelijke Slag

nu in volle klaarheid naar buiten. Men zich naar de voorkamer, waar Boeyer- De pre sid ent: Je behoeft er niet Ge r t ru d a van 0 r sou w, echt- is gegeven - deze is aangetroffen in het
zal zich dezen ouzienbarenden overval en zijn vrouw waren. om te lachen, het iste ernstig. genoote van. Boeyen. deelt mede. dat huis van de gebr. Verhoeven - kwamen
herinneren. Niet alleen het Maasdorple, Er werden kleeren aangetroff'en, die Ver d. v.O.: Ik kan er toch moeilijk v, O. blJ" haar in de kost was. Zij te- voor blood, alsmede haverkarjes en zand.
maar geheel de streek was in rep en in het water stonden. I om gaan janken! Operwachtmeester Cur f s, die in de
roer door dit weergaloos brutale mts- In de seuken stond een waschkuip; op Getuige Van K e rn p endeelt nog vestigt de verklarlngen, welke zij des- woning van Boeyen IS' gekomen, nadat
dri.if, waarbij een mensenenleven werd een overjas welke in de keuken hing, was melle, dat v. O. heeft tozgegeven dat de tijds heeft afgc'cgd aan Inspecteur van de burgemeester en Inspecteur Van Kem_
atgesneden om een luttele f 70. de spaar- een roo~e st~eep. Daar het nem nloed portemonnaie zijn eigendör,n was. Kempen, o.m. ten aanzien van wat er pen reeds vertrokken waren, had er als-
duitjes van twee afgeleefde zrüsaards, leek, gaf getuige er goed acht up, weten- Pre sid ent: Is dat jou portemon- op 13 Mei gegeten is. nog zand uit de kuip in beslag genomen.
d~e door de gemeente moesten worden de dat hij voorzichtig moest zijn. naie Uit zijn verdere mededeelingen blijkt.
bi.ig-e'ltaan in hun laatste levensdagen. Boven op zold~r trof getuige twee paar V é rd. v.O.: Ja zoo een had ik er, of Verraderlijke faeces en haver- dat de afstand van Boeyen naar Oyen
Eet is te danken geweest aan de schoenen aa~. die door en door nat wa- hij van mij is weet ik: niet; er zijn zoo- kafjes!' omstreeks 5 K.M. is. Er is een kortere

f!~'1otp.activiteit van burgemeester Ja'1s ren. Onder m de hakken zat versch veel portem-mnates, weg, binnendoor. Maar daarbij is het
uit Oyen en aan de energie van de groen gras. Dan komt de zak-doek te:..'tafel. Be:de Dr. Hes s e Iink had faeces onder- bijna noodzakelijk door water te gaan.r;·t- rn ~emee'1te1);~itie te O~~.dat nog' Onder de trap stond een bed; toen ve r d a e h ten verklaren, den wk-doek aocnt, dat was aanzetroffen bij de dut ondiep is_; het is daar zeer zande,
Hl en aap van e ~ ...xien ae . e V€ - men net dek er at naalae lag .daal' De niet te k.ennen, hij is niet Van hen. won.ng waar ue aans ..ag .. plaats 'Vond. rig .
d'3.chten van dit misdrijf van hun bed kon_ B., geneet In de dekens gereld in. _ Va'n wten Is nlJ" dan wel? wil, de D t ff b t dd l' h t M d 'td d I· ht 0 't I d aarrn zijn aange ro . en es an ee en ,Cp een vraag van e Q. . eei ge"en wor en ge IC . P . a armteerenkte Verda~hte De. B.: Ik lag te sl3:per:. president weten. van sla en keeien, wei.ke op 13 Mei bij 'tutge mede, dat bij Boeyen geen haver.
bericht van (lyen's burgemees ehr

c

- ru e Pre s i d ent. Dat zullen We Je' strakr ';_ Ja hoe moet ik dat weten zeat 1303''en-van Orsouw gegeten waren. stroo in huis was. evenmin bij De B. enonmiddellijk van - de marec ausfee-, w~l vragen. ,.0 • • '" J 0
ht . t v Aan de mouwen van de jas van v. . dat het den bewastea avond droog was.'kazerne in Oss een aantal wac mees er.; Get.ulge, V. anK e m pen: Je ,lag er ._. Je zult toch niet vergen d t Ij h k r nd n U7achtmeester F.' a o r f eI te Oss, haden ondergeschikten uit. Inmiddels stelde toch In') " ? 1 .' a w zijn pluisjes en aver a Jes .gevo e., ..

de nolttle van Oss. onder nersoon1iike Getuige merkte verder op dat het be- het we~en. aldus de pr_esldent. we.ke overeenkomen met die, waarm verd, v. O. naar Oyen overgebracht. Ver-
Ieiding van burgemeester Ploegmakers vreemdde, dat deze sinjeur ook d'aar in ..- Hlj kan test van .Iemand andars het lijk van Verhoeven' is gevol1?-en.' dachte had zich daarbij zeer onbehoorütk
in de verdachte witken een snel. doch huis was zijn, meent v. O. D:e pluisjes en kafjes zijn v:astgep ..akt gedragen, zeer onbeschaafd en vulgair;'
n~"'''7~el''''''' o,.,rler7"o~ in. Vervolgens werd een manchesterjar Getuig~ Boe y e.n deel~ nog mede, in het bloed. Ze moeten er Ingekomen De pre sid ent vraagt of' verd.: een
Deze snelle en sublieme samenwerking 'getoond, welke er gevonden is en die d!:t de k.eeren die m de k.';llpgevonden z;jn toen het bloed nog nat was. krant, gelezen kan hebben.

voerde tot het prachtige resultaat, dat Van O. evenals de overjas als de zijne znn, daar door ~!1deren zun Ingedaan; Ver d. v. O. zegt dat hij niet weet, Getuige R 0 f' f' e 1 verklaart, dat dit niet
F. J. v.O., geboren te Oss 30 Sept. 191~, herkent. Ook d'e schoenen blijken van ZJJn vrouw of' hij hebben het niet ge- hoe het aan zijn jas is gekomen; hij had f kan, want het was elf uur.
e'1 W. M. de B., geboren te Oss 9 Anri! hem te ziin. daan. de jas niet aangehad. Zijn bed is ook met Ver d. v. O. beweert toch de Bossche
1918, werden gearresteerd. Op hen wcrden Er ontstaat dan een gedachtenwlsse, Ver d. v.O.: Misschien heeft Boeyen kaf gevuld. Courant of lets gelezen te hebben.
vele aanwiizingen gevonden, "stille getui . ling over het costuum, dat v. O. gedra, het wel gedaan. Gewige Hes s eli n k deelt verder Inspecteur Van K e m pen zegt dat
gen". die de bekende zwijgzaamheid van I gen zou hebben, daags voor de arres. De pre sid ent: De mOOrd? mede, dat er op de broek, welke in de het niet kan.
de Ossenaars van het milieu te niet tatie. Ver d. v.O.: Wel ja. kuip was aangetroff'en veel zand zat. De
deden. I Verd. v. O. zou beweerd hebben dat hij De pre s l d ent: Dat kan In i2-der : sokken waren eveneens bevuild met veel ' Een afgeluisterd gesprek in
Geboren 1910, geboren 1918. Ontstel. zijn blauwe pak had aangehad. geval niet. want Boeyen is tot 11 uur op : zand. de cel.

lende cijfers. Deze verdachten zün op,:al- Inspecteur Van K em pen zegt dat de fabriek geweest. I Ver d. v. O. deelt mede, de schoenen De hoofdbewaarder J. Fel dj es alhier
lend jeugdig. Is de eene niet nog; biJna verd. hem gezegd heeft, dat hij zijn man- Getuige van K e m pen deelt ver- . 's middags om 5 uur argewasschen te wordt daarop gehoord,
een ktnd? Zestif'n jare!': Dader of ~~de- chestersche pak daags te voren had ge- der mee, dat. verd. v. O. zich heeft. aan-I hebben. Hij deelt mede dat een maand na den
püehttge van een zoo atsebuwelüken dragen. geste'd als een beest .. In de cel hezit Rechter Mr. Poe rin k vraagt, waar- overval in een "cel zekere Kivits zat.
moordaanslag. Het feit teekent wf'l ~eer - Dat lieg je, zegt ver d. v. O. hij zitten zin?,en. allerlel vuile liedjes om hij dat' gedaan heeft. . Naast deze cel zat v. O.
sterk ~e m"ntali~eit van den kring, _ Dat gaat zoo niet, met je groote en de uitdrukkingen die hij bezigde I Ver d. v. O. geeft te kennen, dat hij Kivits had een gesprek gehoord van.
waaruit dit kl~ . IS voortge~omen. Want bek, aldus de president. waren ergerli.ik. i de schoenen wilde verven. v. O. Getuige heeft toen in de celook
was het niet zijn broeder, dle op 6 Maart Burgemeester Plo e g mak ers wordt Overigens deelt hij een en ander mede De sokken, waaraan zich de sokophou, e-en gesprek gevolgd, dat hij op het.
1.}' door het Hof werd veroordeeld tot Hi I inmiddels gehoord; hij deelt o.m. mede, over de omgeving, waarin de beide ver- ders nog bevinden, herkent getuige oogenblik zelf genoteerd' heeft.
j2,".r geva1"g-enl;::strat we~ens, doodslag op dat alle kleeren in beslag genomen wa, dachten verkeerden, Zelfs de jonge De Boe y é n als te zijn van Van O. Ook de Van O. had gezegd, dat Dé B. op
zUn n=ef Gerlrt de Bie? ren. B. kreeg jenever! vrouw van Boeyen herkent ze als eigen- transport was gesteld. Van o. had voorts
Vandaag richten zich opnieuw de dom van v. O. gezegd: Als hij zijn mond maar niet

sehunwerners van de publieke belang, Wie z'n broek is dat? Bet tweede slachtoffer gehoord. Ve rd. v. O. vraagt of hij d~ sokken voorbijpraat.
stell;ng 00 het milieu te Oss en deze wer- Inspecteur Van K em pen verklaart ook mag zien. Dat mag. En hij herkent Ook had v. O. tegen Kivits gezegd: :!lij
pen 'n schril licht op den noodtoesnnd. verder. dat verd, De B. stokstijf volhield, Venrolgens wordt gehoord de landbnu, ze als de zijne. had zijn mond moeten houden, ik gun
waarin een deel der beVOlking-daar ver, dat een bepaalde broek van hem was, wer Pet rus Ver hoe ven, uit Oyen. Getuige Van K e m pen: Dat is de geen mensch de gevangenis.
keert. Het bandIetisme, dat er zoo welig maar toen hij hem moest aantrekken, Hij krijgt een stoel, omdat hij niet al te eerste keer, dat hij bekent, dat het zijn Er was o. m. gevraagd of er geen ge,
tiert, dat zelfs kinderen tot het erg~tf' oleek hij veel te groot te zijn. Zijn sok- wel blijkt te zijn. sokken zijn. tuigen \te vinden zouden zijn. Den kost,
everstoeven dat er in de geschiederus fler ken waren niet te vinden en de knaap Hij deelt mee, dat z1jn vermoorde broer Aan een jasje van, De B e , heeft Dr. baas vertrouwde hij niet, die dacht dat'
misdaad denkbaar is. den moord op den beweerde, dat hij op klompen was geko- en hij vroeg naar bed waren gegaan op Hes s eli n k bloed aangetroffen, doch hij later thuis zou komen. Van o. had
evenmen=eh, dient onvoorwaardelük uit :nen; van de schoenen op zolder wilde den bewusten nacht. Het geld lag onder mlnder dan op de andere jas. Ook waren verder o.m. gezegd. dat hij f 69 had en
geroeid. Burgemeester Plof'P'maker~. eH" hij natuurlijk niet weten. De klompen bed In een sigarenkoker en in een trom. er een paar met bloed bevlekte haver-, nog f 80 voor een advocaa:t, ma.ar hij zou,
de verandering- Len p,oede alleen zi.et \1" zou hij onder tatel gezet hebben. maar mel was ook nog wat geld. Onder bed kafjes op., eerst zien of' ze hem DIet zoo zouden
een formeele isolatie van het mtneu, za' ze waren er niet meer. Op van Boeyen was een bedrag van ongeveer f 70. Een en ander was menschenbloed. ' loslaten.
waarachünlük dezen morzen weer voor geleende klompen ls verd. meegenomen. Getuige heeft niemand binnen hooren De broek, hoewel van dezelfde stof'! had Er was o.m. gevraagd hoe het gegaan
een percent genoep,r'lI""""ng-k...lige1" wan Verdachte DeB. herkent de groote komen. de B. niet herkend Deze broek lag 10 .de was; of er ook een vrouw was. "Nee,'
neer de beine vernflrhten, teP'f'n wie vee' broek als de zijne. H~i werd wakker toen zijn broer om kuip en Hij was kletsnat toen getuige he; waren twee menschen." Het was een
bewiis !"loet 7,l;n gecrl11~trneel"rl.voor ll'ln- De pre sid ent merkt op, dat die hulp riep; toen hadden de inbrekers ge- Hesselink hem ter onderzoek kreeg. heel gevecht geweest en de mannen
geren tlid nit de samenleving worden broek niet te dragen was. vraagd waar het geld was. "In huis", had .. Opperwachtmeester Cur f' s t~ Vlodrop, hadden hun geld in den grond zitten.
weggenomen. Ver d. 0 e B.: Ik droeg ze met bretels. hij gezegd, maar wáár deelde hij niet destijds te Oss, had het vest 10 beslag v. O. had de \ rees uitgesproken, dat
De rechtbank was samengesteld als Pre sid ent: Er waren geen bretels, mee. Hij kreeg een klap op zijn hoofd en genomen bij De B. thuis. Er ~s toen ge- "de jongen" zou doorslaan; ars hij be-

"aar zijn die dan? zijn gezicht en hij bezwijmde. Later is zegd, dat men niet wist van wie het was. kent _ zoo. had hij o.m. gezegd - dan
volgt: president Mr. Ummels; rechters: Inspecteur Van K e m pen: Welneen, hij vastgebonden aan zijn brcer. Ve r d. DeB. verklaart, dat vest en sla ik hem voor de Rechtbanl{ dood.
Mr. Poerink en Jhr. Mr. Verhei,ien; sub- h bb 1 h d t Uitvoerig verhaalt getuige dan van de broek nie,t van hem zün. ZlJ"nvàder heenl De Rut zou er voor moeten zorgen,'stituut officier van justitie Mr. van wo e en er nog om ge ac en, om a h j j 11
E'iozrdingen: griffier: Mr. Lamers. hij zoo met zijn broek stond te houden wijze, waarop hij zich bevrijd had en et as e a een gekocht. da'; er getuigen kwamen, anders liep
Voor de behandeling van de strafzaak Ver d. DeB.: E" zaten wel bretels hulp was gaan halen. Den pre s id ent bevreemdt dit; 'V'!~ het mis.

bestond veel belangstelling. Reeds bij- aan. Hij deelt o.m. nog mede, dat de voor- boleven kluchten. vele vandaag. zegt hi], De v e rd. v. O. ontkent d'1t d!t is
tijds had'den zich vele gel!adigden voor Aan get u 1geB 0 e y e n wordt de en achterdeur gegrendeld waren; het Vervolgens wordt gehoord A. Key z ers medegedeeld; wel heeft hij : gezegd.

groote broek getoond; hij herkent hem kleine raampje was gesloten met een kleermaker te Oss die er zich over Iver- waarvoor hij zat en zoo.
een plas tsje op de tribune bi; den ingang als zijn eigendom. wervel, later stond het open. wondert, dat hij vooraf den eed moet De brigadier del' Rijksveldwacht J.
van het paleis verzamelè1. doch slechts Pre sid ent tot de B.: Het Is zijn Het blijkt nog, dat getuige lang ziek afleggen. Ver koe 1e n te oven deelt een en
een beperkt aantal kreeg toegang. broek! is geweest na den hem toegebrachten Hij heeft een broek van De B. gere, ander mee over het onderzoek ter
d J'~tk~:r;lt~!~~. tien opent de pre s 1- Ver d. DeB.: Het zijn leugens, het slag. pareerd met een stuk, dat genome? is plaatse: deze heeft o.m. de vijl in beslag

De verdachten worden binnengeleid': ;:; mijn broek. De pre sid ent: Als je wilt kun je uit het vest. Het is ongeveer drie laar :;enomen. ,'.
ze wisselen een btik van vestandhondt=r- Getuige V anK e m pen vervolgt dan nu wel naar huis gaan. geleden gebeurd: De D. is zelf me~ deze De gemeenteveldwachter W. See gers

1· I h d k' dan zijn mededeelingen over het onder- Getuige'" e rho eve n: Da's goed, breek bij hem geweest. te. Oyen deelt mede. dat het raampjeen goeven g im ac en elkaar een nip- k 0 .. bij' t h i h 1 krli ik t h t De p r e s l' den t·. Het was zl'jn eersteoogfe zoe. .m. zun ~e u s verse e maar 't ge d, dat. n. g oe erug, van de woning der Verho'evens openga,
o • Verdachten ontkennen, voetafdrukken gevonden. De Rüksveld- De 'P res ide n t: Ja, ja, dat krijg je lange broek. Is h~i ook iJij u gekocht? braken was. .

wachter van 0yen heeft afdrukken er terug! Getuige Key z e i s: Nee, het is con,
Nadat ze de gebruikelijke vragen beant- van genomen. fectie...

woord hebben dra"gt Mr. Van Eve 1- Later zijn verdachten geconfronteerd Verklaringen des deskundigen. De pre sid ent: D:Lt kan u toch wel
din gen è'e za ".k voor. in oven. Toen nadien op het bureau ir geleverd hebben. ,.. " .

De pre s I d ent: ls dat zoo? oss een broek in beslag genomen van Daarop wordt gehoord als getuige des- Dat blijkt. echter niet het geval te zijn.
Ver d ach te v.O.: Ik denk van niet. de kamer waal' verdach+en hadder ~:l1ndige Dr. M e ~t r 0 p. De 0 res ide nt vraagt nog of De B.

Ik ben niet in oven geweest. geslapen, werd nag~!en, viel er een Teven~ wordt burgemeester Jan s van ~et de~t.ijd;: niet voor zijn vader wilde
Ve r d ach teD e B.: Ik ben ook niet nortemnnr-ete uit, mheuder-de geld; in 1 Clyen bE'ëedlgd. weten, dat hij een ongelukje met. zijn

In Oven geweest; een enden zak Z9,+ epn Zl>"",~ ...1{ waarin De iaatste deelt mede, dat hl.! het lijk broek h?(J !!'ehnd. doch (har kon getuige
Beide verdachten deelen mede, dat zij een g-e1Hk 1-e(l'l":I.~j:!;ek"'''ont zat. van Antoon VJrhoeven heeft :11 beslag na drie jaar. niet meer OP antwoorden.

om half twaalf thuis waren. ' Deze broek was van Boeijen. genomen. Een paar schoenen. dat den v e r,

Hij herinnert het zich niet
mcer .

De 13.jarige Mar 1nus van der
W 1, e len te Oss had destijds verklaard
den bewusten avond de verdachten
samen te hebben gezien. Hij weet dat
niet meer. wèl één.
De 20 jarige Gerardus van der

Wie 1e n te Oss verklaart De B. en v. O.



De verdediger van v.O., Mr. Kr use,
merkj op, dat er geen recntstreeksehe
getuige is. Wie kroongetuige zou kunnen
zj: 1, heeft verdachte niet herkend.
Alleen weet hij, dat er vermoedelijk drie
zijn geweest.
Stille getuigen zijn vaak meer waarq

dan andere; maar de aanwezige stine
getuigen hebben dit gemeen, dat er nog
een andere oplossing mogelijk is dan
deze, dat de verdachten op de plaats van
het misdrijf zijn geweest.
He,t klinkt onwaarschijnlijk, maar on-

mogelijk is het niet" dat een ander mel
Hervatting der zitting. de gevonden kleeren aan de daad

Tegen drie uur heropent de pre s i- gepleegd heeft. Er zijn g.erafflneerde
den t de zitting. misdadigers in Oss.
De vader van verd. De B. wordt voor- Wanneer men 't nagaat zou misschien

geroepen. gebleken zijn dat half Oss den bewuster
De pre s l d ent: U hebt de heele zit- dag sla met aardappelen had g~geten.

ting bijgewoond, wat zegt U ervan? De zaak. van de ges.prekken in de
Vad e r DeB.: Ja, wat zal ik er van I gevangenis, 18 bijna te naïet om waar te

zeggen. I zijn; een Ossche verdachte, die de
Dep res ide n t: - Is het een goede waarde van zwijgzaamheid kent zou

jongen? zulke gesprekken voeren met een mede-
Vad e r DeB.: - Ja het is een goede gedetineerde.

jongen. Het gebruiken van den hoofdbewaar-

niet samen gezien te hebben. ' "
De B. lag in de wei, tot ongeveer kwart

voor tienen.
Inspecteur Van K e m pen verdulde,

lijkt dat getuige het eerst anders ver,
teld heeft.
De arbeider Kar e I van den Be r g

te Oss verklaart dat de kleine v. d.
Wielen hem verteld had dat hij De B. en
v. O. samen gezien had.

De knaap Mar. v. d. Wielen wordt
nader aan den tand gevoeld, maar hij
kan het zich niet meer herinneren. Het
is ook zoo lang geleden!. .....

De pre sid ent: Ja, ja, de Ossche
methode.
De agent van politie Vel d kam p te

08<; 7..8tuiteen dat dit gesprek anders is
geloopen, dan thans verteld wordt.

Te half een gaat de rechtbank in
raadkamer.
Tegen 1uur wordt de zitting heropend.
Nu wordt L. Boe yen gehoord. Hij is

den bewusten nacht om half twaalf thuis
gekomen. Om 12 uur is hij naar bed
gegaan.

De pre sid en t: Hebt u v. O. thuis
hocren komen?

Getuige: Ja, ik-heb zelf de deur
achter open gedaan. Hoe laat het was
kan ik niet zeggen, want ik had geslul,
merd. Het zal half een geweest zijn.

Getuige deelt verder mede, dat bij
v. O. nog iemand was, dien hij '!YOOrToon
Hendriks hield.
Hij had er niet veel acht op geslagen.
De onbekende had gevraagd: waar

moet ik nou blijven?
Getuige had er geen bezwaar tegen

gehad, dat bij uitzondering de onbe-
kende zou blijven slapen.
Boeyen is toen naar bed gegaan. Kort

daarop heeft hij boven gestommel ge-
hoord. Getuige heeft geroepen en v. O.
riep terug dat hij al in bed was of zoo
in bed zou gaan of zoo iets.

Het O.M. vraagt of de metgezel van
v. O. klompen of schoenen aan had.
Getuige kan daarop niet ant-

woorden' hij weet het niet.
Het O.M. vraagt verder of het mogelijk

is dat ex later nog iemand in huis is
géweest. ,.
Get u i g e geeft te kennen dat l1ij dat

niet weet; waarschijnlijk acht hij het
niet.
Getruda Boeyen-van Orsouw

verklaart dat haar man om half twaalf
thuis is gekomen; om 12 uur gingen ze
naar bed. Om 1uur is er geklopt en toen
kwamen er mensenen binnen.

Getuige heeft v. O. hooren spreken.
Haar man zei o.a. tegen haar, dat Toon
de Soep (d. i. A. Hendriks) gevraagd had
of hij ook dien nacht daar kon slapen.
Bij uitzondering was dat toegestaan.
Omtrent de aanwezigheid· van een

blauw pak legt getuige verklaringen af,
die afwijken van de desbetreffende
mededeelingen van getuige Van Kempen.

Ve r d. v. O. verklaart, dat Inspecteur
Van Kempen liegt.

Getuige Boeyen-van Orsouw
zegt dat het mogelijk is dat het blauwe
pak in de gang heeft gehangen.
Inspecteur van K e m pen deelt

mede, dat v. O. in het blauwe pak ge-
kleed uit de kamer kwam. Het moet er
dus gehangen hebben,

Verd. v. O. zegt dat hij de jas heeft
aangetrokken in de gang of in de keu-
ken. Maar hij hing aan de deur in de
keuken.
, Boe yen vertelt, dat v. O. niet ge-

kleed uit de kamer gekomen kan zijn,
want het vestje hing in de keuken.

Verd. v.O.: Van Kempen doet een
meineed!

B o e ij en zegt nogmaals dat het
vestje achter hing.

Inspecteur Van Kern pen herhaalt
dat '\1'. O. gekleed uit de kamer kwam.

Tenslotte maakt het eten, dat, vóór de
misdaad, ten huize der familie Boeijen
gebruikt is, een onderwerp van be-
spreking Uit.

De p r es id ent vraagt wat men bij
Boeijen kwam doen.

Ver d ach t e De B.: Niets. Er was
nog licht aan en toen zag ik er v. O.
Pre's ide n t: Als je naar huis gaat

en je ziet ergens licht aan, ga je dan
naar binnen?
Verd. DeB.: Ja, bij kennissen wel.
Hij vertelt verder dat hij tot kwart

over elf op den Heuvel is geweest.
Inspecteur Van K e m pen verzekert,

dat om half tien daar niemand meer
komt.
Ver d. v. O. zegt dat hij den bewusten

avond eerst gefietst heeft en later
gewandeld.

De pre sid ent: Had je bloed aan je
kleeren?

Ve r d, v.O.: Dat weet ik niet, maar
die kleeren had ik niet aan.

Verd. deB. deelt mede, dat toen hij
bij Boeyen aankwam, v. O. aan de deur
was. Hij heeft wel Boeyen en zijn vrouw
hocren praten. Verd. weet niet waar
V. O. dien avond is geweest.
Aan burgemeester Plo e g mak ers

wordt nog gevraagd hoe De B. in het
bed gevonden was. Hij geeft te kennen,
dat hij den indruk had, dat De B. ver-
stopt was. Hij lag tusschen bed en muur
als het ware, met een laken en een
deken over zich. Er was niet te zien, dat
er iemand lag.

De B. zegt dat hij rustig lag te slapen.
Maar naar getuiges oordeel hield hij
zich maar zoo. Hij speelde de comedie te
mooi. De B. lag er kennelijk verborgen.
De houding van De B. kenmerkte zich

door groote zenuwachtigheid, zooals die
van v. O. zich kenmerkte door groote
brutaliteit.
Om good half twee schorst de

pre sid ent de zitting tot kwart voor
drie.

/

De pre sid' ent: En van O? det' als Instrument acht 1'1. niet Juist.
Vad e r DeB. Daar heb ik ook nooit In dit verband herinnert hij er aan,

iets v-an gehoord. dat een verd. bij zijn verhoor moet wor-
Daarna komt het O.M. aan het woord. den vcorgehouden, dat hij niet behoeft

Het requisitOir. mee te werken aan zijn veroordeellng.
De strafmaat besprekend meent 1'1.

Mr. van Eve r din gen schetst in <lat over de dagvaarding heen het O. M.
het.kort het gebeurde in de woning van tracht te laten straffen voor roof-
de gebroeders Verhoeven. Hij gaat na moord, waarover men veel sp~tt.
hoe na den overval de politie aanstonds maar die niet ten laste is gelegd.
gealarmeerd is en hoe deze komt in het Voor diefstal met geweldp1eglnr,
kosthuis van v.O., waar deze verklaart dood ten geVolge hebbend, acht 1'1. VUt-
zoo maar wat uit te zijn geweest. Waar_ toch d h·
heen dat kan hij niet duidellJ"k maken. tien jaar wel zeer aan en 00-

gen kant.
Spr. memoreert hoe door burgemeester Nooit zal te achterhalen zijn wat er
Ploegmakers De B. ontdekt is. Deze De t
B. beweert door alle lawaai heengeslapen dien nacht gebeurd is; waren er :wee
te hebben. Uit de wijze waarop hij te of drie en \Vat was ieders aandeel in.

het misdrijf?voorschijn komt is het echter duidelijk, Voor de strafmaat zal dat toch van
dat hij zich slechts slapende' hield. beteekenïs te achten zijn.
Waarom heeft hij getracht zich te Wanneer de rechtbank meent tot eenverstoppen?
De politie gelast beide verdachten zich veroordeelmt te kunnen komen, dan

te kleeden in de kleeren, die zij den vo- moge het COllegeoverwegen wat leden
rlgen dag gedragen hadden, v. O. kleedt aandeel geweest kan zijn.
zich in het blauwe pak; maar dat hing Vervolgens kwain Mr. Pull es (Oss)
in een kamer die dicht was en Boeyen verdediger van De B. aan het woord. Op
en zijn vrouw verklaarden, dat er nle- juridische gronden trachtte hij aan te
mand in was geweest. Zijn schoenen en toonen, dat zljn cliënt op deze dagvaal'-
sokken kan hij niet vinden. De sokken ding niet te veroordeelen is.
in de waschkulp zegt hij dat niet van Hij betoogt dat er veel reden tot twU·
hem zijn. En dan krijgt hij een paar fel blijft of De B. in Oyen is geweest.
klompen. Het bewijs is daarvoor niet geleverd.
De B. kan zijn broek niet vinden. Ein- Overigens verwijst pl. naar het reetas-

delijk vindt hij er een; hij zegt dat deze seeringsrapport, opmerkende dat het
van hem Is, maar hij is hem veel te wijd. hoofd der schOOlDe B. een vlijtig léerling
De jongen beweert dat hij bretels droeg, noemde, die hij niet in staaf achtte tot
maar die waren niet te vinden. ' zoo'n misdrijf; voorts dat de pastoor ver- '
Overigens was de broek ondraagbaar klaarde, da.t de jongen zijn pUchten

zelfs voor schaamteloaze jongens als deze steeds waarnam,
verdachten zijn. I
Sokken zijn er ook niet, behalve de I .

natte. Schoenen zijn er evenmin als l In zij.n repliek merkt de 0 f fie t e r
klompen, waarop hij· zegt gekomen te I van JUs tit 1e op, dat de kleeren
zijn. ! van beide verdachten met bloed bevlekt
Er blijken verder twee broeken te zijn. II waren; daarUit kan men eonciudeeren,

Van één er van zegt de B. dat, hij niet dat beiden aan het misdrijf hebben
van hem is; maar uit de verklaringen I deelgenomen.
van den kleermaker blijkt anders, I Ver d. v, O. verzekert, dat hij niet Sn
Uit een andere broek, van Boeyen, Oyen is geweest. Als De B..het gedaan

maar die v. O. ook wel eens droeg, valt I heert, dan hOOpthij, dat hij het zeggen
een portemennare met geld en in den zal. De kostbaas Is ook de beste niet.
anderen zak vindt men een zakdoek met I Pre sid ent: Zou die het misschien
geld. gedaan hebben?

Hoe het er in gekomen is, weet nle- Verdachte v.O.: Dat is best moge.
mand; van Boeyen is het niet en v. O. I lijk.
heeft nog schuld aan Zijn kostbaas. I Pre s I d ent: Of misschien de burp.
Voorts wijst spr. er op dat er ook meester.

haverkaf en kippenpluis is gevonden, I Ve r d. ~. 0.: Dat zeg ik niet. Maar ik
dat ook werd aangetroffen in de wo- heb het met gedaan.
ning der gebroeders Verhoeven. Vel' d. De 8. betuigt nogmaals zijn
Op de kleeren en pet van v. O. zat onschuld. icl

versch menschenbloed: v. O. weet er De r r e s 2 ent bepaalt de uitspraak
geen verklaring voor te vinden. Hij op Maanda.g 5 Ml\nrt en sluit de Jittlng.
heeft alleen rondgewandeld en is met Van achter \lit de zaal wordt - als de
niemand in contact geweest. verdachten weggeleid worden - geroe.
Met De B. is het evenzoo gesteld. En pen: "Houdt het hoofd maar omhoog,

ook hij kan geen verklaring vinden. 'hé!"
Ter zijde van het huis van Verhoeven I

zijn faecaliën gevonden en twee voet- •
afdrukken.
Deze afdrukken komen geheel overeen

met die van v. O. Het onderzoek der
faecaliën wees uit. dat er sla was gegeten
en vrouw Boeyen deelt mede, dat zIJ .v. O.
sla heeft voorgezet.
Dan is er het gesprelt .1l1~t Kivlts,

tegen wien v. 0.· onder meet heéft
gezegd: ik zeg het nooit dat ik het ge,
daan heb. ,
Een en ander is al meer dan fnuikènd

voor yard. .. . .
Ook het verhaal, dat hij uit de krant

van den overval had gelezen klopt niet,
want de krant was op dat oogenblik
nog niet uit en bovendien verklaart de
marechaussée, dat er geen krant gelezen
is.
Uit een en ander Is duidelijk,' dat de

verdachten de daders van den overval
zijn. Het bewijs is naar het oordeel van
het O. M. volkomen geleverd.
Wat de straf betreft, dat levert z.t ook

geen moeilijkheid op. In de reeks van
misdaden uit den N.O. hoek van Brabant
is deze niet de minste. Spr. schetst het
gruwelijke van het misdrijf gepleegd
tegen de twee oude mensenen.
Het is een misdaad zooals er gelukkig

niet elk oogenblik een voorkomt.
De verdachten staan ongunstig be,

kend.
De houding van beide verdachten

stemt ook niet tot clementie. De B. bliift
bij z~in ontkentenis; de houding van
v. O. is beneden eritiek. De wijze waarop
hil tekeer ging en de Iiederlllk taal, welke
hij uitsloeg, verklaart spr. als een utttne
van de woede. welke hem bezielde toen
hij zag, dat hij zoo spoedig gevangen
was.

Rep!iek.

:,..'. ;'"_",:;:.
'.,;

DeeJsch.
Het O,M. vraagt tenslotte

I& jaar ge,angenisslraf
zonder aftrek, 'wegens diefstal door 2
vereenigde personen met geweldpleging,
den dood tengevolge hebbende.

De ver d ach ten verklaren onschul-
dig te zijn.

De pleidooien.

•

•
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De Ossche strafzaken in hooger beroep.

De advocaat-generaal bij het hof te 1 Toon de Soep, vervolgens gehoord aver de
inbraak te Langenboom, U1 de WOIl!1ngvan G.

's-Hertogenbosch vraagt of bevestiging van Huiseling, waarheen S. uit Nijmegen hen
. d. htb k per auto had gebracht, vedelt, dat Snabel eenvan de vonnissen van e rec an verzekering had afgesloten en had uitgelegd hoe

of zwaardere straffen. men met een valsehen sleutel de brandkast kon'
openen. De buit was f 1900.

De B. ontkent en zegt dat Toon de Soep liegt.
Jawel, de B., zegt getuige v. d. K., je moet

nou eerlijk blijven. (Vroolijkheld op de tribune).
Getuige J. C., wielrenner, bevestigt den tocht

naar Mariaheide. Eerst was hij buiten gebleven;
later ging' hij naar binnen om Schepe'rs en zijn
vrouw in bedwang te houden. De beide andere
inbraken werden echter niet gepleegd in tegen-
waardigheid van dezen getuige.
En wij zijn nergens bij geweest, roept d. B.
L. V., bijgenaamd Bijs de Sijp, wordtopnieuw

als getutge voorgeleid.
Ook hlj verklaart tot de bende te hebben

behoord, die het nachtelijk bezoek aan Maria~
beide heeft gebracht. Zij waren met z'n vijven:
Getuige en ieder van de anderen kregen f 70
van den buit. Ook naar Langenboom ging de
Sijp mee. S. bleef bij den auto en wees den ver>
dachten aan langs welk raam zi.ibinnen moesten
komen. De noodige -lnbrekerswerktuigen werden
altijd meegenomen, maar voor de brandkaSt
werd een valscha sleutel gebruikt.

De B. en v. d. H. rospen dan: We hebben niets
te maken met wat Bijs de Sijp daar staat te
zeggen. Wij zijn nergens bij geweest, mijnheer
de nrestdent,

Pleidooien

Oe inbraken te Mariaheide en
Gassel.

VOOr het l'ierechtshof te 's-Hertoaenbosoh i~
vandaag in boozer beroep de behandeling voort,
gezet van de Ossohe strafzaken.
Varidaaz hebben terecht gestaan P. J. d. B.,

werkman "te Oss, en L. A. v. d. H., bijgenaamd
de Brus wonende te Heesch, van beroep vracht.
ruder veroordeeld elk tot veertien jaar gevan-
g~~traf terzake dat zij in den nacht van 16
op 17 Maa~'t 1934 te Marlahedde onder de ge-
meente Veghel, tezamen en in vereentging ge-
durende den nacht in de woning van M. Sche~
pers f 1600 hebben gestolen, eigendom van
Schepers en van den Coöperatieven Roermond~
schen eterbond. Zij waren het huis binnenga-
drongen en hadden Schepers en zijn wouw
mishandeld. Voorts hebben zij in den nacht van
16 op 17 Mei 1933 te Gassel in het gemeentehuis
f 400 gestolen, eigendom van de gemeente. Gas~
sel en in den nacht van 11 op 12 .ranuart 1934
te Langenboom in de woning van G. van Huise~
ling een bedrag van f 1900. ..
De B. verklaart tn hooger beroep te ZIJn ge-

gaan omdat hij met de heele zaak niets te
maken heeft.
Verd. v. d. H. zegt hetzelfde,
Getuige J. v. d. Kaa, opperwachtmee.s~r v~n

de Kon. marechaussee te Veghel, bevestIgt ZlJ11
rapport en licht dit uitvoerig toe. Verd. de B.
heeft aanmerkingen op het rapport van ~e~
opperwachtmeester. De andere verdachte begint
zelfs den getuige te ondervragen en ontkent
bij de woning van Schepers te Zij? geweest.
Getuige A. H., bijgenaamd Dikke Toon ~e

Soep, was bij ,de inbraa.~ te Vegbel aanwezig
en verhaalt rustig hoe hIJ door het tuimelraam
binnenkwam en de anderen, onder wie C. heeft
binnengelaten. Het echtpaar Sohepers was over-
vallen en naar de plaats gevraagd waar de
brandkast stond. De man was hevig geschrok-
ken en stak den sleutel in het slot van de De verdediger is mr. Pulles uit Oss, die voor
kast, De bende nam het geM en verdeelde het. P. d. B. een lichtere straf bepleit, er op wijzende,
De verdediger, mr. Hengst, vraagt op Schepers dat de inbraken werden verg€makkelijkt dool'

geld g~even of wel de verdachte het genomen gebrek aan politietoezicht.
heeft. Toon de Soep bevestigt, dat Schepers Voor verdachte v, d H. pleit mr. Hengst, die
gedwongen werd de kast te openen. Allen had- verdachte schildert als een werkzaam en 3uini.g·
den tegelijk in de kast gegraaid. mensch, die door spaarzaamheid eenige huizen
Verdachte P. d. B. beweert in dien tijd ziek kon bouwen en zich nimmar ophield met drink-

te zijn geweest en onder behandeling van dr. partijen. Pleiter acht oot mogelijk, dat het von-
Baptist te Megen. Verda.chte had, zeven stee.n~ nis van de rechtbank niet juist is. Zijn cliënt
puisten en een negenoog en wijst demonstratlef heeft immers de sympathte van de OSSEnaren,
waar zij alle zaten. waar men geld bij elkaar heeft gebracht om een
Jawel, zegt Toon de Soep, maar hij ging toch Amsterdamschen advocaat te betalen. die den

met ons mee op de fiets. Brus rechtskundigen bijstand moest verleenen.
Dan bezint bet onderzoek over de inbraak te Den Brus moet volgens pleiter op sensatie uit

I Gassel. Daar waren ook V. en Pietje de K. bij. zijn geweest.
Samen zijn de verdachten met een ladder tegen .Dit gerechtshof ~an .de SOep, de Ceel en. ~:
den muur opgeklauterd en P. de B. ging naar SUP geleoven. maal pleiter meent, datg~~.ve[
binnen. Twee stonden op den uitkijk. De buit I trouwen 111 ~en .mag worden gesteld .. Hlj vraagt
was f 400, die onmiddellijk were verdeeld. zloh af, 01 blj dIe getuigen eerug motief bestaat

De advocaat-generaal vraagt bevestiging van
het vonnis van de rechtbank.

De advocaat-generaal, mr, Massink, zegt In
zijn requisitoir dat el' geen enkele reden is aan
te nemen, dat deze verdachten onschuldig zou-
den zijn. Spr. wijst er op, hoe gevaarlijk de beide
verdachten zijn geweest, die al zoovele malen
werden veroordeeld, met revolvers liepen en
steeds tot het ergste bereid waren, zoodra de
slachtoffers zich maar even verzetten. Het von-
nis van de rechtbank achtte spr. zeer juist
gewez.en en hij eischte de bevestiging daarvan,
n.l. voor ieder van de verdachten veertien jaar
gevangenisstraf zonder aftrek van de voorl()(>-
pige hechtenis.

VÓOr deze beschuldigingen en pleiter constateert,
dat het overtuigende bewijs niet is geleverd. Hij
acht het mogelijk, dat de getuigen fantaseeren,
olll de politie ter wille te zijn en spr. hoopt, dat
aUes zal worden gedaan om het juiste te weten
te komen. Deze e;etuigen verdienen 1\Ïet ver-
trouwd te worden.
Den Brus, gevraagd of hij nog wat te zeggen

heeft antwoordt: Het is niet de eerste keer, dat
lllen ~en meineed doet om mij er in te helpen.
Getuige de Gier. wachtmeester bij de Kon.

lllarecbaussee te Oss, die een werkzaam aandeel
heeft gehad in het opsporingsonderzoek, ver-
lt1aart desgevraagd, dat den Brus een van de
allerergsten uit de Ossche bende is.
Uitspraak 6 April.

De inbraak bij Janssen.
Vervolgens komt in behandeling de strafzaak

~en M. J. d. B., arbeider te Oss, thans ge-
detineerd, door de rechtbank veroordeeld tot
een jaar en zes maanden gevangenisstraf, ter-
Zake dat hij in den nacht van 20 op 21 Januari
1934'te Os met een kameraad in de woning van
p. J. Janssen een groote hoeveelheid ham, spek
en worst en €lenig geld heeft gestolen.
Verdacl1te is in hooger beroep gekomen om-

dat hij niet goed weet wat er gebeurd is. Hij
Was dt'onken maar is niet bij Ja.nssen geweest.
lnspeoteur van politie van Kempen te Oss

bevestigt zijn proces-verbaal en fluistert wat
ov~ het verleden van dezen verdachte, die 011-
Versclrlilig :zJLtrond te kijken.
<\gent Leemhu.is verklaart o.m., dat verdachte

~~d heeft het vleesch te hebben weggerio-
lllen, dat bij hem werd aangetroffen. . .
be behandeling wordt geschorst tot's middags

drie U'Ul', om getuige de Bever te kunnen
hnorel1.

Oe inbraak bij de L.
.Aan de orde komt de inbraak bij de L. in

051;. In jiooger beroep verscheen hiervoor A. H
d. L te Oss, gedetineerd en door de rechtbank
ver~rdeeld tot een jaar en zes maanden ge-
Vangenisstraf, ter zake dat hij in Mei 1933 te
Oss te zamen met P" J. d. B., A. J. H. en L. V.
in de woning van N. W. M.. d. I•., ruim f 300
heeft gestolen.
Verdacbte bekent volledig. Hij is meegegaan

en in nooser beroep gekomen in de hoop op een
vOorwaardelijke veroordeeling. Hij was maar
ZOo met de bende meegewandeld, omdat. zij hem.
:misschien konden gebruiken als uttkiik. Hl]
wachtte echter maar op den afloop, wan~ ~e
bende was op een binnenplaats. Het geldkistje,
dat werd buitgemaakt, is in den grond verstout
en verdachte kreeg zijn part.
lila getuigenverhoor eischte de advoc~t-

generaal twee jaar en zes maanden gevangenis-
straf, dus een jaar meer dan door de rechtbank
was opgelegd.
Verdediger, mr. 't Hooft uit Vught. betoogt,

dat ten slotte V. en niet de verdachte heeft
gewaarschuwd toen er onraad was. Pleiter
wenscl1t, dat met deze omstandlaheid rekenins
Wordt gehouden.

Uitlokking van brandstichting,

Vervolgens komt aan de orde de behandeling
van Je strafzaak tegen J. d. v .. arbeider te Oss,
gedetineerd en veroordeeld door de rechtbank
tot twee jaar gevangenisstraf, wegens Uitlokking
van brandstichting in.zijn eigen woning.

Ook: het O. M. was van het vonnis van de
.rechtJ>al1kin hooger beroep gekomen.

Verdachte zegt dronken te zijn geweest. Hij
had geen meubelen, alles was van zijn moeder.
Geutige K. v, G., arbeider te Oss; verklaart,

dat verdachte aan een broer van hem, v. G., f 50
had! beloofd om den boel in brand te steken.
Het kon zoo mooi gebeuren toen d. V. naar een
bruiloft was. Getuige heett zich zelf belast met 1
het uitgieten van de petroleum en het ill brand
steken. Ter beloontag van de brandsticntêng ont-
ving hij van zijn broer 20 gulden.
De advocaat.generaal memoreerde, dat alleen

verdachte voor het feit terecht heeft gestaan.
Spr. wijst er op, dat uitlol~king van brandstich- .
ting een zwaar misdrijf is, ac?t. de opgelegde
straf te weinig en eischt verraeügtng' van het
vonnis wat de straf betreft en vraagt drie jaar
en zes maanden gevangenisstraf.
Verdediger, mr, Pulles uit Oss, zegt, dat ver:~

dachte niet ongunstig bekend staat. De v. G. S
hebben verdachte aangezet en hij bezweek voor
de verleiding. Het reclasseermgsrapport o~er
dezen verdachte is gunstig. Mogelijk heeft nIJ
onder invloed van drank gehandeld. Een groote
straf is voor verdachte toch ook, dat hij door
de VlSJrzekeIingsmaatschappij is aangesproken en
nu zijn huis er voor moet verkoopen. Zijn vrouw
is lijdende en blind. Het gaat hem met voor
den wind. Deze zaak moet niet worden be-
schouwd als de andere ossene zaken, is 100 van
al die overlegde roofovervallen. Pleiter roept
daarom de clementie van het hof in.
Verda.chte herhaalt nog eens, onder aandrang

van de v. G.'s en door dronkenschap er toe ge-
komen te zijn.

De diefstal te Heeschwijk.

Thans worden voorgeleid A. H. den B., arbei-
der te Oss en M. v.O., eveneens arbeider te
Oss, helden gedetineerd, veroordeeld tot zes [aar
gevangenisstraf, terzake dat zij in den nacht
van 14 op 15 J'uli 1934 te Heesohwijk in de
wonäng van K. Weideman, twee horloges, oor-
bellen, enz. hebben gestolen.
Getuige C., wielrenner, heeft ook Zijn deel

van de buit gehad en .verklaarc in het donker
te zijn meegegaan.
Getuige C. d. B. wensebt niet tegen zijn

broer te ge.tJUj,genen wordt dus vrijgesteld.
Verdachten bekennen voHedig; eerder hiel-

den zij \"01 niet te hebben meegedaan. ver- I
dachten bekennen de worring van Weideman
te zijn binnengegaan en daar vier gulden, gou- I
den sieraden en twee horloges te hebben mee-
genomen.
De advocaat-generaeë eisebt bevestiging van

het vonnis.
De verdediger, mr. Sch~werijn, betoogt, dat

de straffen tegen de ossene bende onder een
zekere psychose worden opgelegd. Gelukkig is de
belangstelling geluwd en de angstpsychose ge-
weken. De zaken dienen nu anders te worden
beoordeeld. Pleiter heefc van pater Koenders, te
Oss die secretaris van de reclasseering is, ver-
nomen, dat het gezin van v. O. niet ongunstig I

bekend staat. Plei:ter meent, da!\:verdachten UIt
zwaknerd meegingen en "an kwaad ~ erger
kwamen, ten slotte met meer terugschrikkende
voor het ergstte. Hij eoneludeerde tot een lioh~
tere straf. ."
VeTd,ach~n beuigen schreiend SiPlJt en beloven

be,tersch3lp. I
Hierna wordt gepauzeerd.



BOOGER BEROEP MOORDZAAK
GERRIT DE BIE.

Naar wij vernemen zal de Hooge Raad
op 29 April behandelen het cassatie-
beroep van P. de B., die door het Ge-
rechtshof te 's-Hertogenbosch is veroor-
deeld tot vijftien jaar gevangenisstraf
wegens doodslag op zijn neef Gerrit de
Bie.

De Berghemsche moordzaak I
voor den Hoogen Raad.

Het cassatie beroep van P. de Bie.
door het Bossche gerechtshof tot 15
jaar gevangenisstraf veroordeeld. wegens
doodslag op zijn neef Gerrit de Bie.
zal op 29 April a. s. door den Hoogen
Raad worden behandeld.

/? '
DE MOORD TE-BERGHE)l°V00R DEN

_HOOGEN .RAAD. _
Naar wij VE!11Jlem£n, zal, de Eooze Raad op

29 April .a.s. behimde1en 'het - cassatie-bero;;:p
van _P; de B;, die door het g1etechts!lot 'te
's-EèI"togen:bostih - lis verooI~ld tot 15 jaren
gevangenlsstraï wegens. doodslag op zijn neef
Gerrit de Bie.



BEKENTENISSEN
IN ZAKE DEN ROOFOVERVAL

IN DE KAPELSTRAAT.
Naar wij vernemen heeft Sch., die gisteren

door de Kon. Marechaussee alhier werd gear-
resteerd als verdacht van, medeplichtigheid aan
del} roofoverval op het beiaarde echtpaar Van
Bergen in de Kapelstraat, na een langdurig
verhoor een volledige bekentenis afgelegd.

De Rut had eenigen "tijd geleden verklaard,
dat hij zelf en P. de Bie, die wegens moord op
zijn neef Gerrit de Bie tot 15 [aar gevangenis-
straf is veroordeeld, aan dezen overval had-
den deelgenomen en bovendien nog een vierde
persoon.

Het is thans gebleken dat S. niet actief heefl
deelgenomen aan den roofoverval, doch op den
uitkijk heeft gestaan.

Een vierde medeplichtige, die door de Rut is
aangewezen, vertoeft momenteel in Holland en
diens arrestatie kan binnenkort worden ver-
wacht .. Sch, zal vermoedelijk hedenmiddag me!
het echtpaar worden geconfronteerd en daarna
naar Den Bosch worden overgebracht.

GESLAAGD.-------J



PROVINCIAAL NI£UWS

WAAROM SPREEI(T MEN
THANS IN OSS?

,
WILLEM DE BIE BRACHT DE ZAAK I

AAN 'T ROLLEN..... ,
1

Wat zal Mr. Roobol nu doen???? t
Sinds enkele weken staan schier alle daghla- J

den vol over de talrijke arrestaties, die te Oss j
door de Kon. Marechaussee zijn verricht en
over de bekentenissen, die door verschillende
arrestanten zijn afgelegd.

Tot nu toe lazen we echter nog nergens, waar-
aan het te danken is, dat men nu in Oss durft
te spreken. Zeer zeker is dit voor een groot deel
te danken aan het tactisch optreden der kon.
Mar., die in korte spanne tijds, de geheele be-
volking voor zich heeft gewonnen. Steeds ston-
den alle manschappen voor .eenieder klaar, ter-
wijl zij bij enkele gelegenheden toonden, dat
zij volkomen tegen het geboefte waren opge-
wassen. Wij behoeven slechts in herinnering
te brengen den veldslag, die op .een avond
werd geleverd ten huize van M. de B. in de
Meerveldstraat, alwaar de thuiskomst van een
-der leden van dit millieu werd gevierd en waar-
bij een persoon verschillende steek- en snijwon-
den opliep.
Dien avond -bewees het korps, dat het van

alle bendeleiders tesamen niet verschrokken
was.
De Ossche bevolking toonde zich dan ook,

uiterst dankbaar ten opzichte van de marechau- \'
see.

Men achtte zich voortaan veilig in Oss. Dit
was de eerste stap, die zou leiden tot de op-
heldering van vele synistere misdrijven. De be- I

volking was gewonnen!! I
Maar het grootste succes boekten zij na het

moordproces tegen Willem de Bie en van Or-
souw, die zooals men weet terecht hebben ge-
.staan voor den afsohuwelijken roofmoord te
Oyen, Nadat beiden waren veroordeeld, legde I
plotseling de Bie een zeer gewichtige bekente-
nis af in de gevangenis te 's-Hertogenbosch,
Hij verklaarde n.l. dat hij betrokken was ge-

weest bij den roofmoord te Oyen en dat hij op
den uitkijk had gestaan. Als zijn medeplichtigen
wees hij aan van Orsouw, v. d. Putte bijge-
naamd "De Rut" (kroongetuige uit het moord-
proces De Bie) en A. Hendriks, bijgenaamd de
jonge Toon de Soep)

Volgens zijn verklaringen legde hij deze be-
kentenis af op aanraden van zijn zuster en Mr.
Roobol. . \ ., I

Deze opzienbarende bekentenis zou lelden
tot een volkomen debacle van het Ossche mil-
lieu .. Immers men wist nu zeker, dat 4 beruch-
te personen achter slot en grendel konden wor-
den gezet. Kreeg men deze verdachten nu aan
het spreken, dan was het welhaast zeker, dat
zeer vele misdrijven werden opgelost, want het
vermoeden bestond reeds lang, dat zij deel uit
hadden gemaakt van de bende die sinds jaren
Oss en omgeving onveilig had gemaakt. Spoedig
zou blijken dat er zich iemand onder bevond,
die nog meer zou verklappen. Het was de Rut
die verklaarde ook deel te hebben genomen
aan den brutalen roofoverval op den landbou-
wer Bouwens te Uden en tevens als zijn mede-
plichtige aanwees Jan Ceelen, die toen reeds
, in l}r,rest ge~~s .. al verdach :van moord
IOP Jan' van 'der Pas. .

De taak van de Kon. Marechaussee was nu
een zeer veelzijdige. Dagelijks werden de ver-
dachten aan langdurige verhocren onderwor-
pen, terwijl het onderzoek naar de andere on-
opgehelderde feiten nog krachtiger dan voor-
heen werd voortgezet.

Vooral de Ceel werd geregeld aan den tand
gevoeld, totdat hij gewetenswroeging (?) kreeg
en een volledige bekentenis aflegde inzake de
moord op den' caféhouder. Tegelijk flapte hij

1 er nog meer uit en verklaarde te hebben deel-
genomen aan tal van 'inbraken', roofoverval-
len en brandstichtingen, en noemde tevens de
namen van zijn medeplichtigen.
Met groote kracht werd het onderzoek voort-

gezet en volgde de eene arrestatie na de andere.
, Na de verklaringen van Willem de Bie, die
hij aflegde op aanraden van Mr. Roobol is men
dus eigenlijk tot dit groote succes gekomen.
~lr. Roobol wilde vermoedelijk de Rut in

een slecht daglicht plaatsen ten voordeele van
zijn cliënt, Piet de Bie. Deze is thans echter
door de getuigenverklaringen weer danig in
het gedrang gekomen, zoodat Mr. Roobol nog
een aardige puzzle op te lossen zal krijgen.

Zooals men weet had hij zich ook reeds op-
geworpen als verdediger van de Ceel en ook
van hem zal hij thans zijn handen wel terug-
trekken.

Het oude spreekwoord: "Wie een kuil graaft
voor een ander kan ook hier zeer terecht
worden gebruikt.

Met dit al zal de Kon. Marechaussee echter de
geheele bende uitroeien.

BEKENTENISSEN
IN ZAKE DEN ROOFOVERVAL

IN DE KAPELSTRAAT.
Naar wij vernemen heeft Sch., die gisteren

door de Kon. Marechaussee alhier werd gear-
resteerd als verdacht van medeplichtigheid aan
den roofoverval op het bejaarde echtpaar Van
Bergen in de Kapelstraat, na een langdurig
verhoor een volledige bekentenis afgelegd.

De Rut had eenigen tijd geleden verklaard,
dat hij zelf en P. de Bie, die wegens moord op
zijn neef Gerrit de Bie tot 15 jaar gevangenis-
straf is veroordeeld, aan dezen overval had-
den deelgenomen en bovendien nog een vierde
persoon.

Het is thans gebleken dat S. niet actief heeft
deelgenomen aan den roofoverval, doch op den
'uitkijk heeft gestaan.

Een vierde medeplichtige, die door de Rut is

!

laangewezen:, vertoeft momenteel in Holland en
diens rrestatie kan binnenkort worden ver-
wacht .. &11. zal vermoedelijk hedenmiddag met
het echtpaar worden geconfronteerd en daarna
naar Den Bosch worden overgebracht.

, -



INBRAKEN IN SERIE.

De Ossche misdadigers-
bende.

"De Rut" ook betrokken bij den roof-
, overval' in Uden.

Zaterdag is de 20-.iarige A. H. v. d. P. uit Oss,
bijgenaamd, De Rut" vanuit de strafgevangenis
te 's-Hertog~nbosch gevankelijk naar Uden
overgebracht, in verband met den aldaar ge-
pleegden roofoverval. in den nacht van 21 op
22 Februari 1934. I
Zooals men zich zal herinneren heeft De Rut

I
een voorname rol gespeeld in het bekende
moord-proces Gerrit de Bie, waar hij als ~roon-
getuige optrad tegen den verdachten Plet de
Bie. Hij heeft toen zulke bez~arende,. verkla-
ringen tegen den verdachte Plet de BIe afge-
legd, dat diens veroordeeling tot 15 jaar gevan-
genisstraf volgde. .. .
Thans is gebleken, dank ZIJ het onvermoeide

werken der Kon. Marechaussee te Oss dat, "De
Rut" zelf een der hoofdpersonen is geweest
van de g~vreesde bende, die in de jaren 1933
en 1934 Oss en omgeving onveilig maakte.
In de Marechausseekazerne te Uden werd de

verdachte aan een nauwkeurig verhoor onder-
worpen. Daarna is hij naar het boerderijtje ge-
leid, waar destijds de roofoverval op het hejaar-
de echtpaar Bouwmans plaats vond.

De familie is direct na de roofoverval naar
de kom van het dorp verhuisd. daar men een
herhaling van het gebeurde vreesde. De Rut
werd op de plaats van het misdrijf m.~t de ~~h-
telieden geconfronteerd, doch daar hIJ ten tijde
van den overval zijn gelaat met een masker had I
bedekt, om zich onherkenbaar te maken, kon-
den de oude menschen hem begrijpelijkerwijze
niet herkennen. Het politieverhoor werd ter
plaatse voortgezet en de verdachte werd door
den Opperwachtmeester zoo in het nau~ ge-
bracht, dat hij tenslotte door de mand viel en
een volledige bekentenis aflegde.
De Rut verklaarde, met drie zijner kornuiten

het plan te hebben gevormd om de bejaarde
echtelieden Bouwmans te overvallen en van hun

J

,
spaarduitjes te berooven. Een handlanger van
hen, een inwoner van Uden, dien de Rut echter
niet bij name kende, had hen de noodige inlich-
tingen' verstr-ekt. Deze man had als judasloon I
40 gulden gekregen. In den bewasten nacht is I
het viertal door een gemaakte opening in het
dak, het achterhuis binnengedrongen, alwaar
zij op een hooizolder terechtkwamen. Hier stuit-
ten zij op een brandmuur, welke het achterhuis,
van de eigenlijke woning scheidde. De Rut heeft '
volgens zijn zeggen, toen zelf een gat in deze
muur gemaakt, waarna de bandieten de woning
konden binnendringen. Toen de .hoer, op het
gehoor van onraad naderbij kwam, hebben de I

onverlaten, hem danig mishandeld en gebonden.
De Rut verklaarde, dat hij de eerste klap heeft
toegediend. Daarna ving men de rooftocht door
het huis aan. Uit de kleerkast heeft De Rut toen
de gouden sieraden van de vrouw des huizes
buit gemaakt. Een der medeplichtigen, zekere
J. C. uit Oss zou onder deze kast een losse pla-
vuis hebben ontdekt, waaronder een kistje, in-
houdende bijna tweeduizend gulden aan con-
tanten, verborgen was.
Met deze belangrijke buit nam het edele vier-

tal 'de beeneu, na eerst de oude menschen met
door hen meegebrachte touwen te hebben ge-
kneveld en den man met zijn eigen jachtgeweer
met den dood te hebben bedreigd, wanneer hij
alarm zou maken. Teneinde de politie op een
dwaalspoor te brengen, hebben wij, zoo ver-
klaarde De Rut verder, tegen elkander' gezegd,
Kom laat ons nu gauw de auto naar Eindhoven
nemen". Nadat de verdachte zijn bekentenis
had afgelegd werd hij naar de marechaussee-
kazerne teruggevoerd, waar men hem verder aan
de tand voelde over de misdrijven, die in de
omgeving van Uden hebben plaats gehad. Men
verwacht dat ook daarbij De Rut en zijn tra-
wanten betrokken zijn geweest.
I Zooals men weel, is De Rut ook genoemd als
medeplichtige in. de- bekende roofmoord op de'
Gebrs. Verhoeven te Oycn, De 16-jarige Willem
de Bie, die wegens dit feit voor de Bossche
rechtbank tot 7~~ [aar gevangenisstraf werd
veroordeeld, en die gedurende 11 maanden hals-
starrig zijn schuld bleef' ontkennen legde eenige I
weken geleden een bekentenis af, waarin hij
verklaarde, dat de Rut een der hoofddaders van
dit afschuwelijk misdrijf zou zijn,
Thans vernemen wij, dat de Rut eveneens be-

kend heeft, dit mIsdrijf te hebben gepleegd.
De bekentenissen van De Rut zullen niet na-

laten groet opzien te verwekken, daar het een
algemeen bekend feit is, dat een bekentenis be-
treffende een zwaar misdrijf, van een Ossche
misdadiger, als een unicum kan worden be-
schouwd.

De versterking der Kon. Marechaussee te
Os heeft succes gehad. Voornamelijk aan het
onvermoeid streven van Opperwachtmeester
Mintjes en Wachtmeester de Gier is het te dan-
ken, dat Oss thans van dergelijke gevaarlijke
misdadigers is gezuiverd. De Chicago overval-
vallen zullen thans wel tot het verleden behoo-
ren.

In verband met de verleden jaar te Uden
plaats gehad hebbende roofoverval werd Zater-
dag de in het Huis van Bewaring te Den Bosch
gedetineerde H. v, d. P. bijgenaamd "de Rut" ter
confrontatie naar Uden overgebracht.



11

lREN SOIREE
~L TOT 2 UUR IN UNIT AS
} -;= . ..
5 MEI a.s. - OPVOERING o.a. VAN DE MEERMALEN
SUCCES TEN TOONEELE GEVOERDE

IO~REVUE
lCRT UUR. - Bewijzen voor toegang à 50 cent
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.ht,
'ing

Ziekentransport naar' Lourdes
Van een Priester f llY.-

sis- Brandje in de Canisiuskerk
en

De parate Brandweer

ren
se-
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Gisterennamiddag werd de Brandweer, opge-
roepen voor een brand in de Molenstraat. Brand
zou zijn Gitgebroken in de linker-zijbeuk van de
·St. Petrus Canisiuskerk aan de Molenstraat.
Inderdaad stegen er verdachte rookwolkjes o~

langs het dak van de z.g.n. doopkapel. Het bleek
er te smeulen onder het leien dak en tusschen
het lood van de dakgoot.

Loodgieters waren er gisterenmiddag bezig
met herstellingswerken aan de dakgoot van de'
kapel. Vermoedelijk is droge stof in de dakgoot
of het hout van het dak aan het smeulen gegaan.
En inderdaad zou dit begin van brand, ware

het later - bijvoorbeeld na middernacht ont-
dekt - een ernstig karakter hebben kunnen
krijgen. Nu werd de Brandweer, welke .met
groot materiaal uitreed, bijtijds gewaarschuwd,
en kon zij reeds ingrijpen toen de brand nog in.
eerste stadium was.
Het vuur bleek zich genesteld te hebben in

de onmiddellijke omgeving van de dakgoot en
2ê~~rd'ln i:ij~"Óorsprong aangetast.

Het hoekje .van het dak, aan den -voorkomt,
werd deels weggebroken, zoodat de spuitgasten

. het vuur in de haard konden aantasten.
Nu was het pleit gauw beslist. Met een straal

op de waterleiding werd het geva.arlijk brand-.
hoekje bespoten en binnen minimum van tijd'
was het brandje 'gebluscht.
De schade blijft beperkt tot een hoek van de

voorzijde van het dak bij de goot, terwijl er
bovendien eenige waterschade werd geleden.
De loodgieters hadden hier blijkbaar .weer

schuld aan het begin van een kerkbrand, welke
dank zij de activiteit der Nijmeegsche Brand-
weer geen ernstig karakter heeft kunnen aan-
nemen.
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Zondag 5 Mei a.s. worden te Lent 6 aspirant-
K.JV.'ers aangenomen. 't Is .nu reeds de vierde
maal, dat zulks gebeurt. Was 't eerst met een
aantal van veertien, toen zes, daarna twee en
nu weer zes, dus wel een bewijs, dat' in de
Lentsche K.JV. iets leeft, dat zij met vrucht
haar werk voo'rtzet tot groei en bloei der ver-
eeniging, voor Kerk en Maatseêisppij, -doch z€ker
~W?k. voor de me.is~es zelve, die door zor~ame
~"d'ing 'ge-\1(H'i~'ord"n tot degê1l:il;;(!~'Ï;jes,
fot Apostelen,! die durven strijden in 't groote
Marlale legioen van Ohrlstus-Koning, De zes
nieuwe leden zullen Zondag a.s. in 't Plechtig
Lof te 37f uur hun beloften uitspreken, waarin
zij trouw heloven aan Christus Koning en aan
Maria onze Koningin. '
Daarna zullen allen de Akte van Toewijding

van de Kath. Jeugdvereeniging aan Maria,
Koningin der harten, verrichten. .
Dus parochianen, weest gij Zondag a.s, allen

getuige van 't afleggen der K.J.V.-beloften, van
't toewijden aan Marià.
Na het Lof rondtacht door het dorp met

de K,J.V.'ers der Buurtvereenigingen, waarna
feestavond in het R.K. Bondsgebouw,

'ws. De K, J. V. te Lent
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A~~slag op het leven van een
politieman
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Automatiek-verleidingen
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Valsche kwartjes in de gleuf.

Het blijkt, .dat er hier in Nijmegen liedèn zijn,
die er hun werk van maken, om met behulp
van valsche kwartjes automaten te plunderen.
Zij gebruiken daarvoor half verzilverde looden
kwartjes.
De heer J. J. L. alhier, deed bij de politie aan-

gifte, dat in den afgeloopen nacht door middel
van nagemaakte kwartjes goederen uit zijn
automaat zijn genomen. '
Ook bij andere automaten is deze valsche

kwartjes- truc toegepast.
"~,opepolitie heeft het onderzoek in handen.'

r; de
be-

id en
iben,

Ongeluk bij de Waalbrugwerken
Voet verbrijzeld.
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In den afgeloopen naclht, omstreeks 3 uur,
kreeg de arbeider v. d. P., werkzaam op een
in de rivier de Waal liggende heimachine van
de Bredasche Beton Mij. 1. G. B. een ijzeren
plaat uit die machine op zijn rechtervoet, waar-
door die voet geheel werd verbrijzeld.
Dr. Woltring verleende geneeskundige hulp,

waarna hij per ziekenauto naar het Wilhelmina-
ziekenhuis is gebracht,

len
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C. K. koopman b Vierlingsbeek had zich te
verantwoorden, dat hij op 27 Jan. 1935 te Oss
getracht heeft den politieagent de Haan van
het leven te berooven, door met een auto - toen
teekeus tot - stoppen werden gegeven - met
groote vaart op den genoemden de Haan in te
rijden. De politieman kon nog juist ter zijde
springen en verdachte maakte zich uit de voe-
ten. Het gebeurde in den nacht.
De politie vermoedde dat verdachte zich in

Herpen ophield. Verdachte was onder .Invloed
van drank dien nacht. Hij was in Oss goed uit-
.geweest, doch na zijn misdrijf niet naar Herpen
:. dQéR,'naar huis gereden. . .. ' ',.
, Verdachte beweerde dat hij niet wist met
wie hij was uitgeweest en wie bij hem in den
wagen hadden gezeten, drie achter en twee
voor. Toen verdachte gevonden werd moest hij
worden opgebracht en zegt daarbij door de
politie, toen hij op het bureau kwam, te zijn
mishandeld, ze dreigden met gummistokken'
en sloegen en schopten hem, zegt hij.
Getuige de politiebeambte De Haan verklaar-

de dat verdachte eerst kalm reed, maar bij de
aanhouding vol gas gaf en opzettelijk op hem,

_.getuige, inreed .tot. .zelfs..over . .den. trottcirband-.
toen getuige terzijde sprong. De auto zag er

ën
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erg beschadigd uit en had geen achterlich~
Tijdens het verhoor door den waarnemend but:-
gemeester van Erp én' de politie is geen pressie
uitgeoefend om een bekentenis los te krijgen.
Ook bij het vervoer naar de cel heeft' geen ge-
weld plaats gehad,
Verdachte beweert, dat De Haan hem getrapê

heeft en wel zoo erg, dat hij er zes weken pijn
van heeft gehad.
Getuige de. politiebeambte ontkent mishandeld

te' nebben en ook zijn collega de agent Verbot,
die 'met hem dien nacht op surveillance was,
weet niets van eenig geweld, pressie of dwang
af. Getuige agent Verbot is de sporen van de
auto in den nacht nagegaan en vond den
wagen met"den naamvan verdachte C. K. er op
langs den weg staan. De motor was nog warm,
Bij de bedneiging tegen 4etileven van De Haan
was ook Verbot terzijde gesprongen
wel meer met zulke avonturen te doen gehad.
Volgens getuige van Koevering uit Oss wilde

ieder van het gezelschap dat met verdachte
meereed zelf rijden, doch geen hunner kon
er wat van. Getuige A. van Geffen te Vierlings-
beek, die al 3 jaren chauffeur is bij verdachte
kwam ais getuige à decharge verklaren, dat zijn
baas nooit aan smokkeltachten deed. Verdachte
was in den middag in gezelschap gekomen van
Hendriks, VQs,..den Brok en de Bie uit Oss,
die allen bij hem in den wagen hebben gezeten,
Aan inspecteur Keultjes te Oss heeft ver-

dachte bekend, doch voor de rechtbank kwam
hij op de' bekentenis terug. Hij 'bestuurde de
auto. en .geen ander, want niemand der inzit-
tenden kon' chauffeeren. Verdachte zegt dron-
ken te zijn geweest.
Het O.M, memoreerde bij het requisitoir dat

verdachte al elf 'maanden gevangenisstraf heeft
ondergaan, waarbij tweemaal wegens mishande-
ling. Spr. cónstrueerdè het bewijs en eischte
wegens bedreiging met ..doodslag 6 maanden
gevangenisstraf.
De verdediger Mr. Hengst' wees o.m. 'op de

verklaring van getuige van de Koeverîng, dat
ieder van het gezelschap .' wilde çhauffeeren,
PI. meent, dat het niet vast staat, dat ver-
dachte de auto bestuurde. Een der inzittenden
kan ook wél aan het stuur getrokken hebben.
PI. betoogde. dat niet bewezen is dat verdachte
opzettelijk op. den agent is ingereden. Hij heeft
4 weken voorarrest gehad en is toen in vrij-
heid gesteld, wat anders toch niet, licht ge-
beurt. Aanvankelijk werd gemeend, dat men
met een smokkelaar' te doen had en was dit
juist, dan 'was er aanleiding te veronderstellen
dat er opzet was. Verdachte echter is geen
smokkelaar, maar slaat zoo nu en dan eens over
het koord en neemt dan te veel drank. Pl •
concludeert' tot vrijspraak, subs. voorw. ver-
oordeeling. Verdachte heeft toch ook voorarrest
gehad.' ,
~its,praak

BEURSOVERZICHT

Vaste markt. lndustrieele fondsen
en petreleumwaarden vast. Cultuur-
waarden goed prijshoudend. Scheep-
vaartaandeelen en Amerik. fondsen
weinig veranderd.' Duitsehe obligo en
Nederl. beleggingsfondsen nauwelijks
prijshoudend. . '.

De strijd om de N.R.A,., .di& Z()OMs bekend t
Juni a.s, afloopt, houdt in de Vereenigde Staten:
op het oogenblik de .gefrioèderen sterk bezig. De
oppositie fegen' dit belangrijke onderdeel van
het herstelprogramma' 'groeit' met den dag en
naar, verluidt, heeft de financieele commissie
uit den Senaat geen toestemming willen ver-
leenen om de N.R.A. met twee jaar te verlen-
gen, doch wenscht deze slechts, te continueeren
tot 1 April met enkele zeer belangrijke wijzi-
@n~en, nl., dat in de '~es' gee? bepalingen
mogen' voorkomen met betrekking' tot het
vaststellen van de. prijzen én dat voor verschil-,
lende. branche.s zelfs in het- geheel geen' code
mag worden ingevoerd ..
Het is niet te verwachten, dat Roosevelt zich

.zal neerleggen bij' deze beslissing en er op zal
staan, dat zijn voorstellen. zullen worden aan-
genomen. Vooral met betrekking tot de nieuwe
presidentsverkiezingen, die .reeds volgend jaar
zullen plaats hebben, is het resultaat van dezen.
strijd. inderdaad van groot belang en het is dan
ook ~grijpelijk, dat men er in Wallstreet groote
aandacht aan besteedt
Intusschen is de sltuatie op de Amerikaarlsche

fondsenmarkt' eenigszins 'o~kèr" geworden. <Hier
en daar loopt de bedrijvigheid terug, tengevolge
van de normale seizoensverschijnselen en hier.
van gaat uiteraard een ongunstigen invloed uit.
Ook de staking in de automobiel-Industria' cii~
zich .steeds verder uitbreidt vormt een factor,
die de' terughoudendheid van publiek en' be-
roepshandel in de hand werkt.
De wisselkoersen kwamen heden algemeen

hooger. De $ stelde zich ongeveer op het goud.
uitvoerpunt; het £ steeg tot "ongeveer,' 7,16!; de
Fransche franc tot f 9,76i. Als uitVl~1 hiervan
was .de- aandeelenmarkt goed gedispi)neerd." De
vraag had de overhand, zoodat de koersen bijna
algemeen konden verbeteren, al bleven .de win-
sten tot fracties beperkt. Alleen in Kon. Olies
ontwikkelde zich een ruime affaire. Bij de ope-
ning bleek" er .!!enig,aan' d tè bestaan, wat de
koersstijging tegenhield. Doch toen het eenmaal
opgenomen was, trok de noteerlng tot boven 159
aan. De Amerik, soorten lagen daarentegen nau-
welijks prijshoudend. .
Aandeelen Perlak Petroleum verloren enkele

percenten in verband met de fineering van het
dividend en de rnededeeling in het jaarverslag,
dat de boekwaarde der benttingen te hoog is,
zoodat meer moet worden afgeschreven.
Van de industrieele fondsen waren Philips goed

gedisponeerd. De noteering verbeterde ruim 1i%
bij uiterst beperkte omzetten. Unilevers stegen
ruim 1'7'0, A$.U.'s bleven op peil, terwijl Calvé
Delft boven 60% kwamen.
De verhooging. van het dividend der Norit-

maatschappij van 8 tot 10 % had een koersstijging
van dit fonds met enkele percenten tot gevolg.
In cultuurwaardan ging weinig om, hoewel de

stemming niet ongunstig was. Rubberaandeelen
lagen goed prijshoudend. Amsterdam Rubbers
bewogen zich omstreeks pari. Tabakken verkeer-
den in herstel. Oude Deli's stegen ruim 3 %.
Suikerwaarden hadden een beperkte markt. en
waren weinig veranderd. Petroleum- en mijn-
waarden ondergingen 'weinig verandering.
Amerik .. fondsen Waren kahn, de stemming

. over. het algemeen pI'ijshouderu;l. Alleen zilver-
waarden neigden eenigszins tot-reactie als gevolg
van de daling van den zilverprijs.
De geldmarkt was ruimer. Geld op prolongatie

noteerde wederom 3~%.' terwijl particulier dis-
conto en daggeld wederom iets lager waren. De
omzetten waren gering.
Duitsche obligaties gedrukt, terwijl Ned. staats ...

fondsen iets luier .golden, speciaal de 4 % obligo

WISSELKOERSEN van 2 Mei. 3 uur,
Vorlg~ .Heden
koers-7111/.
59.52l/!
9.75V.
25.02l/!
04787lfl!

7.1611,
59.621/,
9.76V,

25.01
41.90

Cheque Londen
" Berlijn

• " Parijs
" Brussel
" Zurich
" Weenen
" Kopenhagen
" St~.dthohn
". Oslo
" New-York
" Madrid
" Milaan

...•." ."""..,,.-Ptàllg._, . :_. ~_ .... ",_,
Buenos Aires

-.-
31.77V" 32.C2~
36.75 36~5
35.75 36.
1.47% 1.48

'20.25 20.25
1222V, 12.221ti
-6.t8 ., '6.19-.~ -.~•



Provinciale Noordbrabantsche en 's-Hertogenbossche Courant - Maandag 20 Mei 1915 - No.. 118 *TWEEDE BLAD 1
lieke jeugdorganisaties die hem voor
dezen dag hadden verzocht hunne bij-
eenkomsten met Zijn aanwezigheid te
willen vereeren, aan de KJ.W. de
voorkeur kon geven omdat deze het was
die er het eerst om gevraagd had, want
de drie organisaties hebben gelijkelijk
de liefde van zijn hart gewonnen.
Onmiddellijk hierna trokken de corp-

sen op naar het openluchttheater waar
door een tooneelgroep het openlucht-
spel "Uit Gods Prentenbóek" werd op-
gevoerd, een werk van Leo van Lande-
ren dat op kinderlijke wijze iets uit de
levens der heiligen laat zien. Wij kun-
nen waardeering hebben voor de wijze
waarop van Landeren tracht de diepere
beteekenis van het christenleven riader
onder de oogen zijner hoorders te
brengen, waardeering hebben we ook
voor de wijze waarop de spelers zich van
hun taak kweten.
Na het openluchtspel voerde de KJ W.

nog een spreekkoor "Vaandelgroet" uit.
Daarna werd door den directeur-voor-
zitter Rector Mommersteeg, het slul-
tingswoord gesproken.

Een groen leger in de kerk.
Vlaggefeest van de K.J.W. Z. H. Exc. groote tevredenheid toonde.

Ter gelegenheid van de aanneming Hem werd bij dit bezoek een schitterend
van een driehonderdtal nieuwe leden cadeau aangeboden, namelijk een prach-
van den Dioc. Bond "De Jonge Werk- tig kruisbeeld, houtsnijwerk in satijn-
man", heeft gisteren deze machtige notenhout door J.W.-'ers vervaardigd.
organisatie van onze R.K. werkende Het corpus van verzilverd nikkel.
jeugd een massale meeting gehouden in M~. werd hier toegesp~{)ken door ~~n
het heerlijke dorp Oisterwijk waar af- voorzitter van de afdeeling Oisterwijk,
d I· d KJ W !t h t ge- de heer J. W. van der Pol. De vervaar-
ee mgen van .. e .., uI·e digers van het kruisbeeld de neeren J.

heele diocees bijeen waren. I Zeeuwen en A. Ermen werden aan Z.
Om ,cITca kwart voor twee st~oomden H. Exc. ,voorgèsteld. Uitvoerig, heeft

in l~nge. colon~es ~e K.J.W.- e::~ het Mgr. Diepen hen daarbij toegesproken
fleurige. otsterwük binnen ~aar z~ door de K.J.W. stellende als een machtige
~~n belangstellende bevolking vriende- schakel in het verband der katholieke
IlJk werde~ ver~elkomd .. Ond~~ks, de Jeugdorganisaties. Mgr. Diepen had
ochtend zl~h mlnder vrle?dell~k had hierbij gelegenheid er op te wijzen, dat
d~n aanzien, heeft PlUVIUS ill den Hij het zou waardeeren indien ook de
mlddag een formeelen aftocht geblazen mannelijke jeugdorganisaties in één ver-
en zoo konden de groene corpsen met band konden worden samengebracht.
hun vele vaandels onder schetterende zooals dat reeds op gelukkige wijze voor
muziek opru,kken naar het groote ver- de vrouwelijke jeugd werd bereikt. Mgr.
zamelpunt, oe groote R.K. kerk van st. zeide voorts. dat Hij voor de drie katho-
Petrus.
Binnen hare machtige bogen was dan

ook om 2 uur een grootsch, green
geuniformd leger verzameld, toen Z. H.
Exc. Mgr. A. F. Diepen, bisschop van
's-Hertogenbosch een pontificaal H. Lof
celebreerde. Bevorens was Z. H. Exc.
door een schare priesters plechtig inge-
haald.
Op het priesterkoor ware~ de vaan-

dels van alle afdeelingen der K.J.W.
opgesteld.' Het gezamenlijk zingen .door
aUe aanwezige J.W.-'ers van de lltur-
gische liederen rnaakte een grootsehen
indruk. Het H: Lof werd door talrijke
autoriteiten bijgewoond. Onder hen was
ook de burgemeester van otsterwdk de
heer Verwiel.
. Onder het H. Lof heeft de Bisschop
het nieuwe vaandel van den Dioc Bond
gezegend en daarna werd door Z. H.
Exc. Mgr. Diepen de driehonderd nieuwe
leden van de KJ.W. plechtig aange-
nomen en reikte Mgr. elk hunner de
emblema van het lidmaatschap over.
Gedurende deze indrukwekkende plech-
tigheld werd door het kerkkoor het
Magnificat gezongen.

Toespraak Mgr. A. F. Diepen.
De Bisschop heeft daarna alle K.J.W.-

'ers toegesproken hen betitelende als
dierbare J.W.-'ers". Mgr. wees op de
groote beteekenis van, de b~loft~n,
spoçrde allen aan J.W.- er~ te ZIJ~ UIt-
wendig, maar vooralook .mv:endLg om
eenmaal de Groote OVerWll1111ngte be-
halen door Cb,ristus hun Koning. Mgr.
zeide 'trots en gelukkig te zijn hier onder
deze meer dan 2000 J.W.-'ers, God e_n
Maria dankend voor den wasdom die
het zaadje gegeven is. Spr. noemde de
K.J.W. een apostolaat en een aanwinst
voor den katholieken arbeidenden stand,
een apostolaat om anderen ~~ eigen en
anderen staat den weg te wijzen Hoop-
vol is deze dag voor U zelf, voor de
maatschappij en ook voor de orga.nisatie
waarin God U geroepen heeft., In den
stand waar! Hij.ti ge_pJ.a.atsihe ft.
OnomschrijfeIijk noemde Mgr. de ge-
voelens die Hem op dit oogenblik over-
stroomden. ,Spr. stelde tenslotte Maria
voor als de H. Maagd waaraan de
K.J.W.-'ers hun steun en kracht hebben
te vragen voor den grooten levensstrij d,
die juist van hen in deze' kommervolle
tijden zooveel vraagt. Twee dingen zijn
voor den K.J.W.-er noodig, zij vormen
zijn devies: de zonde vluchten en de
deugd beoefenen. Mgr. eindigde met den
kreet: Voor Christus onzen Koning,
door de KJ.W. met een donderend "God
wil het Amen" beantwoord.
Na de toespraak van Mgr. Diepen

werd het H. Lof gesloten met den ze'p';en
met het Allerheiligste. Een groep
bazuinblazers en tamboers van de
KJ.W. hebben het geklingel der
zilveren bellen ditmaal vervangen door
het geschal der trompetten en den
zwaren roffel hunner trommen.

MaSsaal défilé in de
gemeente.
Mooi openluchtspel in
het bosch.

-Onmiddellijk na afloop van de kerke-
lijke plechtigheid stelde het Iegercorps
van de K.J.W. zich met vlaggen (:n
muziekkorpsen op, op het groote plem
"De Linde". Vandaar heeft een massaal
défilé plaats gehad voor Z. H. Exc. ¥gr.
A. F. Diepen, den burgemeester .van
Oisterwijk en verschillende a.1}tonteIten.
De 'J.W.-'ers brachten daarblJ den Ro-
méinschen groet, terwijl de vlaggen
neigden. . .. '
In het athletiekgebouw van de Oister-

wijksche J.W. heeft Mgr. Diepen de huis-
vlijttentoonstelling bezocht, waarover
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Jan opende de deur. Toen schrok hij
terug. Op den grond, tegen een stoel
geleund, lag een man. Zij wachtten
angstig. Het lichaam bewoog zich niet.
Geruischloos gleden ze de kamer bin-

nen, de oogen op den man gericht.
Joon boog zich over hem heen.
-- Een lijk?
De ander schudde het hoofd, nam

handig de kortjan weg, zette zijn mars
neer haalde een eind touw te voorschijn
en bond vlug met groote kennis van
zaken handen en voeten van den bewus-
telooze.
-. Zie zoo, dat is veiliger, oordeel-

de hij. . .
Snel doorzocht hij de zakken, vond

een pistool, kruit, kogels, een knipmes
en toen een goed gevulde beurs.
- Zilveren daalders en zelfs goudvin-

ken. Hoera, we zijn gered, jubelde hij,
alle voorzichtigheid vergetend op het

Asten huldigt haar burgemeester.
Men meldt ons uit Ast e n: J geval is bij dergelijke jubilea. Hij
Zaterda.g werd te Asten het zilveren dankte o,ok.Mevr~uw Wijnen, die haar

ambtsjubileum van burgemeester W. J. echtgenoot 111 ZIJn werk wo gesteund
M. Wijnen ondanks het slechte weer, had. "Het ga u beiden wel" zoo besloot
onder alge{neene deelname op spreken-hij zijn rede. .. '
de 'wijze gevierd. , De heer Remerf sprak namens hetDes morgens om acht uur luidden de I feest-comité. Hij herinnerde aan de
klokken langdurig de feestelijkheden in grootsene feest~n van 1910 en waarom
en bijna vanaf alle hulzen werd de vlag men het nu nimder moest doen, maar
uitgestoken, zoodat de straten een op- n~et m.inder gemeend! Want het" volk
gewekt aanzien kregen. Ondanks de wilde zijn dank en hulde toonen, ook al
dreigende en waterige lucht. De versie- was de jubilaris zelf er niet voor. Maar
ring, die bij de burgemeesterswonmg, omdat. hij Asten's rechten steeds overal
van daaruit naar het gemeentehuis en verdedigde; omdat hI] steeds voor
op de Markt was aangebracht, had iedereen te spreken was en bereid tot
nogal geleden van den regen, zoover het help~n, wilde men de feestelijke her-
de lampions en papieren ingredienten denkmg.
betrof. Overigens had zij zich goed ge- Met dankwoorden voor den burge-
houden. meester en diens echtgenoote en de
'Tegen negen uur klaarde het op. On- beste wenschen voor de toekomst perc-

middellijk werd de haag van bruidjes reerde spreker. , .
geformeerd, waartusschendoor de feest- De heer Raaymakel's hIeld een korte
stoet ter kerke zou trekken. De kleu- toespraak namens het ambtenaren-
rige linten vervroolijkten het geheel. korps.
Voorafgegaan door bruidjes, f.ees~- Elke rede werd met applaus beslo-

comité en eere-comité trok de Jubllans ten.
met zijne familie en den voltalügen ge- De jubilaris, zoowel als zijn echtge-
meenteraad naar de kerk. De H.E.H. noote, waren zeer getroffen door de
Deken Meijer droeg een plechtige H. Mis algemeene hulde. Dit kwam vooral tot
op, daarbij geassisteerd door de beide uiting bii het dankwoord van den bur-kapelaans. Het koor zong een plechtig
Magnificat. gemeester.
De belangstelling van de zijde der Hij liet daarin nog eens doorsche-

bevolking bleek, ondanks den regen, meren, dat dit feest geen verlangen wag
zeen ';~~.~ te zijn. Toch waren velen van van hemzelf.
buitenaf door het slechte weer thuis Slechts om het gezag een hulde te
gebleven, zooals wij vernamen. doen brengen, had hij er in toege-
Om elf uur had op het gemeentehuis stemd. Hij dankte den Gever van alle

de huldiging' plaats door de verschil- goeds op de eerste plaats, voor de da-
lende comité's en den gemeenteraad. De gen, hem voor Asten's, werk geschon-
-daa.-4'9··gehouden speeches wer.den....dcol' ke E <ie hulde sc~ hIJ" grooten--het Techn. Bur. r. v. Duppen met '~ver-
sterkers op de Markt uitgezonden,"ihaal' deels af op den raad, die hem terzijde
de belangstelling hiervoor was beneden had gestaan in al die jaren en waarmee
peil. Alles vanwege den stroomenden samen hij immers alles bereikt had.
regen. Successievelijke beantwoordde hij alle
Als eerste sprak de heer J. v, d. Laak, sprekers, hun telkens dank brengend

de oudste der wethouders, uit naam van voor hun woorden en wens-chen. Een
raad en gemeentenaren. Hij had gedu- "Lev'e Asten!" was het slot van zijn
rende 24 jaar het werk van den burge- rede.
meester van nabll gadegeslagen, zoo Bij deze huldiging waren alle geeste-
lang zit r _u Zb:.:op het kussen), en wist lijken en notabelen der parochie het
dus, dat de huldewoorden. die hij ging feest-com,ité en de familie van' den
spreken, verdiend waren. Hij memo- .
reerde de verdiensten van de Jubilaris [ubilaris tegenwoordig.
voor den vooruitgang [n de Peel, voor De receptie, ook ten gNneentehuize'
het wegennet, de waterlossingen, het gehouden, was zeer druk bezocht. Zeer
lichtnet, de rioleering, de waterleiding, vele burgers, alle vereenigingen en
enz. Ook wees hij op de goede verstand- bonden. kwamen hun gelUkwenschen
houding in den raad, die vooral te dan- aanbieden. Verder merkten wij op de
ken is aan den voorzitter. Hij wenschte burgemeesters van Helmond, Deurne,
jubilaris en familie nog vele jaren en' Someren, Mierlo, Zeeland, met hunne
'betere tijdsomstandigheden voor de ge- secretarissen, den directeur der B. B.
:meente. A., vertegenwoordigers van het Water-
. Deken Meijer eerde vooral den ver- schap de Aa, Pater Patricius, den di-
tegenwoordiger van het wereldlijk ge-. t
za,g, die zoo voorbeeldig samenwerkt ree eur van den Raad van Arbeid te
met het geestelijke, wat tot welzijn van Eindhoven met zijn inspecteur, den
Asten geschiedt. Hij braent hem hier- heer, Coenen uh Helmond, inspecteur
voor dank, ook namens de andere L. O. en talrijke anderen.
pastoors uit de gemeente, die mede Behalve persoonlijke fellcltaties mocht
tegenwoordig waren bij deze huldigIng de burgemeester nog tamlke telegram-
en besloot, met de hoop uit te spreken, men en schriftelijke gelukwenschen
dat deze samenwerking bestendigd zou ontvangen, alsook meer dan veertig
blijven. bloemenmanden en een groot aantal
Ds. Denée, hoewel pas in Asten woon- cadeaux van allerlei zijden. ,

achttg, wilde toch- de gevoelens van Er waren o.a. bloemen van de directie
waardeering en hoogachting van het der B. B. A., de Oversten der' Eerw.
protestantsche gedeelte der bevolking
vertolken. Hij stipte aan, dat deze dag Zusters te Asten, van alle Astensche
voor burgemeester Wijnen er een was, bonden en vereenigingen, van de school-
zonder een enkel tragisch accent voor kinderen en van de werkverschaffing!
hem persoonlijk, wat andere dikwijls het Cadeaux van de ambtenaren, midden-

hem hier gebonden te laten verhonge-
ren is toch al te gemeen.
- Maar als we hem vrij laten, volgt

hij ons misschien en dan leggen we het
loodje. Dank je. Wij zijn gered. Laat
ieder voor zich zelf zorgen, oordeelde
Joop en met rasse schreden verdween
hij.
Jan haalde de schouders' op, maar

volgde zijn vriend. Hij zag hem over de
brug gaan en snel verdwijnen. Er bleef
hem niets over dan te volgen. Juist om
den hoek zag hij een groep ruiters. Hij
bleef staan aan den kant van den weg.
Toen zij hem voorbij waren, schreeuw-

de hij: '
- Hopman, ik geloof dat ze daar in,

die ridderhofstede aan het vechten zijn.
Hij wachtte geen antwoord af, tilde zijn
rokken hoog op en liep wat hij loopen
kon de, bosschen in zijn kameraad na.

gezicht van het goud. Hij zwaaide de
hand met de beurs in de lucht.
- Straks kunnen we wel tellen. Nu

weg. De buidel verdween in zijn zak.
- Wat zou er in die kast zijn? De

sleutel steekt in de deur. We zullen dat
volledigheidshalve eens even onderzoe-
ken, meende' Jan en opende de deur.
-.,. Een rijk ontbijt, juichte Joop, maar

keek toch of de man op den grond niet
bij kennis was gekomen. En zie een
kruik. Hij rook. Wijn.
- Hij is bewusteloos en gebonden,

zei Joop en begon het voedsel naar bin-
Nen te schrokken, goot een roenier vol
wijn. Jan volgde het voorbeeld. Ze aten
alles op, de oogen strak op den man ge-
richt.
Toen pakte Joop de roemer in zijn

mars, gaf Jan de kruik en zei:
- Ik geloof, dat dit alles van eenige

waarde is.
- Zal ik hem lossnijden? vroeg Jan.

Hij heeft ons geholpen, heeft ons edel-
moedig alles was hij bezat gegeven. Hij Edzke hield de wacht in het kreupel-
zou hier kunnen verhongeren, Hij, onze hout aan de andere zijde van den weg,
levensredder. maar niemand ging de brug over, sinds
- Onmogelijk. Veel te gevaarlijk. de overste was verdwenen.
- Wie zou hij zijn? 1 Eerst bleef hij rustig in zijn schuil-
- Een zeeman. hoek zitten, rookte zijn pijpje, luisterde
I"'"' Bestelen is mooi genoe'g. Maar OlU naar het zachte mtsenen der )Jla4_e:rçn
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standers, notabel:en, van het Water-
schap de Aa, enz. Het was een weelde
van bloemen en geschenken.
Om 3 uur had de groote kinderhulde

plaats, die schitterend verliep. De leuk-
gezwaaide vlaggetjes beden een aardig
gezicht. De leidjes, toespraken en het
spreekkoor werden keurig ten gehoore P.728-7
gebracht. Het onderwijzend personeel
had er veel voor gedaan, maar het
had ook voldoening van zijn werk. Het st. Joseph uit Weert een serenade kwam:
resultaat was prachtig. brengen, uit hoofde van het lidmaat-
Het spreekt vanzelf, dat er een ge- schap der harmenie van dezelfde tede-

juich opging, toen 'de burgemeester een ratie. En burgemeester Wijnen is voor-
heelen dag vrijaf gaf! zitter der Astensche Harmonie en
Hierna had het défilé plaats van de promotor der federatie.

leden der Jonge Wacht, van het Patro- De wlnkels der middenstanders wer-
naat, SObriëtasclub, Boerenbond, Boe- den bezichtigd, daar allen hun etalage
rinnenbond, Jongen Boerenstand, Voet- met een portret van den jubilaris ver-
balclub N. W. C., Middenstand, Man- sierd hadden. .
nenkoor, Werkliedenvereen., Landstorm, I Kwart voor acht begonnen de con-
Burgerwacht en de drie muziekkorpsen eerten op de kiosk.
uit de gemeente. Alles met de vaandels I Zoowel de fanfares Sa. Maria en st.
en vlaggen voorop. Antonius, als de harmenie St. Cecilia,
De aanbieding van het geschenk der het Asten's Mannenkoor en de twee

gemeentenaren, de mooie fontein, die op dubbel-kwartetten brachten een mooi
het Koningsplein is opgericht, was de programma ten gehoore, waarvan ~ch~
officieele sluiting van de huldigings- t~r veel verloren gmg voor de muzlek-
plecntigheden. Het volk was in een llefhebbers,. omdat het, vanwege de
groote massa op het plein verzameld feeststemming op de ~rkt,. nogal ru-

verbeidde in spanning het moment moerig was, wat d~ politie .dItm~al ech ..
en, . ' . ter wel door de vmgers WIlde zIen.
der onthl!llmg. De heer Remery bood Gedurende de concerten bleef de
de f~~tem den burgemeester aan,. hem jubilaris met Zijn familie op de verhoc-
daarbd een oorkonde overhandigend ging voor het raadhuis toeluisteren.
en speciaal de spontane gaven in alle In de pauze werd hem nog een sere ..
lagen der bevolking memoreerend. toen nade gebracht door 'de harmenie st.
voor dit geschenk gecollecteerd werd. Cecilia, vanwege het 25-jarig president-
Er ging een ontzaglijk gejuich op, schap; dat burgemeester Wijnen hierbij'

toen het doek viel en de burgerwacht vierde. De heer A. J. Eysbouts voerde
een serie salvo's loste. De burgemeester hierbij het woord, waarop de burge ..
ontsloot de kraan en daar spoot het meester weer dankte. .
water hoog op. Asteri's fontein, de ton- Het bleef, ondanks het dreigende e~
tein van den buraerneester werkte! koude weer, den geheele~ avond zee

. . . "" druk op de Markt. Velen gmgen ook de
De .}ubIlang sprak een kort, d<?ch fontein nog eens bezichtigen, die nu

harteltik woord, waarna het volk ZIch onder den schijn van vier schijnwerpers
verspreIdde.. ' .. een fantastisch gezicht opleverde. De
Het monument IS een verfraanng van oplating van een kleine ballon was een

het plein en door de ontwerpers geheel aardig intermezzo.
in den toon gehouden. Op den rand Te 12 uur werden de feestelijkheden
staar uitgehouwen "W. J. M. Wijnen, gesloten. Ze mogen keurig geslaagd hee-
burgemeester, 6 April 191(}-1936". ten en de verschillende commissies, den
Het begon nu weer te regenen, zoodat heer Remery aan de Ielding. hebben eer

velen naar huis vluchtten. Later klaarde van haar werk, gehad. En Asten, zoowel
het "weer wat op en werd de drukte als de burgemeester, kunn.en met ge-
steeds grooter, vooral toen de harmenie neegen op dezen, dag terugzien.

De Ossche misdadigersbende.
"De Rut" ook betrokken bij om de bejaarde echtelieden Bouwman.!
den roofoverval in Uden en te overvallen én van hun spaarduitjes
den roofmoord, te Oyen. te berooven. Een handlanger van hen,

een inwoner van Uden, dien de Hut
"We ontleenen aan de Maandagmorgen: echter niet bij name kende, had hun
Zaterdag is de 20-jarige A. H. V. d. P. de noodige inlichtingen verstrekt. Deze

uit Oss, bijgenaamd "De Rut" vanuit de man had als judasloon 40 gulden ge-
strafgevangenis te 's-Hertogen:bosch ge- kregen. In den bewusten nacht is het
vankelijk naar Uden overgebracht, in viertal door een gemaakte opening in
verband' met den aldaar gepleegden het dak, het achterhuis binnen-
'l'-GOfo-¥erva, án den nacht van 21 on 22 -gedrongen, alwaar zij op een hooizolder
Februari 1934. terechtkwamen. Hier stuttten zij op een
Zooals men zich zal herinneren heeft brandmuur, welke het aL~ltel'nuis van

De Rut een voorname rol gespeeld in de eigenlijke woning scheidde. De Rut
het bekende moord-proces Gerrit de heeft volgens zijn zeggen, toen zelf een
Bie, waar hij als kroongetuige optrad gat in dezen muur gemaakt, waarna de
tegen den verdachte Piet de Bie. Hij bandieten de woning konden binnen-
heeft toen zulke bezwarende ver- dringen. Toen de boer, op het gehoor
klaringen tegen den verdachte Piet de van onraad naderbij kwam, hebben tie
Bie afgelegd, dat diens veroordeeling onverlaten hem' danig mishandeld en
tot 15 jaar gevangenisstraf volgde. gebonden. De Rut verklaarde, dat hij de
Thans is gebleken, dank zij het on- eerste klap heeft toegediend. Daarna.

vermoeide werken der Kon. Marechaus ving men den rooftocht door. het buis
seé's te Oss dat, "De Rut" zelf, een der aan.
hoofdpersonen is geweest van de ge· Uit de kleerkast heeft De Rut toen de
vreesde bende, die in de jaren 1933 en gouden sieraden van de vrouw des hui ...
1934 Oss en omgeving onveilig maakte. zes buit gemaakt. Een der medeplich-
In de Marechausseekazerne te Udend d e d hte aan een nauwkeurig tigen, zekere J. C. uit <?ss, zou onder

wel', e v r ac. deze kast een losse plavuis hebben ont-verhoor onderworpen. .." .. .
Daarna is hij naar het boerderijtje d~.kt, waaron?er een kistje, inhoudende

geleid, waar destijds de roofoverval op bijna tweeduizend gulden aan contan-
het bejaarde echtpaar Bouwmans ten.
plaats vond. Met d~ze belangrijke buit nam het
De familie is direct na den roofoverval edele VIertal de beenen, na eerst de

naar de kom van het dorp verhuisd, oude menschen met door hen meege-
daar men een herhaling van het ge- brachte touwen te hebben gekneveld
beurde vreesde. De Rut werd op de en dell man met zijn eigen jachtgeweer
plaats van het misdrijf met de e!:hte- met den dood te hebben bedreigd.
lieden geconfronteerd, do~.h daar hI] ten wanneer hij alarm zou maken. Teneinde
tijde van den overval ZIJn gelaat m~~ de politie op een dwaalspoor te bren-
een masker had bedekt, om ZIch onher gen hebben wij zoo verklaarde De Rut
kenbaar te maken, konden de oude - did . 0' •

menschen hem begrijpelijkerwijze niet "laea\earn'.tegen , e,kan
d
ela "'toeZengd.E~odm

herkennen. Het politiev:erhoor werd ter . 0 "nu gauw e u aar 111 ~
plaatse voortgezet en de verdachte hoven nemen. .. .
werd door den Opperwachtmeester Z00 Nadat de verdach~. zun bekentenia
in het nauw gebracht, dat hij Lenslotte had afgelegd, werd hIJ naar de mare-
door de mand viel en een volledig-a be- chaussee-kazerne teruggevoerd, waar
kentenis aflegde. men hem. v~r?er aan den tand voelde
De Rut verklaarde, met drie zijner over de misdrijven, die in de omgeving

kornuiten het plan te hebben gevormd van Uden hebben plaats gehad. Men

en keek naar het spel der door den
wind bewogen schaduwen in het witte
maanlicht. ,
De nacht zweefde langzaam over het

land, de krekels tjilpten, de kikvorschen
in de slooten kwaakten en een late vo-
gel zong nog zijn lied. .
Hij hoorde het zachte suizen van

den wind, die speelde door de varens
aan den rivieroever en het regelmatig
gekabbel der golven tegen de jol.
Hij moest vechten tegen den slaap,

sloop naar de brug, legde zijn oor te
luisteren, maar geen enkel geluid drong
tot hem door.
Hij vroeg zich ar: .
_ Zal ik naar binnen gaan? ~s-

schien heeft Willem mij noodlg. - Doch
hij had te veel eerbied voor zijn vriend
om ongehoorzaam te zjjn aan diens
bevel: Volg mij onder geen voor-
wendsel. '
Hij had nu zeker meer dan een uur

gewacht en ofschoon hij op den weg
vele gedaanten had zien voorbij gaan,
was er niemand, die het pad naar den
bouwval van Sonnenveld Insloeg en dat
stelde hem gerust. Met die vrouw zou
de overste het zelf wel kunnen klaar-
spelen.
Enkele ruiters reden over den weg:.

Hij hoorde het getrappel per paarden.
Een karos, omgeven door bedienden te
paard en verlicht door flambouwen,
trok zijn aandacht. Geheimzinnige \ ge~
stalten. die meer schenen te sluipen
dan te loopen, gingen voorbij. Een en~
kele onheilspellende vrouwengestalte,
die links en rechts loerde, alsof ze een
slachtoffer zocht. Maar niemand sloeg
den weg in naar de riddershofs-tede.
Een tijdlang hoorde hij niemand,

daarna klonken weer voetstappen op
den weg. Hij zag een man aankomen in
een langen ruitermantel. Edzke nam
hem nauwkeurig op. In het maanlicht
herkende hij slimmen Karel.
- Dus toch verraad, dacht Edzke.

Weldra zullen de anderen volgen om
,Willèm te overrompelen. Hij sloop door
het struikgewas dichterbij. Zou hij
dadelijk ingrijpen, slimme Karel een
kortjan in de borst stooten. Weer
hoorde hij iemand komen. Hij keek
den weg af. Hij zag een vrouw. De
kurassier liep haar tegemoet. Ze kwa-
men aan de plaats waar Edzke zat. Hij
hoorde Karel zeggen:
- Ik ben zoo blij dat je gekomen:

bent, Treesje,
(Wordt vervolgd). l
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Radio-Programma.
Dinsdag 21 Mei.
HUIZEN 1875 M.

;

K. R. O.
8.00-9.15 Gramofoonmuzlek.
10.00-11.30 Gramofoonmuzîek,
11.30"-12.00 GodSdienstig halfuurtje.
12.01-'-12.15 . Politieberichten.
12.15-2.00 Lunchconcert.
2.00-3.00 Vrouwenuurtje.
3.00-4,00 Gramofoonmuziek.
4.00-5.10 Afgestaan aan de H.I.R.O.,

op last van den Minister.
5.10-5045 De K.R.O.-B.Oys;
5045-5.55 Gramofoonmuzieik.
'5.55-6.35 De K.R.O.-Boys.
6.25-6.35' Gramofoonmuzieik.
6..35--'-'-7.00De K.R.O.-Boys.
7.00_7.15 Politieberichten.
7.15_7.35 "De Middenstand en het

aänpasstngsproces" .
'7.3·5-"--8.00Gramofoonmuziek.
'8.00-8.05 Vaz Dias.
8;05c-8.15 "Marialiederen" te zingen

door José Oandel, sopraan.
8.15'--'9.00" Het Stedelijk orkest uit

l'4aastricht, m.m,v. Max Kloos, bariton.
9:00-9.15 Uit de wereld van de film.
9.15~10.OO Concert. (Vervolg).
10.00-10.30 José Wolff en zijn orkest.

(Aansluiting met Heck, Amsterdam).
L30-10.35 Vaz Dias.
10.35-10.45 Gramofoonmuziek.
10.45~11.30 José Wolff en zijn orkest.
11.30-12.00 Gra.mofoonmuziek.
)

HILVERSUM 301.5 M.
A. V. R. O.

8.00 Gramofoortmuziek.
9.QO.,Èen keuze uit eigen opnamen,
10.09 Morgenwijding,
10.15"Muziek ter nabetrachting.
11.0'0Wenken voor de huishouding.

, U.30 "De Minstreels".
12.30 Gramnfoonmuziek.

, 12,45 Kovacs Lajos en zijn orkest,
, 2.00 'Pianospel: Egbert Veen.

2.15 Het Omroeporkest.
3.00 Knipcursus.
4.15 Gramofoonmuziek.
'4.30.Radiokinderkoprzang.

Men meldt ons uit Nijmegen, d.d. 19
Mei; Heden werd te Nijmegen de vierde
Bossche diocesane Bondsdag gehouden
van de K.J.M.V. welke door ongeveer 300
katholieke jonge middenstanders, o.a.
uit Tilburg, Nijmegen, Eindhoven, Waal-
wijk, Den Bosch-Vught, Groesbeek,
Cuyk, Boxmeer, Maas en Waal, enz.
werd bijgewoond. Om .10Yz uur werden
de deelnemers ontvangen aan het st.
canisïuscouese, waar om elf uur een
plechtige B. Mis werd opgedragen in de
Collegekapel, tot intentie van de over-
leden leden Van de diocesane K.J.M.V.,
door den Bondsmoderator, Rector Á, van
Thiel. De liturgische gezangen werden
door de gezamenlijke eongressisten uit-
gevoerd. In zijn predieatle wees Rector
van Thiel op den hocgen plicht van de
katholieke jongeren, vooral in dezen
tijd, welke krachtige leiders vraagt,
principieel hun actie te voeren en zich
te scharen achter de vaan van Christus.
Daarna werd het nieuwe vaandel van

de Nijmeegsche K.J.M,V. ingewijd.
Goed 12 uur trokken de K.J.M.V.'ers

met ontplooide banieren en vooratge-
gaan door de Canisius Harmonie door
de stad en cleîi1eerden voor het ge-
meentehuis, waar op het bordes stonden
opgesteld de liQogEerw, heer Deken van
Nijmegen J. L. van Mul'\lkom, de Qurge-
meester, de heer" Jos. Steinweg en de
beide wetbOuders, Mr. Am. Krootjes en
Mr. P. van der Velden; Het hoofdbe-
stuur werd door ire autoriteiten begroet.
Na deze demonstratie werd in de foyer

eveneens bekend heeft dit misdrijf te vim de Vereeniging de bondsdag offi-
hebben gepleegd. '.. cieel geopend, 'waar de Nijmeegsche

O,e bekentenissen van De Rut zullen voorzitter, de heer A. Ponsioen, de deel-
niet nalaten groot opzien te verwekken, nemers verwelkomde en de Uniemode-
daar het een algemeen bekend feit is; rator, Rector Beune, een treffende rede
"dat, een .. bekentenis- .betreffende _een hield waarin hij'wees op de noodzake-
zwaar, mtsdrtjr, van een. Ossch e mts- lllk1:ié1d 'het "Ideaaf der K.J.M.V.· steeds'
dadiger, als een. unicum kan wQrden uitte dràgen:èll0!;Iet vertrouwen,dat het
beschouwd: ' .... , ..' -_.. Nedé1,'landsche·,·Episcopaat in de katho-
De versterking der Kon. 'Marechaus- lieke jonge middenstandsbeweging had

sée te Oss heeft thans wel schoone gesteld, steeds 'waardig te blijven. De
vruchten afgeworpen. Voornamelijk aan jongeren, die vooral aan zelfvorming
het onvermoeid streven van. Opper- moeten doen, hebben het voorbeeld der
wachtmeester Mintjes en Wachtmeester ouderen te volgen en zoo noodig nog
de Gier is het te danken, dat Oss thans beter werk te, doen. Wil de beweging
van dergelijke gevaarlijke misdadigers materieele be}angen nastreven" boven
Is gezuiverd. De Chicago-overvallen. zul- alles moet zij de geestelijke. oogmerken
len thans wel tot het verleden behoóren. betrachten. Alleen door de Christelijke.

gedachte in de wereld te herstellen tot
heil van velen, die nu buiten de actie
staan en jUist door katholieke actie tot
geestelijk en maatschappelijk hiel kun-
nen gevoerd worden. '. '
De heer Ja;c. Hendriks, ",o~zi,ttet" van

'Clletn Nijm. Kath. Mi<k1ertlStanidJsbondbe,
groo,t,te de jOllllgell"enen hoopte, da,t zij

hoeksteen was, waarop al de hier be- het w6iI1k dell' oudielren met succes zullen
staande vereenlgingen zijn opgebouwd voortzetten. De heer W. van der Schoeit
en zich hebben ontwikkeld, tot heil van da.nk,te -de Sl}lrJeIlooirIS en huldigde Nijme_
een voorbeeldig saamhoorigheidsgevoel goo voor harut' gastvrrij onthaal.
in deze wijk. Na de lunch ving om drie uur de
Hulde en dank breng ik op dit oogen- groote vergadJemg aan in re "VeroonQ.

blik aan allen, die hun beste krachten, gtng" waar o-ll'l. aan~~ig waren de
hun tijd en gelden offerden om het Deken YBJ\ Nijmeg1en, J. L, van Mulukom,
[onge geslacht huiselijkheid, liefde voor het dageUjksch bestuux Van die Nijm.
de muziek, behoeften om in vrije uren R. K. MkLdenstan>diSveo:.,de heer chrtsten
in eigen dorp vermaak en ontspanning vall Katholiek Leven, en de verschillen-
te vinden, hebben weten aan te kwee- de mode1ra.tol\Sd;eIr afdeelingen, De voor,
ken en te ontwikkelen. Kerk en Staat zitlter, de heen.-w. v. d .. Schoot opende
kunnen op dergelijke manmen bouwen, die bijeenkomst met Chl"istelijken groet
omdat zij in zich dragen, den plicht waarna het knapenkoor Bchola Canto-
steeds pal te moeten staan ter verde- rum Christus Rex, onder lelding van
diging van Kroon en Geloof. Remy SChels,traete, eenige oud.Neder;
Het zij mij vergund bij deze gelegen- landscha cllllistelijke lloo.eren zong.

heid, nu ik voor het eerst in het open- De fees:tredenaa.r van den middag was
baar in deze nieuwe wijk het woord de WelEelI"W.PateT J. Colsen C. M., die
voer, een speciaal hartelijk en innig een pakkende rede hield over den plicht
dankwoord te richten tot den hier van den Ka.th611e,ken jonge middenstand
aanwezigen Bû-jarigen heer Prinsen, (!je gemeenSChap -te dienen in den geest
die den meesten Uwer een degelijke van die Pauselijke encyclieken. En met
ontwikkeling heeft gegeven en die niet dat dienen Ugt tevens opgesloten een
alleen door zijn uitblinkend onderwijs, verzet te,g€lIl inis.toest;andlen in die sa,
doch nok door- zijn groote kennis van menlevlng, welke haar onsstaan te dan,
den tuinbouwen het bevorderen van ken hebben aan liberale marxistische en
het vereenigingsleven gedurende meer extremistäschs theorieën, welke de maat-
(ian 40 jaren een zegen is geweest voor schappij bijna onbewoonbaar maken
de welvaart en de o:atwikkeling van voor mensehs-, die hun christelijke be.
onze wijk Haarsteeg. Moge God hem ginooien vrij willen uitleven. Met revo,
nog vele [aren sparen, om getuige te lutie zullen wij de sociale misstanden
kunnen zijn van den verderen vooruit- niet omver kunnen stoeten. Wij dienen
gang en bloei der groote gemeente h1e1I' te voteen een evolutie in den zin
Vlijmen. Daarna verwelkomde spr. alle van een chrtstelijke naastenllefde, door
vereenigmgen en feestgenoten. Christus zelf gepredikt en wlllen wij de
Na deze toespraak werd het program maatschappij beter maken, dan zullen

van optreden der diverse gezelschapperi wij allereerst aan ze1fV'eil'beteT'mgmoe-
vlot en correct afgewerkt. ten doen; Immers, zijn de leden niet ge,
Omdat aan dit festival een unicum, zond, dam iJS de maatschappij moeilijk te

lets nieuws op festivalgebied, was ver- saneeren. De Katholieke jongelren vol
bonden, n.l. een jury, bestaande uit de jeugdig enthousiasme moeten het :vooz,
heeren Kallenbach en van Abeelen, die beeld g€ven van be'gi.nselvastmeid, zeU-
de prestaties der vereenigingen zou be- vorming en een geestelijk idealisme, da.t
oordcelen in een hun toe te zenden ge, hen heft boven de stoffelijke behceften
heim rapport, was er voor 't publiek volop uilt en hen doet dienen een maatschap,
te genieten van prachtige muziek en pelijke hetrvonn1n.g in den g-eest deil' Pau,
zang. De jury had dan ook lang geen selijke encyclieken. Sociaal zijn is mo,
makkelüke taak. ..' reel zijn en moreel zijn is godsdáenstig
Het eere-eoneert, welwillend aangebo- zijn; Wij moeiten immer .verbonden zijn

den door deKoninkl. Vereenigtng 's-Her; met God en wo ons einddoel beter trach,
togenbosch' Mannenkoor trok veel be- ten te betreiken tat heil Van onse mede-
langstelling en oogstte telkens veel bij. menschen, wier geestellj'ke en sociale be.
val. In de pauze hield Mr. Cl. Prinsen, langen: wij hebben. te dienen.
burgemeester van Roosendaal, namens Na deze rede dankte de neee W. van
zijn ouden vader een toespraak tot voor- der Schoot, We daarop een 1Jelr!u,gbUk
zittel', directeur en .Ieden van "s-lIerto- wiell"p op die ontwikkeling van de K. J.
genboseh Mannenkoor. Hij deed dit l',(t. y. en mededeel>de, dat hij ~ij:n voor.
bijzonder gaarne, omdat op de eerste ,

5.00~5.30 Verhalen voor kleinere kin-
deren.

V.P. R. O.
5.aO-6.00 Bijibelvertelling.

A. V. R. O.
6.00 Carel Al,berts en zijn ensemble,

uit café-restaurant "Pschor,r" te Rot-
terdam.
7.00 Radiovolkszang.
7.30 Het ;,Gagliano-kwartet".
8.00 Vaz Dias.
8.05 Gramof.ponmuziek.
9.00 Ko.os Speenhoff. ..
9.15 Mozart-cyclus. Het Omroeporkest.

Solist: Jan Sevenstem, fluit.
10.10 Vierhan<iig pianospel: Olga

M.Oszkowsky en Franz Weisz.
10.30 De A.V.R.O.-Decibels.
11.00 Vaz Dias. '
11.10 De A.V.R.O.~Decibels.
11.30 Gramofoonmuziek.

Verschillende Programma's,
LUXEMBURG 1304, M. 8.05 gram.,

12.20 concert, 1.25. 1.55, 6.35 gram., 7.50,
8.25, 9.00 concert, 9.20 gram., 9.50, 10.35
concert, 10.50 dansmuziek.
BRUSISEL 484 M. 12.15, 1.20, 5.20, 6.20,

6.50 gram., 7.20 Chopin-recital, 8.20,
lO,2fl concert,
BRUSSEL (Vlaamsch) 322 M. 12.17

gram., 12.50, 1.20 concert, 1.50, 5.15, 7;35
gram., 8.20 concert, 10.30 gram.
DEUTSCHLANDSEN'DER 1571 M. 6.25

concert, 12.20, 2.05, 420, 7.20 concert,
11.20 dansmuziek.
DROITWICH 1500 M. 10.35 morgen-

wijding, 11.20 orgel, 12.10 gram., 12.35,
1.20, 4.40, 5.35, 6.50 concert, 7.40 gram.,
8.20 hoorspel, 9.35, 10.40, 11.35 concert.

KALUNDBORG 1261 M. 12.20, 3.20
concert, 8.20 liederen, 8.35, 9.20, 10.35
concert, 11.20 dansmuziek.
KEULEN 456 M.. 6.20 concert, 6.55

gymn., 7.10 concert, 8.20 gymn., 8.40,
10.30, 12.20 concert, 2.35 koor, 4.20, 5.20
concert, 8.35 gram, 9.20, 11.25 concert.

MILAAN 369 M. 9.20 Requiem van
Mozart, ol.,v. Bruno Walter.
PARIJS 1648 M. 7.05 gram., 12.35, 9.05

concert, 10.50 dansmuziek.
PRAAG 470 M. 8.25 Beethoven-cocnerf

met koor en solisten, Missa solemnts '
op. 123.
LONDEN REG. 342 M. 11.05, 12.05

concert, 1.05 gram., 1.35 piano, 2.20, 3.20
concert, 4.50 gram., 5.35 kinderuurtje,
6.50 concert, 7.20 vroo1ijk progr., 8.20
concert, 9.20 dansmuziek, 10.10 2e acte
opera l'Italiana in Algeri, van Rossini,
11.05 dansmuziek.
STRAATSBURG 349 M. 8.50 operette

Genoveva van Brabant, van Offenbach.
WARSCHAU 1339 M. 9.20 opera Ver-

bum nobile" van Moniuszko.-
verwacht dat ook daarbij De Rut en
z~n vawariten betrokken zijn geweest.
. Zooals men w-eet, is De Rut ook ge-

noemd . als medeplichtige in den be-
kenden .' roOfmo-0rd op de Gebrs. Ver-
hoev,ê,h",:té Oyen," De I6-jarige Wllleni
dè .B:"die -W(lgenS"dit.,.feit voor. de Bos,.
sehe rechtbank tot ···.71/2- jaar geyange-
nisstraf werd veroordeeld, en die gedu-
rende .'11 maanden halsstarrig zijn
schuld bleef. ontkennen, legde eenige
weken geleden eenbekentenis af, waarin
hij verklaarde, dat De Rut een. der
hoofddaders van dit afschuwelijk mts-
driU 'ZOU, -zfin,
.1)1al::ts vernemen wij, dat De Rut

Fesfivel te,Haarsteeg.
Mep. meldt ons uit Ha.arsteeg:
Begunstigd door goed zomerweer had

alhier het. festival plaats, gegeven door
de Zangverelenig:ing Vriendenkring bij
haar Iû-jarig bestaan. De eerste dag van
de feestelijkheden, welke a.s. Zondag
voortgezet zullen worden, is in alle op-
zichten schitterend geslaagd.
Te half drie werden de deelnemende

vereenigtngen verwelkomd door den
ZéerEerw, heer Pastoor voor de pastorie,
omdat 't Gemeentehuis vanwege de an-
nexatde was gesloten. Hij noemde on-
der meer de edele toonkunst de thermo-
meter en het geneesmiddel der bescha-
ving en hoopte, dat allen deze edele gave
Gods zouden blijven benutten tot ver-
edeling van hen zelf en den evenmensch.
Na de toespraak van ZijnEerw,. werd

met begeleiding der harmonieën het Oud
Wilhelmus gezongen.
Daarna werd getrokken naar het keu-

rig versierde feestterrein, waar op de
kiosk de eerewijn werd rondgediend en
de voorzitter der feestvierende vereent-
ging alle deelnemende gezelschappen
van harte welkom heette. Hij hoopte, dat
allen aangename herinneringen mogen
meedragen en wenschte hun in 't bijzon-
der veel succes.
Burgemeester v. d. Ven van Groot.

Vlijmen zeide vervolgens o.a, het vol-
gende: .
lIet zal U wel niet verwonderen, dat ik

als burgemeester dezer gemeente dit
eerste herdenkingsfeest van een der
vooraanstaande vereenigingen op het
nieuwe grondgebied, gaarne wil openen,
omdat het een zoo bi.i uitstek prachtige
gelegenheid is om te kunnen getuigen,
dat gij U allen in de nieuwe gemeen-
schap thuis gevoelt, om te getuigen dat
gij ep de meest vriendschappelijke wijze
wilt samenwerken tot bevordering van
go~de '. verhoudingen en saamhoortg-
heldsgevcel in de nieuwe groote gemeen-
schap Vlijmen.
Allereerst moet ik dan de [ubileerende

vereentging "Vriendenkring" mijn har-
telijksten gelukwensch aanbieden met
dit feest. Reeds ongeveer 30 jaren heb ik
als burgemeester van de desti.ids aan-
grenzende gemeente Vlijmen steeds ,vol
bewondering en medeleven de ontwik-
keling van het' veresmgfngsleven in
Haarsteeg gadegeslagen; zelfs was ik
dikwijls OP verschillende feesten in uw
midden. Steeds droeg ik de overtuiging
mede, dat ware onderlinge vriendschap
en vooral een' te prijzen eendracht, de

, . .

plaats het hier gold zijn geboorteplaats, IHet koor zong vervolgens het Zij leven
.en ten tweede omdat hij mocht spreken lang van Van Paeschen.
tegen mannen uit 's-Hertogenbosch, De heer Lobach dankte den Edelachtb.
waar hij als ambtenaar 12 jaar heeft heer Prinsen voor zijn sympathieke
doorgebracht. Hij apprecieerde het op- woorden tot directeur en leden gericht.
treden van het 's-Hertogenbosch' Man- Na afloop van hun optreden dankte de
nenkoor in Haarsteeg en noemde het een burgemeester, van oroot-vtitmen, die
sympathieke daad aan 't eerste verzoek voor 't eerst Bosch' Mannenkoor op zijn
gevolg te hebben gegeven dit feest mede grondgebied mocht ontmoeten.
op te luisteren. Hij gaf mede de verse, De avond werd verder gevuld door het
kering, dat de Haarsteegsch~ vereent- optreden van de Haarsteegsche har-
gingen, gevraagd of ongevraagd, mede monie st. Cecilia, die het avondconcert
zullen werken. aan de feestelijkhed.en, gaf en eenige prachtige nummers onder
die in JulL in Den Bosch zullen worden Ietdlng van den heer A. Hoeët op
gehouden, - sublieme wijze uitveorde.
Vervolgens bood hij den directeur den De zangvereeniging Vriendenkring

heer Kallenbach onder een geestige kan met voldoening op dezen ~ersten
speech een fraaie bloemenmand aan. dag terug zien.

deeld, dat de directie der S.S. op het
adres der Noord-Brabantsche en Lim-
burgsche Kamers heeft bericht dat zij
geen verbeteringen in den treinenloop
kan aanbrengen, noch nieuwe tremen
mlasschen, Inzake de beveiltgtng der
Zuidelijke provincies berichtte de Mi-
nister van Defensie, dat dit onderwerp
zijn volle aandacht heeft. Adhaesie werd
betuigd aan het streven van het comité
ter beperking van den machinalen ar-
beid in de sigarenindustrie.
Gesteund werd het verzoek van het

college van B. en W. te Oisterwijk, om
bij den Minister van Waterstaat aan te
dringen op het behoud van de voorge-
nomen opheffing der bewaking van den
spoorwegovergang in den Tilburgsehen
weg bij wachtpost 25A. Voor het behoud
bestas.n zeer grondige motieven
Besprekingen werden gevoerd 'over de

in overweging zijnde samenvoeging van
de gebieden van de Kamers van Iroop--
handel voor Tilburg e. o. te Tilburg en
voor Westelijk Noord-Brabant te Breda
Reeds is 'n request aan den Minister ge~
zonden en thans .werd de steun ge-
vraagd van de betrokken organisaties.
Een aantal subsidie-aanvragen we'rd

afgewezen.

Vierde Bossche Diocesane Bonsdag
van de K. J..M. V. te Nijmegen.

Een zeer geslaagde demonstratie
van Katholieke Jongeren.

zittexschap neeelegde, daae zijn tijd
gekomen was.

De HoogEerw. heer Deken van Nij-
megen, J. L. van Mulukom, spoorde de
K.J.M.V.-ers aan tot, trouwaan eigen be-
ginselen en om geen acht.te slaan op de
valsene leuzen van een Rosenberg, maar
katholieken van de' daad te blijven, die
hun geloof durven toonen en die Chris-
tus.apostelan willen zijn in het open-
bare en particuliere leven.
De heer Peet van de Utrechtsche

K.J.M.V. bracht de groeéen en besta wen.
schen van zijn Bond. De ZeerEerw. heer
A. van Thiel huldigde den heengaanden
voorzitter W. v. d. Schoot en bood hem
namens alle leden het eere-voorzltter,
schap aan. Spreker hoopte, dat allen
de katholieke actie in hun afdeelingen
zullen voeren in aparte secties.
De heer Van Haaren huldigde den

scheidenden voorzitter namens de ar-
deeling Veghel, de heer. Ramakers, na-
mens de afdeeling Tilburg en de heer
Pensioen namens de afdeeling Nijme-
gen.
Da heer Van der Schoot dankte alle

sprekers en beloofde de K.J.M.V. steeds
zijn steun toe zullen schenken. Met het
Bondslied werd het congres gesloten.
Daarna trokl~en de congresslaten naar

de Nebo, waar in de kapel der Eerw.
Paters Redemptorlsten een plechtig Lof
werd gecelebreerd door den modera-tor
Rector A. van Thiel, met assistentäe van
de Eerw. heeren Sicking en Willenborg.
De. dag werd besloten met een reesce,
Iijke uittocht naar Berg en Dal.
Er waren telegrammen van hulde ge-

komen van Z.H. Exc. Mgr. Arn. Diepen
en van de K.J.M.V. Bisdom Haarlem en
van de N.S.C. carerus Magnus te NIJ-
megen. Nog toonde belangstelling de
ZeerEerw. Pater Mövels, Provinclaal der
Eerwaarde Pa-ters Lazaristen,

JOS. DE LEIJER. t
Te Eindhoven is op 73-jarigen leeftijd

o:,el'leden de heer Jos. de Leijer, oud-
directeur der Rijksnormaallessen, oud-
hoofdleeraar van 't pensionaat "Eiken-
burg" te Stratum.

MAZELEN.EPIDEMIE TE VOLKEL.
Men meldt ons uit Vo 1k e l:
Zater>da'g 18 Mei ZijiIl alhiee op last

van de geneesheeren de R. K. jongens_
en meäsjesschool voor onbepaalden tijd
gesloten. Dit met het oog op de ernstige
urtbrelding' der mazelen. HieII' komt het
voor dat bij sommige huishoudens alle
kinderen aangestoken zijn door die ma.
zelen. Deoden zijn ell' nog nie't te be,
treuren zeweest,

AUTO-ONGELUKKEN.
De "Mnd.m." maakt melding van een

a~n~al auto-ongelukken in onze pro-
vmcie,
Onder Lan gen boo m slipte Zate,r-

dagavond bij Het Hoekje door het glad-
de wegdek een luxe- auto, komende van
de richting Grave, bestuurd door den
heer G. M., volontair bij dt) Stoomzuivel-
fabriek "st. Willibrordus" uit Mill, ter-
wijl naast hem gezeten was de heer S..
assistent directeur van genoemde aut-
velfabriek. De auto kwam tegen een
boom terecht, dle i als een lucifershoutje
afknapte. Tengevolge van den schok
werd de heer S. met het hoofd door de
voorruit geslingerd. Met vrij ernstige
verwondlngen aan het hoofd en hevig
bloedend werd hij door hulpvaardige
V'oö.fbii!iangers eert naburige woning bjn·
nengèotácht.· De bestuurder. was er beter
afgekomen. HU had mlnder- ernstige'ver-
wondingen aan het hoofd opgeloopen. '
Op den Prcvincialen weg te E r p had

een aaruijdin.g' plaats tusschen een.
autobus van de B.B.A. en een vracht;
auto van den' slager Pennings.
Be~rijpe1ijkerwijs waren de buspassa,

giers, dte hevig dooreen werden gesltn.;;
gel'ld., nJ,e,t wemig geschrokken. Eén der
passagiers werd gewond, Hij. bleek een.
ontwrichten schouder te hebben beso;
men. De andeeen kwam wonder boven
wonder met den schrik v.rij. De vracht..
auto was zoo ernstig gehavend dat hen
vehikel zijn reis niet kon veevolgen en
door een takelwagen naae een grurá.ge
ll100SIt worden gesleept, Ook de bus was
beschadigd, Nadat de passagiers weer
wat op hun verhaal waren gekomen,
konden zij met een andere bus van de
B.B.A. hun reis vervolgen.
In de Hoogstraat te Ve g hel had een.

botsing plaats tusschen een vrachtauto
van <te Mij. Nutricia te st. Oedenrode en
een luxe auto. Beide liepen zware ave;rij
on. Voonnamelijk de luxe auto was ern;
stig beschaddgd. De bestuuil'lSde'rs kwa-
men e;r met lichte huid. en schaafwoo..
den af.

POGING TOT A.FPERSING TE
ROOSENDAAL.

Een ,,zwarte Bende".
Men meldt ons uit Roosendaal:
Eerst thans wordt bekend, dat onder'

de gemeente Roosendaal de afgeloopen
weken een poging tot afpersing is ge-
daan, welke echter door het optreden
van den betrokkene, geholpen door .de
marechaussée, kon worden verijdeld.
Op den morgen van 8 :Mieivond de

landbouwer A. Dictus, wonende aan de
Ettensche Baan onder Roosendaal, een
brief, waarin een bedrag van f 85 werd
geëischt, dat des avonds bij een paal
van het electrisch net moest worden
gelegd. Men mocht er de pontie niet m
mengen en behoefde ook niet te pro-
beeren om aan de betaling te ontkomen
want, stond er in den dreigbrief, "wij
zijn niet bang, en zullen al het vee
overhoop steken en de boerderij af-
branden als het geld er niet is. Wij zijn
met zeventien man."

De brief was onderteekend "De
Zwarte Bende".
De boer liet zich door dit epistel niet

intimideeren en stelde de marechaussée
op de hoogte.
Des avonds werd op de aangewezen

plaats een enveloppe, echter gevuld met
krantenpapier, neergelegd. Tegelij'kertijd
hadden enkele marechaussées zich ver-
dekt opgesteld. Niemand kwam echter
opdagen; blijkbaar had de "bende" lont
geroken.
Een week, later pas liet "De, Zwarte

Bende" weer iets van zich hocren.
Dictus vond een brIef tegen' het raam.

geplakt, waarin een som van f 125 werd
geëischt, welk~ om half negen 's avonds
bij het stalraam moest gelegd worden.

..~ DEMONSTRATIES =.

·tUCRTBlES_CBERMINGSDlENST.:
Onder leiding van Generaal Mathol de

Jong}), zijn Zaterdag op het KloosterplEün
te .Breda demenstraties gehouden door
den Luchtbeschermmgsdtenst in 't rayon
Breda. Er werden proeven. genomen met
de uitwerking van brandbommeri.. waar-
l>i!i het beste bluschmiddel zand bleek te
zijn. Ook sehuimbluschapparaten van
Saval bewezen goede diensten, Duizenden
belangstellenden sloegen de' proeven
gade.

N, P. V. TE BREDA,
Zaterda-g werd te Breda het Se lustrum

gevierd van de afd. Breda van de N.P.V.,
een der oudste afdeelingen van de pad-
vlndersbewegmg in Nederland. Ruim 600
padvinders, welpen.. kabouters en ver.
kenners marcheerden m-et muziek de
Markt op. Op 't bordes van het stadhuis
bevonden zich vele ,autoriteiten. Burge-
meester Van Sonsbeeck was wegens on,
gesteldheid verhinderd. De waarn, hoofd-
commissaris der N. P. V., kolonel A. Die-
mont, voerde het woord en bood aan
burgemeester J. Kooiman, den eersten
lelder van de afd. Breda, namens de Pels
Rijcken-groep de bronzen swastiea aan.
Nadat ook Mr. F. E. Pels Rijeken ge,
sproken had, werd ten stadhuize een
druk bezochte receptie gehouden, Hier-
bij werd gesproken door den waarn. bur-
gemeester de heer J. J, van Buttenen.
's Avonds was er in Concordia een feest-
avond. Ook de R. K. Verkenners en de
Chr. Padvindersvereen. hebben. aan de
huldiging deelgenomen.

DE WISSELBEKER DER NEDERL.
FEDERATIE.

Naar wij vernemen zal op den aan-
staanden Tweeden Pinksterdag te Gilze
het groote muziekconcours der Neder-
landsche Federatie worden gehouden. Die
dag heeft een zeer bijzondere muzikale
beteekenis, aangezien dan gekampt
zal worden om den bekenden wisset-
beker. Deze is gedurende twee jaren
reeds in het bezit van Sophia's Vereeni.
ging te Loon-op-Zand. Er zal groote
animo voor dit concours zijn, zoowel van
boven als beneden den Moerdijk.

HET CONFLICT TE BUDEL.
Geen oplossing bereikt.

In de Zaterdagmiddag op het Departe-
ment van Soeiale Zaken gehouden con.
ferentie van den Rijksbemiddelaar prof.
Aalberse met partijen, betrokken bij het
dreigend conflict bij de zink-industrie
te Budel is: geen oplossing bereikt.
Men meldt ons uit Budel, dat, als de

staking op morgen doorgaat, nog denzelf-
den dag een flink aantal manschappen
del' politietroepen naar Budel zal wor-
den gezonden. Zij zullen in de cantine
WOlden ondergebracht ..

KAMER VAN KOOPHAN=>EL --
EN FABRIEKEN TE TILBURG.

In de alge~eene ledenvergadering van
)lovengenoemde Kamer werd medege-
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Een groen leger in de kerk.
VIaggefeest van de K.J.W. Z. H. Exc. groote tevredenheid toonde.

Hem werd bij dit bezoek een schitterend
Ter gelegenheld van de aanneming cadeau aangeboden, namelijk een prach-

van een driehonderdtal nieuwe leden tig kruisbeeld, houtsnijwerk in satijn-
van den Dioc, Bond "De Jonge Werk- notenhout door J.W.-'ers vervaardigd.
man", h~eft gisteren deze machti~~ Het corpus van verzilverd nikkel.
organlsatle van onze .R.K. werken'n Mgr. werd hier toegesproken door den
Jeugd een..mass3:le meeting ..gehouden 1 voorzitter van de afdeeling Oisterwijk,
het .heerllJke dorp OlsterwlJk;, waar af- de heer J. W. van der Pol. De vervaar-
deelmgt;n van .~e K.J.W. Uit het ge- digers van het kruisbeeld de neeren J.
heele diocees bijeen waren. I Zeeuwen en A. Ermen werden aan Z.
Om CIrca kwart voor twee st~oomde~ H. Exc. v.oorgesteld. Uitvoerig heeft

in l~,ge. colon?es ~e K.J.W.- e::~ het Mgr. Diepen hen daarbij toegesproken
fleunge Oisterwijk binnen ~aar z~ door de K.J.W. stellende als een machtige
~~n belangstellende bevolkmg vrtende- schakel in het verband der katholieke
IlJk werden ver~elkomd .. Ond3:~ks de Jeugdorganisaties. Mgr. Diepen had
ochtend zich mlnder vne~dell~k had hierbij gelegenheid er op te wijzen, dat
doen aanzien, heeft Pluvius in den Hij het zou waardeeren indien ook de
middag een formeelen aftocht geblazen mannelijke jeugdorganisaties in één ver-
en zoo konden de groene corpsen met band konden worden samengebracht,
hun. vele vaandels onder schetterend~ zooals dat reeds op gelukkige wijze voor
muziek opru,kken naar het groote ver de vrouwelijke jeugd werd bereikt. Mgr.
zarnelpunt, ce groote R.K. kerk van st. zeide voorts. dat Hij voor de drie katho-
Petrus.
Binnen hare machtige bogen was dan

ook om 2 uur een grootsch, groen
geunitormd leger verzameld, toen Z. H.
Exc. Mgr. A. F. Diepen, bisschop van
's-Hertogenbosch een pontificaal H. Lof
celebreerde. Bevorens was Z. ~'. Exc.
door een schare priesters plechtig inge-
haald.
Op het priesterkoor ware~ de vaan-

dels van alle afdeelingen der K.J.W.
opgesteld. 'Het gezamenlijk zingen ~oor
alle aanwezige J.W.-'ers van de lttur-
gische liederen, maakte een grootsehen
indruk. Het H. Lof werd door talrijke
autoriteiten bijgewoond. On~er he~, was
ook de burgemeester van Olstery.rlJk de
heer Verwiel.
Onder het H. Lof heeft de Bisschop

het nieuwe vaandel van den Dioc Bond
gezegend en daarna werd door Z. H.
Exc. Mgr. Diepen de driehonderd nieuwe
leden van de KJ.W. plechtig aange-
nomen en reikte Mgr. elk hunner de
emblema van het lidmaatschap over.
Gedurende deze indrukwekkende plech-
tfgheid werd door het kerkkoor het
Magnificat gezongen.

Toespraak Mgr. A. F. Diepen.
De Bisschop heeft daarna.alle K.J.W.-

'ers toegesproken hen betitelende als
dierbare J.W.-'ers". Mgr. wees op de
~oote beteekenis van, de b~loftt:n,
spoorde allen aan J.W.- er~ te ZIJ~ UIt-
wendig, maar vooralook .mv;:end1g om
eenmaal de Groote Overwmnmg te be-
halen door cnnstus hun Koning. Mgr.
zeide 'trots en gelukkig te zijn hier onder
deze meer dan 2000 J.W.-'ers, God e.n
Maria dankend voor den wasdom die
het zaadje gegeven is. Spr. noemde. de
K.J.W. een apostolaat en een aanwmst
voor den katholieken arbeidenden stand,
een apostolaat om anderen ~-!leigen en
anderen staat den weg te wijzen Hoop-
vol is deze dag voor U zelf, voor de
maatschappij en ook voor de orga.nisatie
waarin God U geroepen heeft" 111 den
stand waarin Hij U gepla.atst he ,ft.
Onomschrijfelijk noemde Mgr. de ge-
voelens die Hem op dit oogenblik over-
stroomden. Spr. stelde tenslotte Maria
voor als de H. Maagd waaraan de
K.J.W.-'ers hun steun en kracht hebben
te vragen voor den grooten levensstrijd,
die juist van hen in deze' ko~mervo.l;le
tijden zooveel vraagt. Twee dingen zijn
voor den K.J.W.-er noodig, zij vormen
zijn devies: de zonde vluchten en de
deugd beoefenen. Mgr. eindigde met den
kreet: Voor Christus onzen Koning,
door de K.J.W. met een donderend "God
wil het Amen" beantwoord.
Na de toespraak van Mgr. Diepen

werd het H. Lof gesloten met den zegen
met het Allerheiligste. Een groep
bazuinblazers en tamboers van de
K.J.W. hebben het geklingel der
zilveren bellen ditmaal vervangen door
het geschal der trompetten en den
zwaren roffel hunner trommen.

MaSsaal défilé in de
gemeente.
Mooi openluchtspel in
het bosch.

Onmiddellijk na afloop van de kerke-
lijke plechtigheid stelde het legercorps
van de K.J.W. zich met vlaggen (:n
muziekkorpsen op, op het groote plem
"De Linde". Vandaar heeft een massaal
défilé plaats gehad voor Z. H. Exc. Mgr.
A. F. Diepen, den. burgemees~r .v!,n
Oisterwijk en verschillende a.l;ltonteItvn.
De J W.-'ers brachten daarblJ den Ro-
mé~chen groet, terwijl de vlaggen
neigden. . t '
In het athletiekgebouw ,:an de OIS~r-

wijksche J.W. heeft Mgr. DIepen de huis-
vlijttentoonstelling bezocht, waarover

OVERSTE SAXON
Historische Avonturenroman

door G. P• .BAKKER.

39)

Jan opende de deur. Toen schrok hij
terug. Op den grond, tegen een stoel
geleund, lag een man. Zij wachtten
angstig. Het lichaam bewoog zich niet.
Geruischloos gleden ze de kamer bin-

nen, de oogen op den man gericht.
JooP boog zich over hem heen.
-- Een lijk?
De ander schudde het hoofd, nam

handig de kortjan weg, zette zijn mars
neer haalde een eind touw te voorschijn
en bond vlug met groote kennis van
zaken handen en voeten van den bewus-
telooze,
-, Zie zoo, dat is veiliger, oordeel-

de hij ..
Snel doorzocht hij de zakken, vond

een pistool, kruit, kogels, een knipmes
en toen een goed gevulde beurs.
- Zilveren daalders en zelfs goudvin-

ken. Hoera, we zijn gered, jubelde hij,
alle voorzichtigheid vergetend op het

lieke jeugdorganisaties die hem voor
dezen dag hadden verzocht hunne bij-
eenkomsten met Zijn aanwezigheid te
willen vereeren, aan de K.J.W. de
voorkeur kon geven omdat deze het was
die er het eerst om gevraagd had, want
de drie organisattes hebben gelijkelijk
de liefde van zijn hart gewonnen.
Onmiddellijk hierna trokken de corp-

sen op naar het openluchttheater waar
door een tooneelgroep het openlucht-
spel "Uit Gods Prentenboek" werd op-
gevoerd, een werk van Leo van Lande-
ren dat op kinderlijke wijze iets uit de
levens der heiligen laat zien. Wij kun-
nen waardeering hebben voor de wijze
waarop van Landeren traent de diepere
beteekenis van het christenleven riader
onder de oogen zijner hoorders te
brengen waardeering hebben we ook
voor de wijze waarop de spelers zich van
hun taak kweten.
Na het openluchtspel voerde de K.J W.

nog een spreekkoor "Vaandelgroet" uit.
Daarna werd door den directeur-voor-
zitter Rector Mommersteeg, het slut-
tingswoord gesproken.

standers, notabelen, van het Water-
schap de Aa, enz. Het was een weelde
van bloemen en geschenken,
Om 3 uur had de groote kinderhulde

plaats, die schitterend verliep. De leuk-
gezwaaide vlaggetjes beden een aardig
gezicht. De leldjes, toespraken en het
spreekkoor werden keurig ten gehoore P.728-7
gebracht. Het onderwijzend personeel
had er veel voor gedaan, maar het
had ook voldoening van zijn werk. Het st. Joseph uit Weert een serenade kwam:
resultaat was prachtig. brengen, uit hoofde van het lidmaat-
Het spreekt vanzelf, dat er een ge- schap der harmenie van dezelfde tede-

juich opging, toen 'de burgemeester een ratie, En burgemeester Wijnen is voor-
heelen dag vrijaf gaf! zitter del' Astenscha Harmonie en
Hierna had het défilé plaats van de promotor der federatie.

leden der Jonge Wacht, van het Patro- De wlnkels der middenstanders wer-
naat, Sobriëtasclub, Boerenbond, Boe- den bezichtigd, daar allen hun etalage
rinnenbond, Jongen Boerenstand, Voet- met een portret van den jubilaris ver-
balclub N. W. C., Middenstand, Man- sierd hadden. '
nenkoor, Werkliedenvereen., Landstorm, I Kwart voor acht b€gonnen de con-
Burgerwacht en de drie muziekkorpsen eerten op de kiosk.
uit de gemeente. Alles met de vaandels I Zoowel de fanfares Sa. Maria en st.
en vlaggen voorop. Antonius, als de harmonie st. Cecilia,
De aanbieding van het geschenk der het Asten's Mannenkoor en de twee:

gemeentenaren, de mooie fontein, die op dubbel-kwartetten brachten een maal
het Kconingsplein is opgericht, was de programma ten gehoore, waarvan ~ch-
officieele sluiting van de nuldigtngs- t~r veel verloren gmg voor de muziek-
plechtigheden. Het volk was in een llefhebbers,. omdat het, vanwege de
groote massa op het plein verzameld feeststemming op de J.I:1~rkt,.nogal ru-

.. . h m nt moerig was, wat de politie ditmaal ech-
en v~rbeldd.e m spanning et ma e ter wel door de vingers wilde zien.
der onthulling. De heer Remery bood Gedurende de concerten bleef de
de f~~tein den burgerneester aan,. hem jubilaris met Zijn familie op de verhoc-
daarbd een oorkonde overhan~Igend ging voor het raadhuis toeluisteren.
en speciaal de spontane gaven 111 alle In de pauze werd hem nog een sere ..
lagen der bevolking memoreerend, toen nade gebracht door .de harmonie st.
voor dit geschenk gecollecteerd werd. Cecilia, vanwege het 25-jarig president-
Er ging een ontzaglijk gejuich op, schap; dat burgemeester Wijnen hierbij'

toen het doek viel en de burgerwacht vierde. De heer A. J. Eysbouts voerde
een serie salvo's loste. De burgemeester hierbij het woord, waarop de burge-
ontsloot de kraan en daar spoot het meester weer dankte. .
water hoog op. Asteri's fontein, de ron- Het bleef, ondanks het dreigende en
tein van den burzemeester werkte! koude weer, den geheeleD: avond zeer

.: • • b k 'k t d h druk op de Markt. Velen gmgen ook de
De .,Jubllans spra een or, ,?C fontein nog eens bezichtigen, die nu

hartelijk woord, waarna het volk Zich onder den schijn van vier schijnwerpers
verspreidde.. . .. een fantastisch gezicht opleverde. De
Het monument IS een verfraaung van oplating van een kleine ballon was een

het plein en dom de ontwerpers geheel aardia intermezzo.
in den toon gehouden. Op den rand Te '"12 uur werden de feestelijkheden
staat uitgehouwen "W. J. M. Wijnen, gesloten. Ze mogen keurig geslaagd nee-
burgemeester, 6 April 1910-1936". ten en de verschillende commissies. den
Het begon nu weer te regenen, zoodat heer Remery aan de Ielding. hebben eer

velen naar huis vluchtten. Later klaarde van haar werk. gehad. En Asten, zoowel
het 'weer wat op en werd de drukte als de burgemeester, kunn.en met ge-
steeds grooter, vooral toen de harmonie neegen OP dezen dag terugzien.

Asten huldigt haar burgemeester.
Men meldt ons uit Ast e n: Igeval is bij dergelijke jubilea. Hij
Zaterda,g werd te Asten het züveren dankte ojJ<k.Mevr~uw Wijnen, die haar

ambtsjubileum van burgemeester W. J. echtgenoot 111 zIJn werk zoo gesteund
M. Wijnen, ondanks het slechte weer, h~d .. ~,Het ga u beiden wel", zoo besloot
onder algemeene deelname op spreken- hlJ zun rede. ..
de wijze gevierd. , De heer Remerf sprak namens het
Des morgens om acht uur luidden de I feest-comité. Hij herinnerde aan de

klokken langdurig de feestelijkheden in grootscha feest~n van 1910 en waarom
en bijna vanaf alle huizen werd de vlag men het nu nimder moest doen, maar
uitgestoken, zoodat de straten een op- n~et m.i?der gemeend! Want het, ,volk
gewekt aanzien kregen. Ondanks .de wilde ZlJ? ~an~ en hulde toonen. ook a2
dreigende en waterige lucht. De versie- was de [ubilaris zelf er met voor. Maar
ring die bij de burgemeesterswontng, omdat hij Asten's rechten steeds overal
van'daaruit naar het gemeentehuis en verdedigde: omdat hij steeds. voor
op de Markt, was aangebracht, had Iedereen ~e spreken was en ?ereld tot
nogal geleden van den regen, zoover het helpen, Wilde men de feestelijke her-
de lampions en papieren ingredienten denking.
betrof. Overigens had zij zich goed ge- Met dankwoorden voor den burge-
houden. meester en diens echtgenoote en de
.Tegen negen uur klaarde het op. On-beste wenschen voor de toekomst perc-

middellijk werd de haag van bruidjes reerde spreker. .
geformeerd waartusschendoor de feest- De heer Raaymakers hield een korte
stoet ter kerke zou trekken. De kleu- toespraak namens het ambtenaren-
rige linten vervroolljkten het geheel. korps.
Vooratgegaan door bruidjes, f.ees~- ELke rede werd met applaus OOs10-

comité en eera-comité trok de [ubilarrs ten.
met zijne familie en den voltalligen ge- De jubilaris, zoowel als zijn echtge-
meenteraad naar de kerk. De H.E.H. noote, waren zeer getroffen door de
Deken Meijel' droeg een plechtige H. Mis algemeene hulde. Dit kwam vooral tot
op, daarbij geassisteerd door de beide uiting bii het dankwoord van den bur-kapelaans. Het koor zong een plechtig
Magnificat. gerneester.
De belangstelling van de zijde der Hij liet daarin nog eens doorsche-

bevolking bleek, ondanks den regen, meren, dat dit feest geen verlangen was
zeel: -;;~~.~te zijn. Toch waren velen va? van hemzelf.
buitenaf door het slechte weer thUIS Slechts om het gezag een hulde te
gebleven, zooals wij vernamen. doen brengen, had hij er in toege-
Om elf uur had op het gemeentehuis stemd. Hij dankte den ~ver van alle

de huldiging plaats door de verschil- goeds op de eerste plaats, voor de da-
lende comité's en den gemeenteraad. De gen, hem voor Asten's werk geschon-
Gaal'oij gehou en speeches wex.d.e:t:door: ken. En de hulde schOOf hij "'"rooten-het ~echn. Bur. I. v. Duppen met ver- "I

sterkers op de Markt uitgezonden, maar deels af op den raad, die hem terzijde
de belangstelling hiervoor was beneden had gestaan in al die jaren en waarmee
peil. Alles vanwege den stroomenden samen hij immers alles bereikt had.
regen. Successievelijke beantwoordde hij alle
Als eerste sprak de heer J. v, d. Laak, sprekers, hun telkens dank brengend

de oudste der wethouders, uit naam van voor hun woorden en wenschen, Een
raad en gemeentenaren. Hij had gedu- "Lev'e Asten!" was het slot van zijn
rende 24 jaar het werk van den burge- rede.
meester van nabij gadegeslagen, zoo Bij deze huldiging waren alle geeste-
lang zit r JO Zb:,~'OPhet kussen), en wist lijken en notabelen der parochie het
dus, dat de huldewoorden, die hij ging, feest-comité en de ramure van' den
spreken, verdiend waren. Hij memo- . bil . t·
reerde de verdiensten van de jubilaris JU I aris egenwcordlg.
voor den vooruitgang [n de Peel, voor De receptie, ook ten gemeentehuize
het wegennet, de waterlossingen, het gehouden, was zeer druk bez'Ücht. Zeer
lichtnet, de rioleering, de waterleiding, vele burgers, alle vereenigingen en
enz. 'Ook wees hij 'Opde goede verstand- bonden, kwamen hun 'gelukwenschen
houding in den raad, die vooral te dan- aanbieden. Verder merkten wij op de
'ken is aan den voorzitter. Hij wenschte burgemeesters van Helmond, Deurne,
jubilaris en familie nog vele jaren en' Someren, Mierlo, Zeeland, met hunne
'betere tijdsomstandigheden voor de ge- secretarissen, den directeur der B. B.
meerite. A., vertegenwoordigers van het Water-
Deken Meijer eerde vooral den ver- schap de Aa, Pater Patricius, den di-

tegenwoordiger van het wereldlijk ge- recteur van den Raad van Arbeid te
zag, die zoo voorbeeldig samenwerkt
niet het geestelij.ke, wat tot welzijn van Eindhoven met zijn inspecte'Ur, den
Asten geschiedt. Hij bracht hem hler- heer, Coenen uit Helmond, inspecteur
voor dank, ook namens de andere L. O. en talrijke anderen.
pastoors uit de gemeente, die mede Behalve persoonlijke felicitaties mocht
tegenwoordig waren bij deze huldiging de burgemeester nog talrijke telegram-
en besloot, met de hoop uit te spreken. men en schriftelijke gelukwenschen
dat deze samenwerking bestendigd zou ontvangen, alsook meer dan veertig
blijven.' bloemenmanden en een groot aantal
Ds. Denée, hoewel pas in Asten woon- cadeaux van allerlei zijden. .

achtlg, wilde toch de gevoelens van Er waren o.a. bloemen van de directie
waardeering en hoogachting van het der B. B. A., de Oversten der Eerw.
protestantsche gedeelte der bevolking
vertolken. Hij stipte aan, dat deze dag Zusters te Asten, van alle Astensche
voor burgemeester Wijnen er een was, bonden en vereenigingen, van de school-
zonder een enkel tragisch accent voor kinderen en van de werkverschaffing!
hem persoonlijk, wat andere dikwijls het Cadeaux van de ambtenaren, midden-

De Ossche misdadigersbende.
"ne Rut" ook bet.rokken bij
den roofoverval in Uden en
den roofmoord te Oyen.

We ontleenen aan de Maandagmorgen:
Zaterdag is de 20-jarige A. H. v. d. P.

uit Oss, bijgenaamd "De Rut" vanuit de
strafgevangenis te 's-Hertogenbosch g~-
vankelijk naar Uden overgebracht, m
verband met den aldaar gepleegden
roofoverval, in den nacht van 21 .op .22
Februari 1934.
Zooals men zich zal herinneren heeft

De Rut een voorname rol gespeeld in
het bekende moord-proces Geuit de
Bie, waar hij als kroongetuige optrad
tegen den verdachte Piet de Bie. Hij
heeft toen zulke bezwarende ver-
klaringen tegen den verdachte Piet de
Bie afgelegd, dat diens veroordeeling
tot 15 jaar gevangenisstraf volgde,
Thans is gebleken, dank zij het on-

vermoeide werken der Kon. Marechaus
seé's te Oss dat, "De Rut" zelf, een der
hoofdpersonen is geweest van de ge-
vreesde bende, die' in de jaren 1933 en
1934 Oss en omgeving onveilig maakte.
In de Marechausseekazerne te Uden

werd de verdachte aan een nauwkeurig
verhoor' onderworpen. .
Daarna is hij naar het boerderijtje

geleid, waar destijds de roofoverval op
het bejaarde' echtpaar Bouwmans
plaats vond.
De ramtüe is direct na den rootoverval

naar de kom van het dorp verhuisd,
daar men een herhaling van het ge-
beurde vreesde. De Rut werd op de
plaats van het misdrijf met de echte-
lieden geconfronteerd, doch daar hij ten
tijde van den overval zijn gelaat met
een masker had bedekt, om zich onher-
kenbaar te maken, konden de oude
menschen hem begrijpelijkerwijze niet
herkennen. Het politieverhoor werd ter
plaatse voortgezet en de verdachte
werd door den Opperwachtmeester Z00
in het nauw gebracht, dat hij Lenslette
door de mand viel en een volledig-a be-
kentenis aflegde.
De Rut verklaarde, met drie zijner

kornuiten het plan te hebben gevormd

om de bejaarde echtelieden Bouwmans
te overvallen en van hun. spaarduitjes
te berooven. Een handlanger van hen,
een inwoner van Uden, dien de Hut
echter niet bij name kende, had hun
de noodige inlichtingen verstrekt. Deze
man had als judasloon 40 gulden ge-
kregen. In den bewusten nacht is het
viertal door een gemaakte opening in
het dak, het achterhuis binnen-
gedrongen, alwaar zij op een hooizolder
terechtkwamen. Hier stuUten zij op een
brandmuur, welke het aenternuis van
de eigenlijke woning scheidde. De Rut
heeft volgens zijn zeggen, toen zelf een
gat in dezen muur gemaakt, waarna de
bandieten de woning konden binnen-
dringen. Toen de boer, op het gehoor
van onraad naderbij kwam, hebben de
onverlaten hem· danig mishandeld en
gebonden. De Rut verklaarde, dat hij ce
eerste klap heeft toegediend. Daarna.
ving men den rooftocht door het huis
aan.
Uit de kleerkast heeft De Rut toen de

gouden sieraden van de vrouw des hui ...
zes buit gemaakt. Een der medeplich-
tigen, zekere J. C. uit Oss, zou onder
deze kast een losse piavuis hebben ont-
dekt, 'waaronder een kistje, inhoudende
bijna tweeduizend gulden aan contan-
ten.
Met deze belangrijke buit nam het

edele viertal de beenen, na eerst de
oude mensenen met door hen meege-
brachte touwen te hebben gekneveld
en dell man met zijn eigen jachtgeweer
met den dood te hebben bedreigd,
wanneer hij alarm zou maken. Teneinde
de politie op een dwaalspoor te bren-
gen, hebben wij, zoo verklaarde De Rut
verder, tegen elkander gezegd: Kom
laa-, ons nu gauw de auto naar Eind-
hoven nemen.
Nadat de verdachte zijn bekentenis

had afgelegd, werd hij naar de mare-
chaussée-kazerne teruggevoerd, waar
men hem verder aan den tand voelde
OVE.r de mis<irijven, die in de omgeving
van Uden hebben plaats gehad. Men

hem hier gebonden te laten verhonge-
ren is toch al te gemeen.
- Maar als we hem vrij Iaten, volgt

hij ons misschien en dan leggen we het
loodje, Dank je. Wij zijn gered. Laat
ieder voor zich zelf zorgen, oordeelde
Joop en met rasse schreden verdween
hij.
Jan haalde de schouders' op, maar

volgde zijn vriend. Hij zag hem over de
brug gaan en snel verdwijnen. Er bleef
hem niets over dan te volgen. Juist om
den hoek zag hij een groep ruiters. Hij
bleef staan aan den kant van den weg.
Toen zij hem voorbij waren, schreeuw-

de hij: .
- Hopman, ik geloof dat ze daar in,

die ridderhofstede aan het vechten zijn.
Hij wachtte geen antwoord af, tilde Zijn
rokken hoog op en liep wat hij locpen
kon de bossenen in zijn kameraad na.

en keek naar het spel der door den Hij hoorde het getrappel per paarden.
wind bewogen schaduwen in het witte Een karos, omgeven door bedienden te
maanlicht. , paard en verlicht door flambouwen,
De nacht zweefde langzaam over het trok zijn aandacht. Geheimzinnige \ ge-

land, de krekels tjilpten, de kikvorschen stalton, die meer schenen te Sluipen
in de sloaten kwaakten en een late vo- dan te loopen, gingen voorbij. Een en-
gel zong nog zijn lied. kele onheilspellende vrouwengestalte.
Hij hoorde het zachte suizen van die links en rechts loerde, alsof ze een

den wind, die speelde door de varens slachtoffer zocht, Maar niemand sloeg
aan den rivieroever en het regelmatig den weg in naar de riddershofstede.
gekabbel der golven tegen de jol. Een tijdlang hoorde hij niemand,
Hij moest vechten t.egen den slaap, daarna klonken weer voetstappen op

sloop naar de brug, legde Zij? oor te den weg. Hij zag een man aankomen in
luisteren, maar geen enkel geluid drong een langen ruitermantel. Edzke nam
tot hem door. hem nauwkeurig op. In het maanlicht
Hij v-roeg zich af: , herkende hij slimmen Karel.
- Zal ik naar binnen gaan? 1\fis- - Dus toch verraad, dacht Edzke.

schien heeft Willem mij noodig. - Doch Weldra zullen de anderen volgen om
hij had te veel eerbied voor zijn vriend .Willem te overrompelen. Hi.i sloop door
om ongehoorzaam te zijn aan diens het struikgewas dichterbij. Zou hij
bevel: Volg mij onder geen voor- dadelijk ingrijpen, slimme Karel een
wendsel.' kortjan in de borst stooten. Weer
Hij had nu zeker meer dan een uur hoorde hij iemand komen. Hij keek

gewacht en ofschoon hij op den weg den weg af. Hij zag een vrouw. De
vele gedaanten had zien voorbij gaan, kurassier liep haar tegemoet. Ze kwa-
vias er niemand, die het Pad naar den men aan de plaats waar Edzke zat. Hij
bouwval van Sonnenveld insloeg en dat Ihoorde Karel zeggen:
stelde hem gerust. Met die vrouw 2l0U - Ik ben zoo blij dat je gekomen
de overste het zelf wel kunnen klaar- bent, Treesje.
spelen. ....' (W'Ordt vervolgd). j
Enkele ruiters reden over den weg, :.'of .

. -/:"

gezicht van het goud. Hij zwaaide de
hand met de beurs in de lucht.
- Straks kunnen we wel tellen. Nu

weg. De buidel verdween in zijn zak.
- Wat zou er in die kast zijn? De

sleutel steekt in de deur. We zullen dat
volledigheidshalve eens even onderzoe-
ken, meende Jan en opènde de deur.
- Een rijk ontbijt, juichte Joop, maar

keek toch of de man op den grond niet
bij kennis was gekomen. En zie een
kruik. Hij rook. Wijn.
- Hij is bewusteloos en gebonden,

zei Joop en begon het voedsel naar bin-
FIeri te schrokken, goot een roemar vol
wijn. Jan volgde het voorbeeld. Ze aten
alles op, de oogen strak op den man ge-
richt.
Toen pakte Joop de .roemer in zijn

mars, gaf Jan de kruik en zei:
- Ik geloof, dat dit alles van eenige

waarde is.
- Zal ik hem lossnijden? vroeg Jan.

Hij heeft ons geholpen, heeft ons edel-
moedig alles was hij bezat gegeven. Hij Edzke hield de wacht in het kreupel-
zou hier kunnen verhongeren. Hij, onze hout aan de andere zijde van den weg,
levensredder. maar niemand ging de brug over, sinds
- Onmogelijk. Veel te gevaarlijk. de overste was verdwenen,
- Wie zou bij zijn? • I Eerst bleef hij rustig in zijn schuil-
- Een zeeman. hoek zitten, rookte zijn pijpje, luisterde
I'""" Bestelen is mooi genoeg. Maar om, naar het zachte ruisenen del' bladeren
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PROVINCIAAL NIEUWS~ Krachtig .greep men ook hem vast en duwde
. hem een: prop in den mond. Wel verzettehij

zich uit alle macht, doch tegen de belagers was
hij . niet apgewassen. . .
. Toen men hem in een hoek had geslingerd
werd zijn 'geld opgeëischt; doch hij· had [uist
eenige dagen geleden een aanzienlijk bedrag
weggebracht. .
Zij doorsnuffelden het geheele huis, alle kas-

ten en laden werden geforceerd. Hedden werden
leeggehaald doch alles zonder resultaat.

Beide oudjes hadden behalve de schrik eenige
verwondingen opgeloopen. Uit vrees is den vol-

De arrestatle van v. d. Wetering. genden morgen het geval pas bij de politie be-
kend gemaakt, waardoor het onderzoek werd

In ons blad van gisteren maakten wi] melding bernoeihikt.
van de arrestatie van Fr. v. d. Wetering, bijge- Tot nu toe ontkent S. hardnekkig het hem ten
naamd "den Brommerd". Abusief meldden wij, laste gelegde, doch een zijner medeplichtigen

die reeds in arrest zit, heeft verklaard dat hij
dat door hem reeds een bekentenis was afge- aan deze roofoverval heeft deelgenomen.
legd. Hij ontkent hardnekkig het hem ten laste H~j zal heden met de beide' oudjes worden
gelegde, doch de aanwijzingen tegen hem zijn geconfronteerd en daarna naar Den Bosch wor-
zoo bezwarend, dat zijn medeplichtigheid ten den overgebracht.
volle vaststaat. . I -----

Deze arrestatle kwam ej.genlijk niet geheel
onverwacht. Toen de groote schoonmaak onder
de bende was begonnen, werd reeds aanstonds
vermoed, dat ook v. d. W. spoedig tot de ar-
restanten zou gaan behoor-en. Immers deze man
heeft reeds herhaalde malen kennis gemaakt
met de politie, terwijl hij ook' in Jen Bosch
geen cribekende meer is: Van talrijke' inbraken
werd hij. in den loop 'der jaren verdacht, doch
steeds- wist hij, geraffineerd als hij was, den
dans te onlspringen.
. Ongeveer een maandina den moord op ·Ger-
rit de Bie. werd door de politie eeri inval in zijn
woning gedaan en werd het huis van onder tot
hoven grondig geïnspecteerd, waarbij enkele
kleedingstukken' en ,fÏ.Ïwielonderdeelen met
bloed· besmeurd werden in beslag' genomen.
Daarop werd hij zelf gearresteerd verdacht
medeplichtige te zijn van het gruwelijke moord-
drama. Na eenige dagen moest hij wegens ge-
brek aan bewijs op vrije v-oeten worden gesteld.
Ziin arrestatie heeft dan ook niet dat groote
opzien gehaard, dat de vorige hebben verwekt.

Gisterenmorgen werd hij door de Kon. Mar. op
transport naar Veghel gesteld orn ter plaatse te
worden gehoord.' Vandaar zal hij tel' confron-
tatie met het slachtoffer .naar Heerlen worden
overgebracht. Zijn Iaatste reisje wordt dan ver-
moedelijk Den Bosch, waar hij de zware ge-
vangenispoorten voor zich zal ge-opend zien.

.. . . - -_/

Arrestaties te Oss aan de
orde van den dag.

EEN VERDACHTE ROOVER
AAN DE BEURT.

En als wij zoo balans gaan zitten maken, dan
zien wij dat reeds vele brutale misdadigers ach-
ter slot en grendel zitten. Maar toch missen
wij er nag enkele. Ook voor hen zal weldra
de dag aanbreken 'dat zij de zware celdeur
achter zich hooren dicht vallen. Verwacht wordt
tevens, dat dan nog meer misdrijven zullen
worden . opgehelderd o.m, de roofoverval te
Langeboom en te Heesch, alsmede die welke
in de omgeving van Grave zijn gepleegd in 1933.

Bovendien is het niet onwaarschijnlijk, .dat
de VTOUW, die den man 'in Veghel beroofde, zal
worden opgespoord.

Het onderzoek wQr t met .groote krucht voort,
_gHer 'en ta Vj! - 'st.... vni> I
no"Mt ~l -. njnid els.blijk réeds, dat de
bende overal handlangers had zitten op wie zU
konden rekenen, want steeds als misdrijven
waren gepleegd war(l!l het deze personen, die
ervan verdacht werden. Zij hadden echter al-
tijd een alibi,' dat bij -navraag st-eeds klopte ..

Nadere bijzonderheden. kunnen in verband
met het vergevorderde onderzoek nog niet wor-
den medegedeeld. I

Nog meet arrestatles verwacht.

De bedrieger·"bédrogen".

Naar aanleiding van de arrestatie van "de
Brommerd" kan aan een staaltje van zijn onge-
loofelijke brutaliteit herinn-erd wordêh, .
Toen hij eens 's nachts met den buit van een

kipperidiefstal terug fietste, werd hij door de
politie achtervolgd. Men sommeerde hem te'
stoppen, doch hij voldeed niet aan het bevel
ondanks de schoten die op hem werden gelost.
Hij sloeg een zijweg in, gooide de fiets en de
zak met kippen neer en ontkwam.

Den volgenden morgen kwam v. d. W. kalm
het politiebureau binnen stappen en deed aan-
gifte van diefstal van zijn fiets, die hij bij een
café zou hebben neergezet. Hij kwam maar eens
vragen, (If het zijn fiets was -die in beslag geno-
men was! Dat was vragen naar den bekenden
weg en de politie dacht 'er het hare van. Zij had I
v, d. W. te goed herkend. Hij werd dan ook voor
deze diefstal veroordeeld •.~ ,. -" -- - - - . ,

Een oude brandstichtingszaak.]
•Voorts is, naar hel Hhld. meldt, de mare-

chaussée een nieuw onderzoek begonnen in een 1
zeer oude hrandstichtingszaak, waarbij vier I
menseherr om het -Ieven z~jn gekomen. In den
nacht vall 9 op 10 Augustus brak n.l. brand uit
in een dubbele worring in de. buurtschap Wit-
bergen in de Noord te. Oss. Deze woning werd
bewoond door de families van Zandvoort en
Bevers. De" familie Bevers .wist. zich .met groote
moeite te redden, doch.van de familie van Zand-
voort kwamen de 24-jarige vrouwen drie kin-
~ereI! van resp. zes maanden, twee jaar en drie
raar In de vlammen om. Een marskramer, die
daar eveneens verblijf hield, kon op het laatste
oogenblik met brandende kleeren. ontkomen.
B:uite!! gekomen trof hii daar vier pers-onen aan,
die hij verzocht de vlammen te deoven. Daarbij
.werd hem .een portèfeuille, inhoudende een aan-
zienlijk bedrag aan geld, ontstolen. Reeds dade-
lijk was het vermoeden gerezen, dat 'hier brand-
sticht-ing in het spel was, doch de nasporingen
hebben toentertijd geen succes gehad.
. Thans heeft men aanwijzingen verkregen, die
in een bepaalde richting leiden en het is te
verwachten, dat de dader van deze brandstich-
ting met zulke noodlottige gevolgen binnenkort
zal worden gearresteerd. -

Door de Koninklijke Marechausse te Oss it
thans wederom een arrestatie verricht. Het be-
treH een zekeren S. van het Schayksche Veld,
die ervan verdacht wordt aan talrijke overval-
len in OS's en omgeving te hebben deelgenomen.
Uit getuigenverklaringen Z(lU zijn gebleken

dat hij o.m. heeft deelgenomen aan den brutalen
roofmoord welke op Driekoningin-avond 1!}34
circa half zeven werd gepleegd op het beiaarde
echtpaar L. v. Bergen in de Kapelstraat, Wat
zich als volgt heeft toegedragen:

. D~ 20-Jarige dochter was juist. even te voren
de deur uitgegaaI!, zoodat ze gemakkelijk. spel
hadden met de belde oudjes. . . .... .... .

Toen de onde vrouw in de keuken haal' werk
verrichtte zag zij plotseling drie gemaskerde
bandieten op zich toespringen. Een ervan greep
haar vast en duwde haar tegen den grond. De
twee andere gingen hierop de huiskamer in en
vonden daarden ouden man rustig zijn krant
llezende, J



Hulde aan de Üssche
marechaussee.

Weer twee beruchte types
achter slot.

EEN SYSTEEM DAT WERKTE.
(Van onzen correspondent).

OSS, 29 Mei. - De dag van gisteren
kan in de annalen van Oss met. gulden
letters worden vermeld. Want gisteren
is aan het geboefte, waarvan het overi-
gens zoo vreedzame stadje zooveel te
verduren heeft gehad, kort en bondig
de genadeslag toegebracht. Zwaar
geboeid en onder strenge bewaking
worden de roovers en hrandstichters
weggevoerd. De nederlaag van de
Ossche onderwereld is volkomen.
Na de arrestatie van drie der meest gevaar-

lijke misdadigers, waarvan wij gisteren reeds
melding maakten, zijn gisteravond nog in Uden
twee individuen van hun bed gelicht, die bei-
den aan een heele serie inbraken en diefstallen
debet zijn geweest. Het zijn zekere D. en v. S.
Hun woningen leken wel voorraadmagazijnen.
Allerlei gestolen goederen werden hier aan-
getroffen, alsmede uitstekende inbrekerswerk-
tuigen. Zij Waren eveneens in het bezit van
een auto, waarmede in wijden omtrek de streek
werd verkend.
Tientallen jaren heeft het Ossche misdadi·

gersmiJieu vrijwel ongestoord zijn schrikbe-
wind kunnen voeren in geheel Noordoost Bra-
bant. In één jaar tijd heeft de brigade-com-
mandant, opperwachtmeester M tnt jes, kans
gezten om deze broedplaats van mtsdadigheld
op radicale wijze nit te roeien. Men dient
slechts bewondering te hebben voor de uit-
nemende wijze. waarop de commandant zich
van zijn zware opdracht heeft gekweten. Streng
gedisciplineerd heeft de brigade dag en nacht,
en nauwgezet de bevelen van den leider op-
gevolgd. Stuk voor stuk liep de Ossche mis-'
dadiger in de val. Drie zware moordzaken
werden kort na elkaar opgehelderd. die aan-
vankelijk' onoplosbaar schenen en ontelbaar
zijn de misdr ijvan, die thans nog tot volledige

I
klaarheid znllen komen. Vooral het schaduw-
systeem van de marechaussee heeft bewezen
hier in Oss de juiste methode te zijn.
In beruchte wijken wer de : de heeren van

het duistere gilde dag en nacht bespionneerd.·
Hun gangen weruen voortdurend gevolgd.
EIken avond en's nachts werden alle voorbij-
aaugers op den Berghemscheweg en het
Schayksch e Veld aangehouden en gefouilleerd.
De Ossche burgerij is haar kranige brigade
en met name haar commandant en den wacht-
meesters De Gier en v. d. Weerd grooten dank
verschuldigd voor de wijze, waarop 'zij het
zuiveringsproces van Oss hebben voltrokken.
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Om de politie op een dwaalspoor te bren-
gen, gingen zij, :wanneer zij op roof uitgtn-
g~n, op de volgende geraffineerde wijze te
werk.
". Uit de garage van Van der E. haalden zij
_ buiten diens voorkennis een paar
autowielen, die zij onder hun auto bevestig-
den. Op deze 'Wijzewerd de marechaussee,
wanneer zij op stille wegen de sporen on-
derzocht, misleid.
Beide heel'en hadden bovendien een frau- 31 Mei. - Het gemeentebestuur van OSS

duleuze aansluiting aangelegd op het ge- zal binnenkort de volgende advertentie in:
m,eentelijke radio-distributiebedrijf. Na aan- ..-de dagbladen publiceeren: '\.,
vankelijk naar de m.arecha~sse~.-kazerne te f -Ai:
Uden te zijn overgebracht, ZIJn ZlJ later naar ~.
Den Bosch op transport gesteld, waar zij in !'VESTIGT U TE OSS! - r---
het Huis van Bewaring zijn ingesloten.

'n Opzienbarende arrestatle heeft Woens-
dagmiddag in verband met de thans te Oss
aan 't licht gekomen feiten, te Tilburg plaats
gehad, waar d~ vroege:r: st~tions-~hef. van
Uden, de 40-jange J. K. In ZIJnwonmg werd
gearresteerd. K. die wegens een vergrijp in-
dertijd op oneervolle wijze bij de spoorwegen
was ontslagen, woonde nog tot voor kort te
Uden waar hij het beroep van verzekerings-
agent uitoefende. Daar, hij eenige malen
met de politie in aanraking kwam en de
grond hem te heet onder de voeten werd,
vertrok hij VOOrkort naar Tilburg.
Behalve met het sluiten van verzekeringen,

belastte hij zich ook met taxaties van scha-
den bij branden, waarvoor hij, een zeker
percentage van de vèrzekeringssom als pro-
~sie opstreek .
. K. hield zich den laatsten tijd veel te Oss
op en steeds bezocht hij dan een beruchte zelfs.na acht. uur n.m, kan men veilig
inbrekerskroeg in een der buitenwijken. Dit ~\Nandelmgen maken.
was de marechaussee niet onbekend en men v_l _I \
vermoedde al lang waarom K. zich in dit ~1!1111~"' ~~ .~~
misdadige milieu ophield.

Onderwereld

Opzieft6.,eJltle ."esi.tie t. 7 il6.'6".ft ee. .oo,""alig stati.l1s-chef-
Opdrachtgever van de Brandstichters-

TROKKEN ER OSNACHTS OP UIT
In snel tempo volgen de arrestaties van de

leden der Ossche onderwereld, die ~d~rt
vele jaren vrijwelongestoord haar .schrik-
!bewind in Oostelijk Noord-Brabant UItoefen-
de, elkaar op. '" .
zwaar geboeid en onder strenge bewakmg

zag men de :beruchte typen stuk voor stuk
naar de marechaussee-kazerne overbrengenen de bevolking van Oss herademt! .
. Inmiddels zet de marechaussee onder lei-
ding van den .brigade-commandant, opper-
wachtmeest.er Mintjes, haar onderzoekingen
onvervaard voort en wederom zijn. thans
eeni-ge beruchte typen gearresteerd en inge-
sloten.
Het zijn de 28-jarige expediteur v. D. en

de 30-jarige monteur T. L., die sedert eenige
maanden een, expeditiebedrijf te Uden had-
den gevestigd. Gezamenlijk gingen de man-
:n,en nacnn.aan nacht op roof uit. Hun le-
ve~wijze wekte al igerulmen tijd de achter-
docht der Politie. Bij een huiszoeking in hun
:woningwerd een volledig -arsenaal van auto-
onderdeelw, _fietsbanden enz. gevonden, af-
komstig var).'"diefstal. Beiden hebben bekend
er des nachts meermalen op uitgetrokken te
zijn. Uit langs den weg staande benzine-
P,9mpen stalen. zij de benoodigde benzine.

Geraffineerde werkwijze

Hij had er belang bij

K. had er n.l. geldelijk belang bij, dat het
in zijn rayon dikwijls brandde. Wie kon
daar beter voor zorgen dan de 'beruchte 08-
scha misdadigerstroep, die tot alles in staat
was? Inderdaad hebben dan ook te Uden
'Vele zware en geheimzinnige branden ge-
woed, waarvan thans door de bekentenis
van den Ossehen misdadiger Ceelen de oor-
zaken zijn bekend geworden. K. bleek de
Ossche onderwereld als betaalde brand-
stichters in dienst te hebben. Bovendien
wordt K. er van verdacht, inlichtingen te
hebben gegeven aan de Ossche bende, waar-
toe Ceelen behoorde. Hij zou plaatsen hebben
aangewezen, die in aanmerking kwamen om
roofovervallen te plegen.
Door de marechaussee te Uden, onder lei-

ding van opperwachtmeester v. d. Beek wor-
den al deze bezwarende feiten thans nog
nader onderzocht.

"Toon de Soep" 'bekent

Dat ontkennen thans niets meer helpt, is
langzamerhand aan de verschillende mis-
dadigers wel duidelijk geworden. De getui-
gen durven weer spreken en de aanwijzingen
tegen de verschillende leden van het mis-
dadigersgilde stapelen zich dan Ookop.
Een der beruchte gearresteerde types, de

23-jarige A. H., bijgenaamd "Toon de Soep"
dIe verdacht wordt van den overval op het
echtpaar Bouwmans te Uden, is Woensdag
zwaar geboeid naar Uden overgebracht. Hij
werd door de marechaussee in het huisje
waar de overval plaats had, binnengevoerd
en met de bewoners geconfronteerd. De be-
wijzen tegen H. stapelden zich zoo op, dat
hij eindeliJk door de mand viel en volledig
bekende.
O.a. zou hij ook schuldig zijn aan den roof-

moord te Oyen en voorts aan den roof-
overval in Mariaheide. Dit laatste misdrijf
werd gepleegd op den kassier van een boe-
renleenbank.
In verband met het verder onderzoek is H.

voorloopig in de marechausseeka:rerne te Oss
ingesloten.

VUURVLIEGJES

Fraaie Omgeving.

De gewone Moorden komen niet
meer voor!

Het Gemeente-Bestuur verzekert
U tegen roof-overvallen en andere
onaangename zaken.

Leest de bladen van 6 Mei j.l.:
Toon de Soep en de Rut voor
jaren achter slot en grendel.

Elke tiende nieuwe inwoner krijgt
gratis electrisch Iicht,

Elke honderdste nieuwe inwoner krijgt
daarenboven vrijstelling van grondbe-
lasting.

Prachtig Klimaat!
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tZagmen de :beruchte typen stuk voor stuk
naar de marechaussee-kazerne overbrengenen de bevolking van Oss herademt! .
. Inmiddels zet de marechaussee onder lei-
ding van den brigade-commandant, opper-
wachtmeester Mintjes, haar onderzoekingen
onvervaard voort en wederom Zijn, thans
eerirge beruchte typen gearresteerd en inge-
sloten.
Het zijn de 28-jarige expediteur v. D. en

de 3a-jarige monteur T. L" die sedert eenige
maanden een expeditiebedrijf te Uden had-
den gevestigd. Gezamenlijk gingen de man-
nen nacht aan nacht op roof uit. Hun le-
ve~wijze wekte al igeruimen tijd de achter-
docht der politie. Bij een huiszoeking in hun
woning werd een volledig -arsenaal van auto-
onderdeel~, ~fietsbanden enz. gevonden, af-
komstig van"diefstal. Beiden hebben bekend
er des nach'ts meermalen op uitgetrokken te
zijn. Uit langs den weg staande benzine-
~mpen stalen, zij de benoodigde benzine.

Geraffineerde werkwijze

Om de politie op een dwaalspoor te bren-
gen, gingen zij, wanneer zij op roof ultgin-
g~n, op de volgende geraffineerde wijze te
werk..
, .Uit 'de garage van Van der E. haalden zij
_ buiten diens voorkennis een paar
alttowielen, die zij onder hun auto bevestig-
den. Op deze wijze werd de marechaussee,
wanneer zij op stille wegen de sporen on-
derzocht, misleid.
Beide heeren hadden bovendien een frau-

duleuze aansluiting aangelegd op het ge-
meentelijke radio-distributiebedrijf. Na aan-
vankelijk naar de marecha~sse~.-kazerne te 1
Uden te zijn overgebra.cht, ZIJnZlJ later naar
nen Bosch op transport gesteld, waar zij in
het Huis van Bewaring zijn ingesloten,

'n Opzienbarende arrestatie heeft Woens:,
dagmiddag in verband met de thans te Oss
aan 't licht gekomen feiten, te Tilburg plaats
gehad, waar d~ vroeger~ st~tions-~hef. van
Uden, de 40-jange J. K. in ZIJnwonmg werd
gearresteerd. K. die wegens een vergrijp in-
dertijd op oneervolle wijze bij de spoorwegen
was ontslagen, woonde nog tot voor kort te
Uden waar hij het beroep van verzekerings-
agent uitoefende. Daar, hij eenige malen
met de politie in aanraking kwam en de
grond hem te heet onder d~ voeten werd,
vertrok hij vaar kort naar TIlburg.
Behalve met het sluiten van verzekeringen,

belastte hij zich ook met taxaties van scha-
den bij branden, waarvoor hij, een zeker
percentage van de vérzekerlngssom als pro-
'Visieopstreek .
. .K. hield zich den laatsten tijd veel te Oss
op en steeds bezocht hij dan een beruchte
inbrekerskroeg in een der buitenwijken. Dit
w::~~~~areChaU!!e~~e:~~beke~~~he~m;J~~~~~e:~~~~~~~~~!!!!~~~ .... ~_l ___

;&Jiis~he Onderwereld

"Toon'de Soep" 'bekent

Dat ontkennen thans niets meer helpt, is
langzamerhand aan de verschillende mis-
dadigers wel duidelijk geworden. De getui-
gen durven weer spreken en de aanwijzingen
tegen de verschillende leden van het mis-
dadigersgilde stapelen zich dan ook op.
Een der beruchte gearresteerde types, de

23-jari.geA. H., bijgenaamd "Toon de Soep"
die verdacht wordt van den overvalap het
echtpaar Bouwmans te Uden, is Woensdag
zwaar geboeid naar Uden overgebracht. Hij
werd door de marechaussee in het huisje
waar de overval plaats had, binnengevoerd
en met de bewoners geconfronteerd, De be-
wijzen tegen H. stapelden zich zoo op, dat
hij eindelijk door de mand viel en volledig
bekende.
O.a. zou hij ook schuldig zijn aan den roof-

moord te Oyen en voorts aan den roof-
overval in Mariaheide. Dit laatste misdrijf
werd gepleegd op den kassier van een boe-
renleeneans, .
In verband met het verder onderzoek is H.

voorloopig in de marechausseekazerne te Oss
ingesloten.

Hij had er belang bij

K. had er n.l. geldelijk belang bij, dat het
in zijn rayon dikwijls brandde. Wie kon
daar beter voor zorgen dan de beruchte 08-
sche misdadigerstroep, die tot alles in staat
was? Inderdaad hebben dan ook te Uden
':vele zware en geheimzinnige brariden ge-
woed, waarvan thans door de bekentenis
van den Osschen misdadiger Ceelen de oor-
zaken zijn bekend geworden. K. bleek de
Ossche onderwereld als betaalde brand-
stichters in dienst te hebben. Bovendien
wordt K. er van verdacht, inlichtingen te
hebben gegeven aan de Ossche bende, waar-
toe Ceelen behoorde. Hij zou plaatsen hebben
aangewezen, die in aanmerking kwamen om
roofovervallen te plegen.
Door de marechaussee te Uden, onder lei-

ding van opperwachtmeester v. d. Beek wor-
den al deze bezwarende feiten thans nog
nader onderzocht.
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Opdrachtgever van de Brandstichters
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VUURVLIEGJES
31 Mei. - Het gemeentebestuur van OSS

zal binnenkort de volgende advertentie in
e dagbladen publiceeren:

I VESTIGT U TE OSS t
Fraaie Omgeving.

De gewone Moorden komen niet
meer voor!

Het Gemeente-Bestuur verzekert
U tegen roof-overvallen en andere
onaangename zaken.

Leest de bladen van 6 Mei j.l.:
Toon de Soep en de Rut voor
jaren achter slot en grendel.

Elke tiende nieuwe inwoner krij,gt
gratis electrisch Iicht,

EJikehonderdste nieuwe inwoner krijgt
daarenboven vrijstelling van grondbe-
lasting.

Prachtig Klimaat!

Zelfs na acht. uur n.m. kan men veilig
wandelingen maken.
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31 Mei. _\ 'get gemeentebestuur van. O~S

zal binnenkort de volgende advertentie In
de dagbladen publiceeren:
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I VESTIGT U TE OSS!
Fraaie Omgeving.

De gewone Moorden komen niet
meer voor!

Bet Gemeente-Bestuur verzekert
U tegen roof-overvallen en andere
onaangename zaken.
Leest de bladen van 6 Mei j.l.:

Toon de Soep en de Rut voor
jaren achter slot en gI'€ndel.

Elke tiende nieuwe inwoner krijgt
gratis electrisch licht.
El'ke honderdste nieuwe inwoner krijgt .
daarenboven vrijstelling van grondbe-
lasting.

prachtig Klimaat!,

Zelfs na acht uur n.m. kan men veilig
wandelingen maken.
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HOE MISDADIG QSS
INLICHTINGEN

KREEG.
Verzekeringsagent misleidde de

eenvoudige landbouwers en
drong zich in hun zaken.

GEWETENLOOZE OPLICHTER
(Van onzen correspondent).

OSS, 31 Mei. - De arrestatle van
J. K.l den voormaligen stationschef
van Uden, den man, die al eens in
1929 het vertrouwen, dat zijn superi-
euren in hem hadden gesteld, schan-
delijk had misbruikt om gelden, die
den Nederlandschen Spoorwegen toe-
behoorden, te verduisteren, heeft te
Uden diepen indruk gemaakt.
Oneervol werd J. K. toen uit zijn functie

ontsla,gen en om voor zich en zijn gelzin in zijn
verder onderhoud te kunnen voorzien, bleef de
ex-spoorwegambtenaar in Uden wonen, waar
hij zich agenturen van diverse verzekerings-
maatschappijen wist te verschaffen. Doch nog
scheen de les, die J. K. had gehad, niet ge-
voelig genoeg geweest te zijn, want ook in zijn
nieuwe beroep bewandelde de ex-stationschef
allerminst den rechten weg en vele bltrgers
zagen het allengs aankomen, dat uiteindelijk
de levenswijze van hun medeburger op een
débäcle zou uitloop.en.

Het was een publiek geheim, dat de oud-
stationschef zich in zijn nieuwe beroep
van verzekeringsagent inliet met allerlei
dubieuze zaakjes en onwaardige praktijken.
Dez-e man, die door zijn verstand en ont-
wikkeliug huizenhoog uitstak boven de
veelalonontwikkelde plattelandsbewoners,
maakte hiervan op sllnksehe wijze gebruik
om door allerlei litsUg'e en frauduleuze
manipulaties zich ten koste van zijn arge-
looze dorpelingen ruime inkomsten te ver-
s-clhaffen,

Voor velen was hij de vraagbaak. Men kon
-voor allerhandle zaken bij hem terecht. Tal loos
zijn de geval len, waarin hij het publiek ver-
keerde voor-lichting gaf, waarover dan later
ldachten bij de marechaussee binnenkwamen.
De heer K. had ook nog andere personen in

zijn dierust en deze waren met deselfde streken
behe-pt. Eén hunner was een ware specialist

1 op ve1rzekeringsgebied. Hij verzekerde tiental-
len landbouwers tegen klppendtetstallen, doch
hij deed dit dan namens een maatschappij, die
in het geheel niet bestond.

.J 1-

/
DANS NOG ONTSPRONGEN.
Ondanks de slechte reputatie, die de heer K.

ging krijgen, zag hij toch telkens weer kans
om eenvoudige landhouwers tot zijn slacht-
offers te maken. De praktijken van den man
waren reeds lang bij de politie bekend en
meermalen kwam hij met haar in aanraking.
In weerwil van het feit, dat hij eens naar Den
Bosch werd getransporteerd en door den offi-
cier van justitie over zijn onwaardige handel-
wijze werd orsder'houden, kon men hem toch op
juridische gronde-n niets ten laste leggen. De
verzekering,sman wlst alle gevaarlijke klippen
te omzeilen. K. zonk steeds dieper en dieper
in het moeras der misdadigheid. Zoo kwam hij
ten langen leste in aanraking met de mannen
uit het 08'8c11emilieu en meermalen was hij
bij hen te gast. De gevaar-lijkste misdadigers
telde hij onder zijn cliënten. Zij waren bij hem
verzekerd tegen alle mogelijke ongelukken en

1 zjekten, Op zijn advies betaalden de verzeke-
! ringsmaatschappijen ziekte- en ongelukken- I"
I gelden uit, zelfs als de aanspraak op deze 'Uit- I
keerin-g-en onrechtmatig was en de situatie ge-
finlgeerd.

Bij een andere categorie menschen, de zoo-
genaamde kleine boeren en burgers, wist hij
door zijn spraakzaamheid vertrouwen te wek-
ken. Dan trad hij op als hypotheekbecorger en
zoodoende wist hij dan nauwkeurig de finan-
cieele draagkracht van deze menschen. Wie zou
ochter hebben vermoed, dat J. K. deze weten-
schap benutte om de gevreesde Ossche benden
van advies te dienen?

Nu is eerst dutdelijk geworden hoe de be-
ruchte rooverbende altijd zoo nauwkeurig de
plaatsen heeft weten te vinden waar familie-s

i woonden, die flinke geldbedragen in huis had-

"

den. Vaak hoorde men na een overval de slacht-
offers vertellen, dat zij toevallig zooveel geld
aan huis haddsn gehad omdat zij eenige dagen
later een hypotheek hadden willen aflossen, of
een groote rente hadden willen betalen.
In al deze gevallen schijnt J. K. de man ge-

weest te zijq, die 'de bende van al deze bijzon-
derheden voorat op de hoogte bracht. Sinds
eenige maanden was de grond in Uden den
verzekeringsagent te warm onder de voeten
geworden. Hij verhuisde met zijn gezin naar
Tilburg en helt had er allen schijn van of hij
toch nog den dans zou ontspringen. De onver-i wachte nederlaag van het Ossche misdadigers-
milieu en de arre-statie van de voornaamste
, bendeleiders en hoofdeakelijk de bekentenissenI van de Ossenaren Ceelen, W. de Bie, de Rut
, en consorten brachten zooveel belastend mate-
riaal tegen den verzekeringsagent naar voren,
dat zijn arrestatle niet langer kon worden uit-
gesteld. Zwaar geboeid voerde men den vroe-
geren Udenschen stationschef door het dorp
naar hert gemeentehuis, waar hij in den kelder
werd opgesloten.
De commandant van de marechaussee, opper-

wachtmeester v. d. Beek, is met het verdere
onderzoek omtrent de' medepllchtigheld van
J. K. aan de reeks van zware misdrijven belast.
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Radio-Programma.
Zaterdag 1Juni.
HUIZEN 1875 M.

K; R. O.
8.00-9.15 Gramofoonmuziek.
10.00-11.30 Gramofoonmuslek.
11.30-12.00 Godsdientsig halfuurtje.
12.01-12.15 Politieberichten.
12.15-2.00 Gramofooumuztek.
2.00-2.30 Haltuurtje voor de rijpere

jeugd.
2.30-3.00 Sporthalfuurtje.
3.00-4.00 Kinderuurtje.
4.00-5.00 Afgestaan aan de Hiro, op

last van den Minister.
5.00-5.30 Het K.R.O.-Orkest.
5.30-5.45 Esperantonieuws.
5.45-6.20 Het K.R.O.-Orkest.
6.20-6.45 .Journalistiek weekoverzicht.
6.45-7.00 Het K.R.O.-Orkest.
7.00-7.15 Politieberichten.
7.15-7.35 "OVer de geestelijke verzor-

ging onder het R. K. Marine-personeel".
7.35--8.00 Het K.R.O.-Orkest.
8.00-8.05 Vaz Dias.
8.05-8.30 Gramofoonmuzlek.
8.30-9.00 De K.R.O.-Boys.
9.00-9.15 De zingende visschers.
9.15-9.35 Daniël de Vroome vertelt

van zijn merkwaardige belevenissen.
9.35-10.00 Gramafoonmuziek.
10.00-10.30 De K.R.O.-Boys.
10.30-10.35 Vaz Dias.
10.35-10.50 De zingende vlsschers,
10.50-11.30 De K.R.O.-Bpys.
11.30-12.00 Gramofoonmuziek.

HILVERSUM 301.5 M.
V. A. R. A.

8.00 Strijk-orkest.
8.45 Gramafoonmuziek.
9.00 Dubbel X-Ensemble.
9.30 Gramafoonmuziek.
9.45-10.00 Sc'halmei.

V. P. R. O.
10.00 Morgenwijding.

V. A. R. A.
, 10.15 Peer Gynt. Drama
Ibsen.

12.00 Gramofoonmuziek. '
1.00 Orvitropia.

v, Hendrik
I; ,

straks, als het tot vollen wasdom zal
zijn gekomen, een ideaaloord voor de
pelgrims zijn zal om hier in stille gods-
dienstzin hunne overwegingen te
houden. In het midden van het. park
is een mooi rustaltaar gebouwd aan eren
voet waarvan stersgewljze verschillende
braede lanen samenkomen, waardoor de
!processies in groote groepen om het
altaar kunnen worden geconcentreerd.
IZulks geschledde ook gistermiddag.
waarna de menigte, die onder het
trekken het "Rex Olementässlme" zong,
gezamenlijk het Tantum Ergo uitvoerde.

Z. H. Exc. Mgr. Smets verrichtte ten-
slotte de zegening met het Allerheilig-
ste. De lange stoet trok daarna naar de
grot terug, waar Mgr. Smets ook <fe
menigte, die in dichte drommen bulten
het park een plaats had moeten vinden,
den zegen schonk. Hiermede waren de
,godsdienstoefeningen beëindigd.

De grot, getrouwe cople
van Lourdes.

Een enkel woord over de prachtige
grot. Zij is een volmaakt getrouwe copy

2.00 Hoe de Topnkunst groeide.
2.20 De Zonnekloppers.
3.00 "Voor de Geestelijke Volkskracht".
3.15 Orgelspel.
3045 Platen der maand.
4.20 Henk Spruyt, viool.
4.40 "De psychologtsche achtergrond

van wetenschap en bijgeloof".
5.00 De Flierefluiters.
5.40 Letterkundig overzïcht,
6.00 "De Wielewaal".
6.30 Bram Blez, hobo, en Daaf Wins,

piano. '
6.40 Een vroolijk vlsschersverhaal,
7.00 V. R. O.
8.03 Vaz Dlas.
8.10 Gramofponmuziek.
8.30 voordraent. Janny van Oogen.
8.45 Vara-Orkest.
9.45 Prof. Barandini en Zn.
9.50 Gramofoonmuziek.
10.00 Eddy Walls en zijn orkest.
11.00-12.00 Gramofponmuziek.

Verschillende Programma's.
LUXEMBURG 1304 M. 8.05, 12.50 gram.

1.05, 4.15 gram., 4.30 cello, 5.00 concert,
6.05 liederen. 6.35 gram., 7.45, 8.35 con-
cert, 8.55 zang, 9.20, 10.30, 10.50 concert,
11.35 dansmuziek.
BRUSSEL 484 M. 12.15 gram., 12.50

concert, 1.50, 4.35 gram., 5.20 concert,
6.20 gram., 6.50 piano, 7.20 sram., 8.20,
10.20 concert.
BRUSSEL (Vlaamsch) 322 M. 12~17

gram., 12.50 concert, 1.50 gram., 4.20
gram.. 5.20 concert, 5.50 gram., 6.50 con-
cert' 8.20, 8.55 gram., 9.20, 11.20 concert.
DEUTSCHLANDSENDER 1571 M. 6.25.

8.20 concert, 10.00 gymn., 12.35, 2.05, 4.20
concert, 6.40 liederen, 8.30 vroolijk
progr., 11.20 dansmuziek.
DROITWlCH 1500 M. 10.35 morgen-

wijding, 11.20 gram., 12.05, 1.2.0,2.20 con-
cert, 3.20 orgel, 3.50, 4.50 concert, 5.35
dansmuziek, 7..05 Welsh progr.; 7.50
concert, 8.50 operette Bitter Sweet, van
Noel coward, 11.05 dansmuziek.
KALUNDBORG' 1261 M. 12.20, 3.20,

8.20, 8.50 concert, 9.4.0 zang, 10.40 con-
eert, 11.2.0dansmuziek.
KEULEN 456 M. 6.20 concert, 8.2.0

gyrnn., 12.20 concert, 4.20 geval'. progr.,
6.40, 7.20 concert, 7.M cembalo, 8.20
vroolük progr., 11:20 dansmuziek.
MUNCHEN 4.05 M. 8,3.0 operette Bri-

gitte, van Messagel'. . '
PARIJS 1648 M. 7..05 gram., 12.35 con-

cert, 8.2.0 opera Richard, Coeur de Lion,
van Grètsy., 10.50 dansmuziek.
LONDEN REG. 342 M. 11.05 concert,

12.05 orgel, 12.35 gram., 1.20, 2.20 con-
cert, 3.20 orgel, 3.5.0 concert, 5.35 kinder-
uurtje, 650 concert, 7.50 grarn., 8.2.0
Amerik. progr., 8.5.0 concert, 10.20 dans-
muziek.
ROME 421 M. 9.15 opera I. Puritani,

van Bellini.

van de wondergrot te Lourdes. Met een
hoogte van 11 M. strekt zij zich over een
frontbreedte van 25 M. uit. Pater
Hieronymus van de Damlanusstichting
te st. Oed'enrode Is de kundige
architect van d1t J;>rfichtstuk werk, dat
door de firma P. Verbraak en Zonen
te Tilburg op keurige wijze is uitge-
voerd. De rots geeft opvallend getrouw
de idee van een werkelijken berg. Alle
maten en d'etails l>;ijntot in de finesses
te Lourdes door Pater Hieronymus ge-
fotografeerd en opgemeten, zoodat
inderdaad minitieus gecopieerd kon
word'en.
Voor de rots strekt zich een ruim veld

uit, waar de pelgrims ten getale van
honderden kunnen plaats vinden. In de
rots is ingemetseld een brokje van de
Lourdesgrot, persoonlijk door Z. H. Exc.
Mgr. Diepen uit Lourdes medegebracht
voor de bevolking van Maria-hout. Wij
memoreeren tenslotte dat <foe kerk,
eveneens toegewijd aan O. L. Vrouw van
Lourdes, op 10 Jull 11133 door Mgr.
Diepen plechtig' is geconsacreerd,

De Ossche misdadigersbende.
'î J J'1 ) _ 0 s

Niet ieder cachet
is een "AKKER"·Cachef

want wat goed i, wordt nagemaakt.
Daarom heeten IIAKKER-Cachetsll nu:
IIAKKERTJES". Vraagt dus steeds om
"AKKERTJES" als U lijdt aan Heefd-,
kies- of zoenuwpljn en let er op dat
U werkelijk "A KKERTJE 5" krijgt!

De bijzondere samenstelling van
Apotheker I)umont, waarmede da
"AKKERTJES" zijn gevuld, verlee-
nen daaraan [ulst hun bijzondere
werking en hun onschadelijkheid I

Per 12 stuks slechts 52 cerit.

~KKE
P. 518-42

dacht tips te hebben gegeven aan de'
Ossche bende. Hij zou plaatsen hebben
aangewezen, die hem geschikt voorkwa-
men om roerovervallen te plegen.

Naar de oplossing van den root- j
overval te Maria-Heide.

Onze corresponden te V e g hel meldt
ons nog:
Zooals men zlch herinneren zal werd

in den nacht van 16 op 17 Ma'M't 1934 te
Maria.helde een rootoverval gepleegd
0'1' den landbouwer Schepens, secretaris,
penningmeester van den eierbond aldaar,
Vijf gemaskerde mannen drongen heë
huis binnen en dwongen, onder doodsbe,
dreiging scnepens, de brandkast te ope.
nen. f 1600 werd geroofd. Het toen inge,
sielde onderzoek door den opperwacht;
messter van der Kaa van de Brigade
Veghel en de gemeenteveldwachters
Linders en Baartmans, leidde weldra tot
de arrestatie van L. V. bijgenaamd "De
SiJp" en A. H. bijgenaamd "De Soep",
'beiden beruchte typen uit het misdadi,
gersmllieu te Oss. Urenlang werden be'Ï-
den aan een verhoor onderworpen, elk!
spoor, hoe gecr:ingauk, werd nagespeurd.
Met den p'Ü'litie.hQndvan den rtjksvejd,
'Wachtel' Wens uit, Hee:sch werd. gewerkt.
Het schrandere dJe!l', lucht gC1kreg,enaan
een ouden sos, g;evo1'ldenin hel; dennen,
boscnie, waai' ii'e roevers hun rietsen
haddern verborgen, deed knap werk en
wees aanhoudend "De Boep" aan. De
overval werd g,~econst,rueel'd om sene,
pens en diens vrouw te, helpen in de her-
kenning van de daders. In 'n woord, niets
werd onbeproefd gelaten en de aanwü;
zangen die de p()Utiemann,~n kragen ga,
ven hun dan ook de absolute overtin,
ging twee van de 'roovers te hebben op-
gespoord. Tot bètentenis kwam het ech,
ter niet. Oo'k de, verzamelde bewijsstuk;
ken waren niet voLdoende om met vrucht
een behandeling VOOT de rechtbank te
verkrijgen. De politie .stiet op het be-
kende zwijgen van allen, die eenig Iicht
hadden kunnen brengen in deze, zaak en
zoo werd ook deze roofoverval gevoegd
'bij de vele misidaden van die dagen, nog
onrijp voor openbare behandeling voor
het gerecht, maar waaraan de betrokken
politiemannen al hun energie en speur.
kunst bleven ~den, overtuigd als zij
waren, het goeëe spoor te hebben ge-
vonden. En inderdaad.De bekentenis van
.c. heert aangetoond, dat zoowel "De
Sij:p" als "de Soep" schuldig -zljn. BeWen
werden, melt n:og Peer de B" oom van
Ge:rrit de Bw en H. v, d. H. bijgenaamd
"den Brus" uit ~eesch, als mededaders
aangewezen. Het oude spoor kon nu weer
worden .ge'VoJgJd.De verdachten werden
gearresteerd en naar Veghel overge-
bracht. Na een eerste verihoor, werden
zij gesepareerd ingesloten "De' Sijp" in
het arrestantenlokaal achter het Raad-
huis, "Peer de B. in de kazerne der Ma-
rechaussée, "De Brus" te Dinther en
"De Soe1p" te, 's.HeJ.'togenbosch.

Het devies "Zwijgen".
Al spoedig bleek dat deze verdachten

nog steeds hardnekkig alle schuld blijven
ontkennen. Urenlang werden zij aan een
waar kruisverhoor onderworpen en on-
vermoeid brengen de politiebeambten
stukje bij stukje het bewijsmateriaal bij
elkaar, want.nu talook deze roofoverval
opgehelderd worden. Er is echter bij deze
gearresteerden nog geen sprankeltje van
ontmoediging of strijdensmoeheid te be-
speuren. Niets werkt op hun gemoed.
Vooral "De Soep" en "De Sijp" zijn niet
te vergelijken met den nu murw gewor-
den. C., die eindelijk gezwicht is onder
den last van een bloedschuld. Hier heeft
de politie te doen met de oude rotten,
verhard en halsstarrig, niet licht tot be-
kentenis te brengen. Begrijpelijk kan de
politie in het stadium waarin het onder-
zoek van deze zaak thans verkeert, nog
geen Uitvoerige gedetailleerde mededee-
Iingen doen. In alle stilte moet er heel
hard gewerkt worden aan het groote
plan, opheldering te brengen in deze en
alle zaken, die Oost-Brabant reeds zoo
lang hebben vervuld met angst en vrees.
Daarbij moest hl <lit geval nog weer eens
opnieuw verband gezocht worden met
den aanslag op den ouden Van
den Burgt, die' in zijn hut op het
Hezelaar alhier werd overvallen
en van al zijn spaarduiten beroofd.
Niets mag over het hoofd worden gezien.
Ongetwijfeld zal de politie, gesteund door
het reeds behaalde groot succes door de

. bekentenis. van C., spoedig algeheele
'kl!3,a;rh~'-'kunnen brengen in wat nu no&;

NIEUWE BEKENTENISSEN EN NIEUWE ARRESTATIE •.

l!:r komt thans, dank het ijverig na-
sporingswerk der marechaussées en
mede door het feit, dat door de verschil-
lende arrestatles de schrik er bij de
menschen uit is, zoodat men meer vrij
,uit durft spreken, geleidelijk meer licht
omtrent de misdaden der Ossche misda,
digersbende. 'Zooals wij reeds meldden
was A. H., bijgenaamd de [onge Toon de
Soep, die volgens verklaringen van "de
Rut" een werkzaam aandeel heeft ge-
had aan den overval met berooving te
Uden en door de politie van meer mls,
drijven wordt verdacht, uit de gevange-
nis in Den Bosch, waar hij is gedeti-
neerd wegens een inbraak te Schaijk,
naar de marechauseekazerne te Uden
overgeerach t.
. Dag en nacht is opperwachtmeester
van der Beek, commandant van de brio
gade der Koninklijke Marechaussee te
.Uden, bezig geweest om ook H. tot een
bekentenis te brengen. Tenslotte begon
ook deze verdachte te wankelen. Toen
hij Woensdag naar het huisje van de
familie Bouwmans, waar de overval is
geschied, was overgebracht, capituleerde
ook dit lid van de beruchte Ossche bende
en hij legde ter plaatse een volledige
bekentenis af.
Zijn zondenregister blijkt evenals dat

van de anderen, uitgebreid te zijn. Vel,
gens zijn verklaringen heeft hij deel-
genomen aan den overval met berooving
en geweldpleging te Oyen, Verder heeft
hij een actief aandeel gehad in de over-
vallen met roof te Mariaheide en Veghel
en voorts heeft hij zich schuldig ge-
maakt aan diverse brandstichtingen en
diefstallen.
Tot nu toe hadden al drie van de vier

daders aan den overval te Uden be-
kend.
In de moordzaak oven hebben de 16-

jarige W. de B. en F. J. v.O., bijgenaamd
.,de Olie" en T. v. d. P., bijgenaamd
"de Rut", reeds vroeger een bekentenis
afgelegd. De vierde en laatste dader
i,beeft dan ook nu bekend.

De beide arrestanten van D. en van S.
uit Uden, die, zooals wij reeds hebben
gemeld, wegens herhaalde inbraken en
diefstallen in de marechaussee.kazerne
waren ingesloten, zijn daar nadien nog
danig aan den tand gevoeld.
Bij een Woensdagmorgen -plaats gehad

hebbende huiszoeking werd een volledig
arsenaal van auto.onderdeelen, fietsban-
den enz. gevonden, afkomstig van dief-
stal. Beiden hebben bekend er des nachts
meermalen op uitgetrokken te zijn om
uit langs den weg staande benzmepom,
pen benzine af te tappen. Bovendien
worden zij ervan verdacht diensten be-
wezen te hebben en goederen vervoerd
te hebben voor de Ossche inbrekersben-
de. Woensdagavond zijn ze naar 't Huis
van Bewaring te 's.Hêrtogenbosch over-
gebracht, alwaar zij zijn ingesloten.
Voorts is op last van opperwacht-

meester v, d. Beek uit Uden te Tilburg
gearresteerd de 40-jarige J. C. uit Til-
burg, een verzekeringsagent aldaar.
Deze was vroeger stationschef der

Nederlandsche Spoorwegen te Uden.
Echter wegens verduistering van gelden
werd hij uit deze betrekking oneervol
ontslagen. Daarna vestigde hij zich te
Uden als verzekeringsagent. Door zijn
eigenaardige praktijken kwam .hij ver-
schillende malen met de politie in aan-
raking, totdat hem te Uden de grond
onder de voeten te warm werd en hij
naar Tilburg verhuisde. Hij begaf zich
vaak naar Oss, waar hij dikwijls in een
beruchte inbrekerskroeg werd gezien.
Hij was naast zijn beroep van verzeke-

ringsagent tevens brandtaxateur en uit
hoofde van deze laatste functie ontving
C. van de verzekerden, met wie een
brandschade geregeld moest worden, een
flinke provisie. C. had er dus geldelijk
belang bij, dat het in zijn rayon dikwijls
brandde. Het mag dan ook als een vast-
staand feit worden aangenomen, dat hij
de lieden van het Ossche millieu als be-
taalde brandstichters in zijn dienst had.
,~ yoorts wordt hij er ~rnstig yaii ver"

duister is in deze belde roofovervallen te
Veghel en eventueel daarmede nog
samenhangende andere misdaden. In-
tusschen zij ook aan deze politiebeamb-
ten hulde gebracht voor het zware werk
reeds door hen verricht en voor al het-

, geen nog geëischt zal worden van hen in
de komende dagen, Volledig succes zal de
gemoedrust van de bevolking dezer stre-
ken ten zeerste ten goede komen.



§ !Het werk dat door de KO'n.Marechaussee te
Oss in de laatste weken is verricht vindt overal
in den lande waardeering. In alle groote en klei-
nere bladen wordt de loftrompet gezwaaid-voor
dat korps, dat er na uiterst moeizamen arbeid
in geslaagd is, Oss, eindelijk zO'O'goed als geheel
van zijn ongure elementen te bevrijden. Er kun-
nen er misschien nog enkele op vrije voeten
roridloopen, maar het gros, de voornaamste
bendeleiders zitten toch in arrest.

Oss is weer veilig, dank .zij den onvermoeiden
arbeid van de KO'n. Marechaussée.
Begrijpelijkerwijze wordt dit werk overal ge-

roernd: O'O'kdoor autoriteiten wordt het.op zeer
hocgen prijs gesteld, hetwelk al zeer duidelijk
tot uiting kwam j.l. Vrijdagavond toen Mr. E.
L. M. H. Baron Speijart van Woerden, de procu-

Ireur Generaal bij het Gerechtshof ~e 's-Hertogen-
bosch, tevens fungeerend directeur van politic
. persoonlijk naar Oss kwam om de geheele hriga-

\

.de te huldigen. Dit .geSChiéddeachter de kaeerne I
waar alle manschappen stram in de houding
stonden opgesteld, . . I

In zijn toespraak, die een aaneensluiting van,
lofbetuigingen inhield, betoogde hij o.m. het vO'I-
gende:
Reeds eenigen tijd geleden vormde ik het planI deze brigade te gaan bezoeken om te zien wat er

I van haar werk terecht kwam. . '
De resultaten van de afgeloopen week gaven

! mij aanleiding uw korps te komen complimen-

I teeren met die fraaie resultaten, feiten die mijn
bezO'ek naar hier vervrO'egden.
: Als procureur generaal en als fungeerend di-
: recteur van politie ben ik zeer voldaan over het-
: geen hier is bereikt. De toestanden in Oss ken-
de ik reeds lang, daar ik deze reeds als kleine
'jO'ngen vernam van mijn vader, die als substi-
tuut officier- de moord op wachtmeester Hoek-
man behandelde. Deze zaak interesseerde hem
zoo, dat hij er zijn vertrek naar Roermond voor
uitstelde en bleef orn die zaak in den Bosch eerst
te kunnen behandelen.
In mijn rechterlijke loopbaan heb ik ook met

groote belangstelling de zaken gevolgd, O'O'kvoor
dat ik in Den Bosch kwam.
Het was noodig, om bijzondere maatregelen

te treffen om aan die wantoestanden een einde
te maken. Ik -wil niet zeggen dat er verzuimen
waren gepleegd. Integendeel. Ik weet hoeveel
moeite er steeds aan de zaken werd besteed.

Bijzondere omstandigheden -eischten echter
bijzondere maatregelen. Kort voor 't intreden der
nieuwe maatregelen werd het eerste succesbe-
reikt in de moordzaak Oyen. Gij stond voor een
zeer moei lijke en veelzijdige taak. Aller-
eerst moest gezorgd worden dat men doordron-
gen werd van een krachtig gezag, dat zich ge-
eerbiedigd wenschte te zien en dat uiting gaf
aan een vast besloten wil een einde te gaan
stellen aan de hier heerschende wantoestan-
den. Noodig was dit in de eerste plaats voor
jullie eigen veiligheid. .
Jullie verkeerden in gevaarlijke omstandig-

heden en moesten volkomen veilig zijn voor
U zelf en het gezin. En verder was het noorlig
om onafgebroken dienst te doen, zoodat de ban-
dieten wisten dat jullie steeds paraat stonden.

Noodig was dat zij jullie vreesden en dat zij
wisten dat straf bij vergrijpen ZO'Uvolgen,

Het was noodig, O'O'komdat dan Zo'Ukomen
bij de bevolkl ng een sfeer van rust en veiligheid
en zich verzekerd wist van krachtig gezag.

Opperwach.tm~es1t~r>Mi!l:ljes.

.:De .marechaussee te Oss gehuldigd. - Vrijdagmiddag is de Procureur-Generaal van

. het Gerechtshof te 's-Hertoqenbosch, mr. B. L_ M. H. Baron Speyart van Woerden per-
soonlijk den Opperwachtmeester der Kon. Marechaussee te Oss en zijn manschappen hulde
komen brengen voor hun qrocte verdiensten in zake opsporing en ontmaskering van de
diverse roovers en moordenaars uit Oss en omgeving. - Ben foto tijdens de huldiging. Ge-
heel links op de foto Baron Speyart vall Woerden.' Op den achierçrotul (salueererul )

de opperuiachtmeester Minlies, daarnaast urachtmeesters De Gier, en Van der WeeI'd.

Vooral was het noodig voor het bereiken van
een goed resultaat. Getuigen moesten durven
te spreken zonder bevreesd te zijn. Wanneer
eenmaal bevestigd was onder de bandieten dat
er een vast gezag was, dat den strijd tot een
einde wilde brengen,' moest gezorgd worden dat
geen nieuwe feiten werden gepleegd. En dat
alles is jullie gelukt!!
SindsMei van hetvorige [aár zijri geen ern-

stige feiten meer voorgekomen. Dat heeft er
toe geleid dat het volk zich veilig en rustig
ging voelen, ook achteraf en omliggende dor-
pen.

Hierop volgde de grootste en moeilijkste taak
n.l. ophelder-ing te brengen-in alles wat in 't ver-
leden was gepleegd en geleid had tot jullie aan-
wezigheid hier en dat ieder in den lande een
gevoel gaf van onzekerheid en straffeloosheid.

Daarvoor moest worden opgetreden tegen
een groep van de bevolking, die. de zwijgzaam-
heid kende deels door traditie, deels-door angst
voor zijn eigen gevaar voor wat anderen te veel
van hen wisten. Daarvoor moest vriendschappe-
lijk met de bevolking worden omgegaan.
Geleidelijk, in: de laatste tijden in. versneld

tempo zijn hier vrijwel r-Ile feiten tot volle
klaarheid gebracht. Wat dat beteekent kan ik
begrijpen, want als Officier van Justitie heb ik
zelf dikwijls de lelding moeten geven en ik
weet wat er voor noodig is, om een zaak be-
hocr-Ilik bij de justitie ter kennis te brengen.

.Tullie doen dat in versneld tempo!
Daarvoor dank ik U en betuig ik U mijn

. ,," _ ,"!Y~c~tmeester. De. Gier,

erkentelijkheid. Ik ben zeer tevreden cmdat ik .
verwacht dat de goede gevolgen niet zullen uit- I
blijven. I
Het is tenslotte O'O'keen taak voor de ver-\

heffing des volks, Het gaat niet vlug, maar het '
is een langdurig proces wijl zelfs onder de [on-
geren de misdaad tiert. Als men eenmaal vrees
en eerbied heeft voor het gezag en geen ern-'
stige feiten meer kunnen worden gepleegd, is:
er weer gelegenheid voor opbouwend werk,
waar zoowel burgerlijk als geestelijk gezag
vruchtbaren bodem zullen vinden om verder
opbouwend werk te verrichten.
De menschen zullen weten dat zij rustige bur-

gers kunnen zijn in de samenleving.
Ik hoop dat, nu jullie taak tot een goed einde

is gekomen, wij er in zullen slagen te brengen
een zuiveren toestand met een' behoor lijk O'p-
passende bevolking.

Dat is wat ik jullie te zeggen had.
Ik wil nog in het hijzorxler 'noemen den op-]

perwachtmeester Mintjes en daarnaast in de
eerste plaats wachtmeester de Gier en v, d.
Weerd. Wachtmeester Cuifs is inmiddels reeds i
gepromoveerd tot opperwachtmeester te VlO'-I
drop. I
Ik verklaar met inachtneming van de keurige

prestaties van de over-ige leden der brigade, dat
het schitterend resultaat voor een groot deel
aan deze wachtmeester was te danken.

Hierna drukte hij den opperwachtmeester en
de beide wachtmeesters de hand en was deze
huldiging ten einde.

De procureur-generaal mr, Baron Speijart van
Woerden huldigt de brigade
der Koninklijke Maréchaussée

Wachtmeester. v. (1. Weerd.



DE OSSCHE MISDADIGERS.

Hulde aan de Ossche marechaus-
see-brigade.

De procureur-generaal van het Bossche ge-
rechtshof baron Speijard van Woerden heeft
gtsterenrnlddag 5 uur een bezoek gebracht aan
de marechausseekazerne te Oss, waar hij com-
mandant en manschappen heeft toegesproken
in verband met de door hen geleverde presta-
ties ter oplossing van de verschillende misda-
'den door de Ossche misdadigersbende. Spr.
braeht hulde aan de brigade voor' de kranige
süccessen in de laatste weken behaald en

Isprak zijn groote voldoening uit over de wij-
ze, waarop qe brigade Oss zich van haar taak
heeft gekweten.



;./. {/-

Provinciale Noordbrabanlsche en 's-Hertogenbossche C~urant
',: ~..., - Zaterdag

-,

deel aan deZe wa'ëhtmeest.ers was tedanken. .- -_.,,-;_... ~=-- ,. -'--.-..
Dàt was het ;wat hij d~. Brigade

der Koninklijke ~Î'echaWlfets in' het
woelige Oss had te ~eggen. .
Over de birïnenplaäts snerpte het kort

bevel "plaats rustt.t. En eet eenige
vriendelijke woorden, nam ge. Procureur
met een hartelij)_{en:handdt~k afscheid
van opperwachtmëester :,Mintjes, de
wachtmeesters de-èier, en,iVan Weerd.
Buiten het kazer~lein wJtS inmiddels

een menigte sameugestroomd die met
belangstelling van de gebéurtenissen
kennis nam. .
Kort na het vertrek van .den Procu-

reur deden hardnekkige geruchten de
ronde dat de wielrenner C. met nog
een arrestant na het uitvoeren van fó-
tograrische opnamen' door .perseertegen.
woordigers, tijdens de hulde- kans had
gezien te ontsnappen. Maar dit waren
natuurlijk lome geruchten. De gasten
worden deugdelijk bewaakt. ...

VAN 'BEKENNEN GEEN SPRAKE.

De Ossche misdediqersbende,
De N. R. C. meldt nog: • overvallen met berooving te Oyen, Uden
Het voortgezette onderzoek van de en Mariaheide heeft bekend, gai ook toe,

Kon. marechaussée te Uden, heeft ver- deel te hebben genomen aan den overval
schillende feiten aan het llcht gebracht; met berooving op den ouden G. te
welke een beeld geven van de toestan- Deurne. Hiermede is ook dit laatste mis-
den, welke in Oostelijk Noord-Brabant drijf volkomen opgehelderd. De verdach.,
heerschten, toen daar de Ossche mlsda- te is uit Uden overgebracht naar de ma-
digersbende, nog haar schrikbewind rechausséekazerne te Oss, waar hij voor-
voerde. loopig voor nader onderzoek is opgebor-
Het is thans gebleken, dat de assura- gen.

deur C., die wegens zijn manipulaties te De verdachten Peer de B., L. V. (bij_
Uden en omgeving, in verzekerde bewa- genaamd "de Sijp") en L. v. d. H. (bijge,
ring if, ~,~steld (men zie ons blad van naamd "de Brus") blijven halsstarrig 't
gtstereu i een handlanger is geweest van hun ten laste gelegde ontkennen. Het zal
de. meest beruchte lieden uit Oss. geen gemakkelljke taak zijn om deze
C., die het vertrouwen had weten te misdadigers van professie tot bekentenis

winnen' van verscheidene eenvoudige te brengen.
menschen, trad behalve als vertegen- Peer de B. is indertijd o.a, gevangen
woordiger van verzekeringsmaatschap- genomen bij een overval op de toonar,
pijen ook op als hypotheekbezorger. Uit deeling van de Philips fabrieken te Eind-
dien hoofde was hij er steeds van op de hoven, toen hij trachtte op klaarlichten
hoogte, wanneer zijn cliënten, die hypo- dag de gelden, welke voor ,uitbetalen der
theek moesten verstrekken veel geld in loonen gereed lagen, burt te maken.
huis hadden. Daar hij de tr~nsacties per- Deze daad werd door tijdige tusscnen,
soonlijk ten huize van zijn cliënten af- l komst van de politie verijdeld.
sloot, was hij ook terdege met de situatie Ook "de Sijp" is een oude rot. Deze
ter plaatse op de hoogte. Uit den aard man heeft reeds vele jaren gevangenis,
der zaak wist hij ook, waar het geld werd straf ondergaan voor verschillende mis,
bewaard. Deze waardevolle aanwijzingen drijven. Wanneer hij niet in de gevan,
verstrekte hij, tegen betaling aan de gents _vertoefde, placht hij zwaar gewa,
Ossche bende en zoo is het gemakkelijk pend door Oss rond te locpen en hij be-
te verklaren, dat het zoo vaak ten platte; hoort dan -ook tot de meest gevreesde
Iande gebeurde, dat er bij overvallen en bandieten. Dit individu werd den Iaat,
inbraken, zulke groote bedragen, werden sten tijd voortdurend door de mare,
buitgemaakt. chaussees geschaduwd en gefouilleerd.
Verscheidene malen zijn, bij brandon, Dat dit werkelijk noodig was, is wel ge-

welke op zijn aanwijzing, door zijn be- bleken uit het feit, dat hij onlangs, toen
taalde handlangers werden gesticht, hij bij een nachtelijken tocht de politie
menschenlevens in gevaar gebracht, ter- ontmoette, kans zag, ongemerkt drie
wijl bovendien, op personen, wier woning brownings met 36 scherpe patronen weg
plotseling door onbekende oorzaak af- te werpen.
brandde een onverdiende blaam is ge- De derde arrestant, "de Brus", heeft
worpen, omdat de buitenwereld meende, ook reeds een lijvig zondenregister.
dat de gedupeerden zelf brand in hun
woningen hadden gesticht.
C. heeft door zijn manipulaties ook nog

op andere-wijze slachtoffers gemaakt. Hij
wist verschillende eenvoudige heden, die
soms nauwelijks de kunsj van lezen en
schrijven machtig waren, te bewegen, een
verzekering bij hem af te sluiten tegen
brand, inbraak, ongevallen of het leven.
De verzekerden betaalden hun' assura-
deur getrouw de premie, doch later is
aan het licht gekomen, dat de maat-
schappijen. waarbij men z.g, verzekerd
was, nooit hadden bestaan.
De marechaussée te Uden zet met

groote voortvarendheid haar onderzoek
in deze zaak voort. C. blijft voorloopig in
de marechausséekazerne te Uden inge.-·
sloten.
De bekende Ossche misdadiger A. H.

bijgenaamd "De jarige Toon de 'Soep",
die reeds zijn medeplichtigheid aan de

De drie verdachten, de Brus (B. v. d.
H.), dé Sijp (H,) en P. de B. zijn heden-
morgen. naar 's-Hertogenbosch overge-
bracht door marechaussées der brigade
Veghel. Zij zullen den heer Officier van
Justitie worden voorgeleid en ter be-
schikking van den heef Rechter-Com-
missaris worden gesteld.
Dit trio' is onafgebroken verhoord

nadat zij door C. waren aangewezen als
mede-daders. Er is echter van een be-
kentenis geen .sorake. ZLi staan op het
standpunt, dat als ze veroordeeld wor-
den, het niet zal zijn door eigen beken-
tenis. '
Uit Ós~·werden heden. voorgeleid de

renner C. en "de kleine Soep" (H.); de
laatste verdacht medeplichtig te zijn aan-
den roofmoord te Oyen.

.Nu de terreur gebroken •
IS.

," ... .. ' '"1 sfe<tr van -rusb en 'veiligheid' en;,.zi,ch" VeT- ,Waardeering voor het werk, zekerd weten van krachtig politioneel
maréchaussée's. .. gezag. Maar het ..was ook noodig voor

het' bereiken van een goed resultaat.
Gis~ravond. om vijf uur stond de GetuIgen moesten durven spreken zon-

voltallige .bngade der Koninklijke der, bevreesd te zijn. Dat kon worden
Marechaussee's van Oss, zoowel d'ie van verlangd als zij zich wisten beschermd
de hoofdkazerne als van den Elzenburg, door krachtige politie. Wanneer een-
in twee gelederen opgesteld op het maal bevestigd was onder de ossene
achterplein van de kazerne aan den bandieten dat er was een vast gezag,
Heeschen weg. dat den strijd tot een einde wilde .bren-
, Een kort bevel snerpte over het ter- gen, moest gezorgd worden dat' geen
rein en de geheele colonne klapte nieuwe feiten werden gepleegd. Dat is
kletterend de hakken te samen en stond jullie gelukt!
stram in de houding. De Procureur- In deZe m.oeilijke tijden zijn wij den
Generaal, tevens fungeerend directeur winter doorgekomen zonder dat ernsti-
van politie, Mr. E. L. M. H. 'Baron ge feiten hebben plaats gehad. Dat heeft
Speyart van Woerden, trad, begeleid veel er ~oe geleld dat het volk zich veilig
door den opperwachtmeester, den heer en rustig gmg voelen! ~ok op de kleme
Mintjes, voor het front van den troep ,afgelegen boerenhulsjee en boeren-
en richtte zich ongeveer als volgt tot hofsteden. . '
de vereenigde brigade. Nu dat alles, was to.t..staan gebracht,
Reeds een tijd geleden vormd'e ik het kwam de groote moeihjke taak ophel,

plan naar deze brigade te komen om te dering te brengen in alles wat in het
zien wat er hier van uw werken terecht verleden was gepleegd en geleid had
kwam. De snelopvolgende feiten gaven tot jullie aanwezigheid hier en datieder
mij aanleiding uw corps te komen in den lande en in den vreemde een ge-
complimenteeren met de fraaie resul- voel gaf van onzekerheid en straffeloos-
taten hier bereikt, feiten die aanleid'ing -heid .. Dat was misschien jullie moei-
werden dat ik in den kortst mogelijken lijkste taak. Daarvoor moest worden
tijd naar Oss kom. opgetreden tegen een groep van de be-
Als procureur-generaal en als fun- volking, die de zwijgzaamheld der tra,

geerend directeur van politie ben ik zeer ditie kende en gepaard aan den angst-
verbaasd over wat hier bereikt is. De voor eigen gevaar voor wat anderen te
toestanden in Oss kend'e ik al lang, heb veelover hen wisten. Daarvoor moest
ik als kleine jongen van gehoord toen vriendschappelijk met de bevolking
mijn vader als substituut-officier den worden omgegaan. Geleidelijk, in de
moord op den wachtmeester Hoekman laatste tijden in versneld tempo zijn hier
behandelde, een zaak die hem zoo in- vrijwel alle feiten tot klaarheid ge,
teresseerde dat hij er zijn vertrek naar bracht. Wat dat beteekent kan ik be-
ROermond voor uitstelde en bleef om grijpen, want ik heb zelf als Officier
die zaak eerst voor de Bossche reent- 'van Justitie dikwijls zelf leiding moeten
bank te kunnen behandelen. .. geven en ik weet wat, er noodig is om
Ik heb ook in mijn rechterlijke 10?p- een zaak behoorlijk ter kennis van de'

baan de zaken met groote belangstelling ,Justit.ie te brengen. Jullie doet dat in
gevolgd voor ik in 's-Hertogenbosch snel tempo. Daarvoor dank ik U én
kwam. . betuig ik U' mijn erkentelijkheid en zeg
Het was noodig bijzonderema!1trege-·ikdatik.zeertevredenbenomdat.ik

len te treffs-n om daaraan een emde te verwacht dat de goede gevolgen niet
maken. Ik wil niet zeggen dat er ver- uit zullen blijven.
zuimen waren gepleegd, Integendeel! Het. is tenslotte ook een taak voor de
Ik weet hoeveel moeiten er. steeds aan verheffing des volks. Het gaat niet vlug,
?e za~en werd .besteed. DIkWIJls vee: maar het is een langdurig proces, ter,
mte~slever en. JUlSt het aantal te.l~ur, wijl zelfs onder de jonge kinderen de
stellingen pr~kkel~~ tot meuwen IJV~;~ misdaad tiert. Als men eenmaal vrees
Er wm-en. hle~. blJzonder~ omsta,ndl", en eerbied voor hët gezag heeft en
heden, die bIJzondere. maatregeà.~~ geen ernstige feit.en in grooten getale
eisenten. K.ort voor het mtreden . ste kunnen' gepleegd worden. is er weer ge-
nieuwe ma~treg~len werd. het eer.. legenheld voor opbouwend werk waar
succes bereikt m de za~.k.Oyen. GIJ èn burgerlijk gezag èn de geestelijkheid
stond VOoreen zeer veelzijdige en zeer htb .
moeilijke taak. In de eerste plaats vruc aren bodem vmden om verder
moest gezorgd worden dat men door- opbouwend t.~werk~n en weten de men-
drongen werd van een krachtig gezag, ~?e~ dat ZIJ rustJ~e burgers kunnen
dat zich geëerbiedigd wenschte te ZIen ZIJn in de sam~nl~vmg. .
en dat uiting g<.f aan een vast besloten '. Ik hoop, nu iullle .~aak. tot een goed
wil een einde te stellen aan de wan toe- emde IS gekomen. WIJ zullen slagen te
standen. Dat was noodig voor jullLe bren~~n een ZUlveren toesta_nd met. b~-
eigen veiligheid in de eerste plaats. hoorl.lJk. oppassende bevolking, Dat IS
Jullie waren in gevaarlijke omstandig" wat Ik [ullie te zeggen heb.
heden' en moesten volkomen veilig zijn,
Voor u zelf en voor uw gezin. En voorts In het bijzonder wil ik nog noemen

, was het. noodig voortdurend op te tre- den opperwachtmeester MÎntjes en
_den en diensj te doen zoodat de ban- daarnaast op de eerste plaats wacht-
dieten jullie alom tegenwoordig wisten. meester de Gier en Van Weerd. Wacht-
Daarvoor was noodig .dat zij jullie meester Curfs is inmiddels gepromo,
vreesden en dat zij wisten dat straf zou veerd naar elders. Spr. verklaarde, met
VOlgen met vermijding- van alles wat', inQchtneming van .>cl..e. keurige prestatdes
onnoodig was, Het was noodig, ook om- van de overige leden der: brigade, dat
dat dan zou komen pij de bevolking een het schitterend resultaat voor een groet



NIEUWE ARRESTATIES
TE OSS.

Verdachte van den roofoverval op het
echtpaar van Bergen gearresteerd.

De ophelderingen omtrent roofovervallen en
inbraken te Oss en omgeving blijven, door
het doortastend optreden der marechaussee,
steeds aanhouden.
Zoo is thans eenig licht gekomen in den

roofoverval, welkê in den Oudejaarsnacht
1933, plaats had op het bejaarde echtpaar van
Bergen, dat in de Kapels.;: ...at te Oss een
manufacturenhandel drijft. Bij dezen roofover-
val zijn de oude menschen, die zich verweer-
den en hun geld niet wilden afgeven, ernstig
mishandeld.
Als verdacht van dezen overval arresteerde

de marechaussee te Oss heden den 25 jarigen
P. S., een buurman van P. de B.
In deze zaak zijn nog meerdere arrestatles

te wachten.



SCHIJNWERPERS OP OSS.

Nieuwe ontdekkingen van de
marechaussee.

ROOFOVERVAL IN' .VORSTENBOSCH
OPGEHELDERD.

In het jaar 1933werd in den nacht van 6 op 7
Mei in het gehucht Vorstenbosch bij Veghel een
70-jarige man, C. v. d. Burgt genaamd, van zijn
spaarduitjes beroofd,
In April te voren was een goed gekleede

dame bij Van der Burgt gekomen, die zich
uitgaf voor antiquaire en hem vroeg eenig
antiek te verkoopen. Voor een paar waardelooze
.bordjes bood zij hem zes gulden. Toen het op
betalen aankwam gaf zij den ouden man een
biljet van 25 ghlden. Terwijl hij het geld wis-
selde, heeft de "dame" kans gezien de kast na

I te snuffelen, waarin zij in kranten gewikkeld
f 600 vond, die door haar werden buitgemaakt.
Hoewel de politie aanstonds nadat de besto-

lene het geld miste, pogingen in het werk stelde
de dievegge op te sporen, slaagde zij er niet in
haar te arresteeren.I Den grijsaard, die alleen woonde, werd aan-

i geraden, zijn spaarduitjes naar de spaarbank
te brengen, doch hij sloeg ongelukkigerwijs
dezen raad in den wind.
In bovengenoemden Meinacht werd hij door

gestommel in zijn huis uit zijn slaap gewekt
en zag voor zich drie mannen, die zijn geld

. opeischten. Zij trokken den ouden man van zijn
legerstede, bonden hem en beletten hem te
schreeuwen door het beddegoed over hem heen
te werpen.
De buit der roovers, die heel het huisje

onderstboven zetten, bestond toen uit een zil-
veren horloge met ketting en 700 gulden.

Het is de marechaussee uit Oss thans gelukt
o~k in deze zaak licht te ontsteken. Gisteren
werd n.l. gearresteerd de 25-jarige F. v. d. W.,

bijgenaamd "de Brommert", die sedert enkele
dagen ~it de gevangenis was ontslagen. Ten
overstaan van de marechaussee heeft hij een

volledige b~kentenis afgelegd..
Als zijn mededaders wees hij aan P. de B.,

die thans tot 15 jaar gevangenisstraf is ver-
oordeeld, en ook den door dezen vermoorden
G. de B.
Of er verband bestond tusschen dit. drietal

en de zoogenaamde antiquaire, daarover wensch-
te de politie zich gisteren .nog niet uit te laten.
Van de W. zal met den ouden man worden

geconfronteerd in het Liefd-egesticht der Eerw.
Zusters te Veghel; waar de man sinds de beroo-
ving, die hem ar zijn geld Kostte, een liefderijke
verpleging geniet. . . . .. .

PROVINCIAAL NIEUWS

WEER EEN ROOFOVERVAL
OPGEHELDERD.

De marechausseete 0815 doet de
zooveelste arrestatie,

In verband met een roofoverval te Vor-
stenbosch van twee jaren geleden, heeft de
Kon. Marechaussee te Oss den 25-jarigen
F. v. d. W., bijgenaamd "de Brommert", ge-
arresteerd. Hij heeft al een volledige beken-
tenis afgelegd.

In den nacht van 6 op 7 Mei 1933 overvielen
drie ..manne.n den 70-jarigen C., v. d. Burgt die
In ZI.1? woning te Vorstenbosch te slapen lag. De
b~ndietel1' trokken .:den ouden man uit bed en
hielden hem zoo in bedwang, dat hij niet om
hulp kon roepen. Daarna doorzochten zij het
heele huis. en verdwenen met ongeveer zeven-
honderd gulden en een zilveren. horloge. .

, Bij zijn bekenlenisheeft de gearresteerde v. d.
W.' als' ziJn mededaders aangewezen Piet en
Gerrrt de Bie, den dader en. hetslachtoffer van
de beruchte moordzaak.

Van de W. zal numet den ouden man worden
1geconfr~nt~erd in het.Liefdegesticht te Veghel,
. waar hIJ slOds de berooving, waardoor hij zijn'
1aats·te geld verloor, is opgenomen.' .

Een diefstal ging vooraf.

..Door deze berooving was v. d.· B. in korten
tijd voor de tweede maal: bestolen. Kort voor
den overval stal een vrouw hij hem een bedrag
van zes' honderd gulden. Wellicht bestaat er
, tus~~hen beide een nauw verband, dat door de
Ipolitie wordt onderzocht.
, In de ma~nd tevoren was n.I. een goedgeklee-

de .dam~ bIJ v. d. Burgt gekomen, die zich als
antiquaire .voordeed. Zij kwam bij den ouden
man eens kijken, of hij oude snuisterijen van
waarde bezat. " .1 . Hoewel zij dit niet ontdekte, bood zij voor een
Ipaar onnoozele bordjes f 6.- en gaf een' biljet
van. f ?5.-om v. d. Burg voor het wisselen van
geld. UIt de kamer te lateu gaan .

DIt lukte haar en zij kon haar slag slaan; In
een ommezien had zij uit een kast een pakje ge-
haald, dat in krantenpapier f 600.- bevatte.
Daarmee verdween zij. .

~e pOlipe,slaagde er niet in haar op te sporen.
Toen dit gebeurd' was, heeft men den ouden

man aangeraden, het geld, dat hij nog had op 1
de spaarbank te brengen. Dat hij dit toen 'niet
deed, heeft hem enkele weken later leelijk . ge- j
dupeerd. ' 1
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J_ P_ Ceelen, de favoriet der Brabantsche
'wielerbanen, die bekend heeft schuldig te zijn
aan de misdrijven die den laatsten tijd in Oss

en omgeving zijn gepleegd.

De bekentenis van de Ossehen misdadiger Ceelen, die opzierubarende verklaringen heeft
afgelegd waardoor tal van zware misdrijven in de omgeving van Oss zijn opgehelderd,
is een fraai succes voor de marechaussee. V.l.n.r. wachtmeester v. d. Weerd, opperwacht-
meester Mintjes (br igade-commandant te Os s) en wachtmeester Di Gier, voor wie de

moordenaar zÎjn bekentenis heeft afgelegd.



DE ONTHULLJ.Ntif;,N orr OSS.
De correspondent van de N. R. C. te

Oss meldt nog:
Zaterdag is de wielrenner J. C. uit

Oss, die door zijn opzienbarende beken-
tenissen voor zoo vele leden van het
Ossche milieu de poorten der gevan-
genis heeft geopend, gevankelijk naar
's-Hertogenbosch overgebracht, waar hij
in het huis van bewaring is opgesloten.
Alvorens hij daarheen werd getranspor-
teerd heeft hij voor de marecha ussee te l
Oss 'nog . eenlge verklaringen afgelegd, I'

met het gevolg, dat opnieuween berucht
lid van de Ossche bende in handen der '1

politie is gevallen. .
everklaarde n.l, dat bij verscheidene

door hem gepleegde misdaden, w.o. de I
overval met berooving te Màriaheide, A.
H. bijgenaamd ..de dikke Toon de Soep", I
als medeplichtige is opgetreden. Men
verwarre dezen A. H. niet. met zijn neef,
die denzelfden naam draagt,. doch in
den volksmond wordt aangeduid als "de
jonge Toon de Soep". ~?k deze laatste
was lid van de bende; hl] was o.a. mede-
plichtig aan den .. ~oor~ met roof te
Oyen, hetgeen hIJ inmïddels heeft be-
kend ..
De' dikke Toon de Soep" heeft een

werkz~m aandeel gehad In. den over-
val met berooving te Mariah~~de: Met
zijn kolossaal lichaam heeft hIJ ZIch op
den kassier van de Boerenleenbank ge-
worpen en. hem aldus in b~dwan~ ge-
houden. Zijn eonfraters konden ll~tuS-
schen .de buit· van f 1600 bemachtigen.
Ook is thans aan het. licht gekomen

dat deze verdachte een groote ro~ he~it
gespeeld bij de talrijke brandstl??tm-
gen. Hieronder neemt de brand bIJ den
landbouwer van D. aan den Ber~hem-
schen weg een voorname plaats. m, H.,
de dikke Toon de Soep" en eenige an-

dere leden van de bende, stichtten d~~
Zondagsavonds brand in de boerderil
van v. D. Het vuur sloeg over naar ty.'~e
naburige huizen, zoodat . in een mmi-
mum van tijd drie perceelen afbrand-
den. Van de verwarring maa~ten ~e
dieven gebruik om in een naburig hu~s,
dat door de bewoners was verlaten, m

te breken en een bedrag aan geld te
stelen. Eenige medeplichtigan ..verleen-
den aan de familie van P. hun hulp" bij
het redden van den inboedel, met· het
gevolg, dat nagenoeg alles op onna-
speurlijke wijze verdween. .
De bende heeft met deze brandstich-

ting drie vliegen in één klap geslagen,
want het geheel was 'bovendien .als
wraakneming bedoeld op de familie v.
D., die haar schuurtje wel eens beschik-
baar had gesteld aan de politie.
. Naar verluidt, zou de verdachte ook,
in opdracht van derden, het paviljoen
van het Gemeentelijk Sportpark te Oss
in brand hebben gestoken.
Op het oosenbus vertoeft H. in de

strafgevangenis te 's-Hertogenbosch,
waar hij gevangenisstraf ondergaat
wegens ernstig verzet tegen de politie.
Onlangs ging hij in een der hoofdstra-
ten van Oss onverhoeds twee' mare-
chausee's te lijf. Hij sloeg een der
politiemannen tegen den grond en rukte
den ander de kepi van het hoofd. Onder
hevig verzet werd hij toen gearresteerd.
De arrestant is in verband met de I

verklaringen van C., dànig aan den tand '
gevoeld, doch hLi blLift onverschillig en
brutaal het hem ten laste gelegde ont-
kennen. . '.. .
P. de B., den Brus en De SIJP, die in

de marechausseekazerne t~ Veghel wa-
ren opgesloten, zUn naar het huis van
bewaring té 's-Hertogenbosch overge-
bracht. Ook de assuradeur C. uit .~il-
burg is ter beschikking van den offICIer
van justitie te 's-Hertogenbosch gesteld.

Provinciaal Nieuws.

DE ARRESTATm TE OSS.
In verband met de arrestatle van den

Brommert vernemen wij dat vandaag)
deze verdachte naar Vorstenbosch wordt
overgebracht ter eonfrontatle. Van be-
kennen. zooals o.a. de N.R,C, meldde, is
echter nog geen sprake zooale - onze
correspondent mededeelt



Provinciale Noordbrabant

Stadsnieuws.
DE OSSCHE ROOVERSBENDE.

iWij vernemen dat Woensdagmiddag de
Ossche wielrenner C. in verband met zijn
bekentenis ter zake roofovervallen en
orandstdchbingen, naar Veghel is ge-
transporteerd.
Ook de drie arrestanten van Dinsdag

- men zie het verslag - worden in
:Veghel e.o. ter confrontatie voorgeleid.

- Hedennamiddag werd de gedeti-
neerde J. C., wielrenner te Oss, door on-
Ze marechaussées naar het huis van,
onzen dorpsgenoot den heer Willem
Bouman geleid ter confrontatie. Zooals
rnen weet werd daar verleden jaar een
roofoverval gepleegd.

DE ROP!OVERVALTE UD~N iN 1934.

In verband met de verleden jaar te Uden
plaats gehad hebbende roofoverval werd de in
het Huis van Bewaring gedetineerde J. C., ama-
teur-wielrenner te Oss, voor onderzoek naar
Uden overgebracht.
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'INIEUWE ONTHULLING
OVER DE BENDE

TE OSS.

FEITENMATERIAAL TEGEN
"DE BRUS".

Leverancier van gesmokkelde
wapenen en inbrekers-

werktuigen.
OSS, 3 Juni. - Het onderzoek der

Kon. Marechaussee te Oss heeft we-
derom nieuwe onthullingen betref-
fende de Ossche misdadigersbende
opgeleverd. Het is thans gebleken,
dat v. d. Heuvel, bijgenaamd de Brus,
die in verband met den roofoverval
te Mariaheide in voorarrest zit, de
bende van vuurwapens heeft voor-
zien. De Brus stond in relatie met
wapensmokkelaars. terwijl hij zich
zelf ook aan smokkelarij van revol-
vers moet hebben schuldig gemaakt.
In zijn woning werden geregeld nach-
telijke bijeenkomsten gehouden. waar
de plannen der Ossche misdadigers-
bende werden gesmeed.

V. d. H., die een handel drijft in bouwmate-
, rialen, was i<1het bezit van een vrachtauto,

waarmede hij de bende goede diensten heeft
bewezen. Hij vervaardigde eigenhandig de in-
br ekerswer ktutgen, waarvan de bandieten zich
bedienden. Ook trad hij op als heler.
V. d. H., die zich ook meermalen aan chan-

tage heeft schuldig gemaakt, placht zoo geraf-
fineerd te werk te gaan, dat het voor de politie
uiterst moeü.Ik is geweest hem te pakken te
krij gen. Wel werd hij verschillende malen
wegens strafbare feiten in arrest gesteld, doch

- telkens moest hij wegens gebrek aan' bewijs in
vrijheid worden gesteld. Th an s z ij n e c h-

- ter zooveel bewijzen tegen hem
verzameld, dat hij den dans niet

3 zal 0 n t s p rin gen.
Voorts is ook aan het licht gekomen, dat be-

1 halve de assuradeur K. uit Tilburg, thans' ver-
blijf houdende in de marechaussee-kazerne te
Uden, ook een verzekeringsinspecteur uit Nij-
megen de behulpzame hand aan de bende moet
hebben geboden. Zijn arr-estatie wordt ook ver-
wacht.
Mr. baron Speyart van Woerden, procureur-

generaal bij het gerechtshof te 's-Hertogen-
bosch, heeft nadat de huldiging der brigade in
de marechaussee-kazerne was geschied, met
opperwachtmeester Mintjes en wachtmeester
De Gier een bezoek gebracht aan de plaatsen
waar de ernstigste misdrijven hebben plaats
gehad. Op de plekken waar v. d. Pas en G. de
Bie den dood vonden, werd geruimen tijd ver-
toefd.
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DE BENDE VAN OSS.
Het ,tta1zdeelvan den "ouden Toon de
Soep", Peer de Bie en "den Brus",

Nieuwe arreetaties te verwachten;

Nu, dank zij het succesvol streven van de
Kon. Maréchaussée te Oss, de volkomen déhacle
van het Ossche milieu een voldongen feit is
geworden en de ernstige misdrijven der laatste
jaren, in het volle licht der openbaarheid kun-
nen worden gebracht, ontbreekt het niet aan
verrassende onthullingen.

De wielrenner J. C., de groote misdadiger,
die gekweld door ernstige gewetenswroeging
en bitter berouw, zijn wandaden aan de. poli.
tie heeft bekend, heeft alvorens hij Zaterdag
naar de strafgevangenis te 's-Hertogenbosch
werd overgebracht, voor de Kon. Marèchaussèe
nog eènige waardevolle verklaringen afgelegd.
Hij heeft n ..1. nog een medeplichtige aangewe-
zen, die tot dusverre nog steeds veilig buiten
schot is gebleven, n.l. A. H., beter bekend onder
zijn hijnaam "De dikke Toon de Soep".

Men verwarre dezen persoon niet met zij.n
neef, die precies denzelfden naam draagt, doch
ter plaatse steeds als de Jonge Toon de Soep
wordt aangeduid. Deze laatste, die eveneens lid
uitmaakte van de Ossche bende, werd door de
diverse verklaringen van zijn confraters zoo-
danigTn het nauw gebracht, dat hij 'reeds een
volledige bekentenis heeft afgelegd.

De diltke ."Toon de Soep", die nu door C.
eveneens als" medeplichtige is aangewezen, is
door deze bekentenis in een lastig parket ge-
raakt. Hij is een uiterst merkwaardige figuur
in de ,ge_schiedenis der Ossche criminaliteit. In
weerwil, van het f eit, dat men te Oss er van
overtur~d' was, dat hij in de vele ernstige mis-
drijven, de hand moest hebben gehad, wist hij
toch steeds door de mazen van het net heen te
glippen. Ofschoon hij vele malen werd aange-
houden, moest de politie hem geregeld weer I
wegens gebrek aan bewijs op vrije voeten la-
ten. Dèrlikke Toon de Soep is voor geen klein-
tje vervaard en dat blijkt wel uit het feit, dat
hij nog onlangs, in het centrum van Oss twee
manschappen van de Maréchaussée overmoedig
te lijf ging. Hij sloeg een van de politiemannen
tegen den grond en sloeg den anderen de kepi I

van het hoofd, Onder hevig verzet werd hij
tenslotte gearresteerd. Voor dit feit ondergaat
hij thans zijn straf in de gevangenis te 's-Her-
togenhosch, terwijl het er thans niet naar uit-
ziet, dat hij spoedig weer in Oss zal tèrugkee-
l'en.

Volgeus .de verklaringen van C., zou de Soep
een werkzaam aandeel hebben gehad in de ge-
ruchtmakende 'roofoverval te Mariaheide, waar
de kassier van de Boerenleenbank van een be"
drag viiti f 1600.- werd beroofd. De dikke Toon
de Soep heeft zich met zijn zwaar lichaam op
den kassier geworpen en het slachtoffer aldus 1
in bedwang gehouden. Bovendien zon hij er
niet weini~ toe hehnen medegewerkt, dat te Oss
en omgevmg nagenoeg elke Zondag de rooce
haan kraaide. Hij zou als betaalde hrandstichter ]
ó.a. in dierist hebben gestaan van den assura-
deur K. uit Uden en zou bovendien nog ver-
schillende andere karweitjes hebben opgeknapt
w.o. de brandstichtingen in. de boerderij van
v. D. aa.ri den Berghemschen weg en het pavil-
joen (dez.g. consumptietent) op het Gemeente-
lijk Sportpark te Oss. Velen zullen zich dezen
laatsten pi'and nog herinneren. Het paviljoen
was In=een oogwenk in een vuurzee veranderd
en hevig knallend sprongen de asbestplaten
van de dakbedekking uitéén. Met de bï-anëstieh-
ting bij .Y. D. heeft men drie vliegen irróén ,klap
geslagen. Van .de ver-warr-Ing werd gebruik ge~
maakt, om een buurman van een geldsbedrag
te herooveri, verder verdween het huisraad van
v, D, hij "de .f#.dding" ,op .Wluaspeurlijke wij.ze,
terwijl de bende bov~n,dien wraak nam op de
familie ". D_ omdat zij op goeden voet met de
politie st-Ond eli wel eens een schuurtje als
schuilplaats' aan de politieagenten had afge-
staan,

De verdachte is in de strafgevangems te
·s-Hertogel1bosch aan een streng verhoor onder-
worpen, doch, hij neemt een halsstarrige hou-
ding aan en' blijft ontkennen. Getrouw aan de
Ossche gewoonte hult hij .zich in een hardnek-
kig stilzwijgen. Het is dan ook niet te verwach-
ten, dat hij het hem ten laste gelegde zal be-
kennen. Er is evenwel zooveel bezwarend be-
wijsmateriaal tegen hem verzameld, dat ook hij
zal moeten capituleer-en en zijn veroordeeling
ongetwijfeld zal volgen.

Het onderzoek van de .Maréchaussée in al
deze diverse zaken heeft nog verschi llende
nieuwe. 'ge:Z;Ïebtspunten opgeleverd. Het is nu
weT'degelijk aan het Jicht gekomen, dat Peerde
Bie als de vader van de Ossche misdadigers
kan worden .beschouwd, Een der bendeleden
heeft zelfs voor de Maréchaussées verklaard,
dat zij aan Peer de Bie de belofte hadden ge-
daan, dm, ingeval men bij nachtelijke rooftoch-
ten door' p@lîtie'in het nauw gebracht zou wor-
den, men onherroepelijk de politie zod neer-
schietem· Behalve zijn overval op de loonafdee-
ling der" Philipsfahrieken, heeft Peer de Bie,
die ee~' misdadiger v.~n:professie i~.' een gr?Qt
aantal inbraken op Zijn geweten. HIJ legde Zich
speciaal lpe 'çp zuivelfabrieken en had deswege
reeds e'eh groet aantal veroordeelingen achter
den rug: Mln de, 'jongere generatie gaf hij les-
sen, om- hen terdege in het vak te bekwamen.

Voorts .heeft het 'onderzoek voor den Brus,
een der andere verdachten van den roofoverval
te Mariaheide, weinig fr-aais opgeleverd . .Men
heeft n.l. ontdekt, dat de Brus inbrekerswerk-
tuigen voor de bende eigenhandig heeft ver-,
vaardigd. Vroeger exploiteerde hij met zijn va-
der eert. kroegje, dat e, enwel door de justitie
werd gesloten. Dit 40-jarig bendelid dreef z.g.
een handel in bouwmaterialen, waarvoor hij
een vrachtauto had aangeschaft. In werkelijk-
heid gebruikte hij deze auto om buit te ver-
voeren. Hij stond in nauw contact met revolver-
smokkelaars en hij voorzag de bende dan ook
van vuurwapens. Bovendien trad hij als heler
op, voornamelijk bij kippendiefstallen. Duizen-
den gestolen kippetjes zijn door zijn handen ge-
gaan. Hij is een uiterst geraffineerd misdadiger.
Herhaaldelijk werd hij .door de politie gegre-
pen en zelfs voor den 'Officier van. Jnstitie ge-
leid. Men had' echter' nooit bewijzen tegen hem,
zoodat bij steeds den dans wist te ontspringen.
Door de; bekentenissen van C. is eindelijk ook
deze man, in de handel'. der politie gevallen.

Voorts is de Maréchaussée heden nog een
persoon op het spoor' gekomen, die· in nauw
contact met de .bende .heeft gestaan. Het betreft
hier een inspecteur van een verzekeringsmaat-
schappij te Nijmegen; die de bende waardevolle
aanwijzingen .moet hebben verstrekt. Zijn
arrestatle wordt verwacht. De Maréchaussée is
thans doende bewijsmateriaal te verzamelen
tegen een' groet aantal personen, die Zich aan
verschillende strafbare handelingen hebben
schuldig' gemaakt, Men kan dus nog' meerdere
arrestatles tegemoetzi en. . . .

Nader vernemen wij, dat de assuradeur K.
thans voór de Maréchaussée te Uden een beken-
tenis heeft af'gelegd. Hij zal ter beschikking van
den Officier van Justitie te 's-Hertogenbosch
worden gesteld.



De groote schoonmaak
duurt voort.

Opnieuween berucht inbreker
gearresteerd.

Nog meerdere arrestatles verwacht.

AI Ianger hoe meer gaat net er naar nitzien,
dat de geheele bende, die Oostelijk Noord-Bra-
bant sinds jaren onveilig maakte, door de groo-
te activiteit der Kon. Marechaussee, zal worden
uitgeroeid.
De vele arrestatles die vorige week hebben

plaats gehad, zijn thans gevolgd door een niet
mlnder opzienbarende arrestatie, n.l. die van
Frans v. d. Wetering, beter bekend onder den
naam van "den Brommerd",
Deze wordt ervan verdacht deel te hebben

genomen aan den roofoverval te Vorstenbosch
bij Veghel. In den nacht van 6 op 7 Mei 1933
werd de alleenwonende landbouwer v. d.
Burcht, die toen reeds 70 jaren was, midden
in den nacht wakker van gestommel in zijn
huis. Toen hij overeind kwam, zag hij tegenover
zich 3 of 4 gemaskerde bandieten, die hem
dwongen de plaats aan te duiden, waar hij
zijn spaarduitjes had verborgen. Toen de man
daaraan niet aanstonds voldeed wierpen de
onverlaten zich onverhoeds op den grijsaard,
duwden hem een prop in den mond en bonden
hem aan voeten en handen en wierpen hem
toen tegen den grond. Daarop werd de leger-
stede doorzocht, waarvoor al het beddegoed
op den man werd gegooid, die door den zwa-
ren last dreigde te verstikken. Uiteindelijk von-
den z.ij aan het voeteinde van het bed de
broek van den landbouwer, waarin zij zijn
porternonnaie, inhoudende een bedrag van 380
gulden, vonden. Met deze buit maakten zij zich
uit de voeten, hun slachtoffer aan zijn lot over-
latend. Na veel moeite slaagde v. d. Burcht erin
zich onder zijn zware last nit te werken en al
kruipende de plaats te bereiken, waar een mes
lag.
Hiermee kon hij zich tenslotte bevrijden, waar-
na hij zich aanstonds naar zijn zoon begaf, die
enkele huizen verder woonde. Nadat hij deze
van het gebeurde in kennis had gesteld spoed-
de zijn zoon zich onmiddellijk naar de mare-
chausseekazerne te Veghel ten einde deze er-
van in kennis te stellen. Aanstonds werd een
zeer uitgebreid onderzoek ingesteld, do-ch de
verdwenen spaarduitjes werden niet terugge-
vonden.

Deze inbraak scheen verband te houden met
een anderen inbraak, die enkele weken tevoren
had plaats gehad bij denzelfden landbouwer.
Daags na Paschen kwam er een net gekleede
vrouw bij v. d. Burcht aan de deur en vroeg
hem of hij soms nog antiek te koop had. De
boer 'toonde haar enkele porceleinen bordjes
waarop de dame te kennen gaf, dat z~i daar-
voor 6 gulden wilde geven. De boer, die zich
met dit bedrag kon >.;creerugen, sloot de koop,
w"Iardp'de vrouween bankbiljet van 25 gulden
gaf. De boer ging naar de kamer, om het geld
te gaan wisselen. De vrouw volgde hem en be-
gon in de kast. te zoeken z, g. of ze nog meer
antiek kon vinden. Na eenigen tijd ging zi]
heen en wilde de boer zijn 6 gulden in de kast
gaan leggen, toen hij plotseling tot de ontdek-
king kwam dat een zakje met geld (400 gulden)
was verdwenen. Aanstonds begreep hij dat hij
door de vrouw was beetgenomen en dat deze
zijn geld had ontvreemd. Alhoewel de man aan
de Kon. Mar. te Veghel een vrij behoorlijk sig-
nalement kon opgeven, is zij er nooit in ge-
slaagd deze vrouw te arresteeren. Vermoedt
wordt echter, dat zij in contact stond met de
leden van het beruchte millieu.

Nu de ban van zwijgzaamheid roo zachtjes
aan gebroken schijnt te zijn, worden den Kon.
Marechaussees dagelijks nieuwe aanwijzingen
verstrekt, die kunnen leiden tot nieuwe ophel-
dering van nog andere misdrijven, die in deze
streek zijn gepleegd. Deze aanwijzingen hebben
geleid tot arrestatie van v. d. Wetering, die
evenwel met groote hardnekkigheid het ten
laste gelegde blijft ontkennen. Als zijn mede-
plichtigen werden aangewezen Piet de Bie, die
veroordeeld ;s tot 15 jaar gevangenisstraf we-
gens moord op zijn neef Gerrit de Bie, en den
vermoorden Gerrit de Bie.

Piet de Bie blUft ook dit misdrijf ontkennen.
. F. v. d. W., die zooals bekend herhaalde ma-

len verdacht is geweest van ernstige misdrij-
ven, werd Woensdagmorgen op transport naar
Veghel gesteld, ten einde aldaar ter plaatse
te worden geconfronteerd, Vandaar uit zal hij
ter confrontatie met v, d. Burcht naar Heerlen
worden overgebracht. _
Voor de vele feiten, waarvan v, d. W. werd

verdacht, kan o.m. worden genoemd de moord
op Gerrit de Bie. Ongeveer een maand na de-
zen gruwelijken moord, kwam het Parket uit
den Bosch voor den zooveelsten keer naar Oss,
ten einde gegevens te verzamelen, die konden
\ leiden tot arrestatle van den dader. Ovm, werd

) ~ - .
toen huiszoeking ver-richt hij v: d. W. en w~/·
den daarbj] enkele k~eedingstukken en eemge
rijwielonderdeel!en, die mat bloed besmeurd
waren in beslag genomen. Hij zelf werd gear-
resteerd en in de kazerne aan een langdurig
verhoor onderworpen. Na oenige dagen moest
hij wegens gebrek aan bewijs op vrije voeten
Woorden gesteld. Een tijd later werd hij even-
wel gearresteerd wegens kippendiefstal en on-
langs werd hij nit de gevangenis ontslagen,
zoodat zijn vrijheid niet van laugen duur is
geweest.
Het onderzoek wordt met groote kracht

voortgezet en men hoopt erin te slagen, ook
te kunnen overgaan tot de arrestatle van de
vrouw, die v. d. Burcht van 400 gulden beroof-
de.

WEER EEN NIEUWE ARRESTATIE.
§ Nu eenmaal de groote ban van zwijgzaam-

heid onder de leden van het millieu is, verbro-
ken, zal het de Kon. Marechaussee gaan geluk-
ken licht te brengen in al de duistere zaken, die
zich in de af'geloopen jaren in Oss en omgeving
hebben afgespeeld. Reeds vele arrestaties zijn
in de afgeloopen weken verricht en het laat
zich aanzien, dat nog meerdere arrestaties zul-
len volgen. Steeds nieuwe aanwijzingen komen
thans bij de ~on. Mar. binnen, waardoor het
mogelijk zal worden, dat alle leden van het mil-
lieu achter slot en grendel zullen worden ge-
zet. Onvermoeid gaat d~ brigade der Kon. Mar.
dan ook voort met het onderzoek naar de vele
misdrijven, die tot nu onopgehelderd waren,
totdat alle tot volle klaarheid gebracht zullen
zijn.

Naar wij thans vernemen, is ook den roof-
overval op het bejaarde echtpaar L. van Ber-
gen in de Kapelstraat opgehelderd. Zooals men
zich misschien zal herinneren werd deze over-
val gepleegd op Driekoningenavond van het vo-
rig jaar. Te goed 6 uur verliet de dochter des
huizes even de woning ten einde in de stad
boodschappen te gaan doen. Nauwelijks was zij
vertrokken of 3 gemaskerde bandieten slopen
door de achterdeur de keuken binnen. Daar
was juist de oude vrouw bezig met het verrich,
ten harcr werkzaamheden. Een van de bandie-
ten greep haar vast, terwijl de anderen doorlie-
pen naar de karner, alwaar de oude man rustig
de krant zat te lezen. Nog voordat hij zich re-
kenschap kon geven van hetgeen in zijn woning
gebeurde, werd hem een prop in den mond ge-

straat te .begeven, zoodat zij eerst den velgenden
dag aangifte hij de Pl)litie gingen doen, hetgeen
natuurlijk een groote handicap was voor het
onderzoek. Men slaagde er dan ook niet in de
daders op te sporen.
Thans zal deze zaak echter tot klaarheid wor-

den gebracht. Uit de ~ekentenissen van een der
reeds gearresteerden is gebleken, dat een zekere
Sch, wonende op den Boonakker hieraan me.:
deplichtig is gtweest. Woensdagavond werd hij
door de Kon. Mar. gearresteerd en naar de ka-
zerne overgebracht, ~och hij ontkende tijdens
zijn verhoor hardnekkig het hem ten laste geleg-
de. Hij wordt even~el in arrest gehouden en
zal met de beide oudjes worden geconfronteerd.
In verband met de komende gebeurtenissen is

het niet gewenscht dat meerdere publicaties ge-
schieden. Vast staat evenwel, dat nog meerdere
arrestaties zullen volgen.

Over F. v. d. W., die ter confrontatie naar
Veghel werd overgebracht, vernemen wij, dat
dit den geheelen WoenSdag in beslag heeft ge-
nomen. Hij 1lijft hardnekkig ontkennen, [doch'
zal naar Heerlen worden overgebracht om met
den ouden v. cl. Burcht, die daar bij zijn zoon op
vacantie is; te worden geconfronteerd
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duwd, Aanvankelijk verzette hij zich hiertegen,
doch spoedig bleek, dat hij niet tegen zijn telä-
gers was opgewassen. Hierop werd de man in
een hoek van de kamer geslingerd en eischten
de onverlaten zijn geld op. Toevallig had de
man juist enkele dagen tevoren zijn geld naar
de spaarbank gebracht. Dit geloofdan zij na-
tuurlijk niet waarop zij het geheele huis gingen
doorzoeken. Kasten en laden werden geforceerd
de bedden werden leeggehaald, doch er werd
geen geld gevonden, zoodat zij zonder buit
moesten afzwaaien. De be~dé oudjes, die begrij-
pelijker wijze danig waren geschrokken, hadden
bovendien nog talrijke verwondingen opgeloo-
pen.
Des avonds durfden zij zich niet meer op
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Ossche brigade zet haar
zuivering voort.

,De Hrommert", die met Piet en Gerrit
de Bie den roofoverval te Veghel

pleegde, in arrest.
(Van onzen correspondent).

OSS, 4 Juni, De Koninklijke
marechaussee heeft wederom een ern-
stig misdrijf, een roofoverval twee jaar
geleden te Veghel gepleegd, tot klaar-
heid weten te brengen. Vanavond
heeft men een der daders van dezen
brutalen nachtelijken roofoverval op
den hoogbejaarden en alleenwonenden
landbouwer v. d. Burgt te Veghel, den
25-jarigen Ossenaar F: v. d. W., bijge-
naamd "den Brommert", gearresteerd.

Te zamen met Piet de Bie en den het vorige
jaar vermoorden Gerrit de Bie blijkt v. d. W. ~
: in den nacht van 6 op 7 Mei 1933 het huis van
den grijsaard te zijn binnengedrongen.

ZU droegen maskers voor het gelaat, over-
vielen den ouden man in zijn bedstede en bon-
den het slachtoffer aan handen en voeten. Het
misdadige trio doorzocht daarna de woning,
richtte daarbij een groote wanorde aan en be-
roofde den ouden v. d. Burgt van zijn spaar-
centjes, een bedrag, van circa 700 gulden. Door
een raampje in het achterhuis ontkwamen de
roovers in de duisternis. De marechaussee uit
Veghel speurde vruchteloos naar de daders.
Men vermoedde echter ook toen reeds dat het
een beruchte Ossche bende was geweest, die
hier haar slag bad geslagen. Nasporingen met
behulp van een befaamden speurhond leverden
geen resultaat op.

Thans na twee jaren heeft de Ossche bri-
gade kans gezien ook deze wandaad op te
helderen.

Den Brommert, een zoon van oppassende
ouders, is de hoofddader geweest van den over-
val. Hij verkeerde veel in het beruchte milieu
en hield zich vaak met Piet de Bie op. Nooit
heeft echter Iemand kunnen vermoeden, dat
ook de jeugdige Gerrit de Bie, die eenige maan-
den na den Veghelschen overval door zijn neef
Piet op beestachtige wijze werd vermoord, zich
schuldig maakte aan dit soort misdrijven. Ger-
rit de Bie Is eenigen tijd te Veghel in dienstbe-
trekking geweest en onder die omstandigheden
schijnt hij er van op de hoogte te zijn geko-
men dat de oude landbouwer v. d. Burgt zijn
geld In huis placht te bewaren. Hij heeft dit
bij de een of andere gelegenheid eens aan zijn
neef Piet de Bie verteld en gezamenlijk heeft
, men toen besloten om den ouden man te be-
I roeven. De Brommert wordt nog van meerderej feiten verdacht. Hoofdzakelijk zouden dit in-
braken zijn geweest. Hij zal naar Veghel wor-
den overgebracht om t_er plaatse door de ma-)
rechaussee te worden gehoord.



ëH'}'Cöüranl ?Maanda,-
daar geconfronteerd te worden met '
de beroofden, . I
Bovendien kan men zeer, binnenkort ,

in Oss nog énkele arrestatles verwach-
ten, die ongetwijfeld groet öpzlen zul-
len baren. De bevolking wacht thans
m~t' spanning '®.:Wàt 'no~ 'te gebeuren

. staat. '
'De "Maand~gmorgen" meldt. dat uit

het onderzoek der marechaussée Is ko-
men vast te staan, dat Peer de B. als het
noord der Osschs bende kan worden be-
schouwd. Hij gaf den anderen les in het
vak. De-Brus heeft de inbrekerswerktui-
gen voor de bende zelf vervaardigd. Hij
llaÇl een vrachtauto, die hij gebruikte
om de buit te "ervoeren. Hij stond in
nauwe relatie rnet: revolversmokkelaars
en voorzag de bende dan ook van vuur-
wapens. Bovendien tJ<a,dhij als heler op,
voornamelijk bij kippendterstaüen. Dui-
zenden gestolen kippetjes zijn door zijn
hallden gegaa~.. .'
Voorts' is de marechaussée gisteren

nog een persoon op het' spoor gekomen,
die in n'auw contact met' de bende
heeft gestaan. Het betreft hier een in-
specteur vail een 'veraekermgsmaat-
schappi] te Nijmegen, die de bende
waardevolle aanwijzingen moet hebben
verstrekt; ....Zijn -arreatatte wordt ver-
wacht. De"maréchausSée is thans doende
bewijsmaterfaal ,te versamelen tegen een
groot aantal personen, die zich aan ver-
schillende strafbare handelingen hebber;
sChuHlig gemaakt. Men kan dus nog
meerdere arrestatres tegemoet zien.
Nader verneemt hét: blad, dat'de 'as-

suradeur K. thans voor de maréehaussée
te Uden een' bekentenis heeft afgelegd.

,-;'1 -



DE. INBRAAK TE VEGHEL.
Door de marechaussee uit Veghel in

samenwerking met die uit Oss werden
voor den heer Officier van Justitie al·
hier geleid: L. A. v. d. :H., 42 jaar, koop...'
man te Heesch, P. J. de B., 41 jaar, ar-
beider te Oss, L. de V., 34 jaar, arbeider
te Oss en A. J. H., 32 jaar, arbeider te
Oss, allen als verdacht van in,btaak te"
Veghel in den nacht van 16 op 17 Maart
1935. Zij. zijn in het Huis vsn Bewaring
ingesloten. I

DE GEWEZEN ASSISTENT.
STATIONSCHEF UIT UDEN.

Door de marechaussee uit Uden werd
voor den heer Officier van Justitie al-
hier geleid Th. J. L. K., 45 jaar, gewezen
assistent-stationschef te Uden, thans
verzekeringsagent te Tilburg, als ver-
dacht van het geven Van inlichtinge;n
aan de' inbrekersbende uiLOss t.ot het
plegen ,van inbraken. .
Na door den heer Rechter-Commissaris

te zUn gehoord is hij ingesl~en in, het
L Huis van Bewaring ~lhier.

I
De inbraak te Veghel.

USSCHE BENDELEDEN IN
:VOORARREST.

Door de Marechaussee uit Veghel in samen-
werking met die uit Oss werden voor den heer
Officier van Justitie alhier geleid: L. A. v. d.
H. 42 jaar, koopman te Heesch, P. J. de B. 41 '
jaar, L. d. V. 34 jaar, A. J. H. 32 jaar arbeiders
te Oss, allen als verdacht van inbraak te Veghel
in den nacht van 16 op 17 Maart 1935.

De gewezen assistent stationchef
uit Uden.

Dool" de Marechaussee uit U den werd voor
I den heer Officier van justitie alhier geleid:
Th. J. L. K. 45 jaar gewezen assistent station-
chef te -Uden, thans verzekeringsagent 'te Til-
burg, als verdacht van het geven van inlichtin-
gen aan de inbrekersbende uit Oss tot het ple-
gen van inbraken.

Na door den heer rechter-commissaris te zijn
gehoord werden alle 5 verdachten ingesloten
in het Huis van Bewaring alhier._-

OVERGEBRACHT.
§ Naar wij van bevoegde zijde verne~en zij.

Zaterdagmorgen J. Ceelen en A. !fend_rlks, d,1
in de Marechaussée kazerne alhier In arre;
werden gehoudei. naar Den Bosch overgr
bracht en ingesloten in het huis van hews
ring.

Abusief schijnt in ons vorig nummer meldin
, te zijn gemaakt, dat Ceelen, de moordenaar va
v.. d. Pas, ook vergiffenis zou hebben gekreg
van de familie van het slachtoffer. Daar h
hiermede niet in contact geweest is, kan va
vergiffenis vanzelf geen sprake zijn.

De assuradeur K., die in verband met d
Ossche branden door de Kon. Marechaussée j

Uden was opgebracht is gisteren te 's-Herts
genbosch in het huis van bewaring opgeslote



DE ROOFOVERVAL TE
UDEN.

GESCHIEDDE.

Als verdacht van een aldaar gepleegden
roofoverval in den 'nacht van 21 op 22 F-ebr.
1934 is Zaterdag udt de strafgevangel1lis te
's Heetogenbosch naar Uden (N._Hr.) overge.
braent de 23-jarige A. H. v, d. P., bijgenaamd
"de Rut", opperrnan, uit Oss.
Deze "de Rut" [heeft een belangrijke rol ge,

speeld als kroongetuîge in de bekende moord-
zaak Gerrit Ide Bie, !in welke zaak de verdach.
tJe P. de B.• vooralopdiens getuigenls; tot 15
jaar gevangenisstraï werd veroordeeld,

De "Rut" werd ook genoemd als rnedeplich-
tige in die moordzaak-Oyen. Zooals men weet
werden de beide verdachten van dezen roof.
overval F. v, O. en de 16_jarirgeW. die B. ver-
oordeeld tot resp. 15 en 7J.,:~ jaar gevangenis.
straf. Na de veroordeeling heeût W. de B. in
het Huis van bewaring bekend, dat ook een
rekere A. H.. bijgenaamd de "Soep", en v. d.
P., de "Rut", Î!ll deze zaak betrokken waren.
Naar aanleiding "an deze bekentemis werd

de "Rut". wdens straftijd ter zake van een
dtirefsta:ldezer dagen juist beëindigd was. op,
nieuw in arrest gesteld, Het onderzoek dn de
moordzaak.Oyen is opnieuw in vollen gang.
De behandeling van deze zaak voor de Recht.
ballik te 's Hertogenbosch, wat betreft die beide
laatste verdachten. kan in de eerstvolgende
maandren women tegemoet gezien,
Opperwachemeester Minrtjes en wachtmees.

ter de Gder der brdgade Oss vermoedden al-
Lang, dat de ,.Rut" een der hoofdbendeleiders
van Oss was, die in de jaren 1933 en 1934Oss
en omgevûng onveillg maakten.
Ook vermoedde de marechaussee, dat de

"Rut" betroïcken was bij een roofoverval te
Uden. Naar Uden overgebracbt werd hij eerst
Î!ll de marecbausseekazerne aldaar aan een
streng verhoor onderworpen Hierna werd hij
naai' het boerderijtje geleid, waar doe roof
overval op het bejaarde echtpaar Bouwmans
plaats had. De familie Bouwmans. die voor
een il:rerha1ingvreesde van den diefstal, is na
den OV€1"Va:J. naar de kom van het dorp ver-
huisd, Thans waren zij ter conïrontatde met
de "Rut" aanwezig. Daar de "Rut" tijdens den
overval een masker droeg om 2lk!h onherken-
baar te maken. werd hij begrijperûijkerwijze
door de echtelieden niet Ih:erkiend. Het politie.
verhoor werd ter plaatse voortgezet, waarbij
de verdachte door den Opperwachtmeester zoo
in het nauw gedreven werd, dat hij ren slotte
door de mand viel en een volledige bekente,

I nis degdle.

De "Rut" vertelt.

De Rut verlcl:aard'e met drie zijner roege.
I ncoten :het plan te hebben beraamd om de be-
r jaarde mens chen te overvallen en van hun

)

rgeld te bereeven. Een inwoner van Uden. die
~e .',~t" echter miet met name ken.dIe, had hun
m1irdb:tJi!l1igen verstJ_,ekten ZOiU hiervoor een
lroon <mtvan.~n van 40 gulden. In den bewus-
'ben nacht is het "'i'eI'tlarl.door een opendng in
il:retdak ihret hru!Ïsbinnengedrongen, Zij kwa-
men op een hoo1zoiLrderterecht, die van het
€ri:g1enlijikewoonhuds door een brandmuur ge-
schreiden was. Volgens de VlerikJ.aring van de
"Rut" heeft hij een 'gat in deze brandmuur

I
rgemaa:kt en door diit gat zijn de bandieten het
h.uis bÎll1!!llell1igedrongen. De boer, die op het
rgeruclht wakker was geworden en naderbi]
kwam, werd neergeslagen en gebonden, De
"Rut" verklaarde den eersten klap te hebben
uitgedeeëd, Hierna !heeft men een onderzee-
'kinlgstJochit door het hws ondernemen. Uit een
ikleerenJkast wooden de goudren sieraden der
vrouw buitgemaakt. Een der mededaders. een
zekere J. C., drie :bhallIs als verdaclht van den
moord op den caféhouder van der Pas ud.t Oss
:in hret HUlÎsvan Bewaring te 's Hertogenboson
verlbllijft. rou onder deze kast een Iosse pla,
vuds hebben ontdekt. OnJder deze pla'V'U!isbe.
'Vond zich een ,geldkistje met een inhoud van

_'. ongeveer twee duizend gulden in contanten.
f Met dezen bu!.it verdwenen zij, na eerst het
, echtpaar stevèg gebonden te hebben en met
den dood ibecWeLgdte hebben als zij alarm
zouden durven te maken,

Om de polWffieop een dwaalspoor Ite bren,
gen. zijn zij per aJUitJo naar E,inldihoVtenvertrok,
kJen.
Na deze ibekenllenis· ds de "Rut" mat" de

marecheusseekazerne teruggevoerd. Of hij
. bier iOe:kend !heeft nog aan meerdere di1efstal_
'len, die in de omgeving van Uden gepleegd
zijn. debet te zijn is nlet bekend,
Het doortastend optreden der Kon Mare.

ohaussee te Oss il:reeft wel tot een resultaat
gereid, daar ·!flhIallishoe lran:ger hoe meer mis,
daden opgehelderd worden.

DE ROOF-OVERVAL TE UDEN.
De beruchte ossenaar4 P. v. d. P .• bijge-

naamd "de Rut". die gelijk men weet met
betrekking tot den roofoverval te Uden een
volledige bekentenis heeft afgelegd, is Woens-
dag onder zware bewaking van marechaus-
sées van Uden naar de strafgevangenis te
's-Hertogenbosch teruggebracht.
Daarop is nu de tweede verdachte J. C.,

van Den Bosch naar Uden overgebracht. Gis-
teren is het onderzoek ter plaatse onder
leiding van den opperwachtmeester van
Beek uit Uden voortgezet. In de boerderij,
waar de overval is geschied, is C. met den
landbouwer Bouwmans geconrronteerd.
In het belang van het onderzoek meende

de opperwachtmeester ons in het huidige
stadium nog geen inlichtingen te kunnen
verstrekken omtrent eventueeïe resultaten •.

DE OSSCHE MISDADIGERSBENDE.

Opzienbarende arrestatles
te wachten.

Het RbI. meldt:
Hoe langer hoe meer gaat blijken,

hoe uiterst moeilijk het is, de geheele
bende, die sinds jar-en een ware terreur
over Oss en omgeving heeft ultge ..
oefend, achter slot en grendel te krij ..
gen. Feit is, dat nog slechts enkele
hoofddaders in arrest ziten, doch de'
overigen zijn slechts [ongens, van wie
men .niet kan aannemen, dat zij zUlke
zware mlsdrljven uit Zich :.leU hebben
op touw gezet. Te bevoegder plaatse
gaf men ons de verzekering, dat de
wortel van het kwaad veel dieper moet
worden gezocht, hetgeen. wel blijkt. uit
de bekentenissen die thans' .steeds
veelvuldiger vrijwillig loskomen, nu de
ban der stilzwijgendheid verbroken is.
De Koninklijke Marechaussée ont ..

vangt thans dagelijks nieuwe aanwij-
zingen, zoodat het onderzoek zeker nog

; gëruimen tijd in beslag zal nemen.
Aangenomen wordt, dat deze bende,

I enkele jaren geleden ook Grav.e en
omgeving onve1l1g heeft gemaakt. Te
Langeboom werd Jn dien tijd een over-
val gepleegd bij een moïenaar, Waar'
ongeveer f 2000 werd meegenomen: '
. Voorts werden in dien tijd overvallen
gepleegd in Overloon en GaSsel, fer-
wijl talrijke inbraken en geheimzin-
nige branden rondom Grave voorkwa-
men. Het onderzoek is nu met groote
kracht begonnen en dezer dagen zu!~..
len de verdachten op transport worden
~~§kld naar G:i'~v.e:en Om&evihg, om
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verwacht dat ook daarbij De Rut en
zfj-n-ya\vanten betrokken zijn geweest;
~{)o~)s )peIt ~e~t~; is -Dë RJut ook ge·

noemd .- JI,lS, 'medeplichtige in den _be",
k'è)i<ieri:, .rootmocrd op de Gebrs. Ver,.
~pey~p::~tt ,pfefi·,' I?~ ~?~j~ri!W,Wille!ll'~
de. B~f,,'qW~:eg!'ll?-S;.dlt'tr,lt voo]7'de Bos,.
sche rechtbank fut 7%!jaal~ gevang,e-,
nisstraf werd veroordeeld, Em die gedu-
rende "11,, maanden halsstarrig zijn
schuld "bJeElt., ontkennen, legde eenige
weken geleo.èU eeri'békentenis af, waarin
h~j verJ{laarde, dat De Rut een der
hoofddaders van dit afschuwelijk mis-
drijf :~ou: zrin.
_Thans vernemen wij, dat De Rut

eveneens bekend heeft dit misdrijf te
hebben gepleegd.

:o.è bekentenissen van De Rut zullen
niet nalaten groet opzien, te verwekken,
daar het een algemeen' bekend feit is,
dat een bekentenis betreffende. een
zwaar misdrijf, van een . Ossche. .mls-
dadiger, .als een ~unicum -kan worden-
'beschouwd.

De versterking der Kon. Marechaus-
sée te Oss heeft thans wel schoone
vruchten afgeworpen. Voornamehik aan
het onvermoeid streven van Opper-
wachtmeester Mintjes en Wachtmeester
de .Gier is het te danken, dat Oss thans
van dergelijke gevaarliJke misdadigers
is gezuiverd. De Chicago-overvallen zul-
len thans wel tot het verleden behooren.



den roofmoord te Oyen.
We ontleenen aan de Maandagmorgen:
Zaterdag is de 20-jarige A. H. v. d. P.

uit Oss, bijgenaamd "De Rut" vanuit de
strafgevangenis te 's-Hertogenbosch ge-
vankelijk naar Uden overgebracht, in
verband met den aldaar gepleegden
roofoverval, in den nacht van 21 op 22
Februari 1934.
Zooals men zich zal herinneren heeft

De Rut een voorname rol gespeeld in
het bekende ' moord-proces Gerrit de
Bie, waar hij als kroongetuige optrad
tegen den verdachte Piet de Bie. Hij
heef.t toen zulke bezwarende ver-
k~armgen tegen den verdachte 'Piet de
B1e afgelegd, dat diens veroordeeling
tot 15 jaar gevangenisstraf volgde.
Thans.1s gebleken, dank zij het on-

__ l_...._ ...... ~n,.. tl"n,.., '1\trP"'o{lh~l1R

te e!ooven. Een nallUIcUI!5'<:;;' ••~••,
een inwoner van Uden, dien de Rut
echter niet bij name kende had hun
de noodige inlichtingen verstrekt. Deze
man had als judasloon 40 gulden ge-
kregen, In den bewusten nacht is het
viertal door een gemaakte opening in
het dak, het achterhuis binnen-
gedrongen, alwaar zij op een hooizolder
terechtkwamen. Hier stuttten zij op .een
brandmuur, welke het aenternuis valli
de eigenlijke woning scheidde. De Rut·
heeft volgens zijn zeggen, toen zelf een
gat in dezen muur gemaakt, waarna de
bandieten de woning konden binnen-
drmgen, Toen de boer, op het gehoor.
van onraad naderbij kwam, hebben tie
onverlaten hem danig mishandeid en
gebonden. De Rut verklaarde, dat hij de
e~rste klap heeft toegediend. Daarna.

-. -_ ... _.~ ...:1__ ._ ...........,i-n.n'kot.,f, .nl:\~ hot h Il.t
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Provinc'ale Noordbrabantsche en 's-Hertogenboss

Nieuws uit de onderwereld van' Oss I
IDe overval met ,roof te Veghel, middel~ijk met speurhonden e~n 0!lder-

opgehelderd., Il1Ioek Instelde, slaagde er met m, de
, daders op te sporen. ,

De correspondent van de N. R. C,, te ,Thans is er zööveel bezwarend ma-
Oss meldt: . teriaat tegen v. d. W. bijeengebracht,
Nu er eindelijk een _bre~.geschoten 18 dat hij in de marechausséekaeerne te

in het verrnaaarde stIlzwIJgen der l?'e- Oss kon worden opgesloten. Hij zal ter
volking van Oss en omstreken, begint eonfrontatle naar Veghel worden over-
er steeds, ~eer licht te k?!llen in:de gebracht. "
lang-e afschnkwekkende rIJ v'8:n mis- Verdachte is al versch-eidene malen
drijven, aa? welker ophelderl~g de met de [ustdtde in aanraking geweest.
marechaussee reeds begon te tWIJfelen. M-en acht hem bovendien medeplich-
De marech~ussée had .door het v:olko- tig aan vele inmaken en diefstallen,
men gemis aan getuïgenverklarfngen de laatste jaren in deze streek ge-
een handicap in haar werkzaamheden, pleegd, doch zijn arrestatle heeft ver-
maar nu zij de volle ,medewe:~ltmg rassing gewekt, omdat den laatsten
heeft van de burgerij, heeft ZIJ het tijd op zijn gedrag weinig viel aan te
onderzoek in eenige oude zaken her- merken.
opend, Opnieuw is thans in een ~!- De overval te Veghel moet door drie
van klaarheid gekomen, namelijk in personen zijn gepleegd, namelijk v. d.
den overval met beroovmg te _veghel. W. en de neven P. de B. en G. de B.•
Gdstera'vond is in verband hierme~e Zooals men zich herinneren zal, is
de 25-jarige arbeider F. v. d. ,,:,., bIJ- G. de B. eenige maanden na dezen
genaamd Frans de Brommert uit OS'S, overval door P. de B., van het leven
gearresteerd. Hij wordt verdacht van beroofd en deze laatste deswege tot 15
medepllchtdgheld aan den overval met jaar gevangenisstraf veroordeeld.
roof op den 70-jarigen C. v. d. Burg~ Thans blijkt, dat beide neven geza-
te Veghel in den nacht van 6 op 7 Mel manlijk verscheidene ernstige mlsdrij-
1933. ven hebben gepleegd. I

Dien nacht werd de alleen wonende Volg'ens verklaringen van de moeder
rustende landbouwer v. d. B. door drie van den vermoorde G. de B. tijdens de
jongemannen oyerv:alle~. De indringers, behandeling van de rechtsaak-voor h~~
die zich, door inkltmming toegang tot gerechtshof in Den Bosch, zouden ZIJ
het bouwvallige huisje hadden ver- zich ook aan den overval met geweld-
schaft, eischten het geld van d~n b~- pleging op de alleen wonende wmke-
wener op. Toen hij daara~? niet d~- Herster Betje van Dijk te Geffen heb-
reet gevolg gaf, sleepten zIJ hem uit -en schuldig gemaakt.
het bed en bonden hem met touwen Gerrit de B. was ten tijde van den
vast, na een prop in zijn mond te overval te Veghel aldaar eenige maan-
hebben geduwd. Daarna werd alles den in dienstbetrekking en kende dus
overhoop gehaald en werd ongeveer de situatie goed.
t 700 het spaarduitje van den ouden P de B. ontkent nog steeds al het
man' gestolen. De daders ontkwamen he~ ten laste gelegde, doch zijn po-
zonder een spoor .achter te laten: sitie wordt steeds hachelijker. ij'

De marechaussee te Veghel, die on-
_.J



MISDADIG GESLACHT
TE OSS.

Oom leidde zijn neven op
tot inbrekers en

roovers.

ONVERSCHROKKEN BOOSDOENERS.
(Van onzen correspondent).

OSS, 5 Juni. - De laatste onthul llng van
de marechaussee, de opgehelderde roof-
overval op den bejaarden landbouwer Van
der Bui-gt te Veghel, gepleegd door de beide
neven De Bie en den Ossehen misdadiger
"den Brommert", werpt voor de zooveelste
maal een schel licht op den hoogst mls-
dadige n aanleg van het Ossche geslacht
DeB i e. Thans blijkt opnieuw, dat Piet de
Bie, nauwelijks 20 jaar oud, een misdadi-
ger is geweest van buitengewoon groot
formaat.
Onverschrokken heeft hij de zwaarst.e mis-

drijven ten uitvoer gebracht en in tegenstelling
met verschillende andere beruchte leden van
het Ossene milieu, die successievel ijk gewetens-
wroeging over hun wandaden hebben gekregen
en aan de marechaussee in geuren en kleur.en
de toedracht van verschillende ernstige feiten
'hebben bekend, blijft Piet de Bie zwijgzaam en
hardnekkig zijn onschuld volhouden.
Het zal hem weinig meer baten. Reeds is

aan Piet de Bie een gevangenisstraf van vijf-
tien jaar opgelegd voor den afschuwelijken
moord op zijn neef Gerrit de Bie, met wien hij,
naar thans is gebleken, voordien in de beste
vriendschap tal van sinietere misdrijven heeft
bedreven, De bekentenissen van de verschil-
lende bendeleden hebben elke gedachte aan
een eventueele onschuld van Piet de Bie bui-
tengesloten. Nog vaak zal de rechtbank haar
vonnis over dezen man moeten vellen.

VADER DER INBREKERS.
Vele leden van de familie De Bie bevinden

zich momenteel in de strafgevangenis. Zij allen
worden verdacht van medeplichtigheid aan

J

zware delicten. De jongste telg van het mis-
dadig geslacht, Wim de Bie, is 16 jaar oud, de
eenige der familie, die vermoedelijk door zijn
jeugdigen leeftijd aan het praten is geraakt.

De meeste schuld aan de misdadigheid
van de jongere generatie-De Bie draagt,
naar veler meening, de beruchte "Peer"
De Bie, een oom van deze jeugdige personen.
Ook hij is thans achter slot en grendel ge-
zet, verdacht van medep!ichtigh.eid aan yele
roofovervallen, Men noemt hem in Oss den
vader der inbrekers. Hij zou, zoo vertelt
men, zijn jonge neven hobben opgeleid voor
inbrekers en roovers.
Hij leerde hun spelendcrwfjs hoe men het

gemakkelijkst deuren, kasten en zelfs brand-
kasten moest openmaken. Peer de Bie stond er
voor bekend, dat hij niemand vreesde, zelfs de
politie of de marechaussee niet. Alléén voor I

één wachtmeester van de marechaussee, den
commandant van de Elzenbur-g, d.i. een neder-
zetting van een aantal manschappen in een
boerderij te midden van de beruchte wijk, had
hij ontzag. lVIaarmet de geweldige vuisten van
dezen man heeft hij dan ook eens gevoelig I
kennis gemaakt op een avond, toen hij dezen
wachtmeester, die hem geheel alleen tegen-
kwam, lastig wilde vallen.

Met een geduchten slag beantwoordde de
wachtmeester de uitdaging vail dezen oer-
'sterken misdadiger. Peer de Bie wankelde
even op zijn beenen, draaide zich dan om
en vloekend en tierend maakte h;j zich
haastig uit de voeten. Dezen wachtmeester
heeft hij ·sindsdien geen haarbreed meer in
den weg gelegd.
Destijds is Peer de Bie eens debet geweest

aan een overvalap de loonafdeeling van de
Philipsfabrieken te Eindhoven, doch hier had
de politie van tevoren lucht van de snooda
plannen gekregen en Peer de Bie kon op hee-
terdaad worden gearresteerd.

NOG EEN OVERVAL.
Thans is ook bekend geworden, dat de' beide

jonge neven De Bie ook doedaders zijn geweest
van den lafhartigen overvalap het oude vrouw-
tje in Geffen, de 80-jarige Betje van Dijk. Het
s.Jachtoffer werd door een der onverlaten zoo

r zwaar mishandeld, dat zij een ernstige sched-el-
wonde opliep, waarvoor zij maandenlang in
het zie·kenhuis te Oss tusschen leven en dood
zweefde.
Nog zijn lang n let alle misdrijven der laat-

ste jaren opgehelderd. Vooral de vele brand-
stichtingen wachten nog op haar outknooping.
Algemeen is men in Oss de meening toegedaan,
dat ook versch ill ende dezer misdrijven binnen-
kort door de marechaussee tot volle kolaarheid
zullen worden gebracht.
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Nieuwe arrestatie
te Oss.

Een der mededaders van
overval op echtpaar

Van Bergen.

OVERGEHAALD DOOR DEN BERUCH-
TEN PIET DE BIE?

OSS, 6 Juni. - De marechaussee heeft,
zooals bekend, door opzienbarende beken-
tenissen van de jonge generatie der Os-
sche bende den draad van menig zwaar
misdrijf in handen gekregen en stuk voor
stuk worden al deze wandaden thans tot
klaarheid gebracht. Arreslaties zijn dan
ook niet van de lucht. Werd gisteren een
roofovervalopgehelderd, die twee jaar
geleden gepleegd werd op een ouden boer
in Veghel en kon men den hoofddader in
arrest stellen, vanmorgen heeft wederom
een belangrijke arrestatie plaats gehad,
welke verband houdt met een anderen
roofoverval, gepleegd op Oudejaarsavond
van het jaar 1933 te Oss.
De Koninklijke marechaussee heeft n.l.

vanmorgen aangehouden den 25-jar.igen
P. Schuurmans. een buurman van Piet de
Bie, die een der daders is geweest van
den lafhartigen overval op het bejaarde '
echtpaar Van Bergen, wonende in de
Kapelstraat te Oss.

I

Op Oudejaarsavond.
Het waren drie gemaskerde kerels, die op

Oudejaarsavond 1933 bij het vallen van den
avond 't woonhuis binnendrongen van de beide
oude echtelieden. De vrouw des huizes, een
krasse VToQUwvan 70 jaar, die in' Oss den bij-
naam draagt van "Nelle,ke Rook", bevond zich
alleen in de keuken, toen de drie schavuiten
binnendrongen. Eén hunner greep de bewoon-
ster bij de keel en ondanks het tegensparte-
len van het slachtoffer, wist hij haar tegen

, den gr-ond te duwenvDe onverlaat drukte haar
) een prop in den mond en bleef boven op haar
zitten om zijn trawanten de gelegenheid te
geven het huis te plunderen.

\

Intusschen was ook Van Bergen zelf thuis-
gekomen. Ook hij werd vastgegrepen en ern-
stig mishandeld. De oude baas verweerde zich
duchtig, maar was ten slotte niet tegen zijn
tegenstanders opgewassen. Bij de worsteling
kwam hij te vallen, waarna zijn tegenstander
zich boven op hem wierp en hem eeneens een
prop in den mond duwde. Met een knie op
de borst van den ouden man, die telkens weer
trachtte de prop uit zijn mond te verwijde-
ren, wist de bandiet zijn slachtoffer in be-
dwang te houden.

Zonder buit vertrokken.
De drie indringers gingen intusschen op on-

derzoek in de woning uit. Om van een veili-
gen aftocht verzekerd te zijn, hadden zij aan
de achterz ijde van het huis een raam openge-
schoven. De bedstede werd leeggehaald, de
stroomatrassen uitgeschud, doch toen hier geen
geld werd gevonden, werden ook alle kasten
en laden opengebroken en nauwkeurig ge-
inspecteerd. Ruim een kwartier bevonden de
kerels zich al in huis en nog steeds hadden
zij niets van hun gading kunnen vinden. De
bandiet in de keuken, die het arme vrouwtje
in zijn greep gevangen hield, eischte van haar,
dat zij de plaats .zou wijzen, waar het geld
geborgen was. Toen mej. v. B. daarop ant-
woordde, dat men dit juist eenige dagen te
voren voor het betalen der pacht van de boer-
derij naar den notaris had gebracht, lieten de
aanranders hun beide slaohtoffers los en ver-
dwenen door de buitendeur.
De oude man trachtte hen nog na te gaan,

doch :zij bleken in de duisternis te zijn ver-
dwenen. Een partijtje manufacturen was even-
wel door hen meegenomen.

Slachtoffer ernstig gewond.
Van Bergen had bij de worsteling vrij ern-

stige verwondingen opgcloopen. Zijn gelieele
gelaat was overdekt met blauwe plekken en
bulten. Langen tijd heeft de politie naar de
daders van het misdrijf gezocht, doch ten
slotte moest men alle verdere moeite opgeven.

Thans heeft de bekentenis van een der
bendeleden nieuwe aanwijzingen gebracht.
Schuurmans. die overigens tot een op-
passende familie behoort, schijnt door
zijn beruchten buurman Piet de Bie te
zijn overgehaald om aan de rooftochten
van de bende deel te nel1'\en. Hij wordt
aan een streng verhoor onderworpen. Er is
zooveel belastend materiaal tegen den
man aanwezig, dat zijn ontkenning hem
maar weinig meer kan baten.



De zoeklichten over Oss en omgeving.

Vorige week waren wij niet meer in de gelegenheid een
verslag in ons blad op te nemen betreffende de huldiging door
Baron Speyart van Woerden van de kranige brigade der Kon.
Marechaussee te Oss. Het was ons daarbij opgevallen dat geen
deputatie of vertegenwoordiger uit de burgerij aanwezig was J

om aan de huldiging deel te nemen. Het is toch op de aller-
eerste plaats de burgerij van Oss en zelfs ver daarbuiten, welke
het meest van de prestaties dezer kranige brigade profiteert. Ook
is ons bekend dat meerdere weldenkende ingezetenen gaarne in
de gelegenheid zouden worden gesteld om hun sympathie tegen-
over deze kranige brigade te kunnen betuigen.

Wie neemt hier het initiatief?

Weer een arrestatie!
Wederom hebben de Marechaussee s
te Oss een arrestatie verricht. Dinsdag
werd gearresteerd Fr. v. d. W. bijge-
naamd "den Brommert", Hij werd ver-
dacht van den roofoverval te Versten-
bosch in den nacht van 6 op 7 Mei
1933 gepleegd. Bij dezen roofoverval

werd f 700.- buit gemaakt. v. d. W.
heeft thans tegenover de Marechaus-
see's een volledige bekentenis afgelegd
waarbij hij als zijnmedeplichtigen aan-
wees, P. de B. welke veroordeeld is
tot 15 jaar gevangenisstraf wegens
moord op zijn neef Gerrit de Bie,welke
hij eveneens als zijn medeplichtige aan
wees.



Weer een Ossenaar 'fof bekenlenis
gebracht.

Met den moordenaar van
Gerrit de Bie op pad.

.zooaïs wij in ons blad van gisteren
uttvoerig meldden werd te Oss nog ge-
arresteerd zekeren Sch. van wien plot-
seling was UItgelekt dat hij aan ver-
scheidene roofovervallen moet hebben
deelgenomen. De aanhouding van Sch.
was door niemand voorzien en verwekte
dan ook niet geringe' ontst'eltenis in de
kringen waaruit het milieu van Oss ge-
vormd wordt. '
Sch. werd zwaar geboeid naar de

kazerne overgebracht en onmiddellijk
door opperwachtmeester Mintjes en de
,bij het onderzoek betrokken reeher-
cheurs der marechaussees aan een vèr-
strekkend 'verhoor 'onderworpen. Uren
lang hield Sch. met een onverschnug ge-
zicht zijn onschuld staande. Tenslotte is
Sch. gisterenavond door de mand ge-,
vallen en heeft bekend deel te hebben ge-
nomen aan den overval op het oude
echtpaar van Bergen: ' I

Volledig heeft hij daarna uiteengezet
hoe de, overval had pia ats gehadt hoe
de mannen gewacht hadden op dien
Zaterdagavond van 6 Januari 1934 tot
de 2,O-jarige dochter des huizes de woning
verliet en men dus ,zeker was de echte-
lieden alleen thuis te treffen. Sch. heeft,
toen de uitkijk betrokken, terwijl zijn
gemaskerde bendegenooten P. de, 'B. en
van der P. bijgenaamd' De Rut het

huisje binnendrongen. P. de B. is de
moordenaar van G. de B. en ook nu
blijkt dus weer dat hij een zeer werk-
zaam aandeel heeft gehad in de wan-
daden van het gespuis van Oss.
P. de B. en v. d. P. sloegen de oude

vrouw, die in het achterhuisje doende
was, tegen den grond zoodat zij bewus-
teloos neerstörtte, Zij drongen daarna
het vertrek binnen waar v. Bergen de
krant zat te lezen en vielen den ouden
m,an aan. Deze verweerde zich krachtig I
en werd dan ook bij zijn verzet bloedig
gewond.' "
De Indrlngers hebben daarna het huisje
afgezocht; beginnende met te zoeken on-
der een .potkachel in welks voetstuk het
echtpaar gewoon was de spaarcenten' te
bergen, doch die zij toevallig hadden
overgebracht naar een bank. Uit dit feit
is echter duidelijk aangewezen dat de
boeven over een goede informatie be-
schikten. Bij v. Bergen konden zij, opge-
schrikt door buren die op het gestommel
afkwamen, slechts door overhaaste
vlueht een aanhoudlng .ontgaan. Drie
beddelakens namen zLi toch nog mee als
briit van den tocht. Op hun terugtocht
losten zij verschillendè schotel). met hun-
ne revolvers om 'de, te hulp gesnelde
buren af te schrikken.
Va.ndaag zal Sch. ter' confrontatie

naar' het echtpaar v. Be,rgen worden
Ol/ergebracht.



~ereen Ossenaar' fof bekenl-enis
~rachf.
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naar' het echtpaar v. Be,rgen worden
overgebracht.
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De misdadigers van Oss.
d'oor -tet huis rond te gaan, meestal
zoogenaamd om te zoeken of er geen
"antiek" voor haar te koop was; want
daar wist zij immers goede koopers
voor.
Opvallend is .datkort daarna in de

omgeving waar de vrouw gezien was,
overvallen op alleenstaande boerderijen
plaats hadden.

Den Brommert bekend met
den moord op Genit de Bie?

In Oss doen onafgebroken de meest
sensationeele verhalen de rond'e. Zoo
werd beweerd dat den Bronunert bekend
zou hebben medeplichtig te zijn aan
den moord op Gerrit de Bie. Ook werd
algemeen rondverteld dat een tweede v.
d. W. in verband met de diverse over-
vallen was .gearresteerd.
Wij kunnen mededeelen dat er geen

sprake van is dat een broer van den
Brommert in hechtenis werd genomen.
Men heeft dezen verward mèt den per-
soon van den te 's-Hertogenbosch ge-
arresteerden medeplichtige.
Wel traent de marechaussee. vast te

stellen of den Brommert geweten heert
van den moord op G. de B., in verband
met vooromschreven aanslag op v. d.
Burgt te Veghel.
De. gearresteerde Sch. blijkt betrokken

te .zijn in d'en roofoverval op de oude
lieden van. Bergen waar in den avond
van 6 Januari 1934 drie gemaskerden de
mensch en mishandelden. en vergeefs 't
geheele huis doorzochten. De buit was
zeer gering wül juist een paar d'agen te
voren de spaarduitjes naar een veiliger
oord waren overgebracht.

Nog meer arrestaties te wachten.
Nog verschillende zaken houden de

aandacht der politiemannen gespannen.
Vele namen worden genoemd van per-
sonen die nog op de zwarte lijst zouden
staan, maar vele namen worden totaal
verzonnen en bestaan slechts in <te
fantasie der Ossenaren. Echter kunnen
wij nog mededeelen dat inderdaad nog'
verschillende zaken op opheldertrig
wachten. Zoo tracht d'e politie licht te-
krijgen in den geheimzinnigen brand aan
het sportpark, waar het paviljoen van
de wielerbaan in vlammen opging.
Voorts is nog altijd niet van de baan de
geheimzinnige brand in Megen bij
Benkers. Tenslotte is de politie nog er
aan getrokken om te pogen iets te
achterhalen van het gruwelijk brand-
drama dat in 1926 aan den weg naar
Berghem plaats had.

Moeder en drie kinderen
verbrand.
IJrandstichting in het spel?

In den zomer van 1926 brandde
midden in den nacht het woonhuis van
de familie van Zandvoort tot den grond
toe af. Zoo snel greep het vuur om zich
henen, dat de vrouwen drie kleine
kinderen zich niet meer konden red-
den en een afschuwelijken dood in den
vuurpoel . vonden. De omstandigheden
waaronder die brand Plaats had en de
snelheid waarmede het vuur om zich
heen greep trokken destijdS reeds de
_aandacht van de politie. lllchter slaagde
men er nffi1mer In eenig licht in het
d'rama te krijgen, zoodat het tenslotte
voorloopig werd opgelegd.· Een oude
zwerver, die daar dikWijls onderdak
verkreeg, werd met zware brandwonden
in het gasthuis opgenomen.
Hij kon de politie geen enkele ver-

klaring doen dan deze: dat het. plot-
seling een en al vuur was waar hij
Sliep, .0P de ruime deel en in het geheele
onderhuis. De naastwonende tamüte dé
Bever wist zich bij die gelegenheid te
redden door een dakraalll.·
De oude zwerver, die met brandende

kleeren het huis u~t helde, trapte
een schuurdeur open en trof toen vier
personen aan, wien hij om hulp riep. De
"redders" wisten den oude toen nog een
~ortemonnaie met eenig geld afhandig
te rnaken. .
. Het is niet olllnogelijk dati
ook in deze duistere geschiedenis, on-
danks dat bijria negen jaren zijn voor-
bijgegaan, nog een opheldering komt, .

De vader der misdadigers.
Algeuleen wordt Peer de B. aange-

wezen als de groote man die achter de
schermen de jonge bendeleden opvoedde
tot hun luguber bestaan. Hij is het die
de kerels er op uit stuurde en gelastte
"niet bang te zijn van de. politie en
desnoods er op te schIeten". Hij heeft
.zîjn: .neven opgeleid in. het vak en ook
vele anderen de gehelllle kunstgrepen
geleerd om onhoorbaar huizen binnen
te dringen en mensenen met een slag
neer te slaan. De· overval op de oude
Betje van Dijk te Geffen .:_ het oude
menschje werd bloedlg mishandeld en
in een breede bloedplas hulpeloos ach-
.tergelaten - moet. 'geheel door hem zijn

Koun!fAT£R
en de nieuwe LUX!

Willem de B. bekent medeplichtigheid aan- den moord
op den landbouwer Verhoeven te Oyen.
Nog meer arrestatlos!

Hamburg noemt men die heeren ban-
kiers!
- Zeker omdat ze op een bankje- in

zeker klein vertrekje behooren te zit-
te~. .
- Hoe langer de oorlog duurt. hoe

greeter de waarde van het goud. wordt,
beweerde Saxon.
- En hoe slechter de rnenschen, her-

nam Praxiteles. Als ik over het goud
begin, zou ik wel een liedje willen hui,
len. Ieder die met veel goud in aan-·
taking komt, wordt er geestelijk door
verlaagd. Wonden kan men heelen door
er dunne zilveren of gouden plaatjes
op te leggen regt Paracelsus, de
groote heelmeester. Zeker is dat de
ettering ophoudt e» de genezing er
door verhaast wordt, maar op de ziel
werken de gouden schijven omge-
keerd.
. - Je draaft door, oude dokter, ver-

weet Mercurius hem.
- In elk geval, meende Saxon, moet

ik u eenige van die vervloekte schij-
ven geven om paarden- te koepen. Een
voor den bode, een voor u en een voor
mij.
,.Praxiteles schudde het hoofd. ,
- We hebben u toch reeds duidelijk

g,emaakt dat we vrienden zijn, En we
zijn te trotsen op di~ vri1mdsçhap dan

de moderne wj"ze om
fjnsoed te wassen

oEen eetlepel lux op
elke litèr waswater.

In .koud water in een oog-
wenk een heerlijk vet sop.
veilig voor alle fijne weefsels
en tere kleuren. Dat is thans-
mogelijk metde nieuwe,zelfs
in koud water oplosbare
lux. Welk een uitkomst! Nu
zelf al het fijne goed wassen.
snel, zonder moeite en kos-
ten van water verhitten.
"Veiliger dan veilig" en
"vlugger dan vlug" werkt het
heerlijk zachte lux sop en.
de teerste kleuren blijven.
onaangetast. Wat praCtisch.
deze "koud water lux"';
En ... het nieuwe lux pak
is nog groter dan vroeger.
voor dezelfde prijs vaR
slechts 17'/2 ctsl

De onthullingen in de duisternissen
van de Ossche onderwereld blijven nog
voortduren. Met weergaloaze vitaliteit
houden de marechaussees vast en plui-
zen elk spoor na, dat ook maar eenigs,
zins tot de ontmaskering van de wan-
daden der Ossche bende kan leiden.
Daarbij stooten de politierechercheurs
telkens op nieuwe aanwijzingen, die hun
handen vol werk geven, want tot in de
finesses moet iedere mededeeling wor-
den nagegaan. De brigades van Oss,
Veghel, Uden en Mariaheide zijn dan
ook onder letding van hunne opper-
wachtmeesters nog steeds, nu al zoo-
veel maanden lang, dag en nacht in de
weer. Herhaaldelijk vertoeven de wacht-
meesters in de gevangenis te 's-Herto-·
genbosch, waar nu zoo ongeveer de ge-
heele bende is ingesloten.
De politie is er thans in geslaagd dén

16-jarigen Willem de B., die bekend heeft
betrokken te zijn bij den roofmoord te
Oyen en daarbij op wacht zou hebben
gestaan, zoo ver te brengen, dat hij heeft
toegegeven act i eft e heb ben
dee 1gen 0men aan den roofoverval.
De jongen was, zooals men zich herin-
neren zal, ernstig met bloed besmeurd,
toen hij in den vroegen morgen door de
politie, onder aanwezigheid en Ietding
van burgemeester Ploegmakers werd ge-
arresteerd.
Thans zou de kleine De B. een uitvoe-

rige uiteenzetting van het verloop van
het Oyensche drama hebben gegeven.
Het staat dan ook wel vast, dat hij
straks voor de rechtbank een zeer zware
straf zal krij gen.

nemelijk dat den jongen het zwijgen
moest worden opgelegd. Gerrit is daarop
nog niet verdacht geweest en is in vol
vertrouwen met zijn neef de velden.inge-
gaan, daarheen gelokt onder het motief
dat een groote slag ergens was te slaan.
C. de B. heeft dan ook den overval op

den .ouden v. d. B. gepleegd met behulp
van v. d. W.,.den Brornmert en zijn neef,
P. de B., die later .zijn moordenaar zou
worden.

Hanneke Martekus. Waar ·de
terroristen vergaderden.

Thans is eindelijk uitgelekt waar de
terreurbende haar gezamenlijke bijeen-
komsten hield. Was men aanvankelijk
van meening dat de bende leden nu bij
deze dan bij gene der vertrouwde "op-
voeders" ging koffiedrinken om de over-
vallen te organiseeren, de politie heeft
weten te achterhalen dat daarvan geen
sprake is geweest. Verschillende schuren
en huizen, vanwaaruit de politie in het
verleden vergeefs trachtte de bendeleden
te schaduwen, zijn dan ook ten onrechte
door het boevengilde te vuur en te
zwaard verwoest. Nu is gebleken dat een
lugubere stille kroeg de algemeene ver-
zamelplaats was. Bij tante of te wel Han-
neke Martekus (vrouw v. BJ aan den
Berghemschenweg bij het Schayksche-
veld kwam de geheele troep op vastge-
stelde tijden te samen en werden onder
Ielding van de oudsten, later ook wel van
den renner C., de plannen gesmeed. Han-
neke Martekus is de houdster vari een
zgn. stille kroeg, zooals er helaas te veel
in Oss bestonden en die ontzaggelijk veel
hebben bijgedragen tot den groei en bloei
van de Ossche onderwereld. Daar werd
klare jenever aan de jonge kerels getapt.
Daar werd allerlei uitgevoerd wat het
daglicht niet zien kon. In een woord, het
was een luguber adres waarvan slechts
schrik en verderf uit kon gaan, en menig
jonge man, die wellicht bewaard had
kunnen blijven, is daar zijn ondergang
tegemoet geleopen. Hanneke Martekus
was het die een groeten invloed op de
jonge bendeleden uitoefende en hen met
raad en daad ter zijde stond. Zij ontving
de gegevens van spionnen over de plaat-
sen waar 'n slag te slaan viel en zij gaf die
adressen door aan de bende. Was de slag
gelukt, dan ontving zij het door haar
vastgestelde percentage. De politie is druk
in de weer om de gegevens tegen Han-
neke uit te werken en het is te hopen dat
ook zij den dans dan niet zal ontsprin-
gen.

Nog een arrestatle.
In den loop van den dag van gisteren

is de marechaussee overgegaan tot de
arrestatie van een persoon in het
Schaijksche Veld woonachtig die
eveneens met de bende heeft sa-
mengewerkt. Hangende het onderzoek
komt het ons niet gewenscht voor den
naam van dezen persoon of verdere ge-
gevens omtrent zijn med~plichtigheid te
publiceeren. Zwaar geboeld werd de man
in den motorwagen van de kazerne aan
den Heescheweg naar Oss overgebracht
en aan een urenlang verhoor onderwor-
pen.

. De confrontatie te Veghel.
Gansch den dag is de brigade der ma-

rechaussees te Veghel in de weer geweest
met L. v. d. W., bijgenaamd "den Brom-
mert" die medeplichtig is aan den roof-
overv~l te Veghel op den grijsaard Van
den Burgt. (Dus niet te Vorstenbosch, De geheimzinnige vrouw.
zooals sommige bladen melden.) De oude Men zal zich uit ons verslag van den
man kon geen afdoende verklaringen af- overval op den ouden v. d. Burgt te
leggen .. Urenlang duurde ook he~ ve~- Veghel herinneren dat er sprake was van
hoor van dezen verdachte, doch diep m een donkere zigeunerin die enkele weken
dell..a~ -van bekennen n~ voo~ .de 0 . Q., n:e; d vervallen em
geen sprake: Den Brommert is ~en dier bezoctrt had, zgri ... om te schuilen". Die
mensch en ~~t de onderwereld,. dte weet, zwarte vrouw had destijds bij v. d. Burgt
dat het zwijgen goud waard IS. Echter kans gezien een grooj bedrag aan geld
heeft .de polttie zoo overs~elpend veel uit de kast te rooven. In het armelijke
materiaal tegen ,:. d. V!. bijeengebracht, huisje 'wist zij onder sluwe voorwend~els
dat zun ontkenmng met kan baten en rond te spionneeren en ontlokte 'den oude
ook zonder dat, er meer dan ~oldoende de bekentenis dat hij nog heel wat geld
rechtsgrond IS, om den man met alleen had opgespaard. Vergeefs trachtte zij
vast te houden! maar straks de reeht- hem toen nog van een portefeuille met
bank gelegenheid te geven hem te ver- geld. te ontlasten. De oude had argwaan
oordeelen. . gekregen en werkte het vrouwmensch de
Inmiddels heeft het politie_onderz~k deur uit

~itge",:~zen, dat de j.eugdi?;e G. ~e ~., die . Eenigé weken daarna stonden plotse-
mdertüd op zoo afzlchtelijke WIjZem de ling gemaskerde bpeven rond het bed van
velden werd afgeslacht, bIJ dezen over- den oude v. d. B. die ernstig werd mis-
val betrokken is geweest. handeld en tegen het leven bedreigd als
Het is zeer wel aan t~. ne~en, ~n ~e hij zijn geld niet af gaf.

gegevens die verkregen zun wijzen ~ndie Toen werd hij zóó zwaar met touwen ge-
richting, dat de moord. op G. de B. IS ~e- bonden dat zijn oude handen tot
instigeerd door het felt dat .de JeugdIge bloedens toe werden gewond. Gestompt
knaap wanneer hij o?d~r invloed ~an en geslagen kermde de ongelukkige van
drank geraakte, te losllpplg werd en an de pijn en werd tenslotte, meer dood
gevaarlijk voor de bendeleden k°ef ~o~d dan levend, aan de bewaking van een
den. Dit, gevoegd bij de ,omstan 19 el der boeven toevertrouwd. De' twee
dat de jonge man, die algemeen als een anderen doorzochten het geheele huisje
knappe knul werd aangeschreven, ~ame~ lieten geen steen of balk onberoerd er{
met zijn neef P. de B. veel op ezo\ s~eden zelfs het bed aan flarden.
kwam bij zekere vrouw C. u"k~e~end UI_ Emdelijk vonden zij nog een bedrag van
de rechtzaak G. de B., maa et aan 'J. 700, waarmede zij ijlings vluchtten,

den stumperd onder de afschuwelijkste
bedreiglngan achterlatend'.
Dit was het werk van de zwarte

zlgeunerin. Maar dit niet alleen. Vast
IS komen te staan dat in die tijden de
donkere vrouw nog op meerdere boer-
derijen in dit gewest is aangekomen. Zij
drong daar onder allerlei voorwendsels
binnen, speciaal als het slecht weer was
kwam zij schuilen. Steeds wist zij met
een of ander praatje de mensch en zoo-

W.I07-9 ver te krijgen dat zij gelegenheid kreeg

DE NIEUWE
LUXE)Oan spoelen tot het

water helder bliJft.

'N GROTER PAK
VOOR HETZELFDE GELD

OVERSTE SAXON eerste de beste.
- De konlng van Zweden zal alles

spoedig weten, verklaarde de bode. Ik
reis sne1, al draag ik geen vleugels aan
de voeten. • .
Saxon wilde hem eenige goudstuk-

ken geven, maar Mercurius weigerde.
Saxon gaf hem de nauwkeurige pe- - Dank u beleefd,'zei hij. Wij zijn

sïtdes der keizerlijke legers en sterkte immers vrienden, strijden voor dezelfde
der troepen, der artillerte, het doel van zaak.
hun opmarsch. Alles, wat voor den - Voor het paard zal ik. zorgen,
Zweedschen korring van belang kon bood Praxiteles aan. Een goed uur van
zijn. Het slot luidde: Niet optrekken hier is een herberg, Daar zullen wel
naar Maagdenburg, doch naar het goede paarden te krijgen zijn. De broe-
westen, Havelberg, Tangermunde en ders verkoepen -de gestolen waar in
Werben. die buurt aan de opkoopers. die ze
Mercurius had scherp geluisterd. weer leveren aan de intendance, .

Toen Saxon uitgesproken was, her- - Een riem ronder eind,·· meende
haalde hij het rapport woord voor Saxon.. ._
woord ronder eenige aarzeling, of- - Maar als de kwartiermeesters ze
schoon verschillende aanwusmgen niet kochten; zouden de paarden over
technisch en voor een leek moeilijk te de grens gebracht worden of aan den
begrijpen waren. vijand worden verkocht. Nu vaart ieder
De overste keek den man vol be- er wel bij. . . . .

wondering aan. -'- Ook de kwartiermeester, .oor-
- Uitstekend, klonk zijn oordeel. deelde Mercurius.·
- 't Is in goede handen, verzekerde - Jij kunt het weten, want je bent

Pl"axiteles. De meester heeft hem ver- niet alleen de bode der goden, opperde
zocht, me~ te gaan om mogelijke in- zijn vriend. . . . .
lichtingen over te brengen. Wij laten - Menig leverancier wordt een rij.ke
zoo weinig mogelijk aan het toeval geldschieter. .
over. Mijn :vriend Mercuriws is niet 9& l Geldschieter! Tilgenwoordi,g. in

Historische Avonturenroman
door G. P. BAKKER.
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geënsceneerd en men tracht ook te I
achterhalen of hij met zijn bende debet
is aan den overval op de boerenleen-
bank te Maren en op een boerderij te
te Nuland, waar in een Kerstnarh.t een
jong meisje het gelaat werd doorschoten
omdat zij niet wist waar de ouders, die
naar de Nachtmis waren, het geld had.

Oss in 1894 ook geterroriseerd.
Een apart geval willen wij nog even

vastleggen uit. de geschiedenis van de
Ossche onderwereld. Het is de moord op
wachtmeester Hoekman, die 'in die
tijden met zijn brigade een strafexpedi-
tie tegen het milieu van die dagen had
uit te voeren. Dezer dagen meldden de
bladen reeds - ook ons blad - hoe de
ongelukkige wachtmeester als slacht-
offer van zijn trouwe plichtbetrachting
viel door moordenaarshand. Daders en
medeplichtigen vielen slechts ten deeJe
in politiehanden, verscheidenen vlucht-
ten naar Amerika, De terreur werd ech-
ter {lok in die dagen gebroken en
men wijst ons thans hoe "dankbaar
Oss" een blijvende herinnering aan die
donkere dagen gesticht heeft. door op-
richting van een drievoudig standbeeld

bij de groote R. K. kerk in de Toren ..
straat. Daar vindt men nog heden ten
dage een mooie beeltenis van Onze
Lieve Vrouw, omgeven door twee
engelenfiguren. Onder de engelen-
figuur links, leest men in het marmen
gegrift volgend bijsch;rift: "Ter herin-
nering van het noodlottig jaar 1895".
De engel rechts draagt tot onderschrift:;
"Tot dankzegging voor de gelukkige uit-
komst 1894". En het beeld der Lieve
Vrouwe draagt het onderschrift: "Ik:
ben de Onbevlekte Ontvangenis. Ik ben
de Bewaarster dezer plaats".
Hieruit leert men dat. het niet de eerste
maal is dat de goedwillende bevolking
van Oss door een moordenaarsbende
geplaagd werd. Een jaar lang duurde
het voor het drama werd opgehelderd
en verschillende personen werden ten
onrechte als verdachten aangezien en
er ontstond daardoor groote opschud-
ding en verwarring in het stadje.

De geschiedenis herhaalt zich. Thans
is het. opnieuw de Kon. Marechaussee
die met strakke hand het gezag herstelt
en de veiligheid der burgerij komt
waarborgen.

Provinciaal Nieuws.
DE ~THOLmKENDAG TE TILBURG.

Prof. steger spreekt voor de
werkgevers.

Dr. Veeger. Inspecte'ur der Volksge-

zondheld te Nijmeg,en, die in de afdee-
ltngsvergadertng voor "Werkgevers en
Vrije Beroepen" op den Katholiekendag
te Tilburg een inleiding zou houden,
heeft een ongeval gehad dezer dagen,

- Tot ziens heeren, zei ze.
-:- Adieu, mevrouw, groetten de beide

anderen, bogen met een zwier alg
cavaliers aan 't hof en zwaaiden hun
verfomfaaide hoeden zoo eerbiedig, dat
de verschoten .veeren het gras raakten,

dat we het vuile goud gelegenheid
wîllen geven zich er tusschen te drin-
gen.
De drie mannen gaven elkander de

hand.
- Het zou onheusch zijn verder aan

te dringen, besloot de overste.
- En nu, overste, begon de bode der

goden, komt er nog een pakkend slot.
Verwijt mij niet, dat ik niet eerder
heb gesproken. Ik had daarvoor een
geldige reden. De prinses is op Bingum-
stein, Ze wilde zelf een onderzoek in-
stellen. Met groote moeite hebben de
meester en Bernhard haar tot nog toe
teruggehouden.
- Een paard. We moeten dadelijk

vertrekken.
De drie vrienden stonden op,
Saxon hinkte naar Mientje, de beide

soldeniers volgden hem.
_ Mientje, verklaarde hij. Ik ga er

op uit. We hebben een plannetje, een
voordeelig zaakje.
- Mag ik meegaan? vroeg ze.
- Beter niet. Het is mannenwerk.

Hij stopte haar een goudstuk in de
hand. Mijn handgeld, verklaarde hij.
Ze, legde beide handen op zijn schou-

ders, keek hem lang in de oogen,
Niet te lang wegblijven,

- Neen, meisje, Loog Saxon.

HOOFDSTUK XXV.

Saxon zat aan een hoektafeitje in
de groote gelagkamer. Door het venster
kon hij den weg overzien. Bijna de ge-
heele onderverdieping werd door de zaal:
ingenomen. Aan de eene zijde leidde
een breede eikenhouten trap naar de
boven vertrekken.
Mercurius en Praxiteles waren ver ..

trokken. De eerste om de berichten
over te brengen aan den koning van
Zweden. Saxon wachtte nu op den
tweede, die met een paar goede paar-
den zou terugkeeren.
De overste begon ongeduldig te wor-

den. Marion op Bingumstein. Slechts
vier uren rijden van hier verwilderd.
De lust bekroop hem den afstand te
voet af te leggen, maar daardoor zou
hij nog later bij haar zijn. Dat ver-
vloekte wachten; de tijd drong. Marion;
hij verlangde er naar haar weer te
zien, haar in zijn. armen te nemen,

.(Wordt vervolgd).
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De voorbereidingen voor de muziek- Men meldt ons uit Til bur g d.d,
feesten alhier op 22 en 23 Juni zün in 5 Juni:
vollen gang. Door 10 muziekcorpsen uit Hedenmorgen is het 1Yz-jarig kindje
de omgeving werd medewerking toege- van de familie van Huijgevoott, Oapu-
zezd, zoodat het z~er druk zal wo~de~l. cljnenstraat in een onbewaakt oogenblik
. Onder de attracties .,?P het terrem. IS 1 in een waschton, waarin slechts 2 d.M.
ook een ballonwedstrüd voor de km- Iwater stond, gevallen en verdronken.
deren. Aan de besturen der deelnemen- Men begrijpt wel de ontzettende smart
de vereenigmgen zal een Brabantsche van de ouders.
koffietafel worden aangeboden, zoodat '-----
er dien dag ook Brabantsche leut zal zijn. KANTONGERECHT.

Radio-Programma.
Vrijdag 7 Juni.
HUIZEN 1875 M.

N. C. R. V.
8.00 Schriftlezing en meditatie.
8.15 Gramofoonmuziek.
10.30 Morgendienst,
11.00 Orgel.
12..00 Politdeoerlchcen.
12.15 Leger des HeiLs-kwartiertje.
12.30 Het ensemble v, d. Horst.
2..00 Gramofoonmuz!ek.
2.30 Lezen van Chr. lectuur.
3.00 Jeanne v. d. Rosière-v. Emmerick,

alt; Charles v. d. Rosière, viool; Anton
v. d. Rosière, piano.
. 4..0.0Vervolg concert.

5.00 Gramafoonmuziek.
5.45 Cello-recital: J. Aerts.
6.30 "Een paar eenjarige zaaibloemen,

die we nu nog kunnen zaaien".
7.00 Pcütlebertchten.
PLm. 7.15 "Een kwartIertje Radio-

reportage".
7.30 Literair Halfuurtje.
8.00 Vaz Dias.
8.0'5 N.C.R.V.-Orkest.
9.00 Causerie.
9.30 N.C.R.V-Orkest.
10.00-10.05 Vaz Dias.
10.30-11.30 oramotoonmuztes,

HILVERSUM 3.01.5M.
V. A. R. A.

8.00 Orgelspel.
8.30-10.00 Gramafoonmuziek.

V. P. R. O.
10.0.0-10.15 Morgenwijding.

V. A. R. A.
10.15 Voordracht: Janny v. Oogen.
10.35 Gramofoonmuziek.
11.00 Voordracht: Janny v. Dogen.
11.20-12.00 Gramofoonmuzlek.

waardoor hij in het Ziekenhuis is op-
genomen en is verhinderd derhalve op
te treden.
Het Bestuur van den Katholiekendag

heeft Prof. Steger, lid der Ee<rste Ka-
mer, bereid gevonden als spreker op te
treden voor de Afdeeling Werkgevers.

Minister Deckers.
die in den namiddag den Katholieken-
dag te Breda zal bijwonen, komt in den
voormlddag op bezoek bij den TiLburg-
schen Katholiekendag.

Z. Excellentie zal de H. Mis in de kerk
Noordhoek bijwonen en enkele .afdee-
ringsverganertngen bezoeken.

De Commissaris der Koningin,
die de receptie ten stadhuize te Breda
~ij gelegenheid van den Katholieken-
dag zal bijwonen, zal bij de slotplech-
tigheden van den Tilburgschen Ka-
'tholiekendag aanwezig zijn en ver-
moedelijk ook bij het Défilé.

Mgr. Diepen
zal enkele afdeelingsvergaderingen van
den Tilburgschen Katholiekendag be-
zoeken en aanwezig zijn bij de ont-
vangst ten gerneerrtehuize en in de
slotplechtigheden in het Sportpark,
alwaar tevens aanwezig zal zijn Mgr.
Panis. •

OOK DE KATHOLIEKE
DRANKBESTRIJDERS NAAR TILBURG

Op den 2en Pinksterdag naar Tilbuil'g!
Deze leuze werd ook aangeheven op

de Algemeene Vergadering van het
Diocesaan Kruisverbond op Hemel-
vaartsdag te Den Bosch gehouden. Het
Hoofdbestuur wenschte op instigatie
van het Secretariaat van den XIVen
Dioc. Katholiekendag uit te komen met
e'en aparte groep; de leden schaarden
zich blijkbaar liever achter de vaandels
hunner resp. R. K;. Standsorganisaties.
Daarom ziet het Hoofdbestuur van de
vorming eener afzonderlijke groep af.
Eénheid voor alles! Er is echter beslo-
ten dat alle leden van ons Diocesaan
K.r~isverbond dien' dag hun insigne
zullen dragen. Dat zal een mooie, stille
propaganda zijn! Nu moeten onze leden
zorgen. dat zij in grooten getale opgaan
naar Tilburg, en dan niet vergeten hun
mstzne op te steken.
Wlj hopen heel veel Insignes v~n ons

Dioc. Kruisverbond te ZIen senrtteren
in de blije Pinks-t.ernon!

Namens het Hoofdbestuur:
C. A. VERBEEK, Arts,

Voorzitter, Oss.
J. VAN GENAB:8EK,

Secretaris, Den Bosch.

RECHTBANK BREDA.
Bij Kon, Besluit is benoemd tot subst.

officier van justitie bij de Arr. Recht-
bank te Breda, Mr. A. H. Servatius,
thans subst. officier van justitie bij de
rechtbank te Assen.

MUZIEKFEESTEN KRUISLAND.

HEIDEBRAND.
. Men meldt ons uit Mid del bee r s,
d.d'. 5 Juni:

Door onbekende oorzaak ontstond

A. V. R. O.
12.00 Gil'amofoonmuziek.
12.30 Kovacs Lajos en zijn orkest.
2.10 Pianospel: Dirk v. d. Stam.
2.30 Judith Hees draagt voor.
3.00 Gramofoonmuziek.
3.10-4.00 De A.V.R.O.-Decibels.

V. A. R. A.
4.00 Gramoroonmuztek.
4.30 Orgelspel.
5.00 Na Schooltijd
5.30 V.A.R.A.-orkest.
6.00 Voordracht: Frans Nlenhuys.
6.15 V.A.R.A.-orkest.
'7.00 "Het Intern. Arbeldsoureau",
7.20 Het V.A.R.A.-Orkest.
7.50-8.00 Vaz Dias.

V. P. R. O.
8.00-11.00 Lezingen en concert.

Persbureau Vaz Dias.
V. A. R. A.

11.00-12.00 Giramofopnmuzieik.
Verschillende Programma's.

LUXEMBURG 1304 M. 8.05 gram.,
12.20, 12.50 concert, 1.25, 6.35 gram., 7.45,
8.30, 9.05, 9.35, 10.20 concert, 11.00 dans-
muziek. •

BRUSSEL 484 M. 12.15 gram., 12.40
accordeon, 12.50 concert, 1.50 gram., 5.15
concert, 6.05, 6.35 gram., 8.20 concert,
9.35 mandoline, 10.2.0 concert.
BRUSSEL (Vlaamseh) 322 M. 12.17

gram., 12.55 concert, 1.50, 5.20 grarn., 6.50
concert, 8.20 gram., 8.23 revue, 10.20
cabaret.
DEUTSCHLANDSENDER 1571 M. 6.35

concert, 11.05 gymn., 12.20, 2.20 concert,
3.30 koor, 4.20 concert, 6.20 gram., 7.20,
8.35, 9.50, 11.20 concert.
DROITWICH 1500 M. 10.35 morgen-

wijding, 11.20 orgel, 12.10, 12.50, 1.35, 3.20
concert, 4.05 gram" 4.35, 5.35, 6.50, 7.25
concert, 7.50 dansmuziek, 8.35, 10.35 con-
cert, 11.35 dansmuziek.
KALUNDBORG 1261 M. 12.20, 3.50,

8.2.0, 8.50 concert, 11.20 dansmuziek.
KEULEN 456 M. 6.35 concert, 8.20

gymn., 12.20 concert, 2.35 piano, 4.20,
5.30, 7.20, 8.35, 9,50, 11.20 concert.
PARIJS 1648 M. 7.05 gram., 12.35 con-

cert, 3.20 grarn., 8.2.0 concert, 10.55
dansmuziek. .
LONDEN REG. 342. M. 11.05 concert,

2.05 orgel, 12.35 gram., 1.2.0 concert, 2.20
gram., 2.50, 3.50 concert, 5.05 gram., 5.35
kinderuurtje, 6.50, 7.50, 8.30 concert, 9.20
Carmen, 10.0 piano, 10.30 dansmuziek.
WEENEN 507 M. 7.15 opera Othello, I

van Verdi.

Middenstandsvereeniging. Als spreker
trad dien avond op de heer J. van
Driel, ambtenaar van den R. K. Dioc.
Midd·enstandsbond. De Inlel<ilng gaf
stof te overr tot een geanimeerde be-
spreking, er waren tal van actueele
middenstandszaken op het tapijt ge-
komen en eer men er aan dacht was
het sluitingsuur genaderd en was de
vergadering nog druk bezIg met de
rondvraag. De veldwachter in uniform
stak zijn hoofd doen- de deuropening
en' waarschuwde dat het tijd was èn
om heen te gaan èn om te sluiten. De
beteekenis van. wat de veldwachter
meldde drong door tot vier der
aanwezige middenstanders en den
heer J., hoofd van de zaak en lid van de
organtsatta die nog volop bezig was de
belangen van de ve:reen.LgJ.ngèn van
het zakenleven te bespreken. En in het
vuur daarvan gehoorzaamde men niet
aan het bevel van den veldwachter
en .... de rondvraa.g duurde voort!
Toen gingen er twintig middenstan-

ders op de bon! En ook de caféhouder.
Ze werden allen gedagvaard voor

den Kantonrechter te verschijnen "we-
gens het Over tijd in de herberg zijn".
Er waren 7 leden verschenen met den
vooreltter der Vereeniging in nun rnld-
den. Die deed 't woord ter verdediging
van de twintig die met hem 't z.eIfde
lot deelden. De rondvraag had hen
parten gespeeld en ook eenige horlo-
ges, die niet bij den tijd waren. 't W1as
natuurlijk niet de bedoelin.g opzettelijk
niet heen te willen gaan, maar de te-
genwoordlge tijd eischt van den mid-
{Ienstander een 'k'Tachtige actie.
Er is alttid zoovéél te bespreken en de

he.er Van Driel uit Den Bosch had be-
paald zulke àctueele waagstukken
aangeroerd, dat men den ti.1d vergat.

De voorzitter begreep dat er recht
moest gedaan \Vm-den en de kastelein
mét de vier die de waarschuwing had-
den opgevangen den dans wel niet
zouden ontspringen, maar "voor de
vergaderlng" verzocht spr. toch vrij-
spraak. Er wsren Immers mlddenstan-
ders bij die nog nooit in een café wa-
ren geweest!

Het O. M. ZOU er rekening mee hou-
den, maar ze moesten weten, dat ze in
overtreding waren en er zich voortaan
"bil de rondvraaz" niet meer aan
schuldig moe,::1:e>1rnaken l De eisch
lui.ode teg-en de 17 ieder 50 cent boete,
teg-en Ieder der 4 volaende f 4 boete.
De voorzitter !raf het nog niet op en

momnelde zoo let.s over "toch als 't u
blieft vriisnraak 'Voor de verzaderlng".
Ne,en, oordeelde de kantonrechter. ik

verklaar ze allen schuldtz, maar zon-
der toepassi.llg van straf. Nu weten
iullie het I 'De 1rier overigen conform
<len etseR fe-de:f It. +- boete.

meene jaarvergadering van de R. K.
Metaatbewerkersbond werden de af-
tredende bestuursleden de neeren Bui-
sen, Dielissen, SUikerbuijk en v. Bom-
mel herkozen, terwijl de heer Suiker-
buijk wederom tot voorzitter gekozen
werd.
BERKEL-ENSCHOT, 4 Juni. De uitslag

van het bondsconcours gehouden bij de
scherpschuttersvereenIging "St. Maurits",
gevestigd in café "Hemeltje", is als volgt:
1 A. v. d. Laak, 2 A. v. Rooij, 3 J. v. d.
Voort, 4 P. v. Kuik, 5 G. Brekelmans, 6
M. v. Drunen, 7 A. van Haaren, 8 A. Ber-
tens, 9 L. Weijtmans, 10 E. Heeskens, 11
W. v. d. Loa, 12 J. Besselink, 13 P. v.
Berkel, 14 J. v. Breugel, 15 P. v. Breugel,
16 A. v. Haaren, 17 P. v. Biljouw, 18 M.
v. Riel, 19 J. Abrahams, 20 C. Damen,
21 M. Heessels, 22 C. Vriens, 23 A. Hes-
sels, 24 M. v. Beek, 25 J. Hoogedoorn, 26
J. v. Nunen, 27 M. Maihijsen, 28 J. Weijt-
mans, 29 P. KooIen, 30 A. v. d. Voort, 31
L. Rijkers, 32 W. Verschuren, 33 W. Hüs-
lege, 34 A. v. Dun, 35 M. Weijters.
- Naar wij vernemen zal op Zondag 16

Juni a.s. onze harmonie zich voor het
eerst aan het publiek toonen. Besloten is
dit met eenige luister te doen plaats heb-
ben. Om 12 uur zal op het plein voor het
raadhuis het gemeentebestuur een con-
cert worden aangeboden. B. en W. zullen
het bestuur der harmonie officieel ten
raadhuize ontvangen. Vervolgens zal
worden gemarcheerd naar Berkel, waar
een tractatie de muzikanten wacht. Ver-
volgens wordt Enschot en Heukelom be-
zocht.
BOXMEER. Burgerlijke Stand. Gebo-

ren: Martinus H. C., z. van A. M. Stip-
hout en H. A. M. van EIst. - Petronella.
M., d. van P. J. Kelders en M. van Es.
- Antonius W. M., z. van G. Ariaans
en W. van Els.

Overleden: Antonia H. B; Bongers, 3
j. - Antonius Th. Reijnen, 44 j., ecntg.
van M. H. Strijbosch.
BOXTEL, 4 Juni. Gisteravond hield de

vereeniging "Boxtel Vooruit" in de con-
certzaal "Riche" hare jaarvergadering,
welke zeer slecht bezocht was.

De waarn. voorzitter dr. C. Hoek sprak
een welkomstwoord, daarbij speciaal zich
richtend tot burgemeester. Van Beek.
De secretaris bracht het 10e jaarver-

slag uit. Het speet hem, dat hij nu Boxtel
Vooruit dit jaar zijn tweede lustrum
viert, geen optimistische klanken kon
laten hooren. Het jaar 1934 is voor de
Vereeniging niet erg gunstig geweest.
Niet alleen dat ze eenige leden-donateurs
moest verliezen, dat anderen hunne con-
tributie verlaagden, doch wat erger is: er
is een groet verlies geleden door het
overlijden van den heer G. van Boeckel
en het bedanken van den voorzitter, den
heer J. van den Boer.
Door vertrek uit onze gemeente be-

dankte de heer Pieter van Haeren als
commlssarls, Voor alles wat deze in het
belang van Boxtel Vooruit gedaan heeft
wordt hem in het verslag dank gebracht.
Het aantal leden en begunstigers be-

droegen in 1934 120 met een totaal aan
contributie van f 248. De ongunstige
tijd·somstandigheden beïnvloeden na-
tuurlijk in hooge mate het aantal van
de leden en het totaal aan contributie.
Gememoreerd werd de schitterend ge-

slaagde ouden-van-dagen-dag, op 7 Aug.
gehouden.
De secretaris hoopt dat het ook dit

jaar mogelijk zal zijn om aan de oudjes
weer zoo'n aangenamen middag te kun-
nen bezorgen.
Ook in 1934 - aldus het verslag -

ontvingen we dikwijls aanvragen van
vrèemdelingen om inlichtingen over kor-
ter 'of langer verblijf in Boxtel en we
zijn de aanvragers stee-ds zoo goed mo-
gelijk van diensj geweest en hebben
Boxt~l als vacantieverblijf aanbevolen.
Wa.t ik echter in mijn vorig jaarverslag
als een groote handicap voor het welsla-
gen: van onze bemoeiingen in deze ge-
noemd heb, blijft nog onveranderd voort-
bestaan. Wij kunnen de vreemdelingen in
Boxtel nog niet voldoende aantrekkelijks
bieden. Wel gaat onze plaats op dit punt
wat vooruit. door het ieder jaar mooier
wordende wandelpark met de schitte-
rende mooie zweminrichting, met de
meermalen gehouden wordende wieler-
wedstrijden en nog veel meer op dit ge-
bied, doch wat we vooral rioodig hebben
?m vreemdelingen in Boxtel te krijgen,
IS: dat de heerlijke omgeving met alle
ongerepte natuurschoon voor hen op ge-
makkelijke, wijze openstaat en zoover
hebben we - tot onze spijt - 't niet-
tegenstaande onze bemoeiingen in deze
nog niet kunnen brengen. Moge het eens
nog zoover komen, dan voorzeker zal
het mogelijk zijn iederen zomer een
flink getal vreemdelingen naar Boxtel
te krijgen om hier een aangename, rus
tige vacantie door te brengen.
Vervolgens memoreerde de secretarls

in Zijn verslag het groote verlies, dát de
vereeniging geleden heeft door het be-
danken van den voorsitter, den heer J.
v. d. Boer en ten tweede door het overïü,
den van het bestuurslid, den heer G. van
Boeckel; beider verdiensten voor Boxtel
Vooruit werden in het licht gesteld.

Den nestor van het bestuur, dr. P. M.
Hoek, die wegens 3-iekte al sinds eerügen
tijd de vergaderingen niet kan bijwonen,
wenschte de secredarts een spoedig her-
stel toe.
Tenslott.e wordt in het verslag een

beroep gedaan op den steun en het
medeleven van alle ingezetenen.

De voorzitter dankte voor het keu-
rige, jaarverslag, waarna. volgde het
verslag van den penningmeester. Hier-
uit bleek, dat de kas der vereeniging
sluit met een batig saldo van f 388.04.
Als kascontroleurs werden benoemd de
heeren C. Oliemeulen en J. v. d. Brekel,
die de boeken en bescheiden in orde
bevenden .
De heeren dr. P. Hoek en W. Leen-

del'S werden als bestuursleden herko-
zen, in de vacatures-Jo v. d. Boer en G.
van Boeckel werden gekozen de neeren
A. v. d. Weyst en W. Stinessen.

Hierna werden door het filmibureau
Het Zuiden te 's-Hertogenbosch eenlge
films vertoond, o.m. van het gouden
huwelijksfeest van den ondervoorzitter
:dell' vereenlgtng Dr. P. M. Hoek.

Bij de rondvraag dankte de burge-
meester het bestuur voor wat het in
1934 voor Boxtel gedaan heeft; spr.
deelde mede, dat de Landstormdag van
de Landstormafd. "De Meijerij" dit jaar
in Boxtel zal worden gehouden en Ko-
ninginnedag. Hieraan zal door 4 à 5000
man worden deelgenomen.
BUDEL, 4 Juni. Tot bestuursleden der

sportclub "B.V.V. Hercules" werden ge-
kozen de heeren A. Adams en M. Jacobs.
Het jaarverslag der sportclub sloot met
een batig saldo van f 103. De zittende
bestuursleden werden bij acelamatle
herkozen. Het aantal leden nam met 20
toe en bedraagt thans bijna 100.

DRUNEN, 5 Juni. Uit elf verschillende
plaatsen in het rayon Geertruidenberg
en Oosterhout gaan op 2en Pinkste!'-
dag honderden pelgrims per autobussen
ter bedevaart naar het genade-oord
Ulicoten, bij Baarle-Nassau, ter ver-
eering van den H. Bernardus, patroon
tegen, jicht reumathiek en veeziekten.
Tal van ex-vote's aan den troon 'van

het miraculeuze beeld zijn de stille
getuigen van gebedsverhooringen.
Bovengenoemde elf plaatsen zijn onder-
afdeelingen van de groote processie van
Drunen. Deze broederschap werd alhier
opgericht in het jaar 1821.
- De kermis die hier met PinksterenJ

gevierd wordt belooft weer gezellig te
worden.
Het kermisterrein staat reeds vol

kramen en tenten, ook de bioscoop,
stnomcaroussel, luchtschommel en
andere vermakelijkheden ontbreken
niet. In de café's is gezorgd voor a~
noodige attractie's en een gezellig zitje.

Op de beide congregatles valt volop
te genieten voor groot en klein. In de
jongenscongregatie wordt Dinsdag een
matiné gegeven door de harmenie mei!
comlsche voordrachten.
In café Th. Elshout geeft de harmo-

nie "De Volharding" een matlné vooe
dames en heeren,

DEURNE, 5 Juni. Van de R. K. Ulo ..
school alhier slaagden voor het diploma'
handelsmachmeschrüven de leerlingen
L. de Clerck, G. Dekker, F. Manders, J.
Wassenberg. allen alhier, W. van Keme ..
nade te Asten en W. Koenders te Bakel
(Rips).
DUSSEN, 5 Juni. De korfbalvereent ...

ging "Rust Roest" alhier behaalde op
de groote seriewedstrijden van "Mad ...
jou" te Midûelburg den vierden prijs.
- Heden is men alhier begonnen mof!

den aanleg van een rijwielpad- langs
den straatweg Geertruidenberg-Gorin-
chem.
EINDHOVEN, 4 Juni. Gisterenavond:

werd de vrouw van den heer Willems
aan de De Vriesstraatte Woensel ploOt;..
seling onwel en stierf kort daarna.
- Bij het koningschieten op de doele

"Oefening baart kunst" te Acht wist 1..
v. d. Hurk met 118 punten in 30 pijlen
het koningschap te veroveren.
- Op Donderdag 6 Juni hoopt de heel'

P. J. Claes, onderwijzer aan de St, Mar-
tlnusschool te Tongelre, zijn zilverenl
jubileum te vieren.
GEERTRUIDENBERG, 4 Juni. De op ...

brengst van de Emmabloem-collecte taU
bestrijding der t.b.c. heeft in deze ge...
meente opgebracht f 43.10.
- Wegens vertrek uit deze gemeente

heeft de heer P. van MOlontslag ge..
nomen als lid van de BioscoopcommiSsie.
GEMERT, 4 Juni. Wij hebben enden

de Priester Jubilea reeds den socialen'
arbeld van den Z.Eerw. heer Pastoor.
L. J. J. M. Poell geschetst, die op 8 Juni
zijn 40-jarig priesterjubilé en op 23 Junt
zijn 20-jarLg Pastoraat viert,
Ook in Gemert als Pastoor legde de

Z.Eerw. heer Poell een werksaamheld
aan den dag, waarvoor de gewone door ..
snee.mensch "paf" staat, Zijn belang ...
stellmg ging uit naar allen en alles,
Zijn bijzondere sym.patbie ging natuur ..
lijk ook hier uit naar de sociale ,:er-
eenigingen - stands- en vakorganrsa.,
ties. Een 'afdeeling van den R. K. Mid-
denstandsbond. Boerenleenbank, st. Vin..
centius, en st. E1isabethvereenigingen.
Wit,.Gele Kruis, Mariavereeniging, Jon ...
gens- en Meisjeshonden, Comité voor
K.S.A. (thans Commissie van Samen ..
werking), afdeelingen Mannenadel e'f!'
Vrouweneer van "Voor Eer en Deugd •
't Plaatselljk Algemeen MiSSie-Comité.
Missienaaikring, GenootSChappen Valli
Voortplant.in.g Kindsheid en st. Petrus-
Liefdewerk, de verschillende instanties
van het omvangrijke Jeugdwerk, zooals
meisiespatronaat, K.J.V., K.J.M., Boe ...
rlnnen.Jeugd.vereenigfng, Middenstands-
meisjes-gilde, Jonge Boerenstand. JongEl
Werkman Jonge Middenstandsbond,
Boerinnez{bond, Kleine H. Familie,
Vrouwencongregatre enz. enz. kwamen
onder Poell's Pastoraat en door zijn
bemoeiïngen tot stand. De sf.tooting;
van het Alcoholvrij-lokaal, 't Margaretna
Sinclairhuis voor Vrouwelijk Jeugdwerk,
de omzettang der Openbare in Bijzon ...
dere Scholen, de instelling van een
wekelijksch halfuur van Aanbidding
van het H. Sacrament voor alle huis-
houdens, de uitbreiding der Godsdienst.
oefenin.gen op Zondag, de oprichting
van een Kerkkorenbond voor Gemert en
omstreken, de geregelde Volkszang onder
H. Missen en Lof, de verveelvuldiglng
der H. Communiën, bevordering der
priesterroepingen, Cursussen op Sociaa:,
Maatschappelijk en Wetenschappelijk
gebied, Esperantocursussen, enz. enz.
zijn evenzoovele getuigen van den om,
vangrijken arbeid en onvermoedbaren
ijver van Pastoor Poell.
Naast dit alles en de omvangijke

parochieele werkzaamheid wist Z.Eerw.
bovendien nog tijd te vinden, om be;
lan.grijke en interessante geschiedkun-
dige onderzoekingen te doen omtrent.
de historie van het aloude Kasteel en
zijn beweners, zoo nauw verbonden met
de geschiedenis der parochie. Een bro-
chure en een groet aantal« artikelen
werden hierover geschreven in zijn "Of-
ficieel Kerkbericht voor de Kerken en
Kapellen van de gemeente Gemert"
Het laatste groote werk van Pastoor

Nèem'n ÄKKERTJE
bij Rheumatische pijnen, Spierpiin enz.
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gisteren tegen den avond brand in de
Kuikseindsche helde in deze gemeente.
Omwonenden en gemeente-arbeiders
waren spoedig ter plaatse en namen
onder Ielding van den burgemeester
het blusschingswerk krachtig ter hand',
zoodat de brand tot de helde kon
worden beperkt en de omliggende
bosschen konden worden behouden.
Indien de omstandigheden mlnder

gunstig waren geweest, zou on.getwljfeld
weer een groote oppervlakte dermen-
'bosch verloren zijn geweest.

VISCHYEItG1FTIG·ING.

Men meldt ons uit Lie m p ct' e d.d.
5 Juni:
Gisteren had alhier in de rivier "De

Dommel" wederom een vischvergiftiging
plaats. Vermoedelijk zijn de vele
regens der laatste dage~ boven <fe .~tad
Eindhoven wel de schuldigen, waarbij de
riolen weer eens flink zijn uitge-
spoeld. Wel jammer dat d1t voor, de'
Dommel zulk een treurig gevolg moet
hebben, ., -

HET JUBILé VAN DE HARMONIE
DE EENDRACHT TE·BEST.

De harmonie De Eendracht te Best
viert zooals men weet haar 90-jarig be-
staan met een internationaal muziek- en
zangconcours; vortgen Zaterdag en Zon-
dag had bereids een festival plaats.
Op 1 Febr. 1845 werd het muziekgezel-

SChap opgericht; als directeur trad op de
heer L. H. Boelaars.

Dat het gezelschap ten zeerste wer.d
gewaardeerd, blijkt o.m. wel uit het felt
dat al de doctoren en burgemeesters,
welke in den loop der laatste 90 jaren in
Best gewoond hebben, in het bestuur van
de harmonie zitting hebben gehad.. .
In den loop der jaren heeft de .lubl-

leerende harmonie successen op dlve~~e
eoncoursen weten te behalen, laatstelijk
in Aug. 1931, toen in Hament beslag ge-
legd werd op den eersten PrIJs m de af-
deeling uitmuntendheid.

Het groote succes in betrekkelijk zeer
korten tijd behaald is na de ijverige en
volhardende leden op de eerste plaats te
danken aan den eminenten directeur den
heer Jac. Janssen. Hij was de ziel der
vereeniging. Steeds stond hij klaar indien
het Zijn harmenie betrof. Niets was hem
te veel. Noode zag men hem aan de har-
monte ontvallen bij zijn vertrek naar
elders, verleden jaar.
De festivaldagen zijn reeds een succes

geweest en beloven veel voor de beide
Pinksterdagen, daar er dan verschillende
vereenigingen van naam aan het con-
cours zullen deelnemen. Noemen we
slechts het groote gemengd kinderkoor
Excelsior uit Amsterdam met meer dan
70 leden.
Moge het weer meewerken opdat de

beide Pinksterdagen een prachtige slui-
ting moge zijn van het zoo schitterend
gevierde negentigjarig bestaan der har-
monie de Eendracht.

Bij resolutie Van den Minister van Fi-
nanciën is aan de rijksklerke M. van
HeUsden ten kantore Helmond ·eervol
ontslag verleend::_.:-__ -

AARLE-RIXTEL, 4 Juni. Bij de ge-
houden koningsschieting der schutterij-
vereeniging "De Eendracht" alhier werd
koning de schutjer A. Wich, die 72 pun-
ten verwierf met 20 pijlen.

BERGEN OP ZOOM, 4 JunI. In de
gisterenavond ten stadhuize gehouden
bijeenkomst welke tot doel had de
luchtwachtpost Berg'en op Zoom weer
op volle sterkte te brengen, er waren
nog slechts 6 personen aan verbonden
terwijl de sterkte van de post 25 man
behoort te zijn, werd door den luitenant
voor speetals diensten G. Woltman .uit
Rijswijk een uiteenzetti:ç.g van het doel
en de werkwijze der luchtwachtpost ge-
geven waarna staande de bijeenkJomst
19 jongelui toetraden zoodat de volle-
dige sterkte weer is bereikt. Tot sergeant
commandant is benoemd de heer G.
Timmermans terwijl thans nog 3 pleeg-
oommandan ten zullen worden aange-
steld. Op 22 Juni heeft de eerste oefe-
ning plaats.
BERGEN OP ZOOM, 5 Juni. De heer

J. v. d. Linden, ambtenaar bij de Ned.
Spoorwegen alhier, vierde gisteren zijn
40-jarig jubileum; hij Was 26 jaar in
BeI1gen op Zoom werkZaam. Door zijn
chef en he.t personeel werd hij geluk-
gewenscnt, terwijl hij meerdere stor-
felijke blijken van belangsteütng' ont-
ving.
. - Op het werk der werkversçhaffing

aan de Moerstraat&chebaan had de ar-
beider sosëers het ongeluk een kipkar
op een zijner voeten te krijgen, waar-
door deze voet gedeeltelijk werd ver-
brijzeld. Geneeskundige hulp moest
worden ingeroepen.
.- In de gister-avond gehouden alge-

EXAMENS L. O.
Aan de st. Gerardus Majella Kweek-

school te Dongen slaagden voor de
examens L.O. de volgende leerlingen: P.
V. Alphen, Dongen; J. Bylholt, Lemmer;
A. Bressers, Eindhoven; Br. Veracundus
(Th. Glijssen) Tilburg; Br. Simplic1anus
(Adr. V. d. Heyden) St. Oedenrode,
Te Breda zijn aan de Rijkskweek-

school geslaagd de dames F. C. Bou-
huijs, M. Engers en B. A. v. d. Matten,
allen te Breda -en C. Minderhout te
Princenhage. .Afgewezen twee.

Te Tilbu:r:g zijn aan de ~weekschool
der Zusters V. Liefde geslaagd de dames
M. M. J. de Brouwer, Tilburg, L. Crijns,
Heusden, M. A. van DoO!l"I1,Tilburg, G.
J. M. van der Linden, Keldonk-Erp,
V. M. H. J. Mennen en C. M. ZQ<mtjes,
Tilburg.

Bij Kon. besluit is aan dr. P. J. H. van
Ginnek1en, te Bergen op Zoom, verlof
verleend tot het aannemen van zijn be-
noeming tot officier in de Orde van
Léopold n van :België.

! IN EEN WASCHTON VERDRONKEN.

Ze waren aan de rondvraag ...•
Op 6 Maart werd te. Veghel in de

zaal van café Jiless·en de goedbezochte
:vergadering gehouden van de R. K.
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lastigen wachtmeester, hun vijand van nature,
uit den weg t€ ruimen. Eenige dagen later
bracht de gevreesde bende haar snoóde plan
ten uitvoer. Wachtmeester Hoekman, geheel
alleen terugkeerend van een patrouületocht.
werd opgewacht en beschoten. Na .het eerste
schot, waardoor hij reeds werd gewo.nd, richtte
ook de politieman zijn revolver op zijn aan'
vallers, doch getroffen door een tweede schot,
viel hij dood terneer, gevallen als slachtoffer
van zijn plicht.
Een vreeselijke opwlnding over deze schand'

daad ontstond onder de burgerij. En groot was
de afschuw voor de lafhartige bende, die, nog
onverschrokken als te voren, haar terreur op
de bevolking bleef voortzetten. De geestelijk-
heid der stad oefende al haar invloed op de
ingezetenen uit en spoorde de geloovigen in
haar predikatl eá aan, loch de politie de be-
hulpzame hand te bieden en zooveèi moge! ijk
inlichtingen te geven, die tot gevangenneming
van de daders zouden kunnen lelden. Er wer-
den speciale gebeden voorgeschreven, die da-
ge lijks in de kerken werden gelezen en oP
initiatief van den Deken van Oss. mgr. v. d:
Laar, werd in kerkelijk verband een Broeder-
schap gesticht, genaamd de Broederschap van
O. L. V. van Rust, opgericht te Osch in 1894.

Aan het reglement van deze broederschan-
waarvan nog slechts één exemplaar bestaat ell
dat in het semeente-museum zorgvuldig wordt
bewaard. ontleenen wij het volgende:

"Langzamerhand ontstonden gevormde ben-
den van dieven, rustverstoorders en moorde-
naars, die met overleg volgens afspraken te
werk gingen. In aangewezen kroegen beraam-
den zij hun plannen. die zij later met drieste
domheid uitvoerden. De eene sluipmoord volg-
de op den anderen, zoodat de politie zelve niet
meer veilig was. Er ontstond een algemeene
verslagenheid en vele welgezinden waren er
op bedacht Osch voorgoed te verlaten. De
plaats. vroeger zoo welvarend, stond nu oP
den rand van haren volslagen ondergang,
Allen, ook de Geestelijken, stonden verbaasd,

HET moet interessant zijn te vernemen, dat
het nijvere stadje Oss ook al eens in

vroeger tijden eenzelfde misdadigersterreur te
verduren heeft gehad als thans in de laatste
jaren.
Een marmere-n beeldengroep, geplaatst bij

de groote kerk van Oss, herinnert de burgerij
aan deze vroegere periode van schrik en on-
veiligheid. die bUitengewoon veelovereen"
komst vertoont met den toestand 'van thans.
Zelfs de namen van de misdadigers zijn in
beide perioden veelal dezèlfde geweest!
Deze vroegere misdaad-periode speelde zich

af ln de jaren 1890 tot 1894. Moordaanslagen
waren niet van de tucht, Er werd gestolen en
geroofd, de bevolking sloeg de- schrik om het
hart.

In een berucht café aan den Be rghemschen-
weg, de buurt waar ook thans nog de jongere
generatie haar geheime bijeenkomsten hield,
vergaderde een beruchte rooversbende. Aan-
voerder was een zekere Van Berkorrï, de eige-
naar van de dievenkroeg, die den bijnaam
droeg van "De Baron". De bendeleden deins-
den voor geen misdrijf, hoe zwaar ook, terug.
In een kort tijdsbestek werden verschillende
moordaanSlagen gepleegd, eerst op een hoofd-
opzichter van een margarinefabrieki die uit
: wraak werd neergeschoten. De man werd
zwaar gewond. doch bleef in leven. De genees-

I
heeren hadden echter geen kans gezien, den
kogel uit het lichaam te verwijderen en later
is het slachtoffer, doordat d'e kog el was gaan
zakken en met edele deelen in aanraking kwam,
toch nog aan de gevolgen overleden" Daarna
werd een moordaanslag gepleegd op' den di-
recteur van een andere plaatselijke margartne,
fabriek. Deze poging tot moord mtslukte echter
eveneens.

* *
I Bij de beruchte bende waren ook toen ver-
schillende leden van het geslacht De Bie aan-
gesloten. Hun optreden werd steeds driester.

Beeldengroep te Oss, veertig jaar geleden door
den Deken der stad aan de burgerij. geschon.
ken als herinneriug aan de zuivering, waarhij
het szadje in 1894 werd verlost van een he-

ruchte misdadigersbende.

dat de verdorvenheid onder zekere klas, de
Vrouwen niet uitgezonderd. zoover gekomen
was.

"Toen, nadat alle menschelijke hulpmiddelen
tevergeefs waren aangewend, nam de herde:-
met zijn trouw gebleven volk zijn toevlucht
tot God en de beschermheiligen der plaats,
met name dOeOnbev!. Moeder Maagd. de Pa-
tronesse der Kerk. Openbare gebeden werden
Uitgeschreven. novenen en processies gehon.
den, we kel ljks heilige missen aan God opga-
dragen en 'niet enkel in de Kerk, waarhesn
de geloovigen zich met duizenden begaven.
maar ook in de huisgezinnen werd '5 avonds
met datzelfde doel gebeden, dat het namelijk
Goda behagen mocht, rust, vrede en welvaart
in Osch te doen wederkèeren en de schuldigen
er uit te verwijderen. De Pastoor deed OP den
preekstoel de plechtige belofte, een kostbaar
standbeeld, Maria Onbev!. Ontvangen ter eer e,
nabij de Kerk te zullen oprichten en ook hier
bleek weer. dat God de Zijnen in hunne kwel-
lingen niet verlaat en dat men nooit teve r-
geefs Maria, de hulp der Christenen. aanroept.
Daarbij kwam nog, dat de onverschrokkenheid
der Geestelijken, die de boosdoeners In het I

openbaar aandurfden, de afschuwelijkheden!
der meineeden bespraken, de vreeselijke ver- i

antwoordlng bij God voorstelden, wanneer men I
door laffe stilzwijgendheid en meer nog door I
medeplichtigheid den ondergang van eene gan-
sehe gemeente veroorzaakt, den braven moed I
inboezemde.

,En Gode zij dank! Wat niemand had durven
verwachten, gebeurde; wat tot d..usverre was
geheim gebleven, werd geopenbaard en het'
gerecht slaagde er in eenige rustverstoorders
en moordenaars in handen te krijgen, terwijl
verschillende medeplichtigen de vlucht namen
naar den Vreemde, waardoor vrede en rust
langzaam Î? de. plaats ~~rUgkwamen. Ten einde l
nu van dien vreeaeliiken toestand, waarin,'
Osch zich in 1893 bevond, bevrijd te mogen
blijven en de welvaart, maar eene welvaart,:
zonder nadeelige gevolgen voor godsdienst en '
zeden, er in te doen wederkeeren, is op ver-
zoek van den Pastoor van Osch floor Z. D. H.
den Bisschop van 's-Hertogenbosch de Broe-
derschap van O. L. Vr. van Rust te Osch op- i
gericht." I
Tot zoover het reglement. ,
De belofte van den pastoor, een 'standbeeld I

te zullen ópricl1ten werd nagekomen. :Een jaar
lang wist de Ossche bevolking haar spreek- I
woordelijke zwijgzaamheid nog vol te hOUden.,
Toen kwam de ontknooping van den moord op
wachtmeester Hoekman. De daders werden
grootendeels 'gearresteerd en later door de'
rechtbank veroordeeld. Een zekere Van Gel· I
der kreeg levenslang. Twee leden van het ge.
s I ach t-D eBi e, onder wie de grootvader
van Piet de Bie. bekend uit het moor dproce s
van thans, kregen elk vijftien jaar, de aan-
voerder, bijgenaamd ,.de Baron". zag. kans te
ontvluchten en ontkwam naar AlllerJka I

Uit dankbaarheid, dat de burgerij toch in- ;
lichtingen aan de politie had verstrekt. die tot
een vefoordeeling van de daders leidden, schonk
de pastoor zijn standbeeld., Op den' dag der
veroordeeling werd bovendien door Deken
Van der Laar nog een geschriftje uitgegeven,
waarin deze geestelijke zijn dank uitte over
de verlossing van de stad Oss ell haar zuive-
ring van de moordenaars, dieven en rustver-
stoorders.

Het standbeeld draagt o.m. het opschrift:
"Ter herinnering van het noodlottige jaar 1893
en tot dankzegging voor de gelukkige uitkomst
1894". In het midden van de beeldengroep
staat het beeld der Moedermaagd Maria. het-
welk tot onderschrift draagt: "Ik ben de On-
bevl, Ontvangenis, ik ben de bewaarster dezer
plaats."

L'histoire se répète.... Ook thans is de,
stad verlost van een gevreesde miSdadigers-I
bende. Met strakke hand heeft de Kon. Mare-
cha ussee ter plaatse het gezag hersteld.

(Nadruk verboden),
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OPZIENBARENDE ARRESTATIE

(Van onzen correspondent),
OSS, 7 Juni. - In snel tempo volgen de

arrestaties elkaar te Oss op, Vandaag zijn
wederom eenige Ossenaren in arrest ge-
steld, die betrokken zijn, of zouden zijn ge-
weest,' bij eenige zware misdrljven die
eenige jaren geleden zijn gepleegd.

De roofoverval op het bejaarde echtpaar Van
Bergen, die gisteren tot klaarheid is gekomen,
was bedreven door vier personen, Den Rut, Piet
de Bie, Piet Schuurmans en een zekeren Piet
Otten,
De laatste kon gisteren niet worden gear-

resteerd, omdat hij eenige weken geleden naar
elders is vertrokken en geen nader adres had
achtergelaten.
De 22-jarige Otten die in Oss den bijnaam

van "het snoesje" draagt, had aan zijn familie
gezegd, dat hij naar Holland ging om met gras-
maaien den kost te verdienen.

.De marechaussee, die door de be-
kentenissen van Den Rut en Schuur-
mans had vernomen, dat Otten, de
vierde dader in het beruchte misdrijf
was geweest, verzocht per radio opspo-
ring van verdachte. Vanmo~'gen is
Otten in den IJpolder te Hoofddorp
gearresteerd,

Hij had hier inderdaad als maaier werk ge-
vonden. Onder streng politiegeleide werd hij in
den loop van den dag naar Oss overgebracht
waar hem in de kazerne een verhoor werd afge-
nomen. Weldra zag ook hij geen uitweg meer
voor het zeer bezwarende feitenmateriaal. Hij
'viel door de, mand en bekende aan den roof-
overval debet te zijn geweest.

Ook deze bekentenis is wederom een groot
succes voor de marechaussee. Thans hebben
drie der daders van dezen roofoverval hun
schuld aan het misdrijf bekend. De vierde en
tevens de hoofddader Piet de Bie, bevindt zich,
zooals bekend, in de strafgevangenis te 's-Her-
togenbosch. Deze misdadiger blijft alle wan-
daden, die hem ten laste worden gelegd, nog
steeds hardnekkig ontkennen.
Sinds gisteren bevindt zich ook "Den Rut" in

de kazerne te Oss. Evenals Den Ceel heeft deze
man zijn hart volkomen uitgestort over de tal-
rijke ernstige feiten die door de bende zijn
misdreven.

De meest opzienbarende arrestatie is
wel vanmiddag geschied. De gemeente-
politie heeft den 38-jarigen wieler-
baandirecteur J .. Verhoeven bijge-
naamd "Jan Bol" gearresteerd. H~j
wordt er van verdacht aan Toon de
Soep Sr. een bedrag aan geld te heb-
ben gegeven, opdat deze een restau-
ratiepaviljoen, dat op het gemeente-
lijk sportpark aan den Berchemsche-
weg was. gelegen en dat aan den
baandirecteur toebehoorde, in brand
Zou steken.

INDERDAAD AFGEBRAND.
In den nacht van 3 op 4 Juli 1933 brandde I

dit gebouw door onopgehelderde oorzaak tot
den grond toe af. I

Het was ongeveer middernacht toen de be-
volking van Oss plotseling uit haar slaap werd
gewekt door zware knallen en hevig geknetter.
Er bleek een hevtg e brand te woeden in het
houten restauratiepaviljoen van het gemeente-
lijke sportpark. Aan alle hoeken stond het
restaurant in lichte laaie. Huizenhoog sloegen
de vlammen uit het gebouw waarvan de dak-
bedekking uit golfplaten bestond, die luid knal-
lend uiteen vlogen. Een geweldige vonkenzee I
verspreidde zich over de omgeving, waardoor,
de op korten afstand gelegen tribune van ftet I
sportpark ernstig werd bedreigd. Ofschoon de I
brandweer krachtig optrad viel Ier aan blus-
schen niet meer te denken. Het geheele restau-I
ratiegebouw werd verwoest.
De eigenaar was verzekerd en men neemt

algemeen aan dat hij de verzekeringssom heeft I

uitbetaald gekregen.
Velen hadden de arrestatie van den baan-

directeur reeds lang verwacht. Verhoeven ge-
noot geenszins de vriendschap van het Ossche
publiek terwijlook de renners weinig met hem
op hadden. OP een avond, toen de baandirecteur
eens wat te diep in het glaasje had gekeken'l
zocht hij ruzie met den voorzitter van de wie-
lerclub. Hij bedreigde dezen jongeman, die om j'

een handgemeen te vermijden, de politie waar-
schuwde. Eenige agenten wisten de twistenden
te scheiden en brachten den voorzitter van de I
wielerclub naar huis. Nauwelijks was deze ech-
ter in zijn woning aangekomen, of zijn tegen-
stander, de baandirecteur, kwam hem in gezel-
schap van een chauffeur opzoeken. Met een ijze-
ren auto-slinger wilde deze den voorzitter in
diens eigen huis te lijf gaan. Een hevige wor-
steling ontstond. Vechtend rolden de beide
mannen naar buiten. Ten slotte kwam een
broer van den voorzitter der wielerclub en toen
hij zag dat deze door den baandirecteur be-
dreigd werd, snelde hij te hulp en greep een;
mes dat op tafel lag, waarmee hij den baan-.
directeur een groote snede over de wang toe-
bracht. Eenige weken vertoefde Verhoeven in
het ziekenhuis. Toen hij genezen was bleek hij
een afzichtelijk 1itteeken op zijn gelaat te heb-
ben overgehouden, zoodat de baandirecteur
voortaan, zooals de volksmond het uitdrukte:
"het wapen van Oss" op zijn gezicht had. Voor
. de rechtbank kreeg hij een geduchte schrob-
t beering voor zijn wangedrag. De man, die hem
I de snede had toege-bracht, kwam er met een
lichte geldboete af.

Nog lang zijn alle wandaden, die de laatste
jaren in Oss zijn bedreven, niet opgehelderd.
Gestadig werken politie en marechaussee ver-
der aan het zuiveringsproces van Oss. en nog
kunnen in de komende dagen tal van nieuwe II
arrestaties worden tegemoet gezien.

,
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HET moet interessant zijn te vernemen, dat
het nijvere stadje Oss ook al eens in

vroeger tijden eenzelfde misdadigersterreur te
verduren heeft gehad als thans in de laatste
jaren.

I Een marmeren beeldengroep, geplaatst bij
de groote kerk van Oss, herinnert de burgerij
aan deze vroegere periode van schrik en on-
veiligheid, die buitengewoon veel overeen-
komst vertoont met den toestand van thans.
Zelfs de namen van de misdadigers zijn in
beide perioden veelal dezelfde geweest!

Deze vroegere misdaad-periode speelde zich
af in de jaren 1890 tot 1894. Moordaanslagen
waren niet van de lucht, Er werd gestolen en
geroofd, de bevolking sloeg de schrik om het
hart.

In een berucht café aan den Bergbernsehen-
weg, de buurt waar ook thans nog de jongere
generatie haar geheime bijeenkomsten hield,
vergaderde een beruchte rooversbende. Aan-
voerder was een zekere Van Berkom, de eige-
naar van de dievenkroeg, die den bijnaam
droeg van "De Baron". De bendeleden deins-
den voor geen misdrijf. hoe zwaar ook. terug.
In een kort tijdsbestek werden verschillende
moordaanslagen gepleegd, eerst op een hoofd-
opzichter van een margarinefabriek, die uit
wraak werd neergeschoten. De man werd
zwaar gewond, doch bleef in leven. De genees-
heeren hadden echter geen kans gezien. den
kogel uit het lichaam te verwijderen en later
is het stachtotrer, doordat de kogel was gaan
zakken en met edele deelen in aanraking kwam,
toch nog aan de gevolgen overleden. Daarna
werd een moordaanslag gepleegd op den di-
recteur van een andere plaatselijke margarine.
fabriek. Deze poging tot moord mislukte echter
eveneens.

* •,.
Bij de beruchte bende waren ook toen ver-

schillende leden van het geslacht De Bie aan-
Igesloten, II~llPPH:e~eu :.w.~r~ ~~ee~~ g.~ie~~er.

den special e gebeden voorgeschreven, die da- "Toen, nadat alle menschelijke hulpmiddelen lichtingen aa.n de politie had verstrekt, die tot.l
gel ijks in de kerken werden gelezen en op tevergeefs waren aangewend, nam de herder een veroordeeling van de daders leldden,schonk 1
Initiatief van den Deken van Oss, mgr. v. d. met zijn trouw gebleven volk zijn .toev lucht de pastoor zijn standbeeld. Op den dag der
Laar. werd in kerkelijk verband een Broeder- tot God en de baschermheütgen der plaats. veroordeeling werd bovendien door Deken
schap gesticht, genaamd de Broederschap van m-et name de Onbevl. Moeder Maagd. de Pa- Van der Laar nog een geschriftje uitgegeven,
O. L. V. van Rust, opgericht te Osch in 1894. tronesse der Kerk. Openbare gebeden werden waarin deze geeste l iike zijn dank uitte over

Aan het reglement van deze broe<lerschap, uitgeschreven. novenen en processies gehou- de verlossing van de stad Oss en haaf zulve-
waarvan nog slechts één exemplaar bestaat eu den, wekel ijks heilige missen aan God opge- ring van de moordenaars, dieven en rustver-
dat In het gemeente-museum zorgvuldig wordt dragen en niet enkel in de Kerk; waarheen stoorders.
bewaard. ontleenen wij het volgende: de geloovlgen zich met duizenden begaven. Het standbeeld draagt o.m. het opschrift:
"Langzamerhand ontstonden gevormde ben- maat ook in de huisgezinnen werd 's avonds "Ter herinnering van het nóodlottige jaar 1893

den van dieven. rustverstoorders en moorde- met datzelfde doel gebeden, dat het narnettik en tot dan1t:!:egglng voor de gelukkige uitkomst
naars, die met overleg volgens afspraken te Gode behagen mocht. rust. vrede en welvaart 1894". In het midden van de beeldengroep
werk gingen. In aangewezen kroegen beraam- in Osch te doen wederkeeren en de schuldigen staat het beeld der Moedermaagd Maria. het-
den zij hun plannen. die zij later met drieste er uit te verwilderen. De Pastoor deed op den well, tot onderschrift draagt: ..Ik ben de On-
domheid .uitvoerden. De eene stutnmoorn volg- preekstoei de plechtige belofte, een kostbaar bev!. Ontvangenis, ik ben de bewaarster dezer
de op den anderen. zoodat de politie zelve niet standbeeld. Maria Onbevl. Ontvangen ter eere, plaats."
meer veîlig was. Er ontstond een algemeene nabij de Kerk te zullen oprichten en ook hier L'histoire se répète.... Ook thans Is de
verslagenheid en vele welgezinden waren er bleek weer, dat God de Zijnen in hunne kw(>1 stad verlost van een gevreesde misdadigers·
op bedacht Osch voorgoed te verlaten. De nnsen niet verlaat en dat men nooit tever I hen de, Met strakke hand heeft de Kon. Marc-
plaats. vroeger zoo welvarend, stond nu op geefs ~al'ia, de hulp der Christenen. aal1rll~pl rhaussee ter plaatse het gezag hersteld.
den rand van hare~. VOlS.lage!'l ondergang. DaHrbi] kwnrn nog, dat de onverschrolik.enllPld i
Allen, gO! !i~~ees~llJ~en, s~Qnde!! verbaaSd: !del' Geestelijken,. die de booSdoel~ers III hel (Nadruk verboden).

En ook toen zag de overheid zich genoo(haak t
eenige manschappen van de marechaussee ter
versterking te zenden, om met kracht aan hel
schrikbewind een einde te maken. Bij de bri-
gade onderscheidde zich bijzonder wacht-
meester Hoekman. Deze zat de bendeledel'
voortdurend na op de hielen en de misdadigers_
troen voelde het aankomen, dat het met zijn
rooftochten en wandaden spoedig gedaan ZOIl

zijn. Hij gaf zich echter nog zoo gauw nil'!
gewonnen. Op een avond werd besloten den
lastigen wachtmeester, hun vijand van nature,
uit den weg te ruimen. Eenige dagen later
bracht de gevreesde bende haar snoode pIau
ten uitvoer. Wachtmeester Hoekman. gehee!
alleen terugkeerend van een patrouilletoch1
werd opgewacht en beschoten. Na het eerst€>
schot, waardoor hij reeds werd gewond, richtte
ook de politieman' zijn revolver op zijn aan
vallers, doch getroffen door een tweede schot,
viel hij dood terneer, gevallen als slachtoffer
van zijn plicht.
Een vreeselijke opwinding over deze schand-

daad ontstond onder de burgerij, l<~ngroot was
de afschuw voor de lafhartige bende, die, nog
onverschrokken als te voren, haar terreur op
de bevolking bleef voortzetten. De geestel ijk-
heid der stad oefende al haar invloed op de
ingezetenen uit en spoorde de geloovigen in
haar predikaties aan. toch de politie de be-
hulpzame hand te bieden en zooveet mogel ijk
Inlichtingen te geven, die tot gevangenneming
van de daders zouden kunnen leiden, Er wer-

lopenbaar aandurfden, de afsc=:ijkheden I
der meineeden bespraken, de vreeselijke ver-'
antwoording bij God voorstelden, wanneer men
door laffe stilzwijgendheid en meer nog door
medeplichtigheid den ondergang van eene gan-
sche gemeente veroorzaakt, den braven moed
inboezemde,

"En Gode zij dank! Wat niemand had durven
verwachten, gebeurde: wat tot dusverre was
geheim gebleven, werd geopenbaard en het
gerecht slaagde er in eenige rustverstoorders
en moordenaars in handen te krijgen, terwijl
verschillende medeplichtigen de vlucht namen
naar den Vreemde. waardoor vrede en rust
langzaam in de plaats terugkwamen. Ten einde
nu van dien vreeselijken toestand, waarin
Osch zich in 1893 bevond, bevr lid te mogen
blijyen en de welv-aart, maar eene welvaart.
zonder nadee ligë gevolgen voor godsdienst en
zeden, er in te doen wederkeeren. iS op ver-I zoek van den Pastoor van Osch door Z. D. H.

i den Bisschop van 'S-Hertogenboscl1 ,de Broe-I derschap van O. L. Vr. van Rust te osch -op-
gericht."
Tot zoover het reglement.
De belofte van den pastoor, een standbeeld

te zulten oprtchten werd nagekomen, Een [aar
lang wist de Ossche bevolking haar spreek-
woordelijke zwligzaamheld nog vol te houden.
Toen kwam de outknooplng van den moord op
wachtmeester Hoekman. De daders werdeu
grootendeels geàrresteerd en latér door de
rechtbank veroorûeeld. Een zekere Van Gel-
der kreeg levenslang. Twee leden van het g e-
s I ach t-D eBI e, onder wie de grootvader
van Piet de Bie, bekend uit het moordproces
van thans, kregen elk vijftien jaar. de aan-
voerder, bijgenaamd ..de Baron", zag kans te
ontvluchten en ontkwam naar Amerika

Uit dankbaarheid. dat dë burgerij toch In-

Beeldengroep te Oss, veertig jaar geleden door
den Deken der stad aan de burgerij geschou-
ken als herinnering aan de zu iver ing, waarbij
hel ~Làdje in 1894 werd verlost van een be-

ruchte misdadigersbende.

dat tie verdorvenheid onder zekere klas. de
vroUWen niet uitgezonderd, zoover gekomen
was.
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OPZIENBARENDE ARRESTATIE

(Van onzen correspondent).
OSS, 7 Juni. - In snel tempo volgen de

arrestaties elkaar te Oss op. Vandaag zijn
wederom eenige Ossenaren in arrest ge-
steld, die betrokken zijn, of zouden zijn ge-
weest, bij eenige zware misdrijven die
eenige jaren geleden zijn gepleegd.

De roofoverval op het bejaarde echtpaar Van
Bergen, die gisteren tot klaarheid is gekomen,
was bedreven door vier personen, Den Rut, Piet
de Bie, Piet Schuurmans en een zekeren Piet
Otten.
De laatste kon gisteren niet worden gear-

resteerd, omdat hij eenige weken geleden naar
elders is vertrokken en geen nader adres had
achtergelaten.
De 22-jarige Otten dIe in Oss den bijnaam

van "het snoesje" draagt, had aan zijn familie
gezegd, dat hij naar Holland ging om met gras-
maaien den kost te verdienen.

wordt er van verdacht aan Toon de
Soep Sr. een bedrag aan geld te heh-
ben gegeven, opdat deze een rostau-
ratiepaviljoen, dat op het gemeente-
lijk sportpark aan den Berchemsche-
weg was gelegen en dat aan den
baandirecteur toebehoorde, in brand
zou steken.

In den nacht van 3 op 4 Juli 1933 brandde
dit gebouw door onopgehelderde oorzaak tot
den grond toe af.
Het was ongeveer middernacht toen de be-

volking van Oss plotseling uit haar slaap werd
gewekt door zware knallen en hevig geknetter.
Er bleek een hevige brand te woeden in het
houten restauratiepaviljoen van het gemeente-
lijke sportpark. Aan alle hoeken stond het
restaurant in lichte laaie. Huizenhoog sloegen
de vlammen uit het gebouw waarvan de dak-
bedekking uitgolfplaten bestond, die luid knal-
lend uiteen vlogen. Een geweldige vonkenzee
verspreidde zich over de omgeving, waardoor
de op korten afstand gelegen tribune van het
sportpark ernstig werd bedreigd. Ofschoon de
brandweer krachtig optrad viel er aan blus-
schen niet meer te denken. Het geheele restau-
ratiegebouw werd verwoest.
De eigenaar was verzekerd en men neemt

algemeen aan dat hij de verzekeringssom heeft
uitbetaald gekregen.
Velen hadden de arrestatie van den baan-

directeur reeds lang verwacht. Verhoeven ge-
noot geenszins de vrtendschap van het Ossche
publiek terwijlook de renners weinig met hem
Oil hadden. Op een avond, toen de baandirecteur
eens wat te diep in het glaasje had gekeken,
zocht hij ruzie met den voorzitter van de wie-
lerclub. Hij bedreigde dezen jongeman, die om
een handgemeen te vermijden, de politie waar-
schuwde. Eenige agenten wisten de twistenden
tp scheiden en brachten den voorzitter van de
wielerclub naar huis. Nauwelijks was deze ech-
ter in zijn woning aangekomen, of zijn tegen-
stander, de baandirecteur, kwam hem in gezel-
schap van een chauffeur opzoeken. Met een ijze-
ren anto-slinger wilde deze den voorzitter in
diens eigen huis te lijf gaan. Een hevige wor-
steling ontstond. Vechtend rolden de beide
mannen naar buiten. Ten slotte kwam een

den loop van den dag naar Oss overgebracht broer van den voorzitter der wielerclub en toen
waar hem in de kazerne een verhoor werd atge- hij tag dat deze door den baandirecteur be-
nomen. Weldra zag ook hij geen uitweg meer dreigd werd, snelde hij te hulp en greep een
voor het zeer bezwarende feitenmateria:lll. Hij mes dat op tafel lag, waarmee hij den baan-

directeur een groote snede over de wang toe-
viel door de mand en bekende aan den roof- bracht. Eenige weken vertoefde Verhoeven In
overval debet te zijn geweest. het ziekenhuis. Toen hij genezen was bleek hij ,
Ook deze bekentenis is wederom een groot een afzichtelijk litteeken op zijn gelaat te heb-

succes voor de marechaussee. Thans hebben ben overgehouden, zoodat de baandirecteur
drie der daders van dezen roofoverval hun voortaan, zooals de volksmond het uitdrukte:
schuld aan het miadr llf bekend. De vierde en ,.het wapen van Oss" op zijn gezicht had. Voor
tevens de hoofddader Piet de Bie, bevindt zich, de rechtbank kreeg hij een geduchte schrob-
zooaIs bekend, in de strafgevangenis te 's-Her- beefing voor zijn wangedrag. De man, die hem
togellbosch. Deze misdadiger blijft alle wan- de snede had toegebracht, kwam er met een
daden, die hem ten laste worden gelegd, nog lichte geldboete af.
steeds hardnekkig ontkennen. I"
Sinds gisteren bevindt zich ook "Den Rut" in Kog lang zijn alle wandaden, die de laatste

de kazerne te Oss. Evenals Den Ceel heeft deze [aren in Oss zijn bedreven, niet opgehelderd.
n;an zijn h~rt vol.komen uitgestort over de t~.l- Gestadig werken politie en marechaussee ver-
rijke ernstige feIten die. door de bende zijn . . .
misdreven. der aan het zuiverrngsproces van Oss en nog

kunnen in de komende dagen tal van nieuwe

De marechaussee, die door de be-

I
INDERDAAD AFGEBRAND.

arrestaties worden tegemoet gezien.

Haagscha gemeenteraad.
's-GRAVENHAGE, 7 Juni. - De gemeente-

raad is in vergadering bijeengé1'oepèn tegen I
24 Juni a.s.

kentenissen van Den Rut en Schuur-
mans had vernomen, dat OUen de
vierde dader in het heruchte misdrijf
was geweest, verzocht per radio opspo-
ring van verdachte. Vanmorgen is
Otten in den IJpolder te Hoofddorp
gearresteerd.
Hij had hier inderdaad als maaier werk ge-

vonden. Onder streng poJitiegeleide. werd hij In

De meest opzienbarende arrestatie is
wel vanmiddag geschied. De gemeente-
politie heeft. den 3S-jarigen wieler-
haandirecteur J. Verhoeven bijge-
naamd "Jan Bol" gearresteerd. Hij



GEWOND BIJ NACHTELIJKEN'
BRAND TE ENSCHEDE.

Groote som gelds
verloren.

GETROFFENE IS NIET VERZEKERD.
(Van onzen correspondent)

ENSCHEDE, 11 Juni. - In den afgeloopen
nacht heéft een hevige brand gewoed in de
....oning van den heer A. Versteeg in de Heide-
straat te Glanerbrug, waardoor deze zware
orandwonden heeft opgeloopen.
Omstreeks kwart over drie. werd de .heer

V'ersteeg wakker door een hevig geknetter. Hij
aernerkte, dat beneden brand was ontstaan. Hij
aegaf zich in de vlammen om de familie De
1raaf, die de benedenverdieping bewoont, te
waarschuwen en om zijn geld, dat hij in een
{ast in de gang beneden geborgen had, te
·edden. Het eerste gelukte, waardoor het echt-
'aar De Graaf zich tijdig in veillgheid wlst te
tellen; het laatste echter niet. Al het geld,
lestaande uit bankpapier, is verbrand. Toen de
leer Versteeg naar boven vluchtte, bemerkte
lij, dat zijn kleeren in brand stonden. Hij wik-
relde zich in een deken en sprong uit een raam
fan de bovenverdieping. Spoedig was dr. Olde-
boom uit GJanerbrug ter plaatse, die den heer
V. naar "Ziekenzorg" te Enschedé liet vervoe-
ren. Hier bleek, dat de heer V. zeer ernstige
brandwonden over het heele lichaam had op·
geloopen. De brandweer van GJanerbrug heeft
met assistentie van die te Enschede het blus-
schingswerk verricht. Het huis is totaal uitge-
brand. De naastgelegen woning liep belang-
rijke waterschade op. De heer De Graaf was
niet verzekerd, .

GEMEENTE·AMBTENAAR MAG
GEEN PARTICULIEREN

DIENEN.

Beslissing van de Kroon.
(Van onzen correspondent).

's-GRAVENHAGE, 11 Juni. - B. en W. van
Weesperkarspel hadden voor den "technisch
ambtenaar in algemeenen dienst" dier ge-
meente, die belast zou zijn met het bouwtoe.
zicht ingevolge de gemeentelijke bouwvernj-,
dening, een'instructie vastgesteld, waarbij het
aan den ambtenaar opgelegde verbod van het
aanvaarden, uitvoeren of aan de uitvoering
medewerken van technische opdrachten van
particulieren niet zou gelden ten aanzien van
werken uitgevoerd door particulieren, die geen
inwoners zijn van die gemeente.
De Kroon heeft thans bepaald, dat deze uit.

zondering op het verbod in strijd is met het
algemeen belang en vervallen moet.
De Kroon overwoog bij deze beslissing, !tat

de gewraakte uitzonderingsbepaling, en de daar-
door aan den ambtenaar gelaten vrijheid om
particulieren te dienen, het hem opgedragen
toezicht en de daarbij betrokken publieke be-
langen kan schaden door conflict van belan-
sen, waarin de ambtenaar in dlenst van de
remeente niet mag worden betrokken, wat met
lame wel zou geschieden wanneer het betreft
verken, die onder Weesperkarspel worden uit-
revoerd door particulieren van wie hij elders
.echnische opdrachten zou hebben aanvaard.

CHR. ONDERWIJZERS
BIJEEN.

s
1:

Vergadering te
Leeuwarden.

Mr. Donner over de lichamelijke tuch- l

tiging .• Vereeniging staat achter
de Regeering. '

(Van onzen correspondent.)
LEEUWARDEN, 11 Juni. - Hedenmiddag om

twee uur nam in de Harmonie te Leeuwarden
de eerste der drie zittingen van de 82ste alge-
meene ver gadertng der Vereeniging voor Chris-
tenike Onderwijzers in Nederland en Overzee-
sche gewesten een aanvang. In zijn begroe-
tingswoor.l spreekt de heer A. v. d. Be r g,.
voorzitter der regelingscommissie, er zijn
vreugde over uit, dat Leeuwarden het voor-
recht geniet de algemeene vargadertng thans
voor de derde maal te ontvangen. ,
De voorzitter van liet hoofdbestuur. de heer I

J. Hob m a, van Utrecht, heette, alvorens zijn
opentngsr ede uit te spreken, allen welkom, in
het bijzonder 0 a. den oud-minieter van Justi-
tie, mr. dr. J. Donner, den oud-minister van
Onderwijs mr. Terpstra, en den heer Dijkster-
huis, inspecteur van het L. O. te Leeuwarden,
als vertegenwoordiger der regeering. Fries-
Iand, aldus de heer Hobma, is van den aanvang
af gebleven het land' van de kleine scholen.
Onze School met den Bijbel is waard hoog te
worden gehouden. Er dreigt echter gevaar en
onze jongeren moeten de geschiedenis van den
schoolstrijd kennen om niet te verflauwen.
Hierna verkreeg mr. dr. J. Don nel' het

woord tot het uitspreken van een referaat over ,
het tuchtrecht Men kan de vraag stellen is er
in onze Neder landsche rechtsorde een regeling ,
V00r net tuchtrecht gegeven en het antwoord 1

hierop is: zeker. Anders staat het echter met
de schooltucht, wat hieromtrent is voorge-
schreven Is zeer schaarach. De lichamelijke
kastijding is een vraagstuk van groote betee- 1

ken is. In onze positieve rechtsorde is daarvoor
geen aanknooplngspunt te' vinden. Men dient
twee soorten van kasciîdlng te onderscheiden;
spreker zou ze willen noemen den "reactle"-
klap, die impulsief wordt toegediend, en den 1

"overwogen" klap. Dit zijn juridisch twee zeer
verschilIende dingen. Voor zulk een Z.g. reac-
tie-klap zal nlmmer een juridische regeling
kunnen worden gemaakt. Er zijn natuurlijk
grenzen, en deze grenzen moeten door de justi-
tie :worden beoordeeld.
Iets anders ls de overwogen klap, en dit j·s

iets wat binnen onze rechtsorde niet kan wor-
den geregeld. Men moet niet vragen naar een
regeling van staatswege. doch men dient de
vraag te stellen of de tucht niet tot de autono-
mie van de school behoort. Autonoom is door
het onderwijs met betrekking tot de tucht nog
nimmer iets vastgesteld. Toch is het een on- ct
derwerp dat eventueel voor een autonome re- v
geling in aanmerking zou kunnen komen. b
Als laatste spreker voerde nog de heer ];

Dijk s ter h u i s het woord als vertegenwoor-
diger der regeering. Wij staan aan den voor-
avond van de eoncentratte van het' bijzonder
onderwijs, aldus spreker. Met vreugde heeft
hij in het request, door het hoofdbestuur aan
den minister gericht. geconstatf'P.rd d"t rn n n
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WEDER tl~KUCH'l' U~~~l~AAR'

GEARRESTEERD.
MEDEWERI(ER V_AN
BRANDSTICHTER
~~TOON,DESOEP~~.

MOOI SUCCES VOOR DE
GEMEENTEPOLITIE.

Zijn bekentenis van groote beteeke-
nIS voor opheldering der tal-

looze mysterieuze
branden.

(Van onzen correspondent).
OSS, 11 Juni. - In den nacht van

Zaterdag op Zondag heeft de Ossche ge-
meentepolitie in een logement alhier ge-
arresteerd den 40-jarigen Ossenaar N.
Schuiers, die er van verdacht werd, te
zamen met den beruchten Toon de Soep
Sr., het geld te hebben verdeeld, dat de
wielerbaan-directeur voor het in brand
steken van zijn rostauratie-paviljoen aan
dezen had uitbetaald. Schuiers werd van
zijn bed gelicht en op het politiebureau
gevangen gezet.

Bij het verhoor, dat inspecteur v. Kempen
den arrestant afnam, bekende Sch., die vanwege

roofovervallen in de strafgevangenis te 's-Her-
togenbosch vertoeft, werd door deze beide per-
sonen als de brandstichter van het restaura-
tl e-pavi ljoen aangewezen en algemeen neemt
men dan ook aan, dat hij thans voor deze brand-
stichting veroordeeld zal kunnen worden.

Voor de gemeente-poltt le zijn deze beke nte-
nissen een mooi succes.

DE BRANDEN-SPECIALIST.
De Soep wordt in Oss als de branden-specia-

list beschouwd. De tallooze branden, die hier en
in de omgeving in de laatste jaren hebben ge-
woed, komen voor een groot gedeelte voor zijn
rekening.
Wij schreven reeds, dat deze geheimzinnige

branden, die elkaar in een ontstellend snel tem-
po opvolgden, vaak door de beruchte misdadl-
gersbende werden gesticht, uitsluitend met. het
doelom van de consternatie die er onder de be-
woners van de buurtschap bij het uitbreken onto
stond, gebruik te maken om intusschen de ver-
laten nabijgelegen woningen binnen te dringen
en het geld van de bewoners te stelen. Zelfs
waren de bendeleden, als zij eenmaal hun buit
te pakken hadden, dikwijls nog zoo brutaal om
aan de zwaar getroffen bewoners liefdevol hun
dienst aan te bieden bij het reddingswerk. Later
misten dan deze menschen als zij het huisraad
dat rondom hUD verbrande woning verspreid
lag, weer bijeen gingen zoeken, vaak hun meest
waardevolle eigendommen.
,'1'oon de Soep werkte en gros en niet slechts

voor de bende waarvan hij een werkzaam deell
uitmaakte. Ook aan particulieren bood hij zijn
diensten aan. Hij was de man, die er tegen een
bepaalde vergoeding, voor zorgde, dat verschil-
lende gewetenlooze burgers hooge verzekerf ngs-
sommen ontvingen voor hun in brand gestoken
perceeien.
De assurantiemaatschappijen klaagden voort-

zijn vele vechtpartijen in vroeger jaren een durend en eerst toen de versterkte marechaus-
slechte 'eputatie geniet, het hem ten laste ge· see-br lgade haar entrée in Oss maakte, kwam

legde Verdachte schijnt tevens aan den hrand.
stichter 'I'oon de Soep inlichtingen te hebben
vorstrekt die deze bij het uitvoeren van zijn
daad van nut zijn geweest ..

Schuiers zal naar 's-Hertogenbosch worden
overgebracht om ter beschikking vall de justitie
te worden gesteld.
De afgelegde bekentenis van dezen man kan

van zeer vérstrekkende beteekenis zijn voor de
opheldering van tal van andere geheimzinnige
branden, die in vorige jaren in Oss en omge-
ving hebben gewoed. Immers, dool' de bekente·
nissen van den wielerbaan-directeur Verhoeven
en genoemde Schuiers, is de gemeentepolitie er
in geslaagd twee getuigen te krijgen tegen Toon
de S?ep, den gevreesden Osschen brandstichter,
die tot op heden nog altijd den dans wist te
ontspringen.
Toon de Soep, die, zooals bekend, thans we-

gens medeplichtigheid aan verschillende zware

~r verandering in den toestand.
Ook de publiciteit over het onrustbarend aan-

tal geheimzinnige branden in Oss en omgeving,
met name in de groote dagbladpers, droeg er
niet weinig toe bij, dat de maatschappijen in
deze streek de verzekeringssommen aanzienlijk
gingen verlagen, hetgeen tot gevolg had, dat de
animo voor brandstichting veel geringer werd.

IN ANDERE KRINGEN.
Thans hangt er een nerveuze stemming over

Oss. Met de arrestatie van den wielerbaan-di ree-
teur, die, het klinkt wellicht zonderling. met
een bewijs van goed zedelijk gedrag in zijn por'l
te~uille rondliep, is de politie in burgerkrtn-
gen aangeland. Hij behoorde van huis uit niet I
tot het Ossene milieu. De baan·directeu1liltwas
van goede familie. Zijn reputatie ter plaatse
was over.igens allerminst gunstig. Te veel ver-I'
keerde hij in beruchte kroegen en verkeerd ge-
zeschap.
Zonder aanzien des persoons wordt echter

de ~uivering van Oss voltrokken en zwaar zul- I
len die ingezetenen moeten boeten die op eeni- j
r;el'lei wijze met de beruchte benden uit de Os-
sche onderwereld in contact hebben gestaan en
met haar gemeene zaak nehben gemaakt.
Ter plaatse worden thans door de bevolking 1

allerlei herinneringen opgehaald aal! tal van
geheimzinnige branden die in de aïgeloouen pe-
riode zijn voorgekomen. Men noemt de namen
van nog verschillende andere mgezetenen, waar'j
van men zegt, dat ook zij geen zuiver geweten
zouden hebben en met spanning ziet men de ko-
mende dagen tegemoet. ,
Het rechtsgevoel van het weldenkende deel I

van de burgerij is niet eer bevredigd alvorens I
ook deze geheimzinnige brandenreeks tot klaar-
heid is gebracht.
Het klinkt voor de buitenwereld wellicht on·

geloofelijk maar verschillende burgers van Oss
hebben nooit geweten, of beter gezegd, nooit wil-
len weten, van welk een verschrikkelijken om-
vang de misdadigheid ter plaatse was. Deze
menschen hebben elkander getracht wijs te ma-
ken, dat de zware roofovervallen slechts on-
schuldige inbraakjes waren, waarbij niet de
aard van het misdrijf doch de buit van de da-
del'S als maatstaf gold.
De struisvogelpolitiek van deze Ossche bur-

gers heeft thans wel door het bekend worden
van de harde werkelijkheid een geduchten
knauw gekregen.
Trouwens, al eerder hebben zij ingezien, dat

ie feiten niet langer weerlegd konden worden.
Wij herinneren ons, hoe eens, het is nog niet I

zoolang geleden, een groep van burgers op het
raadhuis bijeenkwam om plannen te beramen

, )P welke wijze men de publiciteit over de Ossche
misdadigheid zou kunnen tegengaan, De publ i-
.itett, die tot gevolg heeft gehad, dat de regee-

, ring haar aandacht ging vestigen op deze broed-
plaats van misdadigheid en voor 'n krachtdadige

I bestrijding van de terreurbenden een verstel"
king marechaussee naar Oss zond. Een was voor-
nemens de pers het zwijgen op te leggen. De be-
wuste vergadering liep echter op een volkomen
fiasco nit. Een der aanwezigen, een journalist
van een der Noord-Brabantsche bladen, maakte
de overige aanwezigen er bij het begin van de
vergadering op attent, dat' men wel erg be-
zwaarlijk een dergelijke actie kon gaan ontks-
tenen, wijl in het laatste etmaal nog vijf boer-
derijen op gehetmzlnnige wijze door brand wa- I
ren verwoest en ook ter plaatse intusschen nog
, een inbraak was gepleegd. \
' Door een actie tegen de publlcatle van feiten
zou men zich, zoo zeide deze journalist, slechts
in de oogen van de bultenwereld belaehelijk ma-
ken. Wijselijk heeft men van toen af dan ook
de pers met rust gelaten en niemand denkt er
nu, na de opzienbarende onthullingen van de
laatste dagen nog aart, er de groote pers eenig
verwijt van te maken, dat zij van meet af. aan
de harde werkelijkheid in het volle licht heeft
geplaatst.
Nu zoekt de burgerij naar middelen om de

marechaussee, de kranige Ossche brigade, te
kunnen danken voor de radicale wijze waarop
de wit-gekoorde mannen het nijvere stadje heb-
ben verlost van een troep misdadigers die zijn
weerga in ons land niet vond. Nu heel Neder-
land met trots. is vervuld van de prestaties van
het Koninklijk wapen en vele vooraanstaande
landgenooten op justitioneel en sociaal gebied
hun dank reeds aan het adres van commandant
Mintjes en zijn mannen hebben geuit, nu wil
ook de Ossche burgerij niet achterblijven en aan
de buitenwereld toonen, dat zij de verrichtingen
van de brigade Oss op volle waarde weet te
waardeeren.

Zij i~ toch In de eerste plaats grooten
,dank aan de Ossche marechaussee verschul-
digd voor. hetgeen deze voor de veiligheid
van de Ossche butgerij heeft gedaan.

Bereids hebben eenige vooraanstaande inge-
zetenen het initiatief genomen om uit de bevel-
king een eere-comlté te benoemen dat de plan-
nen voor een huldiging van de brigade zal ver-
wezenlijken. De burgemeester. van Oss, de heer
J. F. Ploegmakers. zal worden uitgenoodtgd om
als eere-voorzttter in dit comité zitting te ne-
men. Verschillende burgemeesters uit den om-
trek hebben reeds adhaesie met de plannen be-
tuigd en den wensch te kennen gegeven, dat ook
zij gaarne op eenigerlei wijze uiting willen ge-

I ven aan hun dank voor de prestaties van de Os-
sche marechaussee-brtgade. Ook is het ons be-
kend, dat van de zijde der plaatselijke groet-In-
dustrieelen reeds dankbetuigingen aan com-
mandant Mintjes zijn gezonden.



I Piet ~e Bie ~ergeefs'I

In cassatie,
HOOGE RAAD VERWERPT

ZIJN BEROEP.

Straf wegens doodslag op zijn neef
Gerrit blijft vijftien jaar.
(Van onzen correspondent.)

's-GRA VENHAGE, 12 Juni. - De
Hooge Raad heeft heden vcrworpen
het cassatieberoep van Piet de Bic
tegen het vonnis van het gerechts-
hof te "s-Hcrtogenboech, waarbij hij
wegens doodslag op zijn neef Gerrit
de Bie was veroordeeld tot een gevan-
genisstraf van vijftien jaren.

Door deze uitspraak van ons hoogste rechts-
college heeft dus het geruchtmakende drama
in de Ossche onderwereld, dat aan den jeug-
digen Gerrit de Bie het leven kostte, zijn defi-
I nitieve ontknooping gevonden, juist in den tijd

I
dat het onvermoeide werken der Ossche mare-
chaussee brigade beloond wordt door de ont-
maskering van de beruchte bende in het Bra-
bantsche Industrteplaats le. Men zal zich her-1
inneren, dat op 8 Augustus 1933 te Berghem de
19-jarige Gerrit de Bie van het leven werd
beroofd. Zijn lij}, werd den volgenden dag in
een weiland gevonden door een man, die met
zijn kinderen aan het bramen zoeken was. Kort
na de ontdekking van het misdrijf werd als ver-
dachte gearreste.erd de neef van den verslagene,
de toen lS-jarige 'Piet de Bie, die echter na
eenigen tijd weer moest worden vrijgelaten, om-
dat de verdachte hardnekkig zijn onschuld bleef
volhouden. Eerst toen een der beruchte typen
uit Oss, "De Rut", ging "doorslaan" en ver-

I klaarde, dat Piet de Bie hem verteld had Zijn
neef te hebben gedood, kon Piet de Bie opnieuw

'j worden gearresteerd en, hoewel hij hardnekkig,
zijn onschuld bleef betuigen, werd hij door de 1

Irechtbank op 31 December 1934 en vervolgens
door het Hof te 's-Her togenbosch op 6 Maart
1935 wegens doodslag veroordeeld tot 15 jaar
gevangenisstraf.
Zijn verdediger voerde in cassatie aan.Pdat

uit de bewijsmiddelen niet kon blijken, dat het
slachtoffer is overleden ten gevolge van de ste-
ken en sneden hem volgens de tenlastelegging I
door Piet de Bie toegebracht.
De Hooge Raad overwoog nu, dat in het be-

streden arrest als bewijsmiddelen zijn gebezîgd
de verklaringen van de getutgen-deskundigen
de doktoren B. M. H. Mettrop en P. Nieuwen-
huyse, die de schouwing van het lijk hebben
verricht. Het lijk vertoonde 67 wonden en des-
kundigen concludeerden dat de dood van Gerrit
de Bie door deze talrijke wonden is veroorzaakt.
De Hooge Raad verwierp daarom het cas-

satieberoep.
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7 Gemengd Nieuws.

De JDiSdaad van Oss en haar bestrijders
/

De voornaamste leden van het
misdadigersgilde .thans wel

ingerekend.

Aan de grens van Berghem en Oss, op het
Gement, waar nu de koekoek roept, waar de
vogels zingen en de meidoorns geuren, staat
een heester met een kl'UÏ8 en de letters de B.
in den stam gesneden. Een eenzame populier,
hoog boven de struiken uit, verbergt het ge-
heim uit den nacht van 8 op 9 Augustus 1933:
den moord op Gerritje de Bie.

Dertig meter er vandaan was tien maanden
tevoren het lijk gevonden van den caféhouaer
van der Pas, verminkt door revolverschoten.
Twee-en-een-half jaar lang heeft over dit mIS-
drijf de sluier der geheimzinnigheid gelegen,
totdat eindelijk op een nacht de wielrenner
Jan C. zijn aangrijpende bekentenis aflegde:
"Ik heb het gedaan - geef me 'n glas water;
ik heb het gedaan, ik hem 'm vermoord, ik heb
'rn meegelokt om 'm dood te schieten. En nou
zal 'k ook alles zeggen wat ik nog méér op mijn
geweten heb "
De aanvoerder der bende, de rauwe, staal-

harde, sterke sportjongen. was een kind gewor-
den. Hij snikte, met z'n armen om den hals van
den wachtmeester. De marechaussee, die toch
heel wat wist en vermoedde, hoorde ademroos
toe. Het gordijn voor het Ossche misdadigers-
gilde werd opgetrokken. Piet de B. en Toon de
soep, de Syp en de Brommert, Jan de Rits-
sluitling, de Rut en zoovele anderen, zij werden
beschenen door het licht der waarheid, en velen
begrepen dat het nu maar het verstandigste
was om óók te bekennen.

Thans schrijft de Rut, de man die zijn draai
nam in het proces-de B.; die voor de rechtbank
verklaarde dat Pietje hem den moord op Oerrit
volledig had opgebiecht en die zich voor het hof
niets meer van dat alles herinnerde; die niets
meer wist doordat hij heelemaal suf was,
"heeIernaaI sufgeslagen door de wachtmeesters,
achtb're heeren, omdat 'k moest zeggen dat ikke
en Pietje het gedaan hadden", - thans schrijft
de Rut in de. gevangenis een opstelover zijn
ondervindingen bij Hanneke van Martekes, een
van de vrouwen uit het milieu, die jonge man-
nen en kinderen op diefstal en roof uitstuurde;
die de jongens verweet dat ze "veel te lui"
waren; die den gestolen boelopkocht voor een
krats, waarna het geld ten spoedigste bij haar
werd verdronken ...• Hanneke en Trien van 0.,
"ook een van de beruchtste vrouwen die God
onder de zon heeft", "elie profiteerde van ons 't

I meest en door die twee en door de familie de B.
f ben ik slecht geworden " Hier en daar
schrijft de Rut op zijn rnanier in blokletters of
onderstreept hij, om zijn woorden kracht bij te
zetten. En nu het er uit is, nu hij dan alles
heeft verteld, zonder er doekjes om te winden,
nu voelt hij zich weer een gelukkig mensch en
belooft hij alles in het werk te ZUllen stellen om
het goed te maken, als hij nog eens vrij mocht
komen. Zooals ook den wielrenner een zwaar
pak van het hart is gevallen en 'zijn gebogen
moedertje, die altijd maar rozekransjes voor 'm
zat te bidden en die den dag nadat hij bekend
had, alles bekend, hem over de haren streek
en fluisterde: "Zoo is het goed, mijn jongen,
ik ben nu gelukkig en jij ook .... "

Nachten lang heeft wachtmeester De GIer
over den möord op Van der Pas liggen
piekeren. Altijd wanneer hij de foto voor zich
nam van het lijk, dat daar achterover lag in
een greppel, dacht hij: "dat dáä.r nu maar geen
klaarheid in wil komen". Op C. rustte ver-
denking, omdat hij een zéér vriendschappelijke
relatie met de vrouw van den oaféhouder had
~, lJlaaZ" er _11m. niet voldoende .an-
wijeingen om hem gevartgêrt te nemen,
Totdat bekend werd, dat de vrouw, die in-

middels uit Oss was verdwenen, zIch tegen-
over een andere vrouw, mitsgaders een matroos
of een marinier te Rotterdalffi, over den moord
had uttgelaten, Zij werd gearresteerd als ver-
dacht van medeplichtigheid en na twee dagen
verklaardë zij dat haar man haar den dag
van den moord bad gezegd, dat hij er 's avonds
met C. op uit zou gaan. Dat was het eenige
wat zij er van wist. C. had haar nooit verteld,
dat hij den moord bedreven had,
Uiteraard nam de marechaussee de 2laak

tegen O. toen weer op en niet lang daarna
volgde de bekentenis. Deze hield dus geen
rechtstreeksen verband met het verhaal van den
I6-jarigen Wim de B" die kort na zijn ver-
oordeeling wegens den overval met roof te
Oyen in het huis van bewaring als eerste
Ossenaar aan het praten was gegaan.
O. liet het niet bij wat hij op tijn kerfstok

had. Hij vertelde ook dingen die hij van plan
was geweest en waar niet van was gekomen.
Overval in Amerikaansehen stijl op een notaris-
kantoor. Berooving van iemand, die op gezette
tijden met een motorfiets rondging om betalin-

gen te doen. "We gaan hem achterop in een
auto; we schieten hem van zijn motor af" ....
Enzoovoort.
"Als hij nog eens kans krijgt een nieuw leven

te beginnen, zal hij zeker niets onbeproefd laten
om goed te maken, wat hij misdaan beeft",
zegt wachtmeester de Gier.

• ••
In den nacht van 18 op 19 Juni van het

vorige jaar was er feest ten huize van de B.
Een der heeren v. O. was uit de gevangenis
ontslagen, na vier jaar te hebben opgeknapt, en
zijn spaarpot van ongeveer f 117 :::lU eraan
geleoven. Terloops zou v. O. een zeke-
ren van Bruul uit den weg ruimen, op verzoek
van de Rut, welke laatste nogal wegliep met
van·Bruul's gade. De Rut had het zelf al eens
geprobeerd met een steek in den hals, maar die
had niet het gewenschte resultaat gehad.
Een paar dagen tevoren, op 15 Juni, was de

marechaussee te Oss versterkt, Tot dien datum
bestond de gewapende macht uit tien man poli-
tie en vijf marechaussees, bij al die misdadigheid
op een bevolking van 15,000 zielen niet veel. Er
kwamen nu vijftien marechaussees bij, van wie
er vijf werden ingekwartierd bij een bakker te
Lithoyen, daar de overval te Cyen had duidelijk
gemaakt, dat er ook dien kant uit meer be-
scherming noodig was. De andere tien werden
te Oss gestationneerd; vijf in de kazerne en vijf
op den Elzenburg, een boerderij aan de Neer»
veldsche straat, waar men het beruchte Schayk.
sche veld, den Berghemschen weg en de toe-
gangswegen tot den Maaskant bestrijkt.
Nu ligt de Elzenburg op nauwelijks 150 meter

afstand van het woonhuis der De B.'.s en het
is bijaldien volstrekt geen wonder, dat er dien
bewusten nacht eenig gerucht tot de mare-
chaussees doordrong. Zij togen er op uit
en werden ontvangen met een bombardement
van bierfleschjes en steenen. Hetgeen hun ge-
reede aanleiding tot krachtig ingrijpen ww;; zij
sloegen er met klewang en sabel op los, zoodat
in een ommezien zes feestgangeTS voor dood
over den vloer lagen.

Inmiddels was de aanslag op Vr.n Bruul een
feit geworden. Van 0, had hem gestoken. Deze
werd denzelfden nacht gearresteerd en kon er
dus prat op gaan, zijn vrijheid tot nauwelijks
24 uur te hebben beperkt. De f 117 waren op.
Wimpie de B. zat toentertijd al in het huis

van bew::.ring, met eten anderen v.O., bijgenaamd
den Olie, van den overval te oren verdacht.
Overigens was, om met wachtmeester Kool, den
commandant van het detachement op den
Elzenburg, te sprek-en, de heele rimboe tegen-
woordig. .
De zestienjarige Wimpie wegens een ertUltlg

mladrljf opgesloten, de moeder in een krank-
zinnigengesticht, - maar geen bezwaar tegen
feestelijkheden r.ls deze ....

De slag bij de De B.'s heeft aanstonds den
grooten tegenstand van de mladadlgers gebro-
ken. Na de versterking zijn er geen zware mis-
drijven meer gepleegd, Wel 18 pas toen d.
schoonmaak begonnen, die de laatste weken in
zoo'n verbijsterend tempo wordt voortgezet,
want toen eerst kregen de wachtmeesters ourra
en De aiel' gelegenheid en tijd voor recherche-
werk.
Den tweeden Pinksterdag zaten er in het

geheel twee-en-yljftig achter slot en grendel.
"Ik denk, dat we nu IZOOwateen derde hebben
opgerulmd", zegt de marechaussee. "Maar de
voornaamste leden van het gilde hebben we
wel al te pakken."
Ik loop door de straten van Oss met iemand,

die voortreffelijk op de hoogte 1s. "Kijk die
daar op de fiets", zegt hij; "die wordt morgen
gegrepen". En een eindje verder: "Daar heb
je Klaas X., dIe wel weet dat ze achter 'm
aanzitten. Hij heèft al dagen lang geen rust,
dat merk je aan al~8."
Mijn metgezel spreekt hem aan en Klaas

zegt langs Zijn neus weg: "Ik hoOr, dat Y. óók
al bekend heIlft."

ZOO?"
~~ kijkt hij even la.ngs ons heen en ver-

volgt: "De broer van m'n zwager heeft een hond
gekocht, maar laat nou dat beest de sehurf1l
hebben! Hij zegt Oók .... "

... ... .
"Nee," vertelt wachtmeester Kool, "el' is de

marechaussee hier nog nooit wat gebeurd, maar
ze zijn wel eens wat van plan geweest. Een van
de heeren heeft, vlak bij den Elzenburg, eenige
nachten in het struikgewas met een revolver op
ons liggen loeren en, hoe brutaal het ook is, ze
hebben een paar keer de boerderij hier in
brand willen steken. Maar zoodra ze in de buurt
komen, slaan de honden aan en zijn we dus ge-
waarschuwd. Pogingen om de dieren te vergIf-
tlgen, hebben gelukkig ook geen resultaat ge-
had, doch voor de zekerheid sluiten wij ze
tegenwoordig 's nachts toch maar binnen op,"
De marechaussee heeft deze honden, drie

prachtige bouviers, voor eigen rekening aange-
schaft. "Ik ga liever met één hond er op uit,
dan met twee collega's", zegt een van de man-
schappen, al schiet hij allerminst in w8àrdee-
ring voor zUn collega's te kort.
- "U hebt dit jaar natuurlijk heel \Vat te

doen gehad?"
- "Ja", antwoordt de wachtmeester. "Afga ..

zien van het ons toegewezen verlof, zijn wij, om
zoo te zeggen, geen uur vxlj geweest. Op ieder
uur van den dag en den :nacht trekken wij er
op uit. Avond aan avond zijn wij de verdachte
panden af geweest. Bij de Berghemsche Boer,

,,Jij bent _~~elem~l gek!" mep ik verontwaar-
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Zelfs Piet de Bie en Toon de Soep
hebben hun stilzwijgen

moeten breken,
,OSS, 13 Juni. - Opnieuw hebben
twee' der beruchtste typen, uit de
Ossche onderwereld een deel vauhun
misdrijven bekend. Niet alleen Piet de
Bie heeft na een langdurig verhoor
in de marechaussee-kazerne te Uden
eindelijk zijn stilzwijgen verbroken,
maar ook een der oudere, een der
meest geraffineerde leden van de Os-
s~h~ ~i8d~di-ger8-generatie heeft ge-
sproken.

Piet de Bie heeft bekend zich aan verschil-
ende misdrijven te hebben schuldig gemaakt.
),m. vertelde hij mede, schuldig te zijn aan
ie rooïoverva llen te Veghel, Uden en Deurne.
¥egens het laatste geval werd hij door gebrek I
aan bewijs met den wielrenner Ceelen door
de rechtbank t Roermond vrijgesproken.
Ook heeft hij bekend schul1ig te zijn aan

de brandstichting te Megen en aan den drank-
diefstal te Schayk, waarvoor hij door de
rechtbank te Den Bosch tot twee jaar gevan-
genisstraf werd veroordeeld. Omtrent den
moord op zijn neef Gerr it -liet hij zich nog niet
uit.

DE BRANDSTICHTING.
De brandstichter A, Hendriks Sr., alias Toon

de Soep, die vor ige week door de marechaus-
see was gearr esteerd wegens verdenking van
medepliohtigheid . aan verschillende roofover-
vallen; .Is gisteren van de strafgevangenis te
Den Bosch, waar hij zich. in voorloopig arrest
bevindt, naar het politiebureau te Oss terug-
gebracht. In verband met de afgelegde verkla-
ringen van den wielerbaandirecteur Verhoe-
ven en den Ossenaar N. Schuiers, die beiden
genoemden Toon de Soep als den brandstichter
hebben aangewezen van het restauratie-pavil-
joen in het gemeentelijk sportpark te Oss,
we-rd De Soep aan een streng verhoor onder-
worpen.

Inspecteur Van Kempen

Zwi-chtend voor de overtuigende bewij-
zen van zijn scbuld is, ten slotte ook hij
door de mand gevallen. Hij bekende aan
inspecteur Van K e m pen op verlangen.
van den wielerbaandirecteur het bewuste
paviljoen in brand te hebben gestoken.

Deze bekentenis moet als een buitengewoon
succes voor inspecteur Van Kempen en zijn
mannen beschouwd worden.

Nog nooit is het voorgekomen, dat
Toon de Soep, die in vele zware mis-
drijven eeIi voorname rol heeft ge-
speeld, zijn spreekwoordelijke zwijg-
zaamheid.heeft laten varen. Tientallen
malen heeft Toon de Soep als ver-
dachte in voorarrest gezeten, doch al
was zijn schuld ook nog zoo overtui-
gend, een bekentenis kwam nooit over
zijn lippen. Nu heeft De Soep ge-
sproken.

/]- 0 t'- 'ijS-

(Gedeeltelijk gecorrigeerd.)

-I

!De eerste bekentenis van dezen Ossehen
misdadiger kan nog zeer verstrekkende ge-
volgen hebben en algemeen verwacht men dan
ook ter plaatse nog opzienbarende onthullin-
gen.
Toon de Soep en zijn kornuiten leefden

steeds op grooten voet. Werken deden zij
nooit; zij gingen altijd goed gekleed en
steeds waren zij te vinden III de kroegen aan
den Berghemscheweg, waar zij groote ver-
teringen maakten.
Vaak maakten de heeren uitstapjes per

auto naar omliggende dorpen waar zij de
kermissen bezochten.
WAT DE BIE BEKENDE.
Men seint ons nader: de roofoverval te Ma-

riaheide op een welgestelde landbouwersfa-
milie heeft de bende gemaskerd uitgevoerd,
aldus V'ertelde De Bie. Vijf beruchte Ossenaren
namen aan den overval deel. Het waren De
Ceel, Bys de Syp, Peter de Bie, 'de "Brus" en
Toon de Soep. Hier viel een gr011t bedrag in
handen v : '1 de daders. De marechaussee spoor-
de geruimen .tijd en had reeds lang verden-
king. Thans zijn de jongste deelnemers aan
dit misdrijf door de mand gevallen en hun
verklaringen waren zoo bezwarend, dat ook
Piet de Bie, heeft moeten bekennen.
Bij de rofoverval, te Uden gepleegd op het

bejaarde echtpaar Bouwmans waren drie ben-
deleden des nachts door een gat in het dak
van de boerderij binnengedrongen. Zij hebben
de oude menschen op hun bed overvallen en
gruwelijk mishandeld en hen tenslotte beroofd
van een bedrag van f 2.000.-. Piet de Bie
heeft ook zijn medeplichtigheid aan dezen
overval bekend. Hijheeft dit misdrijf uitge-
voerd tezamen wederom met de Ceel en de
Rut.
Ook ,bij de roofoverval te Oss gepleegd in de

Kapelstraat op de oude landbouwersfamilie v.
Bergen was De Rut Piet de Bies medeplich-
tige, maar als derde bendelid fungeerde een
buurman van Piet de Bill, de .jeugdlge Schuur-
mans, die reeds eenige dagen geleden door de
marechaussee is gearresteerd en tot een be-
kentenis werd gebracht. I
Verder heeft Piet de Bie bekend zich te

hebben schuldig gemaakt aan den inbraak in
Schayck in een café, waar een groote partij
drank werd ontvreemd. Hier werden de daders 1
door de marechaussee na het uitvoeren van,

'hun daad gegrepen. Het waren Toon de Soep I

Jr., De Rut en Piet de Bie.
Piet de Bie bleef steeds ontkennen, doch

desondanks is hij voor dit feit veroordeeld tot
een gevangenisstraf van î% jaar.

Een der zwaarste feiten waaraan Piet
de Bie zich behalve aan den moord, heeft
schuldig gemaakt, is wel de brandstich-
ting in Megen. Hier heeft hij te zamen met
Gerrit de Bie, zijn neef, des nachts een

inbraak gepleegd in de bakkerij van een
zekere B.
Nadat de beide neven het aanwezige geld

hadden buitgemaakt, hebben zij het perceel
aan twee kanten in brand gestoken. Het woon-
en winkelhuis met aangebouwde maalderij en
bakkerij en een naastgelegen landbouwschunj-,
allss e,igendom van de familie B., zijn door het
vuur vernield.
De brand nam zulke' groote afmetingen aan,

dat ook twee naastgelegen perceelen ernstig
werden bedreigd. Aan deze brandstichting zit
een zeer eigenaardige geschiedenis vast die
thans ook schijnt opgehelderd te worden. De'
heer B. had van tevoren telefonisch zijn fami-
lie van, Megen naar Veghelontboden. Alleen
,de dienstbode en de knecht bleven thuis. Te
ongeveer middernacht werd de .dienstbode uit
haar slaap gewekt door rumoer III de beneden-
vertrekken. Zij luisterde nauwlettend en merk-
te" dat er inbrekers waren. Plotseling hoorde
ze duidelijk een der mannen zeggen: "Breek
de cas sa .maar open". Uit angst sloot zij daarop
de deur van .haar kamertje en luisterde verder.
Na eenigen tijd hoorde ze opnieuw de stem
van een der kerelds die aan zijn metgezel
vroeg: "Heb jij de centen?" Steek dan de boel
maar in brand". '
Nog geen vijf minuten later bemerkte de

dienstbode tot haar grooten schrik, dat zoowel
de winkel als de schuur werkelijk in brand
stonden. IJlings verliet zij haar slaapkamer
en snelde in nachtgewaad naar het huis van
den burgemeester. Van de dieven was niets
meer te zien. De burgemeester waarschuwde
de dorpsbrandweer die spoedig verscheen.
Men dacht aanvankelijk aan een wraakne-

ming van de zijde der Ossche misdadigers,
waarmede de eigenaar al eens ongenoegen had
gehad.

Doch door de verklaringen van Piet de Bie
schijnt men thans de juiste toedracht te weten
te zijn gekomen.

I
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van zijn slaapkamer op het moment, dat de
brand het felst woedde, van een wissen dood
redden.
Reeds eenige dagen na het mis-drijf arres-

teerde men Benkers, all verdenking, dat hij de
hand in deze zaak zou hebben gehad. Thans
heeft de bekentenis van Piet de Bie, die be-
rouwvol in de kazerne te Uden vandaag zijn
hart aan den brtgadeoommandant Van der
Beek heeft uitgestort, vermoedelijk het volle
licht op de toedracht van het mis-drijf ge-
worpen.
In Veghel vernamen wij, dat Benkers blijk-

haar zijn arrestatie reeds te voren heeft voe-
len aankomen. Zijn hotel heeft hij eeni-ge da-I
gen geleden voor den d-uur van eenige jaren
aan iemand anders verhuurd. De bekentenis
van Piet de Bie is een belangrijk succes voor J
den brigadecommandant "an Uden.

AANGEZET TOT
BRANDSTICHTING

TE MEGEN?

Ossche sneeuwbal
blijft rollen.

(Van onzen correspondent.)
OSS, 13 Juni. - De mareohaussee heeft

vanmiddag te Veghel den 45-jarigen café-
houder Benkers gearresteerd op verden-
king dat hij in Juni 1933 de beide neven
De Bie heeft aangezet tot het in brand
steken van zijn woonhuis annex bakkerij
te Megen. Hij zou daarvoor aan deze belde
Ossenaren een belooning hebben gegeven.
In den nacht van 7 op 8 Juni 1933 is de

brand geweest en de verzekeringsgelden wer-
den. aan Benkers uitgekeerd. Gevankelijk is
vanmiddag de hotelhoudèr naar de marechaus-
seekazer ns te Oss overgebracht waar hij aan
een streng verhoor werd onderworpen.
Benkers verkeerde vroeger toen hij nog het

beroep van bakker te Megen uitoefende veel
in Ossche kringen.
De lezing van Piet de Bie is als volgt: Om

zijn kinderen in Megen tijdig buiten gevaar te
brengen heeft Benkers aan een inwoner in
Veghelopdracht gegeven met een auto naar
Megen te rijden om hen daar af te halen. Dè
chauffeur moest maar zeggen, dat hij, Benkers,
zeer ernstig ziek was. Benkers had er niet aan
gedacht dat er ook nog een inwonende knecht
en een meid in groot gevaar werden gebracht.
Tegen middernacht woedde plotseling in Megen
éen zware brand, die onder zeer bijzondere
omstandigheden was uitgebroken. De dienstbode
had gehoord, hoe indringers eerst het huis J

plunderden, Op den zolder goten ze eenige
blikken met benzine leeg en dan brak plotse-
ling van alle kanten het vuur uit. De meid zag
kans 0111 in nachtgewaad te vluchten, doch de
slapende knecht, dien men geheel vergeten had,
kon ~ich slechts door een sprong uit het raam

OUDE ROOFOVERV AL.
Ook de opaienbarcnde roofoverval die In

Februari 1933 te Geffen werd gepleegd op
de hoogbejaarde mej. Van Dijk is door de
bekentenis van Piet de B1e $ans tot klaar-
heid gekomen.
'1'e zamen met zijn neef Gerrit is hij het

kleine winkeltje binnengedrongen, met een
stuk ijzer sloegen de beide De Bie's het vrouw-
tje tegen den grond en traohtten daarna haar
geld te rooven. Door het geschreeuw van het
slachtoffer zagen de beide jeugdige boeven zich
genoodzaakt -de vlucht te nemen. Het vrouwtje
moest maandenlang in het ztekenhuis te Oss
wor-den verpleegd. Zij verkeerde in levensge-
vaar, want zij had een zware schedelbreuk op-
geleopen.
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OVERTUIGENDE BEWIJZEN
VOOR HUN SCHULD.

BEKENTENISSEN TE
OSS GAAN
VOORT.

MISDADIGERSWERELD IS ZICH
NIET LANGER MEESTER.

Zelfs Piet de Bie en Toon de Soep
hebben hun stilzwijgen

moeten breken.
OSS, 13 Juni. - Opnieuw hebben

twee der beruchtetetypen uit de
Ossche ~nderwereld een deel van hun
misdrijven bekend. Niet alleen Piet de
Bie heeft na een langdurig verhoor
in de marechaussee-kazerne te Uden
eindelijk zijn stilzwijgen verbroken,
maar ook een der oudere, een der
meest geraffineerde leden van de Os-
sche misdadigers-generatie heeft ge-
sproken.

Piet de Bie heeft bekend zich aan verschil-
lende misdrijven te hebben schuldig gemaakt.
O.m. vertelde hij mede schuldig te zijn aan
de roofovervallen te Veghel, Uden en Deurne.
Wegens het laatste geval werd hij door gebrek
aan bewijs met den wielrenner Ceelen door
de rechtbank t Roermond vrijgesproken.
Ook heeft hij bekend schuldig te zijn aan

de brandstichting te Megen en aan den drank-
diefstal te Schayck, waarvoor hij door de
rechtbank te Den Bosch tot twee jaar gevan-
genisstraf werd veroordeeld. Omtrent den
moord op zijn neef Gerrit liet hij zich nog niet

I
uit.
De brandstichter A. Hendriks Sr., alias Toon

de Soep, die vorige week door de marechaus-
see was gearrerteerd wegens verdenking van
medeplichtigheid aan verschillende roofover-
vallen, is gisteren van de strafgevangenis te
Den Bosch, waar hij zich in voorloopig arrest
bevindt,' naar het politiebureau te Oss terug-
gebracht. In verband met de afgelegde verkla-
ringen van den wielerbaandirecteur Verhoe-
ven en den Ossenaar N. Schuiers, die beiden
genoemden Toon de Soep als den brandstichter
hebben aangewezen van het restauratie-pavil-
joen in' het gemeentelfik sportpark te Oss.
werd De Soep aan een streng verhoor onder-
worpen.

Inspecteur Van Kempen

Zwichtend voor de overtuigende bewij-
zen' van zijn schuld is ten slotte ook hij
door de mand gevallen. Hij bekende aan
inspecteur Van K e m pen op verlangen
van den wielerbaandirecteur het bewuste
paviljoen in- brand te hebben gestoken.
Deze bekentenis moet als. een buitengewoon

succes voor inspecteur Van Kempen en zijn
mannen beschouwd worden.

Nog nooit is het voorgekomen, dat
Toon de Soep, die in vele zware mis-
drijven een voorname rol heeft ~ge-
speeld, zijn spreekwoordelijke zwijg-
zaamheid heeft laten varen. Tientallen
malen heeft Toon de Soep als ver-
dachte in voorarrest gezeten, doch al
was zijn schuld ook nog .zoo overtui-
gend, 'een bekentenis kwam.nooit over
zijn lippen. Nu heeft De Soep ge.
spraken.
De eerste bekentenis van dezen Ossehen

misdadiger kan nog zeer verstrekkende ge-
volgen hebben en algemeen verwacht men dan
ook ter plaatse nog opzienbarende onthullin-
gen.
Toon de Soep en zijn kornuiten leefden

steeds op grooten voet. Werken deden zij
nooit; zij gingen altijd goed gekleed en
steeds waren zij te vinden in de kroegen aan
den Berghemscheweg. waar zij groote ver-
teringen maakten.

Vaak maakten de heeren uitstapjes per
auto naar omliggende dorpen waar zij de
kermissen bezochten.

WAT DE BIE BEKENDE.
Men eeint ons nader: den loofoverval te Ma-

riaheide op een welgestelde landbouwersfa-
milie heeft de bende gemaskerd uitgevoerd.
aldus vertelde De Bie. Vijf beruchte Ossenaren
namen aan den overval deel. Het waren De
Ceel, Bys de Syp, Peter de Bie. de ..Brus" en
Toon de Soep. Hier viel een groot bedrag in
handen v ;,.de daders. De marechaussee spoor-
de ger-utmen tijd en had reeds lang verden-
king. Thans zijn de jongste deelnemers aan
dit misdrijf door de mand gevallen en hun
verklaringen waren zoo bezwarend. dat nok
Piet de Bie, heeft moeten bekennen. .
Bij den rooïov erval, te Uden gepleegd op het

bejaarde echtpaar Bouwt ..ans waren drie ben-
deleden. des nachts door een gat in het dak
van de boerderij binnengedrongen. Zij hebben
de oude menschen op hun bed overvallen en
gruwelijk mishandeld en hen tenslotte beroofd
van een bedrag van f 2.000.-. Piet de Bie
heeft ook zijn medepl lchtig hel d aan dezen
overval bekend. Hij heeft dit misdrijf uitge-
voerd tezamen wederom met De Ceel en De
Rut.
Ook bij den roofoverval te Oss gepleegd in de

Kapelstraat op de oude landbouwersfamilie v.
Bergen was De Rut Piet de Bie's medeplich-
tige, maar als derde bendelid fungeerde een
buurman van Piet de Bie. de jeugdige Schuu r-
mans. die reeds eenige dagen geleden door de I
marechaussee is gearresteerd en tot een be-
kentenis werd gebracht.
Verder heeft Piet de Bie bekend zich te

hebben schuldig gemaakt aan den Inbraak in
Schayck in een café, waar een groote partij
drank werd ontvreemd. Hier werden de daders
door de marechaussee na het uitvoeren van
hun daad gegrepen. Het waren Toon de Soep
Jr .• De. Rut en Piet de Bie.
Nadat de beide neven het aanwezige geld I

hadden buitgemaakt. bebben zij het perceel
aan twee kanten in brand gestoken. Het woon-
en winkelhuis met aangebouwde maalderf en
bakkerij en een naastgelegen landbou wsch nm,
alles eigendom van de familie B.. zijn door het
vuur vernield.
De. brand nam zulke groote afmetingen aan,

dat ook twee naastgelegen perneelen ernstig
werden bedreigd. Aan deze brandstichting zit
een zeer eigenaardige geschiedenis vast die
thans ook schijnt opgehelderd te worden. De
heer B. had van tevoren telefonisch zijn fami-
lie van Megen naar Veghelontboden. Alleen
de dienstbode en de knecht bleven thuis. ,Te
ongeveer middernacht werd de dienstbode uil
haar slaap gewekt door rumoer in dp. beneden·
vertrekken. Zij luisterde nauwlettend en merk-
te. dat erinbrekers waren. Plotseltug hoorde
ze duidelijk een der mannen zeggen: ..Breek
de cassa maar open". Uit angst sloot zij daarop
de deur van haar kamertje en luisterde verder.
Na eenigen tijd hoorde ze opnieuw de stem
van een der kerels die aan zijn metgezel
vroeg: "Heb jij de centen?" Steek dan de boel
maar in brand". .
Nog geen vijf minuten later bemerkte de

dienstbode tot haar grooten schrik. dat zoowel
de winkel als de schuur werkelijk in brand
stonden. IJlings verliet zij haar Slaapkamer
en snelde in nachtgewaad naar het huis van
den burgemeester. Van de dieven was' niets
meer te zien. De burgemeester waarschuwde
de dorpsbrandweer die spoedig verscheen.
Men dacht aanvar..kelijk aan een wraakne-

ming van de zijde der Ossche misdadiger-s.
waarmede de eigenaar al eens ongenoegen had
gehad.
Doch door de verklaringen van Piet de Bie

schijnt men thans de juiste toedracht te weten
te zijn gekomen.

OOIEVAARSFAMILIE DOOR EEN
ONHEIL GETROFFEN.I RIDDERKE:RK. 13 Juni. - Tijdens een met

Isterken wind gepaard gaande onweersbui is
het ooievaarsnest op de Ned. Hervormde Kerk
te Ridderkerk neergestort. Jammer genoeg
werden de in het nest aanwezige ..drie jonge
ooievaars .en een van de oude dieren gedood.
De andere oude ooievaar werd gewond en is
door dierenliefhe.bbers ter verpleging opge-
nomen.
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DE MOORD TE BERGHEM.

Om een vrouw.
Nadler seint men ons uit Oss:
Hedl€r:Iffi'Oll"gHl om circa elf uur' heeft de

ma:n aan n'en brigade-commandant van der
Beek te Uden en-de wachtmeesters de Gier en
'V,amder W€.€'rldu!ÏitOss de daad blekend.
In dien n'a'Clh:t 'Van 8 Oip 9 Augustus 1932 waren

zij samen uitgegaan can kippen te stelen. Op
,.."eg [mar de plaats, waalt" !Zij den dietstal zou-
den 'P1l&g<e!!l,kregen zij ruzie over een vrouw,
waarmede ze beiden in relatie stonden.
Gerrit schijnt daarbij Piet zooveel verwijten

te hebben gemaakt, dat Iaatstgenoernde daar-
over in woede ontstak en hem met een mes
die 65 snij - 'en steek,wocd'en toebracht, Ook !heeft
hij hedenmorgen bekend te lhiebben deelgs-
nomen aan roof-overvallen met geweldpleging
te Deurne, Vlflglhieil,Ma<riaheidie, Uden, Gt"ffen
en Oss.
'Der mader onderzoek van rllelZJe feiten za! !hij

ihedl€l:1'mi!dlda!gva"l doe !kaz=€ te Uden naar de
enaréchaussee-kaaeme te Oss worden OVeT-

gOOXla.eht.
Een nieuwe arrestatle.

Omtrent dien brand in het pavdljoen van het
gemeentefijk sportpark te Oss kunnen wij
riader berichten, dat de gemeente-pchtie gister-
avond opnieuw heeft aamgehouden N. S., d!ie l
eeoége dagen geleden oak was gearresteerd, I
maar na voorleidtrsg V'0'O'r den Offider van

'ti.e van den Bosch 'Was vrijgelaten,
Doolt' die bekentenzs van A. H" b1j'g'enaamd!

,Difk:ke Toon de SoIê'P" is namelijk 'komen vastl
te staan dat S. een werkzaam aandeel 'hee:flt
gehad in het bijeensleepen "yan ih>et meuoüair
en het overgieten daarvan I!TIlèt l::îe!lllZînle.
De exploitarst van iruet paviljoen, J. V., die

Dinsdag H. naait' 's-Hertogenbosch. is over-
geIDra.cht, moet niet a:illeen aan elk ner brand-
stichters een belOIondog van f 25 hebben be-
taaild, maar ihen ook behulpzaam iWjn geweest
met hiet opstapelen Idler houten meuoelen en
het olV1ergieten daarwam met benzine.
Bloewol A. H. €111 S. lIl!qg van meer branden

worden f\lIe>rld~c!ht, ibI1ij;ven zij lbellid!€1:lJwQlk:s tOlt I
Ihe:dlen 'haJrdiJ1Je>klk>ilgon<t!kemen.



Piet de Bie hekent
den moord op

zijn neef.
Door jaloezie tot de

daad gedreven.

ZIJN GEMOED LUCHT GEGEVEr
(Van onzen correspondent.)

OSS, 14 Juni. - Piet de Bie, die
gisteren in de marechaussee-kazerne
te Uden zijn halsstarrig zwijgen ver-
brak en zijn medeplichtigheid bekend
heeft aan de reeks van zware roof-
overvallen der laatste jaren, heeft
vanmorgen in een bewogen scène aan
de marechaussee verklaard, dat hij
inderdaad de moordenaar is geweest
van zijn neef Gen·it.

\

Het slachtoffer was zijn beste vriend. Steeds
verkeerden beide jongelieden in elkaars gezel-
, schap. Samen zijn zij betrokken geweest in tal
I van beroovingsgevallen.
i Onder voorwendsel een kippendiefstal te gaan
plegen. hebben beide neven 's avonds het huis

I van Trieneke C. in het Schayksche Veld ver-
(laten. Het was een jonge vrouw, voor wie de
beide neven groote genegenheid koesterde. Ver
weg in de velden aan de grens van de ge-
meente heeft Piet de Bie zijn medeminnaar
Gerrit, voor wien de vrouw den laatsten tijd
een opvallend groote genegenheid aan den dag
legde, met een mes onverhoeds aangevallen.

In een toestand, die schier aan krankzinnig-
heid moet hebben gegrensd, bracht de dader
het slachtoffer 67 messteken toe, Twee àagen
geleden heeft de Hoo.ge Raad het cassatiebe-
roep van den verdediger van Piet de Bie ver-
worpen. De veroordeeling tot vijftien jaar ge-
vangenisstraf bleef een feit. De o.mstandigheid,
dat er thans niets meer voor hem te redden
viel, schijnt o.p de zwijgende houding van den
jeugdigen vero.ordeelde van zoodanigen invloed
te zijn geweest, dat hij vanmorgen bij het lange
verhoor, dat de opperwachtmeester, brigade-I commandant v. d. Beek uit Uden en de beide
wachtmeesters De Gier en v. d. Weerd uit Oss
hem afnamen, zijn opgekropt gemoed lucht
heeft gegeven en een volledige bekentenis
heeft afgelegd.

NOG EEN ARRESTATIE.
De gemeente-politie heeft heden opnieuw

een veertigjarigen Ossenaar N. Schuiers ge-
arresteerd, die eenige dagen geleden in zake de
brandstichtingsaffaire van het restauratie-

I
paviljoen in het sportpark bezwarende verkla-
ringen aflegde ten aanzien van den beruchten
Osschen misdadiger Toon de Soep,

I Het is n.l. uit de bekentenis, die gis-
teren Toon de Soep aflegde gebleken, dat
Schuiers eveneens in de brandstichting van
het paviljoen een werkzaam aandeel heeft
gehad en dat ook hij, evenals de Soep, van
den eigenaar, den wielerbaandirecteur Ver-
hoeven f 25 als beloo.ning heeft ontvangen.

Toon de Soep heeft verklaard, dat zij beiden
tevoren in aanwezigheid van den baandirecteur
den inventaris van het restaurant met benzine
hebben overgoten. Dit moet als een bezwarende
omstandigheid voor den baandirecteur worden
beschouwd.



PIET DE BIE DEELT
NADERE DÉTAILS

MEDE.

Het mes, waarmede de moord
op zijn neef Cerrit werd
gepleegd, gevonden.

I _
I HET REQUISITOIR VAN MR. DUBOIS

BEVESTIGD.
(Van onzen correspon deut.)

OSS, 16 Juni. - Piet de Bie, die Vrijdag aan
dè marèchaussee den moord op zijn neef Ger-
rit heeft bèkend, heeft vanmorgen aan nil'. Du-
bois, substituut-officier van justitie te 's-Her-
togenbosch, belangrijke bijzonderheden om-
trent zijn daad medegedeeld. Deze mededeelin-
gen bevestigen volkomen het requisitoir van
mr. Dubois, krachtens hetwelk de rechtbank
hem veroordeelde tut 20 jaar gevangenisstraf.
Bij de behandeling voor het Hof werd Piet de
Bie zooals bekend veroordeeld tot : 15 jaar,
welk vonnis van kracht bleef na het verzoek
om cassatie door den verdediger. (

I Piet de Bie heeft bij zij.n verklaringen ook
aan mr. Dubois medegedeeld, waar hij inder-
tijd het mes heeft verborgen, waarmede de.
moor-d werd gepleegd. Vanmorgen is de veroor-I
deelde door de marchaussee naar de plaats,
waar hij h€t wapen had verstopt, overgebracht
èn inderdaad vond men op deoze plaats aan de '
grens der gemeente het wapen.

(Van onzen correspondent).
OSS, 17 Juni. - De marcchausseé te Geffen

hMft hedenmorgen gearresteerd de zeven elI!.

dertj,gjarige 'gèhuwde vrouw G. uit Geffê'll, een
nicht van den vermoorden Gerri~ de B'Î!è. Zij
wordt er van verdacht indertijd aan haar beide
neven, die de daders zijn geweest van <len laf-
hartigen roofoverval op de bejaarde koopvrouw
Betje v, Dijk te Gèffen in F'ehruar i 1933, tevo-
ren inlichtingen t'e hebben gegeven. Op deze
wijze zijn 4e daders hekend geworden met de I
s,i,tuatie ter plaatse. In den loop V811 den mor-
'gen is de gearresteerde vrouw naar Oss over-
ge'bracht, waar zjj In ,d-é kazerne met verschil-
lende bendeleden zal worden geconrronteerd.

VROUW TE OSS AANGEHOUDEN.

DE BEKENTENIS VAN OEN DAG.
VJ;;GHE:I..., 16 .Ju ni. - De Ossenaar C. tell

Brok, die begin dezer weel, te zamen met zij n
b roe r en een z c kc rcn Van Orsou IV door d»
Koninkli:ike marechaussee werd gearresteerd

\

als verdacht deel te hebben u it ge.naa k t vall
de bende. die in Juni 1.93.4 een rooroverva t
pleegde te Dinther. heeft thans, naar wij ver

I nemen; zijn rn ed epl ich t igh ei d aan di: mtsdr lii
be.ken d, De man gaf toe. zich ill 'len be wus
ten nacht in g ez olsc ha p van drie ber uc-h te
Ossenaren naar Dinther te hebben begeven.
ten einde volgens pen vooropgezet plan een
roofoverval te plegen in de woning van den
oud-rijksveldwachter Wijdr-ma n. aldaar. AI,
zijn mededaders n ovnide de verrlar-hte den
wielrenner J. Ceeien. zijn broe r M. ten Brok
en Den Koperen. cenaamd Van Or suu w. Daa I

ook eeelen b ii zijn ve rschü len de bekeut en ts
sen heeft toegegeven. dat ook hij z ich aan dir
feit beeft schuldig gemaakt. zijn than .. de twee
andere verdachten die nog blijven on tken nen
in een zoodante lastig par-ket geraakt .dat hun
schuld w e l als vast staa ud kan wo rrien aange-
nomen. Ontkennen zal het twe,etal wel niet I
veel meer baten. ._
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BEGROOTING WIJST NADEELIG
SALDO VAN f 4.600.000

AAN.

leo

IS Onderzoek der hegrootingen val
~ gemeenten, die extra bijdragen
n vragen.

t,
Ie

's-GRAVENHAGE, 17 JunI. - De thans
bij de Tweede Kamer ingediende eerste be-
grooting van het Werkloosheidssubsidie-
fonds wijst een nadeelîg saldo van
f 4.600.000 aan. De uitgaven in. den gewo-
nen drenst worden geraamd op f 104.150.000
en de inkomsten op f 99.550.000. Voor den
kapitaaldienst zijn de uitgaven evenals de
inkomsten geraamd op f 50.800.000.
Gelijk met weet, is bij' de wet van 4 Maar

1935 een fonds ingesteld - Werkloosheidssub
sidiefonds - waarvan de inkomsten vol gem
de bij de wet gestelde regelen worden aange
wend .ter tegemoetkoming aan de gemeenten IJ
haar uitgaven. voortspruitende uit de voorzie
ningen ter zake van werkloosheid.
Ten laste van het fonds worden aan de daar

voor in aanmerking komende gemeenten dl
volgende bijdragen verleend:: een bijdrage il
de uitgaven wegens kostéu van steunuitkee
ringen aan werkloozen eri die' van arbeidslee
nen, betaald bij werkversch.affing aan werk
loozen (gewone en extra ·'bijdragen), een bij
drage aan gemeenten, die werklcosheidsuttl
gaven, als boven bedoeld, gedaan. in het [aa,
1934, niet of niet ten volle hebben kunnet
dekken (bijdragen ill over 1934 uitgestootet
bedragen); een bijdrage aan gemeenten, dil
ten gevolge van de inperking van haar be
lastinggebied, ingevolge de bepalingen der ge
noemde wet, moeilijkheid ondervinden (belas-
tingbijdragen) .
Ter zake van deze bijdragen zijn in de he-

grooting van uitgaven van het fonds de vol-
gende posten opgenomen: gewone en extra-

e bijdragen in de kosten van wer kloosheldszor g
f 94.770.000, bijdragen in de uitgestóoten be-
dragen f 2.150.000, belast.bijdragen f 5.830.000.
Tegenover deze uitgaafposten, die rilet een

I, bedrag van f :1..400.000voor extra-uitkeeringen
a aan de gemeenten ingevolgeide genoemde wet
h een totaal vormen van f 104.150.000, staat als
e inkomsten een bedrag van .f 99.550.000. De be-
,. grooting-1935 sluit dus, wat den gewonen dienst
e aangaat, met een nadeel ig slot van .f 4.600:000.

Ter toelichting van dit tekortcijfer merkt de
regeering het volgende op. .
Reeds in de maand Juli van het vorige jaar

,_ heeft de regeering aan de gemeentebesturen
a mededeeling gedaan welke de schaal zou zijn,
" waarnaar de regeering over 1935 de bijdragen
I< dacht te doen berekenen. Deze schaal was zoo-
I,
_ danig gekozen, dat toen mocht worden ver-
" wacht, dat de rekening van het fonds over
I, 19.35 zonder tekort zou sluiten.

. Inmiddels is nagenoeg een jaar vertoepen
en de werkloosheid vordert thans hoogere be-
dragen dan in den zomer van 1934 te voorzien
was, Het nadeel!g slot ware alleen te voor-
komen geweest. indien de schaal zou zijn ge-
wijzigd. De regeering heeft gemeend hiertoE
niet te moeten overgaan. De gemeenten heb-
ben er immers op mogen rekenen, dat de bij-
dragen zouden worden vastgesteld overeen-

I, kornstig hetgeen haar in Juli 1934 was mede-
gedeeld.
De regeering zal trachten het tekort zooveel

mogelijk te beperken. Een der middelen daar-
toe zal zijn een nauwkeurig onderzoek der be-
grootingen van de gemeenten, die voor een
extra-bijdrage in aanmerking komen. Dit neerut
niet weg. dat er mede zal moeten worden ge,
rekend. dat een tekort van eenigen omvang
door de fondsrekening zal worden- aangewezen.
Dit tekort zal dan onder de uitgaven van het
volgende jaar moeten worden opgenomen. Bij
de vaststelling der begrooting voor dat jaar
zal dan zijn te overwegen, .op welke wijze
in de dekking daarvan zal kunnen worden
voorzien. De gemeenten kunnen daarmede dan
aanstonds rekening houden.
Ten aanzien van den kapitaalsdienst wordt

herinnerd aan het voornemen der regeering
aan de gemeenten d.ie in 1934 bedragen ter
zake van werkloosheidsuitgaven hebben moe-
ten uitstooten op haar aanvraag een renteloos
voorschot te verstrekken ten beloope van hed
uitgestooten bedrag. Ter uitvoering van di~
voornemen is in de beg rooting van het fonds
onder de uitgaven een post van .f 28.000.000
geraamd. Dit bedrag moet !n tien jaarlijksche
termijnen worden afgelost.
Ten laste van hoofdstuk VII b der rljks-

begrooting zal een voorschot aan het fonds
worden verleend. Dit voorschot zal in 10 jaar
weer aan de rijksmiddelen moeten worden
teruggegeven. De eerste a'dossing moet op
31 December 1935 plaats hebben.

n
e
j,
_I.

NOTARIS v. d. MORTEL VIERT
ZILVEREN JUBILEUM.

Vele autoriteiten ter receptie.
's-HERTOGENBOSCH, 17 Juni. - De heer

J. fl. J. v. d. M a r tel heeft gisteren zijn
vijf-en-twintigjarig ambtsjubileum als notariB!
te dezer stede gevierd. Voor dit jubileum be-
.stond groote belangstelling. Op de druk be-
zochte receptie op "De Gele Hoeve" te Ros-
malen deden o.m. van. hun belangstelling blij-
ken de commissaris der Kon ing in in Noord-
Brabant, mr. dr. A. B. G. M. van Rijckevorsel
de burgemeester van Den Bosch, mr. F. J. van
Lanscho t, de leden der Eerste Kamer [hr, mr.
A. F. O. van Sasse van Ysselt en mr, W. M.
van Lanschot, de president van het gerechts-
hof jh r, mr. E. A. E. van Meeuwen, de deken
der orde van advocaten mr. G. Kolfschoten; de
officier van justitie m r. A. F. M. Steenberghe,
en vele andere autoriteiten. Tijdens de recep- <

tie werd he' woord gevoerd door den heer'
Van Helleberg Hubar, candidaat-notaris op
het .kantocr. en den.. procuratiehourler, den
heer v. d -Ó'. Wiel. Zij gewaagden van het. vele,
dat door den jubilaris is tot stand gebracht.

Inmiddels waren onder groote belangstel-
ling van de ingezetenen' van Rosmalen de
zangvereenigingen en de gilden van Rosrna-
len op "De Gele HOeve" verschenen, die ver-
schillende nummers ter eere van den tubtla r îs.
ten beste gaven. De beer Van 't Sant toon de
de aloude kun st van het vendelzwaaien ten
volle machtig te zijn.

MAN DIE OP AGENT SCHOOT



IJ. P. CEELEN STA_AT
TERECHT.

--~

In hooger beroep lichtere straf
geëischt wegens verkeers-

overtredingen.

EEN VROUW MET EEN REVOLVER.
(Van onzen correspondcnt) ,

's-HERTOGENBOSCH, 18 Juni. - J. P.
Ceel e n, wielrenner uit Oss, heeft van-
morgen we·derom kennis gemaakt met de
rechterlijke macht. Hij was in h ooger be-
roep geg aan van een dr-ietal vonnissen
van den kantonrechter wegens verkeers-
overtredingen, waaraan hij zich had schul-
dig gemaakt.
Toen de wielrenner-misdadiger uit het huis I'

van bewaring voor den rechter werd geleid
nam hij plaats in de verdachtenbank, waarin I
hij binnenkort opnieuwzal moeten verschijnen
om zich voor een serie van de zwaar·st.e mis-
drijven te verantwoorden. Hij knikt e den
wachtmeester De Gier, die er zoovel toe
heeft bijgedragen om de verschillende misdaden
op te helderen vriendelijk toe en ging glim-
lachend zitten.
Hij bekende de drie overtredingen waarvoor

hij tot tachtig gulden boete subsidiair tachtig
da.gen hechtents was veroordeeld, doch ver-
zocht een mildere straf.
De officier van justitie wild e geen te strenge

straf vragen voor deze kleine overtredingen
I met het oog op de zware straffen, welke den

Iwielrenner nog te wachten staan. Hij eischte
voor elk d-er drie overtredingen een gulden
boete .of een dag hechtenis. "Ik dank Uwei",
zeide Ceslen en ging weer glimlachend naar
zijn cel terug.

HAAR MAN BEDREIGD.
Vervolgens had zich te verantwoorden vrouw

H. v. d. G., een berucht type uit Oss, die zeer
ve·el relaties onderhield met de thans gedeti-
ne·erde leden der Ossche misdadiger sbende. Zij

I was in appèl gegaan van een vonnis van den
kantonrechter, die haar tot veertien da.gen
hechtenis had veroordeeJ.d wegens het feit, dat
zij in het bezit WHiS van een revolver; waarvoor
zij geen vergunning bezat. Op een avond, na-
dat zij met haar echtgenoot de kermis te Ber-
ghem had bezocht, hadden zij beiden ruzie ge-
kregen, waarbij zij haar man met een revolver
had bedreigd.
Deze was daarop naar de mar echausssee-

kazerne geloopen en had verteld, dat zijn
vrouw hem wild.e vermoorden. Toen de pol itde

, op weg was om de vrouw te ar resteer en, kwam
deze haar onderweg reeds tegemoet en zeide
brutaalweg, dat haar man haar .gedr eigd had
haar te zullen doodschieten. Zij had daarop de
revolver van het nachtkastje gegrepen en ge-
zegd: "Als jij kan sch leten , kan ik het ook".
Wachtmeester De Gier, als getuige gehoord,

legde zeer ongunstige verklaringen over de
vrouwaf. De officier van justitie eischte dan
ook bevesttging van het vonnis. Mr. Pull es
uit Oss, als vcrdedtger optredend, verzocht om
een geldboete.
,Ten slotte stond nog terecht de timmerman

L. v. d. H. uit Oss, die in hooger beroep was
gegaan van het vonnis, waarbij hij tot twintig
gulden boete subsidiair twintig dagen hechte-
nis was veroordeeld, wegens het feit, dat hij
in het bezit van een revolver met 36 patronen

, was gevonden. Verdachte, die volgens verkla-
r ingen van wachtmeester De Gier, niet on-
gunstig bekend staat, vroeg een mildere straf.
De officier van justitie ei.schte echter bevesti-
g'ill1gvan het vonnis.

DE BROlVIMERT BEKENT I

VeghelsC'he overvalopgelost.
(Van onzen correspondent.)

OSS, 18 Juni. - De Koninklijke Mare-
chausses te Veghel heeft heden F. v. d. W.,
bij genaamd de Brommert, aan een streng
'verhoor onderworpen, waarna deze be-
ruchte en verstokte Ossch e misdadiger een
volledige bekentenis aflegde in zake den
befaamden roofoverval op den bejaarden
landbouwer C. v. d. Burght te Veghel.
Zooals men weet, zijn in deze zaak nog twee

medeplichtigen geweest, n.amelijk de beide
neven Gerrit en Piet de Bie uit Oss, welke
laatste eveneens een bekentenis in deze zaak
aflegde, Thans blijkt zij dus geheel te zijn op-
geh elderd. Een waar succes mag dit' heeten
voor de marechaussee te Veghel, daar men in
Oss algemeen de overtuiging had, dat ook deze I
de Brommert, die als een berucht misdadiger r
van professie bekend staa.t, nimmer een beken- .
tenis voor de politie zou aflegen. De verdachte
die thans nog in de marechausseekazerne te
Veghel verblijf houdt, zal naar 's-Hertogen-
bosch worden overgebracht, om voor den offi-
cier van Justitie te worde., geleid.

GEARRESTEERDE WEDUWE TE
OSS BEKENT.

(Van onzen correspondent).
OSS, 18 Juni. - De 26-jarige wed. v, Bi-v.

H. uit Oss, die hedenmorgen gevankel ijk door
d,e gemeentepolit.le naar 's-Hertogenbosch werd
overgebracht om als verdacht van brandstlch-
ting te worden voorgeleid voor den otïicier van
justitie heeft, naar wij vernemen, een volle-
dige bekentenis af'gel egd. Tevens zou zij zich
hebben schuldig gemaakt aan een pogtng tot i

oplichting ten nadeele van de verzekerings-,
maatschappij. Voor het uitbreken van den'
brand waren verschillende waardevolle eigen-,
dommen naar een veiliger plaats overgebracht.
De vrouw trachtte hiervoor betaling bij de
verzekeringmaatschappij te verkrijgen. De as-
suradeur vertrouwde het zaakje echter niet en
deed aangifte bij de politie. Thans is gebleken
dat zij deze goederen vooraf aan den inhoe,dei
heeft onttrokken,
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DE RECLAME-BODE----~----------------------~-----------------------
HET TERRORISME TE OSS IN DE

NEGENTIGER· JAREN

Door verschillende bladen is de laatste
weken gewezen op den onrustigen tijd
die Oss medegemaakt heeft in de jaren
1890--1893, vöoral berucht door de
moordzaak Hoekman.

Niet altijd worden de feiten juist
vermeld.

Zoo lazen wij de vorige week Dinsdag
een artikel waarin o.a. voorkomt dat
het lijk van wachtmeester Hoekman
werd opgegraven en tegen het hek van
het kerkhof geplaatst, terwijl ieder
Ossenaar uit dien tijd weet, dat alleen
de kist is blootgegraven, daar de graf~
schenners zijn gevlucht voor een voor-
bijganger, die voor zijn vrouw in ba-
rensnood, naar den vroedmeester ging.

Wij zullen hier het geheele verloop
der feiten mededeelen zooals de advo-
caat-qeneraal Mr. Reitsma ze heeft ge~
geven in de zitting van het gerechtshof
te 's-Hertoqenbosch op Donderdag 15
Maart 1894, waarin de zaak Hoekman
werd behandeld.

Naar het minutieus verslag van den
heer J. Acket in zijn blad "De Stad Osch"
van 17 Maart 1894:

De Advocaat-Generaal Mr. Reitsma
krijgt het woord en zegt:

In den avond van den 26en Maart
1893 verliet wachtmeester Hoekman de
kazerne te Osch om voor de rust en
veiligheid te waken en zich te verqe-
wissen, dat de dienst door zijn onder-
hoorigen goed werd vervuld.

Wij kunnen zijne gangen van dien
avond vrijwel nagaan. Het staar toch
vast, dat hij om tien uur bij de. Bruin
is geweest, dat hij om half elf bij Geldens
was, om kwart voor elf bij Jan Pulles
was, daar met dezen heeft gebiljart en
om elf uur weer op straat was.

Daar heeft hij G. Verkuijl gesproken
over de rust die er heerschte en was
om ongeveer kwart over elf uur in het
urinoir bij het Raadhuis waar hij van
Galen ontmoette. Dat dit waar is blijkt
uit het getuigen van Westerveld, die
van Ga·en omstreeks denzelfden tijd
bij het huis van Dr. van der Steen
ontmoette.

Vervolgens heeft de wachtmeester
voor en in de herberg van de Bruin
gesproken met den brigadier Brunius
en den marechaussee van der Pijl en
toen hij ook van dezen hoorde, dat alles
rustig was, is hij naar huis gegaan,
terwijl de marechaussee's naar de Mo-
lenstraat gingen.

Nauwelijks waren Brunius en van
der Pijl aan het einde van de Passage
of zij hoorden schieten en wilden toen
gaan zien wat er gebeurde, doch zij
werden bedrogen door den echo en
liepen verkeerd, waardoor zij even later
op de plaats des onheils aankwamen.

Wat was intusschen geschied?
Hoekman had zijn weg vervolgd

en genaderd tot het huis van Mevr.
Wierts, dat recht tegenover den Eiken
Boomgaard staat, valt er een schot.
Getuigen hebben toen "vuur I" hooren
roepen waarop een tweede schot volgt
en daarna een derde schot.

De menschen uit hunne rust gewekt
kwamen toeloopen, keken wat er was
voorgevallen, en wat ontwaarden zij
toen?

Spoedig bleek dat men den wacht-
meester had geschoten, want hij lag
midden op straat achterover, zijn re-
volver en pet lagen naast hem terwijl
een bloedplas bewees dat hij getroffen
was. Zijne lippen, die zoo menigwerf
de justitie op het spoor hadden gebracht
van misdrijven konden den naam van
den sluipmoordenaar niet meer noemen,
want stellig moet hij zijn aanvaller her-
kend hebben. Alleen ging er nog een
qeroqqel van hem op, en dat geroggel
was de stem des bloeds, die klagend
van de aarde opriep ten Hemel, den
Hemel, die geen getuigenissen of be-
kentenissen noodig heeft, om den moor-
denaar ook buiten de justitie om, te
straffen.

Zij, die hem vonden deden wat zij
konden en brachten hem naar zijn nu
weduwe en weezen geworden familie,
die hij een paar uur te voren vol kracht
had verlaten.

Arme man 1 hij is gevallen als een
slachtoffer van zijn trouwe plichtsbe-
trachting; hij is gesneuveld als een braaf
krijgsman, die tot op het laatste ooqen-
blik getrouw bleef in de vervulling van

DOOR J. CUNEN.
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zijn plicht, want het woord vuur 1 dat
hij riep was een woord van waarschu-
wing, om zoo op ridderlijke wijze zijn
moordenaar te doen vreezen voor de
gevolgen van zijn daad.

Hij is den dood ingegaan als een
braaf krijgsman, zijne assche ruste in
vrede.

Arme man! Maar ook beklaqens-
waardige vrouwen kinderen.

Hebben zij, die Hoekman gedood
hebben, nadat zij hunne wraak gekoeld
hadden, wel gedacht aan de vrouwen
kinderen van hun slachtoffer? Of zijn
zij zoo verdorven, dat zij zich thans
nog verheugen, dat zij die vrouw van
haar man, die kinderen van hun vader
hebben beroofd? Hebben zij geen oo-
genblik berouw gevoeld over wat zij
gedaan hebben met het oog op de
vrouwen de kinderen van het slacht-
offer?

Ik geloof het niet, want zij zijn geene
menschen meer, van een mensch heb-
ben zij alleen de gedaante, anders
toch zouden zij berouw getoond hebben
over hun gruwelijke misdaad.

Niets heb ik bespeurd van hun be-
rouwen ik geef de hoop op, dat zij
het nog zullen krijgen.

Maar toch is het nog tijd, zoo gij
spreken wilt, spreekt en ik zal mijn
woorden intrekken.

Na een doodsche stilte van eenige
oogenblikken staat Antoon van Berkurn
op en zegt: ik ben onschuldig 1

Daarna vervolgt Mr. Reitsma;
Eerst wil ik aanwijzen de wijze

waarop het schot is gelost.
Het eerste schot kwam van het huis

van Schoenmakers op den hoek van
den Eiken Boomgaard en trof het
venster van Mevrouw Wierts, Het is
waarschijnlijk dat 2 of 3 korrels van
het schot den wachtmeester hebben
getroffen, want hij was toen nog niet
dood, hij kon zijn revolver trekken.
Zeker is het dat hij toen eene vluch-
ten de houding heeft aangenomen, althans
het tweede schot lieeft hem in schuine
richting getroffen. En dat schot is
doodelijk geweest, dat is gebleken uit
het onderzoek van het hart, waarvan
de wonden oorzaak waren van den
dood.

Het derde schot kwam eenige ooqen-
blikken na het tweede. Dit weten we
van Adriana Driessen, die bij het tweede
schot uit bed gesprongen en aan he+
raam gekomen, het vuur van het derde
schot zag,

DUidelijk is het dus dat de moorde-
naar eenige passen vooruit is getreden
om te schieten. Toen de moordenaar
zag dat zijn eerste schot miste, schoot
hij nog eens en toen raak. Meerdere
personen hebben daarna den moerde-
naar hooren vluchten.

Ik geloof dat deze feiten vast staan
en dat de verdediging met mij daar-
over wel niet zal verschillen.

Maar nu komen de vragen: Wie is
de moordenaar? Wie zijn de mede-
plichtigen?

De taak van de justitie om dat uit
te vorschen is een zware taak geweest.

Immers bij groote misdaden wordt
door de bedrijvers altijd gezorgd om
de bewijzen te verminderen en te ver-
nietigen, alle maatregelen worden qe-
nomen, alles wordt uitgewischt, om de
taak der justitie onmogelijk te maken.
Dit is de gewone weg, en daar aan
is het zeker toe te schrijven, dat vele
groote . misdaden ongestraft blijven,
want er zijn geen bewijsmiddelen en
de justitie kan ze dan ook niet leveren.

Is dit over het algemeen waar, hier
was dit in het bijzonder het geval.

Het was bekend, dat te Osch in den
laatsten tijd meer misdrijven voorkwa-
men dan elders; en hoorde men van
dit dan van dat misdrijf, zooals trou-
wens de rechtbank en ook het hof bij
ondervinding weten.

In den laatsten tijd hadden te Osch
herhaaldelijk moordaanslagen plaats.

Nog leeft in de herinnering voort
den moord in 1880 gepleegd, verseher
is de aanslag van 1 Mei 1892, toen
door de ramen van de slaapkamer van
den heer Meijer van Leeuwen is .ge~
schoten.

Daarbij is het niet ·gebleven, want
op 17 November 1892 werd 's morgens
te vier uur op den heer de Bruin ge~
schoten, toen deze vergezeld van een

nachtwaker naar de fabriek ging, want
het was te Osch noodig om zich te
doen vergezellen wilde men veilig zijn.

Nauwelijks was de Bruin 7 passen
voorbij de Passage, of een man komt
daaruit en schiet hem 60 hagelkorrels
in den rug, zoodat hij het gebruik van
zijn arm zijn heele leven niet meer vrij
heeft.

Het onderzoek daar naar ingesteld
wees van Gelderen als den moordenaar
aan, doch een getuige werd naar Amerika
geholpen en het bewijs ontbrak. Waar-
om werd deze aanslag gepleegd? Om
eenige kwartjes. Deze kwartjesmoord is
echter nog niet .uit, die getuige kan
terugkomen en dan kan de zaak tot
klaarheid gebracht worden.

Op den 23en Januari 1893 had een
zelfde aanslag plaats op een anderen
opzichter, doch deze werd gelukkig niet
erg geraakt.

Behalve deze aanslagen kan gezegd
worden dat te Osch als het ware een
booze geest rond waarde onder de
werklieden, tengevolge waarvan mis-
daden werden gepleegd en getuigen
omgekocht tot meineed.

De rechtbank en ook dit hof is door
dezen beozen geest in zijn werkkring
bemoeilijkt of belemmerd. .

Hoekman nu Was door zijn ambt
geroepen om alles te onderzoeken en
hoe moeilijk het ook was, toch gelukte
het hem bewijsmiddelen te leveren. Ja
zelfs zoo sterk was hij daarin, dat de
rechtbank. zich een oogenblik heeft af-
gevraagd, of wat Hoekman bijbracht,
wel juist was. Maar later is gebleken,
dat deze twijfel ongegrond was.

Deze booze geest waarde niet alleen
rond onder eene kliek, maar ook ver-
toonde hij zich in eene andere gedaante.
Daar werd gerust iemand overgehaald,
om eene misdaad te doen, en de an~
deren zorgden er dan voor om de be-
wijzen uit den weg te ruimen.

Toen de justitie in Osch kwam
wist zij dan ook niet wat te doen, want
zij die konden getuigen, zwegen of
hielden zich terug uit vrees. Zij wisten
dat zij gevaar liepen, zelfs levensgevaar
en daarom kwam er in het begin weinig
licht in de zaak.

Langzamerhand kwamen .er vermoe-
dens .en spoedig daarop de zekerheid,
dat men met een complot van misda-
digers te doen had, dat 0 26 Mart
bezig was geweest.

Men had in en bij den Eiken Boom-
gaard zien patrouilleeren, en nu loopen
er wel meer menschen in die buurt,
doch deze hadden bijzonder de aandacht
getrokken. Buren dachten welk kwaad
zij in den zin hadden en enkelen bleven
gekleed, om als er iets gebeurde, ter-
stond bij de hand te zijn, Men zag hen
nu eens met elkaar spreken dan weer
uit elkaar gaan. in een woord van 9
tot 11 uur patrouilleerden zij daar.

Een hunner: toonde een bijzondere
bedrijvigheid, alsof hij gedreven werd
door een zenuwachtigen angst.

,tWas duidelijk dat hij pogingen
aanwendde, om na het misdrijf anderen
te overtuigen, dat hij niet in den Eiken
Boomgaard geweest was, om zoo zijn
alibi te kunnen bewijzen.

Ik zal niet behoeven te zeggen, dat
ik Antoon van Berkum bedoel; doch
zijn opzet is mislukt en wel degelijk is
gebleken, dat hij medeplichtig was.

Op den 8 April kwam men met de
zaak een weinig verder, want toen werd
van Berkum aangewezen .als de persoon
die in den Eiken Boomgaard had gestaan.

In de eerste verhooren zei Manus
Jansen niets te weten, doch op aandrang
van zijn vader, om de justite alles te
openbaren, ging hij daartoe over. Dat
was een stoot in de goede richting en
van Berkurn werd gearresteerd.

Met nieuwen ijver werd nu de in-
structie voortgezet, maar men kwam
niet verder met de zaak.

Toen had er een evenement plaats
dat de verontwaardiging van het ge~
heele land opwekte. In den nacht van
16 op 17 April togen drie mannen naar
het kerkhof, waarvan een met een
schop en men ontzag zich niet het
graf op te delven van den waardigen
man, die door het verraderlijk lood
was getroffen!
. Men delfde den grafkuilopen, legde
de kist bloot en deed pogingen om ze
te openen.

Dit is geschied door drie personen,
die bij mij wel bekend zijn.

Was de moord gemeen en laaqhar-
tig, voor dit misdrijf weet ik geen
woord te vinden om het te qualificeeren;
't was afschuwelijk en zoo algemeen
was de ontsteltenis, dat zij de aanlei-
ding werd dat het onderzoek een stap
verder kwam.

Op den avond van denzelfden dag
toch kwam W. Hendriks in de kazerne
'en deelde onder tranen den brigadier
mede, dat het nu te erg was, nu kon
hij niet meer zwijgen, en tengevolge
van zijn spreken werden in denzelfden
nacht gevangen genomen Gijsb. van
Gelderen. Adr. van Galen en Cis de
Bie.

Het onderzoek had nu in een nieuwe
richting plaats, en scherp worden de
gearresteerden verhoord.

Van Galen legde op 23 April eene
bekentenis af, maar zij was niet vol-
ledig, daar de trechter uit andere bron-
nen wist, dat hij niet de geheele waar-
heid zeide.

Langzamerhand en schoorvoetend en
aarzelend, na hem herhaaldelijk er op
gewezen te hebben dat hij niet de
geheeIe waarheid zeide, kwam hij er
toe om eene volledige bekentenis af te
leggen, ook van zijn aandeel in de
misdaad.

Toen het zoover was werd Piet de
Bie gearresteerd, terzelfdertijd kwam
ook van Gelderen met een bekentenis
voor den dag, en het moet voor den
rechter een frappantooqenblik geweest
zijn. toen hij van Galen van den moord
beschuldigde en dit deed met mede-
deeling van dezelfde omstandigheden
als van Galen reeds had verteld.

Toch bleek die bekentenis onmoqe-
lijk, want van Galen is alleen mede-
plichtig. 't Is toch bewezen, dat van
Galen op het ooqenblik van den moord
op weg naar huis was en dat hij een
kwartier voor den moord den wacht-
meester in het urinoir had ontmoet,
daar Westerveld hem heeft gezien.

Daarenboven, weldra bleek, dat de
vijf gevangenen niet de eenige schul-
digen waren en dat zij nog andere
medeplichtigen hadden. Enkelen hunner
werden gehoord, als Klokgieters, Roei
Westerveld, Jef Vos, [ans van der
Burgt en Frans Hendriks en hun ge~
tuigenis was daarom zoo belangrijk,
omdat het geheel paste in hetgeen reeds
gebleken was.

Tusschen de verklaring van Klok-
gieters en van Galen bestond geen
strijd en op de verklaring van Wes-
terveld werd Gijs van Gelderen aan
den lijve onderzocht en het wondje
aan den enkel gevonden. Van hem
wist men dat de wachtmeester "Vuur 1"
had geroepen. Zeker, er was op dien
getuige veel aan te merken, zijn gedrag
was niet van dien aard, dat hij geloo~
venswaardig was, doch toen de justitie
zijn verklaring in verband bracht met
hetgeen zij reeds wist, toen moest het
toch de waarheid zijn.

aa den Z . t auctor
intellectualis in deze zaak met zijn twee
zoons naar Amerika en deze wist zelfs
zijn zwager Wittenberg alsmede Klok-
gieters en Westerveld over te halen
met hem mede te gaan.

De verklaring van Hendriks was van
groot belang en gaf een nieuwen stoot
aan de instructie, doch al verdween
ook hij naar Amerika, toch kon de
justitie tevreden zijn, daar zij de hui-
dige bewijsmiddelen had en de zaak
niet behoefde uit te stellen, wat een
uitstel zou geweest zijn ad calendes
graecas.

Thans wil ik de bewijsmiddelen be-
spreken, welke naar mijn meening vol-
doende zijn, om deze beklaagden te
doen veroordeelen.

Zij zijn in appel gekomen - de twee
eerste n.l. - en dat was te verwachten,
want hadden zij het niet gedaan, dan
zou het O. M. zich ook bij het vonnis
der rechtbank hebben neergelegd.

Wat het hoofdappel van van Gelderen
en van Berkum aangaat, refereer ik me
aan hetgeen in het vonnis is uiteenge-
zet. Het ligt op den weg der verdedi-
ging dit te bespreken, en hebben zij
bezwaren dan zal ik er straks mijn
bedenkingen tegenover stellen.

Alleen wil ik het Hof verzoeken het
getuigenis van Leon Smits weg te laten;
dit kan gemist worden. Ook het qe-
tuigenis van Jaantje Vos. Hare mede-
deelingen waren wel belangrijk, doch
hare verklaring van de gelijkenis der
personen is niet zuiver. Het getuigenis
van van Berkurn ,.....geen familie van
beklaagde - kan niet in het vonnis
blijven, terwijlook de verklarinq van
van Gelderen 'voor den rechter van
instructie afgelegd. moet weggelaten
worden. Wel is het van belang voor
het overtuigende bewijs, maar niet voor
het wettelijk, en raad daarom aan het
te schrappen.

Bij het verhoor der getuigen van
gisteren ben ik in mijn overtuiging, dat
van Gelderen schuldig is eer versterkt
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dan ontzenuwd. Wel heeft hij getracht
zijn alibi te bewijzen door te zeGgen
dat hij in de Oijensche hut geweest
was, doch het hof zal dit evenmin
aannemen als ik.

De getuigen de Bie verdienen weinig
geloof en ik houd het er dan ook voor,
dat zij een meineed gedaan hebben,
daar hun getuigenis lijnrecht in strijd
is met dat der anderen getuigen zoodat
het niet in aanmerkinq kan komen;

Gebleken is toch, dat zoo wei vrouw
van Schaijk als wed. van Lieshout
behalve de andere personen een. man
hebben zien staan- met •een c:slap hoedje
op, en daar dit geheel buiten model
is, is hare aandacht er op gevallen,
zoodat zij dat hoedje herkend hebben.

Ik moet de verdediging verder op-
merken, dat geheel het bewijs van het
vonnis a quo staat en valt met van
Galen. Als deze niet geloofwaardig
wordt geacht, verliest het vonnis der
rechtbank zijn geheeIe kracht. Ik zal
niet ontkennen, dat wat tegen van Galen
pleit moet aan zijn geloofwaardigheid
at breuk doen.

Zijn deelnemen aan den moord, zijn
aarzelende houding in 't begin, zijn
gebrek aan rondheid, waardoor hij eerst
na een taai onderzoek in het nauw
gebracht werd en zoo dus telkens iets
meer zeide, dat is tegen hem. Maar ik
moet er de aandacht op vestigen, dat
ik mijn gevoelen niet aan anderen wil
opdringen en daarom zeg ik tot de
verdediging spaar hem niet; doch als
het Hof de waarheid zoekt dan zal het
vasthouden aan de getuigenis van van
Galen evenals de rechtbank dat heeft
gedaan en er niet voor terugdeinzen
het aan te nemen.

Het Hof denke er aan welke groote
ontsteltenis er zou teweeggebracht wor-
den, welk een schok van Noord tot
Zuid, van Oost tot West, over het
land zou gaan indien het 't getuigenis
van van Galen niet zou aannemen als
waarheid, want waarheid blijft waarheid,
ook al wordt die gezegd door een zon-
daar, en daar komt het hier op aan.

Ik zal afwachten wat de verdediging
hierop te zeggen heeft.

N u rest mij nog de bewijzen tegen
de de Bie's te bespreken. Zij zijn eerst
vrijgesproken en nu opnieuw als be-
klaagden hier, omdat aan het Hof is
gebleken, dat er steeds nieuwe bewijzen
en bezwaren tegen hen zijn ingebracht.

Er was n.l. een getuige wiens gemoed
bezwaard was, omdat zij de justitie niet
alles gezegd had. Door hoogen invloed
is zij er toe gebracht dit nog te doen,
en merkwaardig is het, dat hare ver-
klaring geheel overeenstemt met de
verklaring van van Galen. 't Is waar,
van Galen heeft haar op den avond
van den moord niet gezien, maar bedenk
dat van Galen dien avond op en neer
heeft geloopen en het dus goed moqe-
lijk is.

De de Bie's ontkennen wel, dat zij
in den Eiken Boomgaard zijn geweest,
maar zoowel vrouw van Sehayk als
N ie. Hendrik n D' van.der 2ut.teP
hebben met van Galen hen op de
Varkensmarkt gezien, waarop zij van
Gelderen zijn gaan waarschuwen dat
de Wachtmeester op den Heuvel was.

Uit alles blijkt dat, nadat van Galen
naar huis was gegaan en van Berkum
naar de Sijpen, zij zich met van Gel-
deren in den Eiken Boomgaard be-
vonden en daarom zijn zij ook gevangen
genomen.

Ik geloof dan ook dat het appel der
de Bie's gegrond is en dat het gelukt
is tegen hen het wettig en overtuigend
bewijs te leveren.

Indien de rechtbank geweten had
wat wij nu weten, zou zij hen ook
veroordeeld hebben, want de rechtbank
heeft ook van Galen geloofd.

Mijn gevoelen is dan ook dat het
vonnis tegen van Gelderen en van
Berkum terecht is gewezen en de vrij-
spraak der de Bte's ten onrechte is
geschied, daarom moet voor de twee
eersten het vonnis der rechtbank be-
vestigd worden en de vrijspraak der
twee laatsten worden vernietigd.

Ik eisch daarom voor van Gelderen

levenslange gevangenisstraf en voor de

drie anderen elk 15 jaren en voor allen

ontzetting uit hunne burgerrechten voor
den tijd van 20 jaren.

Volgende week publicee-
ren wij het interessante
getuigenverhoor In deze
zaak.
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Klaarheid overOss:
M Ronde van Chaam. Maar niemand vermoedde dat '1

• deze flinke jonge kerel, die niet dom was, eenen IS nu dubbel leven leidde.
Des nachts was Ceel~n hoofd van de bende; nij I

was zoo geslepen om zich overdag met de schur- I
ken niet te bemoeien. Wanneer de schurken niet:

I h waren gearresteerd zouden zeker nog meerdere I
O·pge uc t misdrijven zijn gepleegd.

. Een mineraalwa~~rhandelaar hier uit Oss· zou I
ook aan de beurt ZIJngeweest om beroofd te wor-
den. Deze, die Ceelen gaarne mocht, nam den ,
wielrenner als hij tijd had vaak in zijn auto mee !
wanneer hij geld ging innen. De man die C eel e n I
zelfs een rijwiel had cadeau gedaan, besefte niet

I dat zijn "vriend" de bende instructies had gege-II
ven om den handelaar te berooven. Gelukkig is
het door de arrestatfes niet zoo ver gekomen.
I ....u.J.6'-'..LlIJCVVLJi:),ue eI"Igenaluen LUl. net aoen van oe
gevorderde uitkeering veroordeeld. Het Gerechtshof
te Leeuwarden vernietigde dit vonnis en verklaarde
W. L. niet ontvankelijk, daarbij oordeelende. dat de
.vordering, gegrond op art. 344a steunt op een per-
soonlijke verhouding tusschen verwekker en kind
'en uit dien hoofde niet tegen de erfgenamen van
den 'verwekker kan worden ingesteld.
W. L. kwam hiervan in cassatie. De Hooge Raad

heeft heden dit beroep verworpen,. daarbij o.m.
'1overwegende, dat de verplichting van den vader
'om door een uitkeering in het onderhoud en de
opvoeding van zijn natuurlijk, niet .door hem erkend
kind gedurende de minderjarigheid te voorzien, een
verplichting is, waartoe de vader is gehouden uit

1 hoofde van de tusschen hem en het kind bestaande
'betrekking van afstamming, dat genoemde ver-
plichting rust op den vader als zoodanig en na
diens overlijden niet overgaat op zijn erfgenamen,

. hetgeen ook bevestiging vindt in de voorschriften
Ivan de wet aangaande den omvang en de verplich-
\ ting tot uitkeering.
\

Angst voor roof en moórd Îs
na het kranige werk der mare-
chaussee bij de bevolking

geweken

Thans "gewone" stad

MET een schok stopt de lange trein in het
kleine station van Oss, de meest :r~"11Jroken
stad van Nederland, althans van de laatste

weken. Slechts enkele reizigers verlaten den
trein ......
Buiten sijpelt hardnekkig de regen neer. Het

bi. een regentje .voor den geheelen dag. De lange,
geasphalteerde weg, die van het station naar het
centrum van de stad voert, ligt matglanzend in
de avondschemering. Naargeestig druipt de
regen van het dichte loover der kastanjeboomen
neer op de legels van het trottoir. Achter het
stations-emplacement liggen .de complexen van
het Zwanenberg Concern in een lichten nevel. De
hooge, zware fabrieksschoorsteenen braken dikke
zwarte rookwolken uit. Vanaf het rangeer-
terrein klinkt het getoeter van een spoorweg-
beambte. Dreunend worden reeksen wit geschil-
derde goederenwagens aan elkaar gekoppeld en
geformeerd tot lange goederentreinen.

Als vreemdeling in Oss! Is men hier als vreem-
deling veilig? Loopt men geen gevaar door con-
fraters van Toon de Soep, Piet de Bie of hoe
al die ongure elementen mogen heeten, te worden
aangevallen en beroofd? Weliswaar zijn de ge-
vaarlijkste individuen achter slot en grendel ge-
borgen, doch verwacht wordt dat er nog meer-
''dere arrestatles zullen volgen en bovendien wie
kan men in Oss nog vertrouwen?
Een oud spreekwoord zegt: "Wee den wolf die

.in een kwaad gerucht staat!" I?it gezegd~ is
zeker van toepassing op het nijvere fabneks-
stedeke in Oost-Brabant. Oss geniet een zeer
slechte reputatie. Het h';lisvest die:ven, moerde-
naars roovers en brandstichters, die voor geen
'klein 'geruchtje vervaard zijn. Hierdoor staat ge-
heelOss in een kwaden reuk en de goeden moeten
hier onder de kwaden lijden.

Oss is heusch niet misdadig, het is een flinke
fabrieksstad met ongeveer zestienduizend inwo-
ners, die vriendelijk en voorkomend zijn.
De bevreesdheid die den vreemdeling overvalt,

verdwijnt al heel spoedig als men tot de conclusie

Een [oto wan opper-

wachtmeester A.R

ONGELUK IN EEN SPEELTUIN.
i AMSTERDAM, 22 Juni. - Gistere~ is in de
~speeltuin van de Stichting "Stadswallen" aan den
~Zuidelijken Wandelweg bij den BoerenweteriÎlg een
~ twaalfjarig.e jongen van een schommel gevallen..
had tevens surveülancedtenstLe verrichten in d~~
omtrek.

De wandaden namen hand over hand toe, en
het was vooral de gem"~-'~-politie die eigenlijk
liever goede vriendjes met de roovers en moorde-
naars bleef. Dit is geen verwijt aan dit corps,
want die houding is volkomen begrijpelijk. De
Ossche politie-dienaren moeten in die plaats hun
geheele leven slijten en voelden er niet veel voor .
om de bende afdoende aan te pakken. Zij namen
liever niet het risico om op een kwaden dag als
een hond te worden neergeschoten of doorzeefd
te worden met messteken ......
Dan was de positie van de marechaussee's veel

g~nstiger. Wanneer een hunner vandaag een ban-
diet had geveld, was hij er zeker van, dat men
hem den volgenden dag zou overplaatsen zoodat
een ander zijn plaats zou innemen. '
Eer~t in Juni 1934 zag de regeering de nood-

zaak m om aan de misdaad van Oss een einde te
~aken. De Ossche misdadigers .waren verdeeld
III twee groepen, .de jongere en de oudere genera-
tie. Van de ouden waren de doorgefourneerde
Pee r deB i e, bijgenaamd de vader der inbre-
k~~'s met de oude Too n deS 0 epen B ij s Q e
S IJ P de hoofdmannen.r-Vaak waren deze kerels al
met de, Justitte -. in aánraking" geweest, 'áoch
do.or ~un groote brutaliteit en hun hardnekkig
atilzwjjgen of ontkennen moesten zij steeds weer
op vrije voeten worden gesteld.
De misdaad tierde ondertusschen welig. Intus-

ke;a en rO?fovervaIIen werden er gepleegd en soms
driemaal in een weekend werden er boerenhofste-
den in brand gestoken. Dit is tenminste achteraf
wel komen vast te staan.
Niet alleen in Oss, maar ook in Uden, Veghel,

Berghem. Oijen, Lithoyen werden op zeer laffe
wijze steeds maar weer oude menschen aangeval-
l~n. Steeds wisten de bandieten waar er geld te
vmden was. Zooals later. gebleken is, heeft een ex-
s~abons-chef van Uden en verzekerings-agarit die
UIt den aard van zijn werkzaamheden met den fi-
nancieelen toestand van de a.s. slachtoffers op
de hoogte was de noodige aanwijzingen verstrekt.
Als honorarium ontving deze heer" van ieder
bendeIi~ en bepaald bedrag al~ "provisie".
In Jum 19~4, dus precies een jaar geleden, kwam
de versterkmg der rijkspolitie onder commando
van den opperwachtmeester Min t jes en de
wachtmeesters de G ier en Cur f s. Deze laatste
werd echter aangesteld als. opperwachtmeester en
naar Vlodrop overgeplaatst.

Angst voor "King-Kong"

Mintjes uit Oss, die tot

de zuivering van dit

dorp zooveel heeft

In diens plaats kwam de wachtmeester van
der Wee r d, een stevige robuste kerel met
vuisten als smidshamers, die niet voor een kleintje
verwaard was. Vanwege zijn geweldige lichaams-
kracht had men hem al spoedig den bijnaam van
"K in g Kon g" gegeven. In zijn eentje trok
wachtmeester v a n ct e r Wee r d er bij nacht en
ontij op uit, bezocht de clandestiene kroegen aan
den Berghemsche weg en de huizen van het ge-
spuis, "Handen op", klonk dan zijn bevel en de .
Ossche onderwereld gehoorzaamde gedwee. Meer-
malen echter heeft een bendelid een geduchte
kaakslag moeten incasseeren.

Het werk der marechaussée's had resultaat. Bij
dag en bij nacht werden de ongure individuen
"geschaduwd" en zoo sterk was het politie-
toezicht, dat de benden vaak nlet tot operaties
konden overgaan.
"We gaan maar weer naar huis", zeiden dan

de boeven doodleuk, "want jullie zitten ons zoo
op de hielen, dat wij niets kunnen uitvoeren!"
De aanleiding tot de politieversterking was de

roofmoord in Oyen, waar twee oude boeren
's nachts werden overvallen. Den eene werd met
een staaf ijzer de schedel ingeslagen ·en was on-
middellijk dood, de ander werd ook danig toegeta-
keld, doch genas na maanden weer. De buit die
de laffe roornoordenaars in handen kregen be-
droeg slechts f 40.

bijgedragen.

Gemeentehuis en Molenstraat te Oss.

komt dat men in Oss' straten heel rustig kan
wandelen. Dat de rust er weergekeerd is, blijkt
ook al uit het feit, dat men nagenoeg geen politie
ziet, noch gemeente- noch rijkspolitie.

De Ossehenaren zelf hebben zich in den
loop der jaren aangepast aan de terreur die
door de misdadigersbenden werd uitgeoefend.
Langzamerhand is men hier alles vanzelf-
sprekend gaan vinden. De tallooze branden
die in de omstreken en in de stad zelf wer-
den gesticht, men schonk er geen aandacht
meer aan. Een roofoverval waarbij men-
sehen ernstig werden toegetakeld en met den
dood werden bedreigd, werd nietig geacht.
Dat was eigenlijk de moeite niet waard om
er over te spreken, want er was maar vijf
gulden weggeroofd. :Moest men daar zoo'n
ophef van maken? Het was eigenlijk een
schandaal dat de kranten zoo'n drukte
maakten over zoo'n onbeteekenend feit, waar-
door alleen maar aan den goeden naam van
Oss afbreuk werd gedaan. Men was er steeds
op uit om Oss door het, slijk te sleuren ......

Ceen oogenblîk rust

Wij zelf hebben nooit iets van de terreur be-
merkt, vertelt ons een Osschenaar. De bandieten
hadden meer een onder-onsje en trokken in de
omgeving op roof en brandstichting uit. Van de
arrestaties die er verricht zijn heeft de bevolking
ook niets gemerkt. Dat gebeurde allemaal in den
laten avond of in de vroege morgenuren.
Maar ik ben toch blij dat we nu 's avonds weer

rustig kunnen slapen, zoodat we voor roof en
moord niet meer bang behoeven te zijn, Wanneer
men wat geld in huis had; was men geen oogen-
.blik gerust, want het leek wel of de misdadigers
.konden ruiken wanneer men over contanten be-
schikte ......
Het is eigenlijk merkwaardig, dat de R.K.

geestelijkheid zoo weinig invloed heeft gehad bij
de boeven, die ondanks hun zondig leven trouw
ter kerke gingen ......
De arrestatie die hier in Oss zeer veelopzien

heeft gebaard was wel die van den wielerbaan-
directeur Jan Ver hoe ven, bijgenaamd Jan
Bol, een betreJ.:kelijk jonge man uit een zeer gun-
stig milieu, die van het rechte pad was afgedwaald
en zich met de schurken van den Berghemsche-
weg ophield. Verhoeven had ook nog andere bijna-
men. Tijdens een vechtpartij bracht men hem met
een mes een lange diepe snede over het gelaat .toe
en later noemde men Verhoeven "het Wapen van
Oss" of ook wel "de ritssluiting" vanwege het af-
schuwelijke litteeken dat op zijn wang was achter-
gebleven.
Een andere verrassing was de arrestatie van

C eel e n, de Ossche wielren-favoriet, een athleti-
sche kerel, all round sportsman die als wielrenner,
naar Jan Pijn e n bur g dezer dagen nog ver-
klaard heeft zeker een groote toekomst zou zijn
tegemoet gegaan. Ceelen werd door de bevolking
op .de handen gedragen. Bij tal van overwinningen
die hij op de wielerbaan behaald had werd hij ge-
huldigd. Hij legde beslag op een kamptccnstttel
v,," den wedstrijd van Hoo~erheldp pr -: on de



HET GETUIGENVERHOOR.

Onder een grooten toeloop van be-
langstellenden begon heden de behan-
deling van den moord Hoekman voor
het gerechshof te 's-Bosch. Nadat de
noodige formaliteiten vervuld waren,
begon het getuigenverhoor en kwam als
eerste getuige M an u s Jan sen.

Pres. Gij zijt voor de rechtbank reeds
getuige geweest en houdt ge Uw ge-
tuigenis staande?

Get. Ja.
Pres. Ik wil U echter nog eenige

vragen doen. Gij zijt op den avond
van den 25 Maart den Wachtmeester
tegen gekomen?

Get. Ja.
Pres. Waar?
Get. Ik zag hem bij Jan Pulles ingaan.
Pres. Gij zijt toen den Heuvel over-

gegaan en den Eiken Boomgaard inge-
slagen?

Get. Ja daar woon ik.
Pres. Onder de lantaarnpaal zaagt ge

iemand staan: wie was dat?
Get. Antoon van Berkum.
Pres. Hoe laat was dat?
Get. Kwart voor elven.
Pres. Weet ge dat zeker, kunt ge U

niet vergissen?
Get. Neen.
Pres. Waar kwaamt ge van daan? Pres. Hebt. ge op den avond van den
Get. Van van Vlijmen op de Varkens- moord van Galen voor het huis van

markt. Dr. van der Steen ontmoet?
Pres. Ge hebt Antoon van Berkum Get. Ja, maar ik heb wat anders te

goed gekend 7 zeggen. Op een Ossehen marktdag heb
Get. Ja. ik de knecht van Mevr. Wierts ge-
Pres. In de eerste iristructie heb ge sproken en die zeide mij dat hij op den

verklaard dat ge een persoon hebt zien avond van den moord 3 personen voor
staan. dien ge niet kendet. Ge ver klaardet en in den Eiken Boomgaard had zien
dat hij een kort jasje aan had. Waarom staan en toen hij de beklaagde had zien
verklaarde ge dit niet dadelijk? wegvoeren meende hij, dat dit dezelfde

Get. Ik wilde m.] er buiten houden. personen waren.
Pres. Zei van Berkum iets? Pres. Goed. waar waart ge om elf
Get. Ik zei goeden avond, en hij uur?

mompelde iets terug. Get. Ik was kwart voor elven in de
Pres. Ge kondt hem dus aan de stem Molenstraat en ben toen achterom door

niet kennen? de Choorstraat en over Varkensmarkt
Get. Neen. naar den Heuvel gegaan.
Pres. Het was toch licht? Pres. En bij Dr. van der Steen zaagt
Get. Ja lichter dan nu. ge Van Galen?
Pres. om hoe laat waart ge thuis? Get. Ja.
Get. Om elf uur. Pres. Waar kwam hij vadaan ?
Raadsheer van Schaijk. Hebt ge ook Get. Uit de Peperstraat.

de wachtmeester bij Pulles in zien gaan? I Pres. Hebt ge hem gesproken?
Get. Ja. Get. Neen.
Raadsheer van Schaijk. En Roos hebt Pres. Hebt ge toen iemand op den

ge ook gezien? Heuvel gezien?
Get. Ja. Get. Neen.
Raadsheer van Schaijk. Hoe stond Pres. Waar zijt ge toen heengegaan?

Antoon van Berkum? Get. Naar Ant. de Bruin: daar waren
Get Met het gezicht naar den Heuvel. verschillende heeren en ook'briq. Brunius
Verdediger Blok. Was de lantaarn en van der Pijl. Toen ik er even was

in den Eiken Boomgaard aan 1 kwam er de wachtmeester binnen. Hij
Get. Ja. bleef er slechts kort en toen hebben
Verdediger van Gich. Kent ge Antoon wij even voor de deur van de Bruin

van Berkurn reeds lang? staan praten, waarop ik heen ben gegaan.
Get. Ja.
Verdediger van Glch. Heeft iemand

U over gehaald, om uwe verklaring te
veranderen qf hebt ge het uit U zelf
gedaan?

Get. Mijn vader zei dat ik verplicht
was te zeggen wat ik wist.

Verdediger van Gich. Hebt ge uw
vader dadelijk alles gezegd?

Get. Neen eerst eenige dagen daarna.
Verdediger van Gich. Maar eerst bij

het 4e verhoor hebt ge den naam van
van Berkum genoemd.

Get. Dat kan wel zfin.
Hierop leest het O. M. de verkla-

ringen van getuige voor. waaruit blijkt.
dat getuige toen zijn vader wist hoe
het zat. alles heeft verteld.

Aan het requisitoir van den Advocaat-
Generaal was natuurlijk het getuigen-
verhoor voorafgegaan, wat nu volgt.

Wij hebben gemeend te moeten be-
ginnen met de feiten. zooals zij waren,
te publiceeren om zoo spoedig mogelijk
een eind te maken (als het gelukt. want
fabels hebben een taai leven) aan de
onware. in de verkeerde richting over-
dreven en daarom voor den naam van
Oss zoo schadelijke berichten hierover
in sommige couranten.

De heer J. Acket gaf van de zitting
van Woensdag 14 Maart 1894 het
volgende. uitvoerige, bijna mon delinge
verslag in "De Stad Osch" van 15
Maart d.o.v.

De moord Hoekman voor het
gerechtshof te 's ..Bosch.

Pres. Vroegen ze je niet of ge den
volgende dag ook op den Heuvel
kwaamt?

Get. Ja.
Pres. Wie vroeg dat?
Get. Beiden.
Pres. Op den ,24 Maart' hebt ge

's morgens van Gelderen gesproken en
wat vroeg hij je?

Get. Of de de Bie's iets gezegd had-
den. en toen ik ja zeide. vroeg hij of
ik op den Heuvel kwam. waarop ik
weer ja zeide.

Pres. Heeft Gijp niet gezegd. dat hij
ook nog met den wachtmeester had af
te rekenen, omdat het diens schuld was,
dat hij bij Meijer van Leeuwen gedaan
had gekregen?

Get. Ja.
Raadsheer van Schaijk. Cis de Bie

heeft dus gezegd dat de wachtmeester
nog op den Heuvel was?

Get. Ja. '
Raadsheer van Schaijk. Na tien uur

zaagt ge van Gelderen. de de Bie's en
van Berkum bij den Eiken Boomgaard
staan. daar overlegden zij waar Gijp
zou gaan staan om te schieten?

Get. Ja.
Raadsheer van Schaijk. Spraken de

de Bîe's ook mee?
Get. Ja. en zij zeiden als hij komt

moet hij het kunnen.
Raadsheer van Schaijk. Heeft Cis de

Bie ook gezegd: de wachtmeester kan
nog wel anderhalf uur weg blijven?

Get. Ja.
Raadsheer van Schaijk. Waarom zei

hij dat?
Get. Ik weet het niet.
Raadsheer van Schaijk. Is Cis de Bie

ook weg geweest?
Get. Ik weet het niet.
Raadsheer van Schaijk. Maar de de

Bie's keken toch mee uit of de wacht-
meester kwam?

Get. Ja.
Raadsheer van Schaijk. Heeft een der

de Bie's niet gezegd: hij komt nog niet
of iets dergelijks?

Get. Ik weet het niet.
Raadsheer van Schaijk. Maar zij keken

toch mee uit. ?
Get. Ja.
Raadsheer van Schaijk. Cis de Bie

zei echter dat hij zeker wist dat de
wachtmeester QP den Heuvel was en
van Betkum voegde er bij. dat hij bij
de Bruin was. Cis de Bie zeide ook
nog: als hij komt moet hij het kunnen
hij is nog niet weg.

Get. Ja.
Raadsheer van Schaijk. De de Bte's

spraken dus over het vermoorden van
den wachtmeester en zijn bij van Gelderen
gebleven?

Get. Ja.
Raadsheer van Schaijk. Getuige Adri-

ana Driessen heeft twee mannen aan
den Eiken Boomgaard gezien, weet gij
wie dat waren ?

Get. Ja, dat waren de de Bie's.
Raadsheer van Schaijk. Hebt ge ook

de wed. van Lieshout naar huis zien
gaan?

Get. Ja, zij ging tusschen ons heen.
Toen 'zei Gijp tegen mij: ik zou maar
naar huis gaan, anders komt het niet
goed uit en dan kunt ge verklaren, dat
ik thuis was.

Raadsheer van Schaijk. Hoe laat
gingt gij heen?

Get. Om kwart over elven en ik
ging toen over de Varkensmarkt, waar
ik Westerveld zag.

Raadsheer van Schaijk. Gij waart om
half twaalf thuis en toen hoorde ge
twee schoten?

Get. Ja.
Adv-Gen. Heeft Gijp je den vol-

genden morgen gezegd, dat hij een
schot van den wachtmeester in het been
had gekregen?

Get. Ja.
Verdediger Block. Gij hebt den wacht-

meester 'Ontmoet?
Get. Ja, in den waterbak op den

Heuvel.
Pres. beveelt de beschuldigden te

gaan staan en zegt: Gij hoort het, wat
hebt ge daarop te zeggen?

Van Gelderen. Ailes wat hij zegt is
onwaar.

Van Berkum. 't Is niet .waar,
Cis de Bie. Wat hij van mij zegt is

onwaar.
Piet de Bie.' En van mij ook.
Adv.-Gen. laat de verklaringen van

Hendriks en Hendrika van der Putten
voorlezen, waaruit blijkt, dat de de Bie's
door dezen om 10 uur op de Varkens-
markt gezien zijn.

Cis de Bie. Ik was om 10 uur thuis.

Get u i g e J 0 s. V ,0 s.
Pres. Op den avond van den moord

hebt gij, op den Heuvel Ant. van Ber-
kom ontmoet?

Get. Ja, en hij vroeg me of ik van
Galen gezien had. Ik ben toen met hem
tot aan 't straatje bij Beuker gegaan.

Pres. Ja maar hij keek eerst bij Gel-
dens door de glazen?

Get. Ja.

Pes. Waarom deed bij dat?
Get. Hij zei: ik moet den wout

hebben, doch vervolgde toen: hij is
er niet.

Pres. Wie is de Wout?
Get. de politie.
Pres. Dus, dat begreept ge. Waar

bleeft ge verder?
Get. Bij het straatje van Heuker ging

ik er door en van Berkurn achter mij,
doch bij de marechaussee-kazerne zag
ik niemand. Toen ik weer terug ging
zag ik hem met van Galen bij den Eiken
Boomgaard.

Pres. Zijt ge toen niet bij van Esch
geweest?

Get. Neen.
Raadsheer Sassen. Gij wist dat de

wachtmeester dikwijls bij Geldens kwam
en daarom begreept ge dat Antoon
van Berkum dezen zocht?

Get. Ja.
Verdediger van Gich. Ge hebt in

Rotterdam een hrief ontvangen, door
wien was die geschreven en wat stond
er in?

Get. Hij was geteekend M. v. Berkurn
en er stond in, dat ik me maar houden
moest aan mijn eerste verklaring; hij
zou dan wel zorgen, dat ik werk had.

Verdediger van Gich. Waar is die
brief gebleven?

Get. Die heb ik aan Gradje Cox
meegegeven om hem aan de justitie te
geven.

Adv-Gen. Waarom kwaamt ge daar-
mee zoo laat?

Get. Uit vrees.
Adv.gen. Heeft niemand U iets van

het moordplan. vóór het bedrijven me-
degedeeld?

Get. Neen.
Verdediger van Gich. Hebt gij te

Rotterdam niet aan Swaans voorgesteld
samen de f 2500.~ te verdienen?

Get. Neen.
àdv.-gen. Maar als ge kondt zoudt

ge die f 2500. """"toch wel hebben willen
verdienen?

Get. Ja.

Getuige Piet Schuijers
Pres. Gij hebt den dag na den moord

van Galen ontmoet en omdat men U
reeds tweemaal gevraagd had; hebt gij
den wachtmeester vermoord? deed ge
dezelfde vraag aan van Galen?

Get. Ja.
Pres. En wat zei deze toen?
Get. Louw prethelen.
Pres. Ook van Gelderen hebt ge dat

gevraagd en wat zei deze?
Get. Ja ik wist wel dat hij zou rollen.
Verdediger van Gich. Op den avond

voor den moord hebt ge toen van Galen
gezien?

Get. Ja op den Berghemschen weg.
bij had een geweer onder zijn jas en
was alleen. Hij vroeg mij of ik den
blauwen had gezien en keek zelf onder
het raam bij Fortuin door.

Van' Galen wordt geroepen en zegt:
dat is niet waar, ik heb hem wel acht
dagen te voren gezien.

Schuijers houdt echter vol, dat het
den avond voor den moord was. wat
van Galen pertinent blijft ontkennen.

Raadsheer Sassen. Ge zijt gisteren
in den Bosch gekomen met den trein
waarin 00 ou e baeoo zat. maakte
het met op u den indruk alsof hij je
zocht?

Van Galen. Ja, ik vermeed hem en
heb daarom vannacht gelogeerd bij den
heer van Basten Batenburg.

Getuige Helena van Vugt.
Pres. Gij hebt vroeger bij den ouden

van Berkum gewerkt en daar hooren
spreken van het proces waarin de vader
der de Bie's 'gemoeid was?

Get. Ja, en toen heeft hij gezegd de
wachtmeester zal er niet bij zijn.

Pres. Gij hebt hem ook hooren zeggen:
wie de Vlek een kogel door zijn donder
jaagt, krijgt de beste koe uit mijn stal.

Get. Ja.
Pres. In den gevangenwagen hebt

ge ook een gesprek gehad met Antoon
van Berkum, wat zei hij toen?

Get. Dat van Gelderen den moord
had gedaan, dat hij op het oogenblik
van den moord bij de Sijpen was en
er niets van kon zeggen, omdat hij
van het plan wist. Ook zei hij, dat de
de Bie's bij van Gelderen waren ge-
bleven en van Galen was gaan loopen.

Pres. Ook hebt gij gehoord, dat
het 't plan der beschuldigden was, om
als een hunner het verried, dan zouden
de anderen hem als den moordenaar
aangeven?

Get. Ja.

Getuige Petronella Verhoeven
(vrouw A. van Orsouw).

Pres. Vertel eens wat v. Gelderen
u gezegd heeft.

Get. Zondags na den moord van
den wachtmeester zat ik buiten met
mijn kind. Toen kwam van Gelderen
er langs met een of twee geweren bij
zich, dat weet ik niet zeker en die zei

II

Get u i g e C. deW 0 1f. Verdediger Block. Acht gij het mo-
gelijk, dat als men op 8 à 10M. met
een revolver schiet dat de kogel neder-
waarts gaat?

Pres. Dat is een vraag voor des-
kundigen.

Get. Daar kan ik weinig van zeggen.
Raadsheer van SChaijk. Gij hebt den

revolver van den wachtmeester herkend?
Get. Ja.
Verdediger van Gich. Wie was er

bij de Bruin toen gij er waart?
Get. Dat weet ik zoo precies niet

meer.
Get. Wester veld Wordt nu geroepen

en beantwoordt deze vraag.
Er waren de heeren Haack, Verhoeven

Ger. Verkuijl, van Wijst, Brunius en
van der Pijl.

Verdediger van Gich. Zijn er later
nog personen in of uit gegaan?

Westerveld. Neen.

Pres. Hebt gij op den avond van den
moord den Wachtmeester bij Pulles in
zien gaan?

Get. Ja, doch eerst zag ik hem bij
Geldens.

Pres. Was daar iemand meer?
Get. Neen hij stond daar te praten

met Geldens en zijn vrouwover hooi.
Toen ik weg wilde gaan zei de wacht-
meester: Wacht ik ga mee en toen zijn
we naar Lans gegaan, waar we kort
bleven. Daarop ben ik naar de Bagij-
nenstraat gegaan, terwijl de wachtmees-
ter bij Pulles inging.

Adv.Gen. Om hoe laat gingt gij bij
Geldens weg?

Get. Om ruim half elf.
Adv. Gen. Toen gingt ge naar Lans

en de wachtmeester alleen naar Pulles?
Get. Ja.
Verdediger van Gich. Branden te

Osch de lantaarns ook als de maan
schijnt?

Get. Het was niet donker.
Verdediger van Gich. Waren de

lantaarns op den Heuvel aan?
Get. Ja toen ik uit de Bagijnenstraat

terugkwam zag ik dat.

Getuige Adriana Driessen.
Pres. Hebt gij de schoten gehoord?
Get. Ja .
Pres. Waarom had je geen licht op

je kamer?
Get. Omdat de maan scheen.
Pres. Zijt ge na het schieten opge-

staan? .
Get. Ja, bij het tweede schot sprong

ik uit mijn bed en hoorde toen het
derde, waarvan ik het vuur zag.

Pres. Kondt gij dat van die plaats zien?
Get. Ja.
Raadsheer van SChaijk. Gij hebt 2

personen bij den Eiken Boomgaard zien
staan en een bij Wagemakers?

Get. Ja, en die bij Wagemakers stond
kwam naar de twee aan den Eiken
Boomgaard toe.

Raadsheer van Schaijk. Hadden die
twee de grootte van de de Bie's.

Get. (Nadat de de Bie's zijn opge-
staan) Ja.

Get u i g e Jan Pull e s.
Pres. Om hoe laat is in den avond

van den 25 Maart de wachtmeester bij
U gekomen?

Get. Omstreeks half elf. Wij hebben
samen nog een partij biljart gespeeld.

Pres. Heeft dat lang geduurd?
Get. Neen, de wachtmeester zei, we

zullen 25 uitspelen, anders duurt het
te lang.

Pres.· Hoe laat is hij vertrokken?
Get. Omstreeks elf uur.
Pres. Is hij alleen vertrokken?
Get. Ja.
Verdediger Blok. En hebt ge vroeger

verklaard dat de wachtmeester om kwart
voor elf van U is weggegaan ?

Get. Dat kan wel, het was ook daar-
omtrent, precies weet ik het niet.

Getuige Adrianus van Galen.
De President wijst deze getuige op

het ge\\- icht zijner verklaring en dringt
bij hem ernstig aan, de zuivere waar-
heid te zeggen. Daarna vraagt de Pres.

Blijft ge volhouden bij uwe vorige
verklaringen?

Get. Ja.
Pres. Vertel eens in 't kort hoe alles

is gegaan. ,
Get. De vier beschuldigden en ik en

de oude baron en de jonge Wester veld
maakten een complot uit, en bespraken
hoe den wachtmeester uit den weg te
ruimen. Op den avond van den moord
was ik bij de Sijpen-e-tl be van aar met
van Gelderen weggegaan, die mij vroeg
of ik straks ook op den Heuvel kwam,
want, zeide hij, de de Bie's komen er
ook. Ik ben toen naar Kemps gegaan
en van daar naar de Bruin. Dat was
om half negen. Daarna ging ik naar
Fortuin om te zien of de de Bies er
waren, Doch ik zag ze niet. Op den
Heuvel teruggekeetd zag ik hen bij
Dr. van der Steen, alsmede Hendriks
en van der Putten. We spraken samen
en een der de Bie's zei: De wacht-
meester is ook op den Heuvel, nu zullen
we Gijp gaan halen, want' er is kans,

Pres. Wie is van Gelderen gaan halen?
Get. Piet de Bie, een half uur later

stonden van Gelderen en de de Bie's
bij den Eiken Boomgaard.

Pres. Hoe laat was het toen?
Get. Kwart over negen.
Pres. Hadt ge den avond te voren

ook niet op den wachtmeester geloerd
bij Fortuin?

Get. Ja.
Pres. Wie was daar bij?
Get. De twee de Bie's. Zij spraken

toen over de zaak van hun vader, die
wegens meineed zou gestraft worden,
en zeiden dat dit de schuld was van
den wachtmeester. Daarom zeide hij,
moet hij het kunnen als er maar kans is.

Pres. Toen zijt ge samen naar de
Geffensche Jans gegaan, en wat hebt
ge toen besproken?

Get. Cis de Bie zei: als er kans is
zullen ze er voor zorgen, want Gijp
staat klaar, we behoeven hem maar te
waarschuwen. Ook Piet zei dat het dan
wel beter zou worden met de zaak van
hun vader.

Pres. Zijt ge lang bij de Geffensche
[ans geweest?_

Get. Neen.

Get u i g eWe s ter vel d.

Getuige Brig. Brunius

bevestigt het getuigenis van Westerveld
omtrent het komen van den wacht-
meester bij Ant de Bruin en zijn vertrek.

Raadsheer van Schaijk. Ging de
wachtmeester naar de kazerne?

Get, Ja.
Adv. ,Gen. En gingt gij naar de

Passage en hebt U onderweg nergens
opgehouden, Die afstand is tot Wed.
Knechten 142 pas en daar hoorder gij
schieten?

Get. Ja.
Verdediger Block. H oe lang was

Hoekman?
Get. Hij kwam zoowat aan mijn kin.
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koge] getroffen. Hevig bloedend zeeg hij
ineen. Een der polsslagaders bleek ge-
raakt te zijn. De politie beantwoordde het
vuur en ten slotte moest De R. voor de
overmacht d~ vlucht nemen.
De gewonde marechaussee werd na voor!o

pig verbonden te zijn, naar het ziekenhuis In
's-Hertogenbosch vervoerd, waar hij eenige
weken lang moest worden verpleegd. Ook De
R. was er niet zonder kleerscheuren a.îg sko-
men. Hij had een schot in den rug opge locpen
Toch hield hij zich drie maanden schu.I en
zooals gezegd meldde hij zich daarna vrijwiJJ"g
aan het paleis van justitie te 's-Hertogen bcsch
aan. Later is gebleken, dat De R., die zijn 0:1-

schuld bleef volhouden, van het vuurgeveent
een kogel in den rug had bekomen.

In het requisitoir bij de behandeling van deze
zaak schetste de toenmalige officier van [us-
titie mr. Vermeulen uit 's-Hertogenbosch De
R. als een zeer berucht misdadiger, die van ver-
scheidene zware feiten werd verdacht.

Men verwacht te Oss algemeen nog meer
arrestaties in verband met den roofoverval op1den kassier te Maren. •

TWEETAL ZWARE
I

MISDADIGERS
IN ARREST.

Wegeus nachtelijken overval
op kassier te Maren en
inbraak in villapark.

WELDRA NIEUWE ARRESTATIES TE
VERW ACHTEN.

(Van onzen correspondent)

OSS, 23 Juni. - De Ossche sneeuw-
bal rolt gestadig verder. Nauwelijks is het
eene misdrijf door marechaussee of politie
tot klaarheid gebracht en zijn de daders
naar het Huis van Bewaring te 's-Her-
togenbosch overgebracht of nieuwe ar-
restaties trekken de aandacht van de be-

II volking, Met meer dan gewone belang-
D stelling volgt de burgerij den verderen
1:

gang van zaken en als een loopend vuur-
k tje verspreidt zich telkens weer het ge-
d ht van ni . d 'du, rue t van nieuwe arrestatres oor estad.

tSteeds dieper dringen de opsporingsambte-
.ren door in het geheimzinnige verleden van

~( Ossche misdadigerswereld. Door het beken-
len van de jeugdige misdadigersgroep is er
~n,ht gekomen in tal van zware feiten, ook In
~eger jaren gepleegd. .

l.

mer, die op de bovenverdieping van de wo-
ning gelegen was.

De inbrekersbende. die voor geen kleintje
vervaard bleek. wonde zich allerminst be-
vreesd voor het wapen van den kassier. Zij
kwamen vla de trap naar boven en in een klei-
ne worsteling rukte een der Individuen den
kassier het wapen uit de hand. De heer Otten
werd nu onder bedreiging met zijn eigen re-
volver gedwongen naar beneden te. gaan en
de plaats aan te wijzen .. waar hf zijn geld be-
waarde. Aanvankelijk weigerde h i], doch toen
de schavuiten hem met den dood bedreigden,
gaf hij zich gewonnen en leidde hij de dieven-
bende naar de brandkast. die in een van de
benedenvertrekken stond. Met den loop van de
revolver In zijn rug moest de kassier de safe
openen. De inbrekers roofden den geheelen
inhoud ten bedrage van circa f 3.000. Zij maak-
ten zich met hun buit haastig uit de voeten en
ofschoon de politie onmiddellijk werd gewaar-
schuwd. slaagde zij er niet in. de daders te
achterhalen. Wel. had men ook toen reeds ver-
denking op de mannen die thans zijn gear res-
teerd.

pleegde het feit te zamen met een zekeren B.
een ander type uit de Ossche onderwereld, die
reeds eerder vier jaar had opgeknapt voor een
zware in braak.

De politie had toen de lucht gekregen van
de op komst zijnde inbraak. die bU den heer
H. in het villapark te Oss zou worden ge-
pleegd. De heer H .. eigenaar van een kisten-
fabriek, had de gewoonte om op Donderdag-
avonden het geld, dat hij den volgenden dag
als loon aan zijn arbeiders moest uitbetalen,
in zijn woning te bewaren en dit schijnt de
bende geweten te hebben. Doch de politie was
op haar qui vive. Een inspecteur, een agent
en twee marechaussees zaten in het huis ver-
dekt opgesteld achter een gordijn van de suite-
deuren. T'egen middernacht hoorden zij hoe
heel voorzichtig aan de achterzijde van het huis
een ruit van de tuindeur werd uitgesneden en
even later zagen zij twee inbrekers door de
opening in de deur de kamer binnenkomen:
in de hand een brandende zaklantaarn, op
gummischoenen en met handschoenen aan
doorsnuffelde het tweetal de kamer. Uit het
buffet werd het tafelzilver te voorschijn ge-
haald en alle voorwerpen. die verder van bun
gading waren, werden op tafel ingepakt.

Nu achtte de politie haar tijd gekomen.
Met een ruk gingen de gordijnen vaneen,
vier revolvers werden op de inbrekers ge-
richt. De R. verloor echter allerminst zijn
tegenwoordigheid van geest. Met een kat-
achtigen sprong wierp hij zi<j! door de
groote ruit van de andere tuindeur en
het gelukte hem de vlucht te nemen.
Verscheiden schoten werden den vluchte-
ling nagezonden. Het was echter vruch-
teloos.

De andere inbreker B. viel echter in
handen van de politiemannen en toen de
ontsnapte De R., die buiten op een af-
stand was blijven toekijken. zag, dat z.ijn
metgezel B. gegrepen was, keerde hij op
zijn schreden terug. Met de revolver in
de hand keerde hij terug en schoot her-
haaldelijk op de politiemannen. Een der
marechaussees werd daarbij door een

Zoo heeft in de afgeloopen week de gemeen ..
tepolitie van Oss onder leiding van inspecteur
Van Kempen en in nauwe samenwerking met
de veldwachters van eenige Maasdorpen zich
intensief beziggehouden met de ontmaskering
van de daders van een ernstig misdrijf, ge-
pleegd in September van het jaar 1930, den bru-
talen nachtelijken overval van een Ossche roo-
versbende op den kassier van de Boerenleen-
bank te Maren. In deze zaak, die tot dusver
nooit werd opgehelderd, schijnt men thans
meer aanwijzingen te hebben gekregen. want
eenige dagen geleden zijn ter zake zeer be-
langrijke arrestaties verricht.

Op verzoek van de politie hadden wij met het
oog op den stand van het onderzoek de publl-
catie van deze feiten eenige dagen uitgesteld.
Thans echter. nu de arrestaties in breeden
kring ter plaatse zijn bekend geworden en men
overal de namen van de gearresteerden noemt.
kan dit stilzwijgen verbroken worden.

Op verdenking van medeplichtigheid aan
den brutalen roofoverval op den kassier
Otten te Maren heeft de politie gearres-
teerd den bekenden 40-jarigen recidivist
M. de Reuver en nog een anderen Osse-
naar j. v. Orsouw, bijgenaamd "het
schoentje", welke laatste vaak bij kippen-
diefstallen betrokken is geweest.

ZICH DRIE MAANDEN "r T-JTJlL
GEHOUDEN.
De R. behoort tot de categorie van zware

misdadigers uit Oss. Al meermalen was hij bij
inbraken van groot kaliber betrokken. Groot
en sterle van gestalte kende' hij geen vrees
Eens wist hU zich na een uiterst brutale In-
braak toen hij door de politie werd gezocht.
drie maanden schuil te houden. De politie be..
legerde meermalen zijn schuilplaats in de Os-
sche heide. Na drie maanden gaf hij zich ge-
wonnen, doch niet aan zijn tegenstanders. de
Ossche politiemannen. Neen. op een nacht
kwam hij uit zijn schuilhoek te voor sch iju, hij
wandelde naar 's-Hertogenbosch en meldde
zich daar aan op het paleis van justitie.

"Ik word gezocht". zoo zei De R.• "voor een
inbraak. Hier ben Ik. maar ik ben er niet bij
betrokken geweest". Desondanks werd hij In-
gesloten en later volgde ook zijn veroordeeling
tot vier jaar gevangenisstraf, doc-h bekend heeft
hij zijn daad nooit.
De bewuste in braa k werd eenige maa nden na

den roofoverval te Maren gepleegd. De R.

NIET BANG VOOR REVOLVER,
In September 1930 drongen des nachts vier

gemaskerde kerels het kantoor binnen van den
50-jarigen kassier Otten in het afgelegen Maas-
dorp Maren. Van te voren hadden de Indringers
aan de achterzijde van het huis een raam ge-
forceerd en door de aldus verkregen opening
klom het misdadig viertal naar binnen.
. De kassier werd wakker "an het gerucht en,
onraad vermoedend. greep hij zijn revolver en
posteerde zich aan de deur van zijn slaapka-
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De werkelijkheid, die thans door de mare-
chaussées onthuld wordt, laat ons nu een wel
eenigszins ander beeld zien. En na alle opzien-
barende arrestaties en sensationeele bekente-

Nu de groote opruiming in Oss door de nissen vraagt men zich met verbazing af, hoe
marechaussées zoo voorspoedig is ingezet, het mogelijk is; dat de politie den omvang van

rijst de vraag waarom n u kan wat vroeger het kwaad niet eerder heeft kunnen peilen.
onmogelijk leek of onnoodig werd geoordeeld. Alles toch was honderd maal erger dan de
Wij gaan daarbij een eindweegs terug in onze politie en haar hoofd, de burgemeester, ver-
herinnering. moedden. en voorstelden. Van deze onder-
Verleden jaar in Maart, toen de reeks mis- schattende houding is het slappe optreden der

drijven te Oss haar climax naderde, had een stedelijke politie een weerspiegeling geweest.
onzer bijzondere verslaggevers een onderhoud Zij stond overigens met haar dertien man-
met den burgemeester aldaar, den heer J. F. schappen, die, wonende tusschen de misdadige
Ploegmakers, over den omvang van het kwaad elementen, wellicht voor eigen veiligheid be-
en de maatregelen welke de overheid ter be- ducht waren, en zich daardoor misschien lie-
teugeling daarvan had genomen. De burge- ten intimideeren, vrijwel machteloos tegenover
meester gaf toen te kennen, dat veel van het-I de bende en haar duistere machinaties. En zoo

I geen in Oss gebeurde, overdreven werd voor- kon deze zich in den loop der jaren entwikke-
gesteld. Ge'beurtenissen in naburige plaatsen len tot een wijdvertakte organisatie, die een
werden ten onrechte op rekening der Osse- stevige terreur ontwikkelde. Was het zw ij-
naren geschreven. Klachten van inwoners of gen van vele 'lachtoffers niet mede een ge-
vreemdelingen, die te Oss werden lastig ge- volg van de. overtuiging, dat de politie hun
vallen, waren hem niet bekend. Zelfs de bang- geen afdoende bescherming kon verleenen?
ste burger loopt hier des avonds en des nachts Toen lIndelijk van hoogerhand werd inge-

Voorheen
in Oss

en thans

zonder vrees op straat, zoo verklaarde het
hoofd van de politie. Wapens worden bij aan-
houdingen nooit aangetroffen, en er is nooit
sprake van verzet tegen de politie. De burge-
meester ontkende dat de verhouding tusschen
gemeentepolitie en marechaussée te wenschen
liet. Dat er tusschen beide corpsen een
zekere naijver bestond, wilde hij niet looche-
nen. Wat de "bende" betreft, die beschouwde
hij grootendeels als branieschoppers, en op de
vraag hoeveel leden dit gilde dan wel telde,
antwoordde hij, dat hij het aantal op twintig
taxeerde.In korf geding;

I grepen, moest de gemeente~ijke politie een
secondaire rol gaan vervullen en werd de
doortastende marechaussée met de leiding
belast. Het beeld veranderde nu snel. De
vroegere mededeeling, dat er nooit wapens ge-
vonden waren, was reeds door de feiten teniet
gedaan, want dat er wapens waren en ook ge-
dragen werden, bleek reeds uit de reeks moor-
den en geweldplegingen. De taxatie van een
bende van twintig man werd eveneens gelogen-
straft door het aantal arrestaties, dat de
v ij f tig reeds heeft overschreden. En pas
wanneer de zuivering haar beslag zal hebben
gekregen, zal voor Oss en omgeving de tijd
aangebroken zijn, dat de bangste burger zich
des avonds en des nachts zonder vrees op pad
zal wagen.
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Misdaad broeide in Oss
Jonge boeven

Meer dan honderd gevallen
van brandstichting, bîjna
steeds om het gespuîs ge-:
legenheîd te geven z ij n
misdadige plannen uît te

voeren

Ceelen kon niet ontkennen
(Van onzen specialen verslaggever).

ZOO de ouden zongen, piepten de
jongen. Ook dit gezegde was van toe-
passing op het Ossche misdadigersgilde.

Want hadden de oudere boeven als Too n
deS 0 e p Sr. en de oude Pee r deB i e ell
consorten heel wat op hun kerfstok, de
jongere generatie oefende een terreur uit, die
in de geschiedenis van de criminaliteit in ons
land haar weerga niet vindt.

Tot deze jongere bende behoorden dan in de
eerste plaats de jongens Pi et en Gel' l' i t de
Bie, de wielrenner C e e len, de jonge T a a n
deS a epen nog eenige andere kornuiten. De
beruchtste van dit troepje was wel Pie t deB i e
bijgenaamd "de Rut", een zeer triste figuur, di~
zich niet ontzag zijn neef Gel' r i t deB i e op
zeer lafhartige en gruwelijke wijze te vermoor-
den. Naar men hier in Oss beweert, werd het lijk
van Gerrit in een wetland bij Oss gevonden, ont-
zettend verminkt door niet minder dan negen en
zestig messteken .
Tot voor kort heeft Piet de Bie den moord op

zijn neef hardnekkig ontkend. Ontkennen was
trouwens het parool dat in Oss bij de boeven ja-
renlang heeft gegolden. De aanleiding tot den
moord op Gerrit was een vrouw, de vriendin van
neef Piet. Doch Piet had al spoedig in de gaten
dat de liefde van de vrouwaan het tanen was. Zij
schonk haar genegenheid aan Gerrit, en Piet die
inzag dat hij geheel verdrongen werd, kwam tot
het besluit, dat hem geen andere weg overbleef
dan Gerrit maar uit den weg te ruimen. ~eiden
Waren jarenlang de beste vrienden geweest. Me-
nige rooftocht hadden zij samen ondernomen,
doch "gevoel" speelde bij de boeven geen enkele
roL

Ergens op de afgelegen velden in den omtrek
van Oss, waar de beide mannen wandelden, greep
Piet onverhoeds het mes en bracht daarmede zijn
neef een zeer groot aantal steken in den rug' toe.
Stervend zakte Gerrit de Bie ineen Voortaan
zou de vrouw weer aan Piet de Bie toebehooren.
De wielrenner C eel e n, men weet het reeds

uit ons vorige artikel, was een' hardvochtige mis-
dadiger, die onder het mom van vriendelijkheid 'n
sympathieke indruk wekte. Men vermoedde niet
dat aan de favoriet van de Ossche wielerbaan, die
men vaak in triomf op de schouders wegdroeg
menschenbloed kleefde ...

Moord op v. d. Pas

Ook C eel e n heeft thans bekend den moord
op den caféhouder Jan van d er P a ti; te hebben
gepleegd. Jarenlang heeft Ceelen gezwegen, zijn
'lippen spraken het vreeselijk geheim niet' uit,
totdat de wroeging zoo groot werd, dat hij aan
zijn ondervragers, geestelijk geknakt, ja totaal
gebroken, toefluisterde: "Ja, ik heb 't gedaan,
geef mij een glas water J" Ceelen heeft berouw
van zijn misdadig leven. Medelijden heeft hij met
zijn oude moeder, die bij al haar droefheid en
ellende toch verheugd is dat haar zoon gesprokon
heeft. Nog is het tijd, om, als de straftijd ver-
streken is, een nieuw leven te beginnen, moet zij
gezegd hebben. Als ik 's nachts thuis kwam,
vond ik mijn moeder thuis op de knieën biddend.
Ik wist dat zij dat voor mij deed...... heeft Ceelen
verklaard.
De moord op den café-houder werd door den

wielrenner ,op onmenschelijke wijze gepleegd.
C eel en :-VIst, dat het huwelijksleven van van
der Pas met zeer gelukkig was. Hij had medelij-
den met de vrouw wier vriendschap hij genoot.
Het was op den avond van den dertigsten verjaar-
dag van het slachtoffer. In verband met de ziek-
te van zijn vrouw werd er geen groot feest gege-
ven. Tegen elf uur 's avonds kwam C eel en het
café bezoeken om een glaasje bier te drinken. v. d.
Pas klaagde toen tegen C eel en zijn nood dat
hij in geldverlegenheid zat. De wielrenner 'moet
toen gezegd hebben: "Ik weet een goede kraak te
zetten, er is veel te halen".
Van der Pas heeft toen geantwoord dat hij er

niet aan mee wou doen. Hij wilde alleen op den
uitkijk staan. Hiertegen had Ceelen geen enkel be-
zwaar. Een monsterlijk plan was in hem opgeko-
men. Hij kon zich thans van v. d, Pas ontdoen!
Kort voor sluitingstijd verliet v. d. Pas het ca-

fé om er niet weer in terug te keeren.
"Waar ga je naar toe?" vroeg zijn vrouw.

"Ach niets, even een boodschap doen, ik ben zoo
weer terug", antwoordde hij. Buiten ontmoetten
Ceelen en v. d. Pas elkaar weer. Beide mannen
wandelden voort, men ging langs smalle wegen
en dwars door weilanden. Eindelijk, toen men zoo
ver van de bewoonde wereld was verwijderd dat
het geluid van de schoten niet door het nachte-
lijk duister tot de huizen en de inwoners van Oss
zou doordringen, draaide C eel e n zich plotse-

ling om. Hij had een revolver te voorschijn ge-
haaId die hij op v. d. Pas richtte. Even later
knalden eenige schoten door de duisternis, die de
nachtelijke stilte verscheurden en ontzield stortte
v. d. Pas ter aarde ......
Den volgenden dag wilde een landbouwer zijn

paard uit het wetland halen, doch het anders zoo
gewillige dier liet zich niet vangen. De boer helde
het land in om dan een lugubere ontdekking te
doen. Aan den slootkant half verscholen tusschen
het riet lag het lijk van een man met doorscho-
ten hoofd, Het lijk van den café-houder v. d. Pas.
Nog op andere wijzen heeft Ce e len zich aan
misdrijven schuldig gemaakt. Zooals men weet
stond hij o.a. terecht voor den roofoverval te
Oyen. Wegens gebrek aan bewijs eischte de offi-
cier van Justitie van de Rechtbank vrijspraak.
Ook het vonnis luidde vrijsprekend. Ceelen had
echter eenige maanden in voorloopige hechtenis
doorgebracht en sprak zijn verontwaardiging uit
over het feit, dat men hem had gevangen geno-
men op de aanwijzingen van een dommen boer
die hem herkend zou hebben als een der daders.'

Een vinger afgehakt

Een ander staaltje van Ceelens misdadigheid
was dat der zelfverminking. De Ossche wielrenner
wist dat verschillende bladen en tijdschriften be-
paalde bedragen uitloofden bij blijvende invalidi-
teit.
Hij abonneerde zich op deze bladen en hakte

zich toen opzettelijk een der vingers af.
"Vingers heb je er wel tien", had hij gezegd,

"en daar kun je er best één van missen." Ceelen
ging houthakken en verzocht toen aan een
"vriend" hem een vinger af te hakken. Hij legde
den vinger op het hakblok, de vriend hief den
bijlap, doch toen het er op aan kwam miste deze
den moed. "Ik kàn het niet doen", zeide hij:

Ceelen nam toen het hakmes over onder het
uiten van een vloek en zeide: "Wat een kerel
ben jij!"
Even later suisde de bijl door de lucht, hij viel

neer en C eel e n was invalide. Hij bekeek de
gewonde hand eens, stroopte het. vleesch naar
beneden en merkte toen vloekend op: "Dat is
maar één lid van den vinger, daar krijg ik niets
voor uitbetaald. Weer legde hij den vinger op het
houtblak en weer hakte hij zich een deel van den
vinger af!
Verschillende bladen hebben Ceelen de verzeke-

ring uitbetaald, niet wetend dat dit een opzette_
lijke verminking was.

Rooftochten en branden

De Ossche bende is geregeld op rooftochten uit-
getrokken, zonder dat men er ooit in slaagde de
daders te vatten. Men wist heel goed wie de schul-
digen waren, maar de aanwijzingen waren steeds
onvoldoende om het wettig en overtuigend bewijs
te leveren.
Oss' burgerij vond het verschrikkelijk, dat de

misdaad niet beteugeld kon worden, doch men
heeft zelf nimmer naar de middelen gegrepen om
aan dit terrorisme een einde te maken.
Het staat ook wel vast dat tal van sinistre vrou-

wen een beiangrijke rol hebben gespeeld. In don-
ker Oss waren tal van clandestiene kroeghoud-
sters die de jongens aanzetten tot drinken, roeven
en stelen.
Meer dan honderd branden zijn er in Oss en om-

geving gesticbi. TQt ~og toe hebben de daders van
slechts 'één brand bekend dezen te' hebben aange-
stoken, n.l. dien van de Ossche wielerbaan.
Ver hoe ven heeft bekend, dat de brand op

zijn verzoek is aangestoken. Medeplichtig aan
dezen brand was de dikke T a and eSa e p die
verklaard heeft, dat hij van Verhoeven bijgenaamd
"de Ritssluiting", alias "het wapen van Oss" een
bedrag van f 25 had ontvangen voor de brand-
stichting in het wielerba.au-paviljoen,
Thans is misdadig Oss aan het spreken gegaan

De wraakzucht is hier de oorzaak van. Toen er één
m,isdadiger aan het bekennen ging, moest hij wel
ZIJn medeplichtigen noemen. En dit heeft tot ge-
volg gehad dat de geweldige sneeuwbal aan het
rollen is gegaan. Toen "de Rut" is gaan praten
kon de BIe worden veroordeeld en zoo is reeds een
groot aantal misdrijven opgehelderd. Weliswaar
hebben de Oude Pee r deB i e, Bij s deS ij p,
Too n deS a epen "d e n B l' U s" nog niet
bekend, doch zi] zijn allen in voorarrest en het be-
zwarend m~teriaal stapelt zich steeds hooger op.
In totaal znn er den laatsten tUd vijf en twintig
verdachten gearresteerd, hoewel dit jaar reeds
veel meer personen werden ingesloten, terwijl ver-
wacht mag worden dat nosr tal van andere ongure
individuen zullen worden gearresteerd.

Men kan echter zeggen dat het in het af-
geloopen jaar in Oss "rustig" is geweest. W.ij
willen daarom hulde brengen aan het kranige
detachement der Koninklijke Marechaussée
onder commando van opperwachtmeester A.
R. Min t jes, dat dag en nacht in de weer is
g'eweest aan het Ossche terrorisme een einde'
te maken, waarin men op schitterende wijze
is geslaagd. Wij zijn er van overtuigd, dat
geheel het land respect zal hebben voor het
werk dat door onze Rijkspolitie daar onder
de moerlijkste omstandigheden tot stand is
gebracht. Bij nacht en bij, dag hebben de
marechaussée's de boeven op de hielen ge-
zeten, hun plannen afgeluisterd en vl'rijdei<1.
Clandestiene kroegen waar deze plannen werden

uitgebroed moesten worgen gesloten, want de eer-
tijds zoo druk beklante café's trokken geen' bezoe-
kers meer. Dit was te danken aan de rechercheurs
van de Marecháussée die geheele avonden overigens
weinig geziene gasten waren met hun eene con-
sumptie!
..Hun aanwezigheid was oorzaak dat de kroegen

bIJ gebrek aan bezoek moesten sluiten. De omzet
bedro~g in deze kroegjes in den gouden tijd meer
dan ben vate~, bier per week; Thans zijl). er ver-

, schVlende. c~fehoud>?--l'S,die h1!n toevlucht .hebben
.-moeten zoeken tot steunvezäeentng en werkver-
schaffing!

De avond is over Oss gevallen. Nog gonst

Een vaak voorkomende gebeurtenis in de
omgeving van Oss. Felle boerderijbrand,
aangestoken door Ceelen in Maart 1934.
Terwijl de bevolking samenstroomde
pleegden de boeven een overval in een

andere boerderij.

de regen neer, waardoor de straten van het
stille stadje nagenoeg verlaten liggen. De
straatlantaarns werpen ronde lichtplekken
op het natte plaveisel. Op het marktplein
slaan wij rechtsaf den Berghemsche weg op.
Hier komen wij in het kwartier van misda-
dig Oss. Men behoeft als vreemdeling in Oss
niet bang te zijn, heeft men ons verteld. Nog
nimmer is er een vreemdeling eenig leed ge-
schied. Wij nemen dat gaarne aan, maar toch
zouden wij ons bij avond niet gaarne op den
Berghemsche weg durven wagen, wanneer wij
in het bezit waren van een buidel klinkende
Nederlandsche florijnen. Is dit nu het mis-
dadigers-centrum van Oss? Men bemerkt er
niets van.

Een typisch Brabantsche weg met vriendelijke
arbeiderswoningen voorzien van roede daken win-
keltjes, café en hier en daar een oude boerenhof-
stede met een rieten dak. Hier in deze buurt heb-
ben de Ossche misdadigers gewoond, hier in deze
buurt hebben zij hun plannen beraamd .
Nabij dit beruchte buurtje ligt de boerderij "de

Elzenburg" die ingericht is als verblijfplaats voor
vijf manschappen der Kon. Marechaussée onder
commando van wachtmeester v. d. Wee r d bij-
genaamd "King Kong".
Wij willen niet beweren dat er aan den Berg-

hemsche weg gee n fatsoenlijke menschen wonen.
Thans is er opruiming gehouden. Het grootste
deel van het schuim zit achter slot en grendel,
doch het broeit nog in Oss. Men verwacht iedere
dag nog nieuwe arrestaties.

Zoo keeren we in het nachtelijk duister terug
naar het stadje. Onderweg ontmoetten we sur-
veilleerende marechauasée's. Fel flitst het licht
van de electrische zaklantaarn ons in het gezicht,
maar wij mogen doorgaan naar huis. Goed volk!
Men waakt bij dag en bij nacht in Oss...... J
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Ossche ,;.terreur In vroeger dagen
iVoorgangers van Piet deBie••••
I Erfelijke belasting

niet uitgesloten

Reeds in 1893stond grootvader
de Bie terecht wegens mede-
plichtigheid aan den moord op
den Wachtmeester der mare-

chausseé Hoekman
(Van onzen specialen verslaggever).

INhet geheele land heeft Oss - ook reeds in
vroeger jaren - bekend gestaan als een stad

. waar vechtpartijen en moordaanslagen sche-
ring en inslag waren. De reden hiervan werd ge-
zocht in de aanwezigheid van de slachterijen en
fabrieken van Z wan e n b erg en Har tog.
Menschen die gewoon zijn het slagersmes te han-
teeren en iederen dag door het bloed der geslachte
dieren te waden worden verhard door dien ar-
beid, zoo was men van meening. Die menschen
zien er niet tegen op om ook menschenbloed te
doen stroomen.
Inderdaad is hier veel van waar. Tal van Ossehe

fabrieksarbeiders hebben meeningsverschillen met
het mes beslecht. Maar toch waren deze vecht-
partijen niet van zoo ernstigen aard, al viel er ook
wel eens een slachtoffer. De laatste jaren is het
mes echter in de scheede gebleven.
, Vroeger, in de negentiger jaren deed het Os-
sche gespuis ook reeds van zich spreken.
Ook toen waren er roevers en moordenaars in

Oss die de streek onveilig maakten. De aan-
voerder van de bende was in die dagen een zekere
Ant a a n van B e r k u m, bijgenaamd de Baron.
Deze man was "in zijn vrijen tijd" kulper. Als
bendehoofd tartte hij het gezag en oefende een
terreur uit, die in een woord ontzettend was.

Piet de Bie waarschijnlijk een erfelijk
belast misdadiger.

Iedereen in Oss vreesde dezen boef, die den be-
drijfsleider der Jurgensfabrieken zelfs dwong om
de door hem gemaakte minderwaardige fusten
te accepteeren. Deze bedrijfsleider die natuurlijk
bang was voor zijn hachje dorst den geweldenaar
niet te weerstreven.

Moord op Hoekman

In de negentiger jaren hadden de manschappen
van het corps der Koninklijke Marechaussée de
handen vol werk, om de misdaad in Oss te beteu-
gelen.
Vooral de jaren van 1890-1893 waren voor Oss

zeer bewogen. In Maart 1893 werd door het 08-
sche grauw de wachtmeester der Koninklijke-Ma-
rechaussée Hoekman door bandieten op lafhartige
wijze vermoord.

I Merkwaardig is dat Pie t deB i e de groot-
vader van de jonge Pie t deB i e, bijgenaamd
"den Rut" toen in die moordzaak gemengd was.
De traditioneele zwijgzaamheid der Ossene boe-
ven gold ook toen reeds, want de Bie c.s. moesten
toen wegens gebrek aan bewijs door de Rechtbank
worden vrijgesproken.

Op Donderdag 15 Maart werd deze moord-
zaak door het Gerechtshof te den Bosch in
hooger beroep behandeld. Het bewijsmateriaal
had zich sinds de zitting voor de Rechtbank
'aanzienlijk uitgebreid en zoo kon de Advo-
caat-Generaal Mr. Rei t sma voor den hoofd-
dader, zekeren van Gel d eren levenslange
gevangenisstraf eischen, terwijl voor drie me-
deplichtigen, o.a, grootvader deB i e elk vijf-
tien jaren gevangenisstraf werd geëi8cht en
voor allen ontzetting uit hun burgerrechten
voor den tijd van vijftien jaren.

Wij zullen hier het verloop der feiten in hoofd-
zaak meedeelen zooals de advocaat-generaal Mr.
Rei t sma ze heeft gegeven in de zitting van
het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch.

Het requiisttoir van Mr. R e ii t sma luidde
dan ongeveer als volgt:
In den avond van den 26en Maart 1893 verliet

wachtmeester Hoe kma n de kazerne te Oss
om voor de rust en veiligheid te waken en zich te
vergewissen, dat de dienst door zijn onderhoort-
gen goed werd vervuld.
Wij kunnen zijn gangen van dien avond vrijwel

nagaan. Het staat toch vast, dat hij om tien uur
bij deB r u i n is geweest, dat hij om half elf
bij Gel den s was, om kwart voor elf bij Jan
P u I les, daar met dezen heeft gebiljart en
om elf uur weer op straat was.
Daar heeft hij G. Verkuljl gesproken over de

rust die er heerschte en was om ongeveer kwart
over elf bij het Raadhuis waar hij van Galen ont-
moette. Dat dit waar is blijkt uit het getuigen
van W est e r vel d, die van G a len om-
streeks denzelfden tijd bij het huis van Dr.. van
der St een ontmoette.
Vervolgens heeft de wachtmeester voor en in

de herberg van deB r u i n gesproken met den
brigadier B run i u s en den marecnaussée van
der P ij I en toen hij ook van dezen hoorde, dat
alles rustig was, is hij naar huis gegaan, terwijl
de marechaussée's naar de Molenstraat gingen.
Nauwelijks waren Brunius en van der

l' ij 1 aan het einde. van de P;1S'3ageof zij 0.001'-

...
IS

Arme man! Maar ook beklagenswaardige
vrouwen kinderen.
Hebben zij, die Hoekman gedood hebben, nadat

zij hunne wraak gekoeld hadden, wel gedacht
aan de vrouwen kinderen van hun slachtoffer?
Of zijn zij zoo verdorven, dat zij zich thans nog
verheugen, dat zij die vrouw van haar man die
kinderen van hun vader hebben beroofd? Hebben
zij geen oogenblik berouw gevoeld over wat zij
gedaan hebben met het oog op de vrouwen de
kinderen van het slachtoffer?
Ik geloof het niet, want zij zijn geene menschen

meer, van een mensch hebben zij aileen de ge-
daante, anders toch zouden zij berouw getoond
hebben over hun gruwelijke misdaad.
Niets heb ik bespeurd van hun berouwen ik

geef de. hoop op, dat ,zij het nog zullen krijgen.
Maar toch is het nog tijd, zoo gij spreken wilt,

spreekt en ik zal mijn woorden intrekken.
Na een doodsche stilte van eenige oogenblikken

staat Ant 0 a n van B e r k u m op en zegt: -
Ik ben onschuldig! -
Daarna vervolgt Mr. Reitsma:
Ee~~t wil ik de wijze waarop het schot is gelost

aanwijzen.
Het eerste schot kwam van het huis van

S c hoe nma k ers op den hoek van den Eiken
Boomgaard en trof het venster van Mevrouw
Wie r t s. Het is waarschijnlijk dat 2 of 3 kor-
rels van het sc.~ot den wachtmeester hebben ge-
t~?ffen, want hI] was toen nog niet dood, hij kon
ZIJn revolver trekken. Zeker is het dat hij toen
eene vluchtende houding heeft aangenomen al-
t?ans het tweede schot heeft hem in schuine ~ich-
tmg getroffen. En dat schot is doodelijk geweest.
dat is gebleken uit het onderzoek van het hart,
waarvan de wonden oorzaak waren van den dood.
Het derde schot kwam eenige oogenblikken na

het tweede. Dit weten we van Adriana Dries-
sen" die bij het t~eede schot ui~ bed gesprongen
en aanhet.naam ..gekomen', het vuur van het derde,
schot zag. '

Duidelijk is het dus dat de moordenaar
eenige passen vooruit is getreden om te schie-
ten. Toen de moordenaar zag dat zijn eerste
schot miste, schoot hij nog eens en toen raak.
Meerdere personen hebben daarna den moor-
denaar hooren vluchten.
Maar nu komen de vragen: Wie is de moor-

denaar ? Wie zijn de medeplichtigen?
De taak van de justitie om dat uit te vor-

schen is een zware taak geweest.

Toen had er een evenement plaats dat de ver-
ontwaardiging van het geheele land opwekte. In
den nacht van 16 op 17 April togen drie mannen
naar het kerkhof, waarvan een met een schop en
men ontzag zich niet het graf op te delven van
den waardigen man, die door het verraderlijk lood
was getroffen!
Men delfde den grafkuil open, legde de kist

bloot en deed pogingen om ze te openen.
Dit is geschied door drie personen, die bij mij

wel bekend zijn.
Was de moord gemeen en laaghartig, voor dit

misdrijf weet ik geen woord te vinden om het te
kwalificeeren; 't was afschuwelijk en zoo alge-
meen was de ontsteltenis, dat zij de aanleiding
werd dat het onderzoek een stap verder kwam.
Op den avond van denzelfden dag toch kwam

W. Hendriks in de kazerne en deelde onder tranen
den brigadier mede, dat het nu te erg was, nu k~n
hij niet meer zwijgen, en tengevolge van zijn

spreken werden in denzelfden nacht gevangen
genomen Gijsb. van Gelderen, Adr. van Galen en
Cis de Bie.
Het onderzoek had nu in een nieuwe richting

plaats, en scherp worden de gearresteerden ver-
hoord.
Van Galen legde op 23 April eene bekentenis

af, maar zij was niet volledig, daar de rechter uit
andere, bronnen wist, dat hij niet de geneele waar-
heid zeide.
Toen het zoover was werd Piet de Bie gear-

resteerd, terzelfdertijd kwam ook van Gelderen
met een bekentenis voor den dag, en het moet
voor den rechter een frappant oogenblik geweest
zijn, toen hij van Galen van den moord beschul-
digde en dit deed met mededeeling van dezelfde
omstandigheden als van Galen reeds had verteld.
Toch bleek die bekentenis onmogelijk want van

Galen is alleen medeplichtig. "
Thans wil ik de bewijsmiddelen bespreken,

welke naar mijn meening voldoende zijn, om deze
beklaagden te doen veroordeelen.
Zij zijn in appel gekomen - de twee eerste n.l.

- en dat was te verwachten, want hadden zij het
niet gedaan, dan zou het O.M. zich ook bij het
vonnis der rechtbank hebben neergelegd.
. Bij het verhoor der getuigen van gisteren ben
~k in mijn overtuiging, dat van Gelderen schuldig
IS eer verstrekt dan ontzenuwd.
. De getuigen de Bie verdienen weinig geloof en
Ik noue het er dan ook voor, dat zij een meineed
ge~?-a~ hebben, daar hun getuigenis lijnrecht in
s~rIJ~ IS met dat der anderen getuigen zoodat het
met m aanmerking kan komen.
Zij zijn eer.st vrijgesproken en nu opnieuwals

beklaagden hier, omdat aan het Hof is gebleken,
dat er steeds nieuwe bewijzen en bezwaren tegen
hen zijn ingebracht.
Er was n.l. een getuige wiens gemoed bezwaard

was, omdat zij de justitie niet alles gezegd had.
Door hoogen invloed is zij er toe gebracht dit nog
te doen, en merkwaardig is het, dat hare verkla-
ring geheelovereenstemt met de verklaring van
van Galen. 't Is waar, van Galen heeft haar op
den avond van den moord niet gezien, maar be-
denk dat van Galen dien avond op en neer heeft
geloopen en het dus goed mogelijk Is.

Ontkenning ....

De de Bie's ontkennen wel, dat zij in den
Eiken Boomgaard zijn geweest, maar zoowel
vrouw van Scliayk als Nic. Hendriks en Drika
van der Putten hebben met van Galen hen op
de Varkensmarkt gezien, waarop zij van Gel-
deren zijn gaan waarschuwen dat de -Wacht-

::',nwêsF~r op, q¢,n ;Ej~)lve)..:was~:,':,': .:";'
, Uit alles blijkt dat, nadat van" Galen naar
huis was gegaan en van Berkurn naar de Sij-
pen, zij zich met van Gelderen in den Eiken
Boomgaard bevonden en daarom zijn zij ook
gevangen genomen.

Ik geloof dan ook dat het appel der de
Bie's gegrond is en dat het gelukt is tegen
hen het wettig en overtuigend bewijs te leve-
ren.

'Indien de rechtbank geweten had wat wij nu
weten, zou zij hen ook veroordeeld hebben, want
de rechtbank heeft ook van Galen gèloofd.
Mijn gevoelen is dan ook dat het vonnis tegen

van Gelderen en van Berkum terecht Is gewezen
en de vrijspraak der de Bie's ten onrechte is ge-
schied, daarom moet voor de twee eersten het
vonnis der rechtbank bevestigd worden en de
vrijspraak der twee laatsten worden vernietigd.
We mogen thans aannemen en verwachten dat

de gevaarlijkste boosdoeners uit Oss zUn ingeslo-,
ten. Ettelijke jaren gevangenisstraf zullen door
?e Rechtbank worden uitgedeeld. De Maatschappij
III het algemeen en de Ossche burgerij in het bi-
zonder kan gerust zijn nu Oss weer een rustige en
"gewone" stad is geworden. '
Een groep gedegenereerden, en erfelijk belaste

misdadigers, is uit de samenleving verwijderd.
Want erfelijk belast zijn de De Bie's zonder eeni-
gen twijfel. Moord en roof waren voor hen dage-
lijksche bezigheden, zoowel grootvader en vader
de Bie als kleinzoon Piet de Bie, die o.a. zijn' neef
Oerrit op een dierlijke en wreede wijze heeft af-
geslacht kunnen eigenlijk geen menschen worden
genoemd.
De Ossche misdadigers zullen streng gestraft

worden voor het onnoemelijke leed dat zij over ge-
heele families gebracht hebben.

den schieten en wilden toen gaan zien wat er ge-
beurde, doch zij worden bedrogen door den echo
en liepen verkeerd, waardoor zij even later op
de plaats des onheils aankwamen.
Wat was intusschen geschied?
Hoekman had zijn weg vervolgd en was gena-

derd tot het huis van Mevr. Wie r t s, dat
recht tegenover den Eiken Boomgaard staat, toen
er een schot viel. Getuigen hebben "vuur!" hoo-
ren roepen waarop een tweede schot volgde en
daarna een derde schot.
De mensch en uit hun rust gewekt kwamen toe-

loopen, keken wat er was voorgevallen, en wat
ontwaarden zij?

Spoedig bleek dat men den wachtmeester
had geschoten, want hij lag midden op straat
achterover, zijn revolver en pet lagen naast
hem terwijl een bloedplas bewees dat hij ge-
troffen was. Zijne lippen, die zoo menigwerf
de justitie op het spoor hadden gebracht van
misdrijven konden den naam van den sluip-
moordenaar niet meer noemen, want stellig
moet hij zijn aanvaller herkend hebben. Alleen
ging er nog een geroggel van hem op, en dat
geroggel was de stem des bloeds, die klagend
van de aarde opriep ten Hemel, den Hemel, die
geen getuigenissen of bekentenissen noodig
heeft, om den moordenaar ook buiten de jus-
titie om, te straffen.

Meerdere moordaanslagen

In den laatsten tijd hadden te Oss herhaalde-
lijk moordaanslagen plaats.
Nog leeft in de herinnering voort den moord in

1880 gepleegd, verseher is de aanslag van 1 Mei
1892, toen door de ramen van de slaapkamer van
den heer Meijer van Leeuwen is geschoten.
Daarbij is het niet gebleven, want op 17 Novem-

ber 1892 werd 's morgens te vier uur op den heer
de Bruin geschoten, toen deze vergezeld van een
nachtwaker naar de fabriek ging, want het wals
te Oss noodig om zich te doen vergezellen wilde
men veilig zijn.
Nauwelijks was de Bruin 7 passen voorbij de

Passage, of een man komt daaruit en schiet hem
60 hagelkorrels in den rug, zoodat hij het gebruik
van zijn arm zijn geheele leven niet meer vrij
heeft.
Het onderzoek daar naar ingesteld wees van

Gelderen als den moordenaar aan doch een ge-
tuige werd naar Amerika geholpe~ en het bewijs
ontbrak. Waarom werd deze aanslag gepleegd?
Om eenige kwartjes. Deze kwartjesmoord is ech-
ter nog niet uit, die getuige kan terugkomen en
dan kan de zaak tot klaarheid gebracht worden.
Op den 23en Januari 1893 had een zelfde aan

slag plaats op een anderen opzichter doch dez
werd gelukkig niet erg geraakt.' _
Behalve deze aanslagen kan gezegd worden da

te Oss als het ware een booze geest rond waarde
onder de werklieden, tengevolge waarvan mis-
daden werden gepleegd en getuigen omgekocht
tot meineed.
De rechtbank en ook dit hof is door dezen boo-

zen geest in zijn werkkring bemoeilijkt of be-
lemmerd.
Hoekman nu was door zijn ambt geroepen om

alles te onderzoeken en hoe moeilijk het ook was,
toch gelukte het hem bewijsmiddelen te leveren.
Ja zelfs zoo sterk was hij daarin, dat de recht-
bank zich een oogenblik heeft afgevraagd, of wat
Hoekman bijbracht, wel juist was. Maar later is
gebleken, dat deze twijfelongegrond was.

Deze booze geest waarde niet alleen rond onder
eene kliek, maar ook vertoonde hij zich in eene
andere gedaante. Daar werd gerust iemand over-
gehaald, om eene misdaad te doen, en de anderen
zorgden er dan voor om de bewijzen uit den weg
te ruimen.
Toen de justitie in kwam wist zij dan ook niet

wat te doen, want zij die konden getuigen, zwe-
gen of hielden zich terug uit vrees. Zij wisten dat
zij gevaar liepen, zelfs levensgevaar en daarom
kwam er in het begin weing licht in de zaak.
Langzamerhand kwamen er vermoedens en

spoedig daarop de zekerheid, dat men met een
complot van misdadigers te doen had, dat op 26
Maart bezig was geweest.
Op den 8 April kwam men met de zaak een

weinig verder, want toen werd van Berkurn aan-
gewezen als de persoon die in den Eiken Boom-
gaard had gestaan.
In de eerste verhooren zei Manus Jansen niets

te weten, doch op aandrang van zijn vader, om
de justitie alles te openbaren, ging hij daartoe
over. Dat was een stoot in de goede richting en
van Berkum werd gearresteerd.
Met nieuwen ijver werd nu de instructie voort-

.gezet, maar men kwam niet verder met de zaak.



toen tegen mij: Nu ga ik ze inleveren
die den wachtmeester dood hebben
geschoten.

Pres. Was daar meer volk bij?
Get. Neen.
Pres. Hebt gij bijzondere kennis

aan hem?
Get. Neen, maar hij woonde achter

mijn huis.
Pres. tot van Gelderen. Wat zegt

ge daarvan?
Van Gelderen. Dat is onwaar, ik

herinner me er niets van.
Pres. Maar de vrouw verklaart het

onder eede en zij heeft toch geen reden
om je te bezwaren.

Van Gelderen. Er is niets van waar.

Getuige Hendrika van der Lee
(vrouw W. van Schaijk).

Pres. Vertel eens wat ge van den
moord weet.

Get. Ik kwam om 20 minuten over
elven op den Heuvel en wilde mijn
man gaan halen, die bij Corn. van Vugt
kaart speelde en zag toen bij den Eiken
Boomgaard de de Bie's staan. Ik keerde
toen terug, omdat ik bang ben van
hen en toen zei Cis: Nu kunnen we
een haaskonijn schieten, waarop Piet
antwoordde, neen, we moeten den
blinkenden knoop hebben.

Pres. Ge hebt toch vier personen
zien staan?

Get. Ja, maar de anderen kende ik
niet; de een had een hoed op, de
ander een pet.

Pres. Was dat een slappe hoed?
, Get. Dat weet ik niet, ik was er
te ver af.

Pres. Maar de de Ble's heL t ge
goed gekend?

Get. Ja.
Pres. Wat beteekent haaskonijn ?
Get. Haas in een scheldnaam van

mijn man.
Pres. Die met het hoedje op, had

di", .iets l;lu .zich.?
Get. Ja. hij hàd een hout 10 de

hand, dat was dun van boven en dik
van onderen.

Pres, Kan hij het geweest zijn? (op
van Berkum wijzende).

Get. Neen.
Pres. Vertel eens verder wat den

volgenden dag gebeurd is.
Get. Toen ging ik water halen aan

den put, die ik en Piet de Bie, die
naast mij woont, gemeenschappelijk
hebben en toen zei ik tegen hem: gij
hebt gisteravond den blinkenden knoop
gauw gehad. Toen stak hij de vuist
op en zei: Als ge je smoel niet houdt
snij ik je de nek af.

Pres. En ge hebt dit niet vroeger
durven zeggen,

Get. Neen.
Op bevel van den president moet

van Gelderen het slappe hoedje, bij dezen
in beslag genomen, opzetten en vraagt
aan getuige: Was hij het die aan den
Eiken Boomgaard stond?

Get. Hij had wel een dergelijk
hoedje Op, maar ik weet niet of hij
het was.

Van Galen moet voorkomen 'en hem
vraagt de president: hebt gij op dien
avond deze vrouw gezien en gekend?

Van Galen, Ik heb haar niet gezien.
Verdediger van Glch. Hebt ge uw

man verteld wat er gebeurd was?
Get. v. d. Lee. Neen, ook later

niet, dat durfde ik niet.
Pres. Wat zegt ge daarvan Piet de

Bie? .
Piet de Bie. Ik heb met die vrouw

nooit over den wachtmeester gesproken.
Pres. Maar zij verklaart het toch

onder eede en zij heeft geen reden u
te bezwaren.

Piet de Bie. Alles wat zij zegt is
onwaar.

Getuige P. de Bruin.
Adv.vqen. Gij hebt van Gelderen

enkele dagen na den moord op den
wachtmeester gesproken. Heeft hij u
toen iets gezegd over de wijze van
schieten?

Get. Ja, hij zei, de wachtmeester is
nu kapot en als de hagel waarmee uw
broer is geschoten een derde zwaarder
was geweest zou hij ook dood zijn.

Pres. Hoort ge dat van Gelderen ?
Van Gelderen. Ja, maar ik weet er

niets van. Ik heb hem wel gesproken
maar niet over hagel.

Get u i geL e ben s.

'Verdedigervan Gich. Gij hebt onder
meer getuigen ook gehoord de vrouw
van Adr. Klokgieters ?

Get. Ja, zij verklaarde's avonds om
10 uur naar den baron te zijn gegaan
om haar man te halen; dat zij toen
Antoon van, Berkurn bij de Bruin zag
uitkomen en dat deze bij den Eiken
Boomgaard met Hendrika v. d. Burgt
stond te praten. Bij de kazerne heeft
Van Berkum gezegd: ik gá naar den
laatsten trein, om Toontje den Heiboer
af te halen.

Van Galen werd voorgeroepen en
verklaart dezen getuige niet te kennen
en nooit gezien te hebben.

Get. van Deutekom houdt zijn ver-
klaring vol.

Raadsheer van Sassen dringt bij van
Galen aan om gerust te zeggen wat er
van waar is. doch deze ontkent ook.
dat hij tegen een ander iets dergelijks
zou gezegd hebben. •

Raadsheer Verheijen tegen van Gel-
deren. Waarom hebt gij deze de Bie's
niet dadelijk opgegeven dan waart ge
reeds lang vrij geweest. In de geheele
instructie hebt ge er echter niets van
gezegd en eerst op de zitting van de
rechtbank zijt ge met uw verhaal van
de Oijensche hut aangekomen,

Van Gelderen. Ik heb de de Bte's
ontmoet.

Getuige Adr. Maa s.
Pres. Voor van Galen naar Goch

vertrok is hij bij u geweest om afscheid
te nemen en sprak toen over het los-
laten der de Bte's.

Get. Ja. en hij zei dat hij er blij
om was. want Piet is onschuldig. doch
met Cis bemoei ik me niet.

Van Galen geroepen zegt bij Maas
te zijn geweest. doch van de de Bie's
alleen gezegd te hebben, dat hij blij
was. dat ze los waren, omdat hij niemand
de gevangenis gunde.

Get u i ge 0 i ent jeW ij g erg a n s
(vrouw Adr. Maas)

bevestigt het getuigenis van haar man.
Pres. Wat zegt ge daarvan van

Galen?
Van Galen. Ik geloof dat deze ge-

tuigen geld gekregen hebben, om hier
te komen liegen, want ik heb daar
niets van gezegd.

Getuige Dr. van der Stock
herhaalt zijn getuigenis voor de recht-
bank afgelegd omtrent de wonde van
van Gelderen. welke volgens hem on-
mogelijk door het schuren van schoenen
kan veroorzaakt zijn en ook van zeer
jongen datum was.

Getuige Brunius
verklaart op de vraag van verdediger
van Gtch, dat de vermoorde wacht-
meester gekleed was als hij, doch met
breeder chevrons.

Get u i g e Ger. deB i e.
Omdat hij een broeder is van de

beschuldigden kan hij niet onder eed
gehoord worden.

Pres. Hebt ge van Gelderen op
den avond van den moord aan de
Oijensche hut qezien ?

Get. Neen.
. Pres. Wat zegt ge daarvan van
Gelderen ?

V.<;>n Gelde. ..",o lk..he em gezien.
maar of hij mij gezien heeft weet ik niet.

Get, Ik ben op den 26sten Maart
niet aan de hut geweest.

Get u i g e G e rCa x.

Pres, Gij zijt eens te Rotterdam ge·
weest en hebt daar Jan Vos gesproken?

Get. Ja, bij zijn oom.
Pres En hij heeft U toen een brief

gegeven van M. van Berkum en die
brief hebt ge gelezen, wat stond daar in?

Get. Dat hij zich moest houden' aan
zijn eerste verklaring, en dat hij wel
werk zou krijgen, doch het was het
schrift van M. van Beckum niet.

Pres. Hoe weet ge dat?'
Get. Ik heb zaken met hem gedaan

en heb zijn handteekening op een accep-
tatie zien staan.

Pres. W ie heeft die brief dan ge-
schreven?

Get. Dat weet ik niet.
Pres. Wat hebt ge met dien brief

gedaan?
Get. Ik heb hem de heeren Jurgens

laten lezen en toen is hij bij mij zoek
geraakt.

Verdediger van Gich. Dat komt slecht
uit, die brief heeft Vos u gê"geven om
hem aan de justitie te overhandigen.

Get. Ja, Brunius is ook nog om den
brief bij mij gewe'''st. maar toen was
hij reeds weg.

Verdediger van Gtch. Hebt gij den
brief soms bij de heeren Jurgens gelaten?

Get. Neen. ik heb hem laten -Iezen,
maar zij zeiden, daar kunt ge niets mee
doen. en toen is hij in het ongerede
geraakt.

Pres. tot getuige Vos. Waarom hebt
ge dien brief zelf niet aan de justitie
gegeven toen ge in Rotterdam ver-
hoord zijt?

Getuige Vos. Toen ik verhoord werd
had Cox mijn brief reeds.

Verdediger van Gich tot getuige Vos.
Heeft Cox u gezegd toen hij den brief
las, dat dit de hand niet was van van
Berkum?

Get. Vos. Neen, hij nam hem en stak
hem in den zak.

Get. Om tien minuten voor twaalven.
Pres. Waar kwam hij vandaan?
Get. Van de Sijpen. Ik zei tegen hem

op den Heuvel is het druk. er is ge-
schoten. gaat daar dus niet over en hij
antwoordde: qat kan me niets schelen,
ik heb met dat schieten niets te maken.

Get u i geT h. van B e r k u m.

Pres. Gij waart op dien avond bij
van Veggel?

Get. Ja.
Pres. Waar waart ge geweest?
Get. Aan het tramstation en we hoor-

den eerst schieten toen we bij Croes
waren. We hebben daarna Ant. van
Berkum ontmoet en hem geraden niet
over den Heuvel te gaan, want we
dachten, dat de marechaussee achter de
Schaijksche boeren heenzaten.

Getuige Hendrika van der Burgt.
Pres. Zijt ge op den avond van den

moord op den Heuvel geweest?
Get. Ja. bij tienen.
Pres. Hebt ge daar Ant. van Berkum

gezien?
Get. Ja.
Pres. Waar?
Get. Hij kwam bij de Bruin uit en

ging naar den Eiken Boomgaard.
Pres. Ge hebt hem gesproken en

wat zei hij?
Get. Dat hij even naar het station

ging.
Get it i geM a r i a van den B roe k.

Pres. Jij schijnt Piet Schuijers goed
te kennen. Wat heeft hij gezegd van
van Galen.

Get. Schuijers had, van Galen ge~
vraagd of hij de wachtmeester had
doodgeschoten en toen had deze ge~
antwoord: louw smoesen.

Pres. Gij zijt ook bij Francina
Schuijers geweest en daar hebt ge van
Galen zelf gesproken.

Get. Ja, hij sprak over den moord
of hij er zelf bij was geweest en zei
over het arresteeren van Ant. van
Berkum: hij is even onschuldig als ik.
Ik sprak ook later Jan van Galen. die
zei dat zijn broer Janus had gelogen
om zich te redden.

Verdediger van Gich.. Heeft Fran-
dna Schuijers u gezegd. dat Antoon
van Berkum er niet bij was geweest?

Get. Ja.
Verdediger van Gich. En dat hij

onschuldig gevangen genomen was?
Get. Ja. maar Francina Schuijers

heeft later een andere verklaring voor
de rechtbank afgelegd, ik las dat uit
de krant en toen heb ik haar gezegd,
dat zij dit niet kon verantwoorden.
Zij zeide toen, van mij vertellen ze
ook veel, dat men niet kan verant-
woorden. want ze zeggen dat wij de
cognac op het Nut gestolen hebben.

Verdediger Block. Op de dag der
begrafenis van den wachtmeester heeft
van Galen veelover deze gepraat, wat
zei hij?

Get. Op de gezondheid van den
wachtmeester.

Get u i g ePi etS c h u ij ers.
Verdediger van Gich. Van Galen

en Franclna, uw zuster, zijn twee dagen
na de arrestatie van Antoon v. Berkom
in uw gezelschap geweest. wat zei uw
zuster toen van van Galen.

Get. Dat ventje zal zich nog in het
net lullen.

Verdediger van Gich. Bestaat er een
minder goede verstandhouding tusschen
van Berkum en zijn zuster?

Get. Ja, omdat de broer van Antoon
van Berkum gezegd had. dat zij de
cognac van het N ut gestolen had.

Verdediger van Gich. Weet gij niet,
dat uw zuster heeft gezegd, dat Antoon
van Berkum op den avond van den
moord tegen haar zou gezegd hebben:
de onzen staan klaar?

Get. Neen.
Adv-qen. tegen de wed. G. Gij

hebt met Piet Schuijers twist gehad en
hem verweten, dat hij valsche verkla-
ringen had afgelegd, terwijl hij jou het
zelfde verweet.
. Get. Wed. G. Dat is niet waar.
Adv.sqen. Maar als ik je eens met

de stukken kon bewijzen, dat het wel
waar is.

Get. Dan is het nog niet waar. Ik
heb wel gezegd, dat ik hem voor zijn
zuster niet ontzag. al legden ze beiden
ook valse he verklaringen af. Maar als
ik bij de heeren kwam en de boeken
opengedaan werden, zouden ze mij wel
gelooven. want ik ben nooit voor
geweest.

Adv.sqen. Ik constateer dus dat ge
samen gesproken hebt over valsche
verklaringen, dat is mij ,genoeg.

Get u i g e Ant. van Lie s hou t.

Pres. Is de platvoet op den, 26en
Maart bij je geweest?

Get. Ja,' s middags om half vijf. Hij
was erg dronken. want hij viel bijna.
Hij vroeg nog om meer drank, maar
kreeg het niet.

Verdediger van Gicli. Hoe lang is
hij bij u geweest?

Get. Hij heeft op de deel gelegen.
gaf daar over en ging om even voor
tien uur weg.

Adv.sqen. Hoe ver is den Eiken
Boomgaard van uw huis?

Get. Een half uur' en vijf minuten.

Get u i geP. van Lie s hou t

bevestigt vorige getuigenis en zegt dat
Westerveld voor hij wegging vroeg
hoe laat het was. want hij moest om
half elf thuis zijn, anders kreeg hij er
op van zijn ouders. zei hij. Ik zei toen
dat het kwart voor tien was en hij
dus best om half elf thuis kon zijn.

Get u i g e J. S w a a n s.
Verdediger van Gich vraagt om dezen

getuige te hooren zonder dat Jos Vos
er bij is, wat geschiedt.

Verdediger van Gich. Hebt ge geen
gesprek gehad met [os Vos, die sprak
om de f 2500. - premie te verdienen?

Get. Ja.
Verdediger van Gich. Hoe wilde hij

die verdienen?
Get. Door Ant. van Berkum te zeggen.

dat hij onder het raam van Geldens had
gekeken. Maar ik zei dat dit niet kon.
omdat ik tijdens den moord te Rotter-
dam was.

Verdediger van Gich. Was Geertruida
van der Stappen bij het gesprek tegen-
woordig?

Get. Ja.

Getuige Geertruida van der Stappen.
Pres. Hebt gij Jos Vos en Swaans

te Rotterdam bij elkaar gezien?
Get. Ja, op de Maasbrug.
Pres. En spraken zei toen over het

verdienen van f 2500.- ?
Get. Ja, ik was achter hen en hoorde

goed wat zij zeiden. Swaans zei; dat
kan niet. terwijlook Vos zei dat hij er
weinig van wist.

Raadsheer van Schaijk. Op den avond
van den moord waart gij in Osch en
met Vos uit geweest toen hij van Ant.
van Berkum af ging. Waar ging van
Berkum heen?

Get. Over den Heuvel.
Raadsheer van Schaijk. En vroeger

hebt ge gezegd, dat van Berkum naar
het station ging.

Get. Hij ging over den Heuvel. Ik
ben toen met Jef Vos naar de herberg
van Berghege gegaan.

Jos Vos wordt binnen geroepen en
nu vraagt de Pres. Hebt ge te Rotter-
dam op de Maasbrug Geertruida van
der Stappen niet gezien toen ge met
Swaans over de f 2500~- sprak

Get. Neen.
Pres. En zij was vlak achter je. zij

hoorde wat ge zegde.
Get. Vos. Ik heb niemand gezien.
Pres. Hebt gij vroeger geen vonnis

\Jehad, wegens meineed?
Get. Vos. Ja. maar ik ben vrijge-

sproken en dat is reeds vier jaar geleden.
Pres. Zijt ge op den avond van den

moord te Osch met Geertruida van der
Stappen niet naar Berghegen geweest?

Get. Vos. Neen.

Get u i geB erg h ede n.

Pres. Op den avond van den moord
is toen Jef Vos en Geertruida van der
Stappen bij U geweest?

Get. Ja, iets na tien uur, zijn broer
was ook bij mij en die zei nog [ef,
zorg dat ge op tijd thuis zijt.

Getuige Jef Vos

ontkent zoowel op de Maasbrug met
Swaans te hebben gesproken als met
Geertruida van der Stappen bij Berg-
heden te zijn geweest.

Get u i g e W. van Don z e l.
Verdediger Block. Gij zijt op den

avond van den moord voorbij het huis
van Piet de Bie gekomen, hoe laat
was dat?

Get. Om half twaalf.
Verdediger Block. Hebt ge het

schieten gehoord.
Get. Ja.
Verdediger Block. En wat hoorde

ge bij de Bie?
Get. Ik hoorde geraas alsof men

aan het kijven was.

Get u i g e Joh s. Mar c. Vos.

Pres. Wat moet gij verklaren?
Get. Ik weet het niet.
Pres. Op den avond van den moord.

wie waren toen bij u?
Get. Ik weet het zoo niet meer.
Pres. Waren het niet Schepers, den

Brok en Antoon van Berkum, de laatste
is zelfs tweemaal bij u geweest.

Get. Dat kan wel zijn. Ik had ge-
slapen. Toen ik wakker werd zat er
Ouwens en Ant. van Berkum en dezen
vertelden toen dat de wachtmeester
was doodgeschoten.

Getuige Vossenberg
(neef der de Bie's).

Pres. Zijt gij op den 26en Maart
aan de Oijensche hut geweest?

Get. Ik ben den geheelen dag thuis
geweest en heb van Gelderen niet gezien.

Van Gelderen. Ik zag hem, hij stond
aan de Wetering. .

Get u i g e 0 irk van T i I bur g.
Pres. Kwam van Gelderen veel bij u?
Get. Ja.
Pres. Is hij op den 26 Maart geweest?
Get. Dat kan ik me niet herinneren.
Pres. Hij kwam wel eens bij u kaart

spelen?
Get. Ja.
Adv.-gen. Maar op den 26 Maart

is de moord geschied, dus kunt ge goed
weten of van Gelderen, die er van
beschuldigd wordt bij u geweest is.

Get; Ik weet er niets van.

Get u i geH. G lou d e man s.
Pres. Gij zijt knecht bij van Tilburg

uit de Oijensche hut.
Get. Ja.
Pres. Is van Gelderen daar op den

avond van den moord geweest?
Get. Dat kan ik niet zeggen.
Van Gelderen. Ik ben er geweest.

Get u i g e Jan deB i e.
(neef der de Bte's)

Pres. Wat weet gij te zeggen?
Get. Ik heb van Gelderen op 26 Maart

's avonds om half twaalf ontmoet aan
het hekken van den Meerdijk.

Pres. Hoe weet je hoe laat dat was?
Get. Ik kwam van huis en vroeq van

Gelderen of ze in de hut nog open
waren. Hij zei ja, doch toen we er bij
kw.amen werd juist het licht uitgedraaid.
Mijn broer was bij me.

Raadsheer Sassen. Als dat waar is
waarom hebt ge dan gezwegen toen
van Gelderen gevangen werd genomen?

Get. Ik wilde me er niet mee be-
moeien.

Raadsheer Sassen. Gij zijt verleden
week veroordeeld wegens diefstal?

Get. Ja.

Get u i g ePi e t deB i e.
(broer van Jan de Bie)

verklaart hetzelfde.
De Adv. Gen. merkt op. dat deze

getuige herhaaldelijk is veroordeeld.

Get u i g e Ant. den B rok.

Pres. Gij zijt op den dag van den
moord's middags met Schepers bij van
Lieshout gekomen, hoe laat was dat?

Get. Half twee.
Pres. Hoe laat gingt gij daar van-

daan?
Get. om 4 uur en toen gingen we

naar de Lent.
Pres. Juist en daarna naar Geert Sijp.

Om hoe laat kwaamt ge daar?
Get. Om 9 uur. ,
Pres. Later kwam daar Antoon van

Berkum, hoe laat was het toen?
Get. Kwart over tien.
Pres. Drong hij bij jullie aan om weg

te gaan?
Get. Neen.
Pres. Toen gij salllen weggingt bleef

hij zitten en toen hebt ge Schepers thuis-
gebracht?

Get. Ja, toen was het half twaalf.
Pres. Uw tijdsopgave komt niet uit

met uw vorige verklaring.
Raadsheer van Schaijk. In uw vroeger

verhoor hebt ge altijd dezelfde tijd
opgegeven en nu wijkt ge daarvan af.

Get. Ik weet het juiste UUrniet meer.
Raadsheer van Schaijk. Ge neemt dus

uwe tijdsopgave van heden terug?
Get. Ja.
Verdediger van Gich. Heeft vrouw

Vos u iets gevraagd?
Get. ik had me vergist, de vrouw

van Geert Vos heb ik gesproken en
niet die van Jan Vos.

Verdediger van Gich. En die zeide
u: als ge nog eens moet getuigen moet
ge zeggen. dat Geert te bed heeft ge-
legen.

Get. Ja.

Getuige J. Scheepers
bevestigd het getuigenis van Ant. den
Brok.

Verdediger van Gich. Gij hebt met
de Haagsche Leen een afspraakje gehad,
wat zei zij?

Get. Zij sprak over onverschillige
dingen.

Get u i g e Ant. van V egg e 1.
Pres. Gij zijt Ant van Berkum op.

den avond van den moord tegen ge~
komen, Hoe laat was dat? Zie vervolg pag. 4.

Getuig'e J. van Deutekom
Pres. Gij hebt van Galen gesproken

na zijn ontslag uit de gevangenis en
zei toen tegen hem. gij hebt het er
goed afgebracht.

Get. Ja.
Pres. Zei hij ook niet dat de ge-

vangenen het gedaan hadden?
Get. Daar weet ik niets van; wel

zei hij ik wist wel, dat Gijp een kogel
zou krijgen en moest maar wat zeggen
om los te komen.



HET TERRORISME TE OSS IN DE
NEGENTIGER JAREN

DE VERDEDIGING EN HET VONNIS.
Na het getuigenverhoor volgde het

reeds gepubliceerde rekwisitoir van den
advocaat-qeneraal.

Daarna kregen de verdedigers der
beklaagden het woord.

Voor Gijsbertus van Gelderen en Cis
en Piet de Bie was dit de hen door
het gerechtshof toegevoegde advocaat
mr. Block uit 's~Hertogenbosch.

Antoon van Berkum. (de zoon van
den ..baron", had een eigen verdediger
gekozen, advocaat mr. van Gich uit
Amsterdam.

Het eerst sprak mr. Block, die begon
met zijn afschuw uit te spreken over
de in Oss gepleegde misdaden en de
hoop uit te spreken, dat de bedrijvers
zouden worden gestraft.

Hij was echter overtuigd, dat het
wettig en overtuigend bewijs, dat de
Nederlandsche wet voor een veroor-
deelinq vordert, niet' aanwezig was. '

Veroordeeling. zonder dat de rechter
door wettige bewijsmiddelen de over-
tuiging hebbe bekomen van de schuld
van den beklaagde, al ware hij door
verschillende indrukken daarbuiten nog
zoo overtuigd van de schuld van be-
klaagden, is niet mogelijk, daar hij de
overtuiging, die de wet vraagt, niet mag
passeeren.

De verdediger kant zich vooral tegen
de getuigenissen van Adrianus v. Galen,
waarop het bewijs voornamelijk steunt.

Eerst heeft hij al bezwaar dat van
Galen, die hij als beklaagde op de rol
geplaatst wilde zien hier als kr oonqe-
tuige optreedt.

Hij brengt naar voren dat onze
rechtspraak niet het instituut' kent, in
Engeland bekend als het ..Queen's
Evidence", waardoor men zich straffe-
loosheid kan verzekeren door aan de
justitie de daders en medeplichtigen van
een misdrijf aan te wijzen.

Verder heeft hij vele bezwaren tegen
de getuigenissen van van Galen als
zoodanig, die niet met elkaar in over-
eenstemming zijn.

Hij eindigde met nogmaals te ver-
zekeren. dat het zijn vurigste wensch
zou zijn. dat' de bedrijvers van het mis-
drijf zouden worden achterhaald en
gestraft, niet mlnder dan dat ook het
groote publiek dit verlangt, doch bij
hem stond de overtuiging vast. dat het
wettig en overtuigend bewijs, door
onze wet gevorderd, die naar zijns in-
ziens gelukkig niet de jury-uitspraak
kent, die zich kan laten leiden door
indrukken van buiten.
•Daarna kreeg de verdediger van

Antoon van Berkurn het woord. die zijn
verdediging gronde op dezelfde motie-
ven en het wettig en overtuigend be~
wijs niet geleverd achtte. waarop de
advocaat-qeneraal mr. Reitsma hen van
re~ diende. (1)

Deze bracht .hulde aan de uitstekende
wijze waarop de beide verdedigers hun
moeilijke en gewichtige taak badden
vervuld. doch hij kon hun systemen niet
bea Jl'.!e n.

Hij heeft in zijn rekwisitoir reeds
laren uitkomen. dat het getuigen van
van Galen van zooveel gewicht is. om-
dat het de oetuiqenissen van anderen
op zoo merkwaardiqe wijze bevestigde.

Dit onderling verband en samenhang
in de getuigenissen mag men niet uiteen
rukken zooals de verdediqers dat doen.

Al is ook niet alles volkomen in deze
moordzaak opgehelderd, de feiten die
.vaststaan zijn voldoende om te komen
tot het einddoel bestraffing der misdaad.

Hij verwacht dan ook dat het ge~
rechtshof de verdere aanwijzingen. met
de ;rerklaringen van van Galen. in on-
derhng verband en samenhang be-
schouwd. het bewijs doe leveren van
de scl.uld der beklaagden.

M,et vol vertrouwen vestigt hij dan
ook nogmaals de aandacht van het
gerechtshof op de bijeengebrachte be-
wijsmiddelen en handhaaft het genomen
rekwisitoir.

De verdedigers. die hierop het woord
kregtjn. verklaarden bij hun opinie te
blijv,ep. waarna door den president aan
de beklaagden gevraagd werd of zij
nog, 'ets te zeggen hadden.

Antoon van Berkurn herhaalde zijn
bet~ging ván onschuld.

Oe president verklaarde het onder-
zoek in deze rechtspraak gesloten en
bepaalde de uitspraak op 28 Maart.

Qp .,de rechtzitting .van 28 Maart

DOOR J. CliNEN.
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1894, (2) deed het Hof. na voorlezing vercordeelinq, waartusschen een vol jaar
van een zeer uitvoerig arrest. uitspraak verlocpen was. uitgezien naar den afloop.
en na vernietiging van het vonnis der 't Was moeilijk geweest voor de
rechtbank in deze zaak. uitgesproken justitie. die wel vermoedens had. om
in November 1893, op overweging dat bewijzen te krijgen. daar zij die iets
gebruik was gemaakt van een bewijs- wisten niet spreken wilden of het niet
middel. dat in strijd was met de wet. durfden.
deed het Hof opnieuw recht en oor- De geestelijkheid. met name de hooq-
deelde. eerw. heer deken Arnoldus van de Laar,

Dat uit verschillende getuigenverkla~ wien de misdrijven in zijn parochie zeer
ringen - in onderling verband en ter harte gingen. spoorde vanaf den
samenhang beschouwd ;.....bewezen is, kansel ieder aan, om zoo hun iets ne-
dat de vier beklaagden allen dien avond kend was, dit mede te deelen en wees
in den Eiken Boomgaard aanwezig op de verantwoordelijkheid. wanneer
waren en daar hebben gewacht op den men door laffe stilzwijgendheid den
wachtmeester Hoekman; de eerste be- ondergang van een geheele gemeente
klaagde. Gijsbertus van Gelderen in veroorzaakt. (1)
bezit, van een geweer, ten einde uit- Daarbij wezen zij op de afschuwe-
voering te geve~ aan het tesamen vooraf lijkheid der meineeden en op de groote
beraamde plan om genoemden wacht- schuld van medeplichtigheid. (2)
meester te dooden, zijnde de moord Eerst na zeven maanden was de justitie
opgedragen aan den eersten beklaagde, zoover gevorderd, dat de zaak voor de
terwijl de drie andere beklaagden daar- rechtbank kon komen, n.m. 7 Nov. 1893.
aan opzettelijk hebben medegewerkt. lntusschen had deken van de Laar
door den eersten beklaagde op de aanhoudend publieke gebeden doen
hoogte te houden van de komst van houden. vooral ter eere der heilige
den wachtmeester. Patronen van Oss. O. L. Vr. Onbvl.

Dat mitsdien naar eisch van rechten Ontv., de Patrones der kerk en den
is bewezen, dat beklaagde van Gelderen H. Willibrordus, den patroon der ge~
zich heeft schuldig gemaakt aan moord; meente, op wiens feestdag, 7 Nov. de

dat insgelijks naar eisch van rechten zaak voor het eerst voor het gerecht
is bewezen. dat de tweede beklaagde zou komen.
Antoon van Berkurn aan den eersten Op zijn aansporing namen de geloo~
beklaagde, wetende dat deze op punt vigen toen inzonderheid tot hem hun
stond om wachtmeester Hoekman te toevlucht, zooals deken van de Laar
vermoorden. inlichtingen heeft gegeven in de door hem opgestelde Litanie van
omtrent het verblijf van den wacht- den H. Willibrordus, Patroon van Oss,
meester en alzoo medeplichtig is aan zegt. (3) en waarin hij mede de hoop
den moord, door het opzettelijk ver- uitspreekt, "Dat Oss die gelukkige uit-
schaffen van inlichtingen tot het plegen komst mede aan uwe bemiddeling steeds
van het misdrijf; dankbaaar blijve toeschrijven", en "Tot

dat insgelijks naar eisch van rechten wiens eer daarom een prachtig stand-
is bewezen, dat zoowel de derde als beeld boven den ingang der kerk is
de vierde beklaagde Johannes Gratianus. opgericht". (4)
bijgenaamd Cis. de Bie en Petrus de Ook de in Oss bestaande broeder-
Bie aan den eersten beklaagde inlich- schap van O. L. V. van Rust, werd toen
tingen hebben verschaft omtrent het 9pgericht. : .
verblijf van den wachtmeester, wetende Nog een eeuwigdurende herinnering
evenals de tweede beklaagde, dat de wilde deken van de Laar stichten aan
eerste beklaagde op post stond om den de uitkomst in die noodlottige jaren.
wachtmeester te dooden en ook beiden h ld 0 L V 0 bOntet standbee van . . . n. .
opzettelijk tot het plegen van den moord in den tuin voor de kerk, waarvan de
hebben medegewerkt. onthulling plaats had op 9 Se~.t'. 1894.

Dat de verdediging door den eersten Deze plechtigheid zullen WIJ 10 het
beklaagde aangevoerd. als zou hij den volgend artikel geven, naar de toen uit-
avond van den moord tot een of twee gegeven brochure, mede bedoeld om de
of drie uur in de Oijensche hut hebben 'herinnering daaraan levendig te houden.
doorgebracht ten eenenmale onaanne-
melijk is, als zijnde in strijd met diens (1) Provo 's-Hert. ~.-Br. cour. 26 Mrt. 1894.
aanvankelijke verklaring. dat hij thuis '(!) Provo 's-Hert. N.-Br. cour. 15 Mrt. 1894.
te bed is geweest en zelfs ook met de (1) Statuten der Broederschapvan O. L. Yr.

d d van Rust. opgericht teOss. 4 Juni 1894. bladz. 4.
ter zijner ver e iging gehoorde getui~ (2) idem. .
gen. die verklaren. dat zij hem dien (3) Uitgave Stoomdr. R.K. JongensweeshUls
avond niet in de Oijensche hut hebben Tilburg.
gezien. terwijl anderen hem ongeveer (4) De preekstoel in de grootekerk teOss. die
half twaalf op den Elzenbur" zijn te- in gebeeldhouwdetafereeten hetgeheelelevenvan

" den H. Willibrordus voorstelt, is niet zooals
gengekomen ; sommigemeenen toen opgericht. dochwas reeds

dat de verklaringen van de voor den eer geplaatst.
tweeden beklaagde Antoon van Berkurn
gehoorde getuigen evenzeer geheel on-
aannemelijk voorkomen. als zijnde geheel
in strijd met de verschillende andere
getuigenissen;

dat de verdediging door diens rechts-
geleerden raadsman gevoerd. als zou
deze beklaagde niet schuldig zijn. omdat
tusschen den moord en de door dezen
beklaagde in verband daarmede ver-
strekte inlichtingen een te groot tijds-
verloop - circa een half uur - is
verlocpen. is buiten de wet. daar de
eenmaal door den beklaagde verstrekte
inlichtingen niet ongedaan konden wor-
den gemaakt en beklaagde van Berkum
daarover ook geenszins berouwover
heeft gehad of daarop is teruggekomen.

Op grond van deze overweging ver)
klaarde het Hof de beklaagden schuldig
aan het hun hierboven ten laste gelegde
en veroordeelen :

Gijsbertus van Gelderen tot levens-
lange gevangenisstraf;

Antonius van Berkum tot tien jaar
gevangenisstraf;

Johannes Gratianus ook bijgenaamd
Cis de Bie en Petrus de Bie ieder tot
vijftien jaar gevangenisstraf, alsmede
tot ontzetting uit de burgerlijke rechten.
respectievelijk levenslang. vijftien en
twintig jaren en ieder voor een vierde
gedeelte in de kosten van 't geding.
zoowel in 1ste instantie als in hooger
beroep. subsidiair invorderbaar bij lijfs-
dwang gedurende niet langer dan twee
dagen.

Met spanning was in Oss al den tijd
tusschen het misdrijf en de defiinitieve
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welke gelegenheid de kerk te klein bleek;
geen staanplaatsje zelfs was meer te
veroveren. Onder het lof trok eene

Osch heeft een schitterend feest ge- prachtige processie door de kerk. waar-
vierd, een feest. dat geheel de gemeente aan deelnamen leden der verschillende
betrof niet alleen. doch dat ook door congregatiën. zangkoor. prefecten der
de gansche parochie met ongeduld ver- H. Fami ie, leden van de derde orde
beid was:' een feest. dat daarom gevierd van den H. Franciscus, tal van bruidjes.
werd met een godvruchtige opgewekt- en bruiden in keurige kleedij. rijk uit-
held, als wij zelden zagen. gedoste koorknapen. leden van de ver-

De statige wapperende vlag van den eenrqinq van bet H. Sacrament en een
hoogen kerktoren verkondigde gisteren lange stoet .t!.erw. Heeren geestelijken.
wijd in den omtrek. dat Osch, hetwelk Drapeaux, vanen. schilden. symbolische
zoovele jaren zuchtte onder den druk voorstellingen van Geloof. Hoop en
van bange tijden. herademde; dat die Liefde van de lijdende. strijdende en
bange dagen van weleer voor vrede- zegepralende Kerk. het Lam Gods. ge-
Iievende, rustige nadden plaats gemaakt; dragen door vier bruiden en omgeven
de vlaggen uit de woningen van schier door tal van jubelende engelen. enz. enz.
alle ingezetenen gaven mede uiting aan maakten een grootschen indruk. De
de vreugde. die iedereen bezielde op Weleerw. heer Ph. Goossens verdient
den dag. waarop de geheele parochie een dubbel woord van lof voor zijn
plechtig zou worden toegewijd aan onvermoeid streven. om de eer van
Onze Lreve V rouw Onbevlekt Ont- Usch op te houden. dáár waar een
vangen. en zulks als dankbetuiging aan Ossche procesere uittrekt.
de Moeder Gods voor hare tusschen- Na den zegen met het Allerheiligste
komst in de droeve stonde. waarin Osch trok de stoet in dezelfde volgorde. nog
dreigde te niet te gaan. aangevuld door de Harmonie van Osch,

De feiten. die in de laatste jaren Osch naar het afqesloren kerkplein. Daar
een droevige vermaardheid gaven. be- werd eeniqe rnaten zingende rondge-
hoeven hier niet genoemd; helaas. zij trokken. totdat men zich ten slotte
waren zóó gruwelijk en zóó talrijk. dat groepeerde om het grootsche monument.
zij nimmer uit het geheugen van Oscn' dat zoo aanstonds onthuld zou worden.
inwoners zullen gewischt worden. De omgeving der kerk was door

En al was het slechts een handjevol duizenden ingenomen. die in ademlooze
onverlaten. van zekere zijde aangestookt stilte getuigen waren van de verheven
en opgezweept. dat zich niet ontzag plechtigheid.
voortdurend menschonteerende gruwe- De gebruikelijke gebeden uit het
len te plegen. dat handjevol beroerde Rituale Romanurn werden door den
geheel de parochie; het was de schr~~ Zeereerw. Heer Deken aangeheven en
der streek en niemand ademde Vrij. beantwoord uoor de aanwezige geeste-
zoolang de eu veidaden. der beruchte Iijkheïd, waarna zoowei de gemeente als
misdadigers ongestraft bleven. het monument gezegend werd. Een doek.

Gelukkig hebben zij eindelijk hunne die het Madonnabeeld omhing. werd
gerechte strat ondergaan; wat schier afgenomen en voor aller blik prijkte het
niet te verwachten was is geschied. beeld der zoete Moeder in volle majesteit.
Een groep misdadigers is veroordeeld N u betrad pater J...ohmeijer het spreek-
en de rust is teruggekeerd. gestoelte. Zijne stentorstem weergalmde

Het lijdt geen twijfel of Maria's over het kerkplein en door de straten
machtige voorspraak is ook hier weder rondom de kerk. die geheel door ge-
de oorzaak der gunstige wending. ioovigen waren ingenomen.

Nood leert bidden. zegt men. en Als eene Koninqin _ zoo sprak de
inderdaad. de geloovige. die in smarte gevlerde redenaar _ in een of andere
is. wendt zich naarmate zijne smart tot plaats van het koninknjk hare intrede
Hem. die uitkomst geven kan of tot doet. ziet men oe vla~gen wapperen;
Haar. wier voorspraak alles vermag. dan stroomen de menschen in menigte

, Hebben de inwoners dezer parochie te toe om H. M. te verwelkomen; feest-
allen tijde een groote godsvrucht voor tonen der muziek weerklinken, vereent-
Maria aan den dag gelegd. in de dagen gingen en gilden maken zich op om de
van beroering was dre godsvrucht Koningin waardig te ontvangen.
grooter dan ooit; op het voorbeeld Wat beteekenen die vlaggen vandaag?
van den geliefden herder ie den allen wat die qilden en vereeniqinqen, wat
voor de voeten van Maria, om daar. die stoet met bruidjes met schilden en
waar de nood zoo hoog was, bijstand drapeaux? Wat heeft dit alles op dit uur
van den Hemel in te roepen. te beteekenen ?

In stilte legde de ZeerEerw. Pastoor- Niet eene koningin dezer wereld.
deken de belofte af. dat. mochten rust. maar de Koninginne des Hemels wordt
orde en vrede. die eertijds de gemeente hier heden ingehaald.
kenmerkten. terugkeeren. hij ter eere van Hie habitabo, hie requiescam. Hier
Maria een monument zou doen ver- zal ik wonen. verblijven en rusten in
rijzen. dat ten eeuwigen dage getuigen uw midden. zoo spreekt heden de Ko-
zou van de dankbaarheid der parochie; ningin des Hemels. Zij verlangt zoo
en dat hij. de herder. zijne _parochie in vurig in uw midden te verblijven.
het openbaar op plechtige wijze zoude Gij. inwoners van Osch, moogt daarop
toewijden aan O. L. V r, Onbevl. Ontv. groot gaan; gij Ossehenaars. zijt Maria's

En. Gode zij dank. de rust wordt in kinderen.
geenen deele meer gestoord; het ver- Of hebt ge zulks niet ondervonden
trouwen. de vrede' zijn wedergekeerd; van af. het vorig jaar tot op den dag
de belofte dus kon vervuld worden. van heden? Bange dagen waren voor-

Eene plechtigheid als deze moest bijgegaan. Gij allen waart met angst
waardig worden voorbereid. Een tridi- vervuld door de plaats hebbende gru-
uum werd gehouden. dat. geleid door de welen. Het was in Osch niet meer
E.E. P.P. Redemptoristen Lohmijer uit rustig; met schrik. met vreeze, met
Amsterdam en Beks uit Rosendaal. on- spanning. met angst begaaft gij u na
getwijfeld vele nieuwe genaden op Osch het vallen van den avond op weg. om
heeft doen nederdalen. Eene zware taak u ter ruste te begeven.
hadden de predikanten te vervullen. Wat moest gedaan worden?
maar eene dankbare tevens; vi~r malen Wie kon hier redding brengen?
daags betraden zij den kansel en vier Ik zie u bidden. u den rozenkr iDS ter
malen daags ook vonden zij een aller- hand nemen. Inderdaad. veel hebt gij
talrijkst. godvruchtig gehoor. De oefe- gedaan en toch. alles bleef in duister.
ningen hadden, voor mannen en vrou- Daar deed uw waardige redder een
wen afzonderlijk. iederen ochtend en belofte aan Maria. Onbevlekt Outvan-
.avond plaats. gen. Hij beloofde dat. mocht de rust

Het herdenken van het 50~jarig bestaan hersteld worden. ter eere van Haar een
van de Aartsbroederschap der H. Familie beeld zou verrijzen en heel Osch plechtig
werd gelijktijdig gevierd. zooals dan ook en in het openbaar aan Maria zou
uit de prachtige versieringen. in de kerk worden toegewijd.
aangebracht. ten duidelijkste bleek. En de belofte is vervuld; daar staat

Nadat gisteren morgen een plechtige zij. Maria Onbevlekt Ontvangen. die
Hoogmis was opgedragen. zouden na zooveel voor Osch gedaan heeft.
den middag de feestelijkheden plaats Me dunkt. ik hoor een stem me uit
hebben. Jesus Hart. die zegt; Ecce Mater tua,

Te 3 uur begon het plechtig lof. bij ziedaar uwe Moeder. Bij u wil zij wonen.
bij u wil zij verblijven. Rust zal wederom
heerschen, orde zal bewaard blijven.

Het uur is thans geslagen. waarop
gij allen gaat worden toegewijd aan de

Een indrukwekkend feest. (1)

(!) Ter gedachtenis aan de Plechtige Toewijding
der gemeente Osch aan Maria Onbevlekt Ont-
vangen op 9 September 1894.

Refrein.
o Dierbre Moeder!
Zegen dit oord,

Dat U van heden
Voor eeuwig toebehoort!

Des hemels dauw daalde op uw
(vruchtbare velden; -

Gij smaaktet vrede in huis er in' t gèmoed.
Te ras! helaas. die jaren henensnelden.
Uw voorspoed werd ontaard door

(overvloed.
Gij volgdet niet het voorbeeld uwer

(vadren,
Op zingenot en nieuwigheên belust.
De vijand kwam 't kleed der vriend-

(schap nadren :
En. - taande niet de zon van vrede

(en rust? ..
Hoog stijgt de nood. - Dat is het werk

(der boozen. -
Zij Huistren reeds hun helsehen gezang.-
Waarheen dan voert het plan der

(goddelozen? ....
Mijn dierbaar Osch! moet Gij ten

(ondergaan!
"Wij zijn in nood"! Zoo spreekt de

(man des Heeren,
"Komt. gaan wij saam tot onze Moeder

. (heen".
Maria zal dien geesel van on' keeren: -
Zij blijft niet doof voor aller smeekqebeên
Wat schouwspel toen van hoopvol.

(vurig bidden!
Gij ziet geknield den grijsaard naast het

(kind:
Maar altijd ook den Herder in hun

(midden.
Den He' der. die als Vader Osch bemint.
o Moeder Gods! - 0 Redster onzer

(plagen.o veilge Schuts? - Gij hebt uw volk
(verhoord.

Gij. onze roem - 0 Judith onzer
(dagen! -

U lofen dank in' theerlijkst volksakkoordl
Hier U ter eer. 0 Onbevlekt Ontvangen!
Hier stichten wij deze uwe Beeltenis.
't Verkondigt luid met or.ze v euqde-

(zangen.
oMoeder Gods! dat Osch U dankbaar is.
Dat heden wij aan U zijn toegewijd.
Wij zijn aan U! blijf. Gij. Marial toonen,
Dat Ge onze hulp. - dat Ge onze

(Moeder zijt.
Mijn dierbaar Osch! 0 mijn geliefde

(stede!
Gedenk het woord. zoo dikwijls U

(gezegd:
Heil u! - u heil! znaar, heil slechts

(in den vrede.
Der vreeze Godl' op aarde weggelegd.

'"'-------~~

De Engelen dragen schilden. waarop
in roode, gothieke letters: ,,0 dier'bre
Moeder. zegen dit oord" en "Dat U
van heden voor eeuwig toebehoort."

Daar onder "Ter herinnering aan
het noodlottig jaar 1893" "Tot dank-
zegging voor de gelukkige uitkomst
in 1894."

Een sierlijk .hekwerk verbindt de
Engelenbeelden met dat van Maria.
Het beeld van Maria heeft een hoogte
van 2.10 M.. die der Engelen zijn
1.80 M. hoog.

Heeft de heer J. F. de Vriendt uit
Antwerpen-Borqerhout door dit kunst-
werk zijn reputatie gehandhaafd. niet
minder lof komt toe aan den genialen
ontwerper van het monument. den heer
L. C. Hezemans uit 's-Hertoqenbosch,
die door dit werk een nieuwe parel
aan zijn kroon gekregen heeft.

en onder hare schutse achten zij zich
veilig.

Een danklied werd thans aangeheveen;
duizenden zongen in opgewekte stem-
ming Maria ter eere, terwijl de Harmonie
den schoonen zang begeleidde. Over
de velden en weiden zooeven ook aan
de Moeder des Hemels toegewijd. weer-
galmde de vreugdezang.

De woorden van den indrukwek-
kenden zang. indrukwekkend vooral
omdat hij zoo toepasselijk was. waren
een dichterlijke ontboezeming van den
Zeereerw. heer J. Spranqers, pastoor te
Nuland, die hierdoor het bewijs gege-
ven heeft een begaatd dichter te zijn.

Uitmuntend kweet zich het koor van
zijn taak èn onder de Mis .s morgens
èn •s namiddags onder de processie;
met name zong het meesterlijk de feest-
cantate. dank zei de voortreffelijke
Ieidmq van den Weleerw. Heer Janssen.

Met een g~voelvol woord wordt de.
plechtigheid door pater Lohmijer geslo-
ten. De opdracht is thans gedaan. de
belofte is in vervulling gekomen. God
behoort thans bedankt. Engelen begeven
zich hemelwaarts tot voor den troon
van Maria; aan de voeten van de
Koningin des Hemels bieden zij uwe
opdracht aan. Zij herhalen uwe beden.
zij herhalen uwe opdracht; zij geven
de woorden van uw dierbaren herder
weder. de woorden. waarin hij Maria's
zegen afsmeekt over u, over hen. die
onrust hebben gestookt. ja zelfs over
hen. die bloed deden stroomen ; zij her-
halen dat gebed van den Vader voor een
schuldig kind.

Me dunkt. ik zie Maria oprijzen. ik
hoor haar zeggen tot de Engelen; ik
zal allen zegenen; ik -zegen uwen her-
der. die zooveel Iiefde voor mi] betoond
heeft.: ik zegen alle inwoners; ik zegen
uwe velden. uw vee. al wat gij bezit.
al wat u dierbaar is.

En de engelen dalen neder en her-
halen den inwoners van Usch de woor-
den van Maria: ik ben de Onbevlekte
Ontvangenis. Deze plaats behoort voor-
taan mij. Ik zal haar beschermen. Wee!
wee! wee! hem. die het ooit nog wagen
zal in deze plaats onrust te brengen.

Ten slotte dankte spreker de H.
Moedermaagd voor de gunst. die zij
voor Osch verworven heeft. Hij eindigt
met de bede. die daareven klonk uit
aller mond: O. dterb' re Moeder. zegen
dit oord. dat U van heden voor eeuwig
toebehoort!

Met de grootste aandacht werden
de roerende woorden van den gewijden
spreker aanhoor d.

In het bewustzijn. dat het allen zoo
dierbare Osch zich thans verheugen
mag in de bijzondere bescherming van
Maria. verliet de onoverzienbare me-
nigte ingetogen het terrein. waar de
heerlijke plechtigheid had plaats gehad.

Was de Hemel met het feest geweest.
nauwelijks was het afgeloopen of de
regen viel l ij stroomen neder.

De dag van qister en was een dag.
die nimmer t:it het .veheuqen za) gaan
van hen. die de indrukwekkendste plech-
tigheid bijwoonden.

Emdigen wij ait verslag met een kleine
beschrijving van het monument. Op
voetstukken van graniet. ter hoogte
van 2 meter en kunstig Uitgehouwen.
prijken de prachtige beeltenissen van
Maria Onbevlekt Ontvanqen, den hel-
schen draak verpletterende, en van
twee Engelen.

Een zoete uitdrukking liqt over het
gelaat der Moeder Gods gespreid. ter-
wijl'de Engelen eerbiedig opzien tot
de majesteit. die Maria omstraalt.

In gouden letters. in zwart manner
gebeiteld. leest men op het voetstuk.
waarop de beeltenis van Maria staat:
"Ik ben de Onbevlekte Ontvangenis.
Ik ben de bewaarster dezer plaats.'.

Allerzaligste .Maaçd. Eenparig zult gij
u aan Maria opdragen.

Terwijl wij bidden. zullen de Engelen
uwe opdracht naar den Hemel over-
brengen en gij allen zult worden op-
gesloten in het minnend hart van Maria.

Na deze woorden deed de Zeereerw.
Deken met heldere stem de volgende
opdracht aan de Hemelkoninginne.

FEESTLIED.
Wij roemen u, 0 schoon 0 lang

(verleden!
Uw godsdi~nstzin. uw zeden en uw

(vlijt! -
Gij richter toen in veilige rust uw

(schreden; -
Gij waart voor Osch een zegenrijke

(tijd.

Maria Onbevlekt Ontvangen!

Zoo ooit dan voel ik mij gelukkig
op dit ooqenblik, nu het me gegeven
is. na eene zoo schoone voorbereiding.
mijne gehee1e parochie: alles wat op
Ossehen bodem leeft en is. aan U op
te dragen en toe te wijden.

Mana. schuld is erxend. schuld is
beleden. boete gedaan. eerherstel aan
uwen Goddelijken Zoon gegeven

Dierbare Moeder. het monument te
uwer eer hier gesticht. staat er door
eeuwen heen. het staat er als een blij-
vende dankbetuiging voor uitkomst en
redding. hn als Wij niet meer zullen
zijn. za! hit nageslacht zijn kinderen
verkonden èn 't noodlot van 1893 èn
de zegepraal van 1894. met den dag
van heden.

Maria. de tijden. die wij doorwors-
teld hebben. keeren nooit meer terug;
niemand wage het nog ooit rust en vrede
hier te storen en welvaart te onder-
mijnen. De waarborg, dierbare Moeder.
is voor ons uwe machtige hoede. uwe
bescherming. Als herder der gemeente
matig ik mij het voorrecht aan. U op
te dragen en toe te wijden de geheele
parochie met alles, wat in haar leeft en
is. Lieve Î'v_oeder. ik draag U op akkers
en weiden. huizen en werkplaatsen.
gestichten en vereenigingen. dieren en
menschen. Ik offer U den grijsaard en
het kind. den vader met zijn zoon. de
moeder en haar dochter. den weduw-
naar en de weduwe. de dienstboden
met hun meesters en meesteressen. het
U dierbaar werkvolk met zijn patroons.
armen en rijken, allen en alles, ook
mijne waardige medewerkers. die mij
in dezen bangen strijd zoo trouw ter
zijde stonden. eindelijk mij zelven, hun
herder en hun vader.

Ik bid. dierbare Moeder, voor den
moordenaar en zijne medeplichtigen. ik
bid voor de plaatsen -- de kroegen
waar. de personen die de moordplannen
uitgedacht en daartoe hebben aange-
spoord; de meineeaigen. ie en in
bescherming namen. sluit Ik niet uit.
Ik bid voor allen. die ons het leed
berokkend hebben. Heilige Moeder. hen
opdragen aan U mag ik niet; ik weet
het. op die krotten en hen. die daar
vergaderen. rust uw Moederzegen nooit;
maar toch ook eene bede voor hen tot
uw medelijdend Moederhart.

Maria. wij zijn dan de uwen. Gij
beschikt naar welgevallen over ons.
maar ook Gij bewaart. beschermt. be-
hoedt ons als uw eigendom. en wel als
een eigendom. U dierbaar. Maria. zou
het nog ooit iemand durven bestaan,
hier godsdienstszin en welvaart te on-
dermijnen. rust en vrede te storen. die
onverlaat ondervinde dan. dat hij uw
eigendom. het oord U opgedragen en
toegewijd heeft aangerand; hij, de ellen-
deling. gevoele. dat hij staat tegenover
de biddende Almacht, tegenover U.
die den kop van 't helsch serpent ver-
pletterd hebt.

Dierbare Moeder! Nu nog eene bede.
de bede van zijn herder voor het volk.
Gij weet. dat ik meen voor mijn volk
geleefd te hebben. dat ik bereid was
er voor te sterven. Geef dan Moeder.
dat ik mijn volk dezen dag. deze op-
dracht nooit verqete, dat al mijn pa-
rochianen trouwe leden worden der
nieuwe Broederschap van O. L. V. van
Rust. dat zij nooit deze uwe beeltenis
voorbijgaan, zonder een korte verzuch-
ting tot U: O. Maria zonder zonden
ontvangen - O. L. V. van Rust. be-
scherm onze gemeente. Dan. 0 dierbre
Moeder. onder uwe hoede. vrees ik
niemand. vrees ik niets. Wij toch zijn
de uwen, bij leven en bij sterven. Amen.

Indrukwekkend vooral was deze ston-
de. De meniqte - men kon het haar
aanzien - was nu volkomen gerust;
de parochianen zijn nu vol vertrouwen.
dat de H Maagd Osch onder haar
machtige bescherming genomen heeft



DE OUDE TOON
BEKENDE ....

WIE WAREN DE HELERS EN WIE
WISSELDE HET GELD?

roe oude Toon de Soep heeft een volledige
bekentenis afgelegd, was het groote nieuws,
dat wij nog in ons Dinsdagnummer xoriden af-
drukken. Ongetwijfeld was dit een nieuwtje,
dat met stomme verbazing werd ontvangen.
Men vroeg zich algemeen af, hoe iemand als
Toon de Soep tot een volledige bekentenis zou

I zijn gekomen. '
I Voor ons kantoor heerschte den geheelen dagIeen levendige belangstelling en de meeningen

'

hieromtrent liepen zeer uiteen. De meesten ge-
iaafden el' echter niets van; zij achtten het een
onmogelijkheid dat iemand als Toon de Soep
zou bekennen. Toon was een bekende figuur in
het Ossche millièu, Overdag werkte hij in den
regel op de boerderij van zijn vader, want hij
kon bergen werk verzetten en zijn vader zal
zijn hulp ongetwijfeld missen. Na afloop zijner
werkzaamheden kleedde Toon zich en was hij
"de dandy". En gewoonlijk stapte Toon regel-
recht naar caf'é's waar hij zeker wist zijn vrien-
den te ontmoeten. Plannen werden geraamd en
Toon speelde de hoofdrol. Hij had steeds
nieuwe vindingen en had steeds goede adres-
sen waar zij hun slag konden slaan. Na het
plegen van overvallen werd in den regel bi]
Toon huiszoeking gedaan en werd Toon daar-
bij danig aan den 'land gevoeld. Maar altijd
greep men mis; mis in zooverre. dat Toon
steeds e'en behoorlijk alibi had en men er nooit
III kon slagen Toon achter slot en grendel te
zetten.
Toen de brigade der Kon. Marechaussee werd

_versterkt was het voornamelijk Toon de Soep
die dag en nacht werd geschaduwd. Overal
werd Toon gevolgd en op alle mogelijke tijdstip-
pen moest hij zich een fouilleering aan den
lijve laten welgevallen.

Nooit boekte men hierbij eenig succes, want
Toon droeg nooit wapens bij zich. Dit had
tot gevolg, dat Toon zich niet meer veilig voelde

I en wist dat hij bespied werd. Het was, dan ook
onmogelijk om nieuwe overvallen of inbrakenI te gaan plegen, zoodat Oss een periode van rust

; ging doormaken. Toon begon de Kon. mare-I chaus~_ee echter te haten: Het bev,i,el hem niet,
i dat hij overal, tot zelfs 111 de cafe s werd ge-
volgd. Op een avond wandelde Toon dronken
over de straat en "toevallig" ontmoette hij weer
de marechaussee. Dat was vo-or haar een aan-
leidsng om Toon op te brengen, Maar als men
dacht dat Teall zich dat zonder meer zou latenI welgevallen heeft men 't mis. Toon verzette zich

I met alle kracht en trok hen zelfs te lijf. Het
t eindresltltaat was datToon wist te ontkomen.
Zijn vrijheid was echter van korten duur wa.it
Toon werd gehaald en voor dit feit veroor-
tlpeld .
. Intusxchen wen; Toon door collega's vert-a-

_I~en en Kreeg hij zich voor een brandstichtings-
geval te verantwoorden. Er schoot hem niets
anders over dan te bekennen daar de twee an-
dere verdachten een volledige bekentenis had-

! den af.ge1egd en Toon voor dit feit dus toch
,veroordeeld zou worden. En zoo werd Toon
l/voor nog andere gevallen verraden en dus
! baatte ontkennen verder niet. Toon begreep

~

dat zijn rijk nu ten einde was en dat hij toch
zijn maxiI.numstraf zou krijgen. Wat kon hij nu
beter doen dan een volledige bekentenis afleg-
g,en? Bekende hij alles, dan was hij ineens
overal van af: Verzweeg hij wat en zou het
later aan het licht komen, dan zou hij opnieuw

I gearresteerd worden en opnieuw veroordeeld

l worden. Hij achtte het dus het beste om alles
ineens te bekennen en dat deed hij dan ook, al
kan men begrijpen, dat hij het slechts met
groote tegenzin heeft- gedaan. '

Wat hij precies bekend heeft, is zooals wij
reeds Dinsdag schreven, niet bekend en zal ver-
moedelijk ook nooit bekend worden, tenzij bij
-de terechtzitting. Toon zal voor enkele over-
vallen gestraft worden en daarvoor zal hij wel
de maximum straf krijgen.

Peer de Bie naar Oss.

Toon de Soep was een beste vriend van Peer
de Bie, de Sijp en den Brus. Dat waren zijn
vaste "m-aten." Het gevolg van de bekentenis
van Toon was, dat daags daarna ook Peer de
Bie naar Oss werd overgebracht om in de ka-
zerne nogmaals aan den tand te worden ge-,
voeld, 'Met Peer is het nog iets ergers.
'Peer, die als vader der misdadigers te boek

staat, en "zijn leerlingen steeds het zwijgen
heeft geleerd" kan men natuurlijk niet zoo ge-
makkelijk tot een bekentenis brengen. Maar de
bewijzen zijn zoo sterk tegen hem, dat ook ont-
kennen hem niet zal baten. Ook Peer zal zijn
straf niet entlocpen. Of hij tot een bekentenis
zal komen is nog een open vraag, doch wij ver-
moeden, dat ook hij den wijsten weg zal kiezen
en na enkele dagen weerstand te hebben gebo-
den, zijn geweten zalontlasten en een volledige
bekentenis 'zal afleggen.

Waar zaten de kippen?

Een tijd lang hadden het de bendeleiders
speciaal op kippen begrepen. Schier geen na-cht
ging voorbij of er werden hier of daar kippen
ontvreemd. Dikwijls waren het heele partijen,
die ineens werden meegenomen, zoodat men
xich ging af'vragen hoe al die kippen ineens
konden worden vervoerd. Dagelijks geschiedde
aangifte bij de politie, terwijl er nog velen
waren, die het in het geheel niet aan gingen
geven, overtuigd als zij er van waren, dat zij
toch nooit meer terecht kwamen.

Thans nu men nagenoeg alle misdadigers
achter slot en grendel heeft zitten, gaat men
zich afvragen, waar al die kippen bleven. Op
de eerste plaats moesten zij een veilige plaats
hebben waar zij ze des nachts konden bergen,
daar zU ze natuurlijk wel nooit mee naar huis
zullen hebben genomen, daar zij tevoren wis-
ten, dat b~i hen het eerst huiszoeking zou wor-
den verricht. Er moesten dus personen zijn
buiten het eigenlijke mi llieu, die die voor hen
bewaarden. Indirecte medeplichtigen dus .... Wie
het waren zal nog worden uitgezocht. Een an-
dere nog onopgeloste vraag is, wie al die kip-
pen aan den man ging brengen, want ook dat
deden de meesten niet zelf. Ook zij waren in
zekeren zin medeplichtigen, daar de opkoopers
natuurlijk goed geweten hebben waar de kip-
pen vandaan kwamen. Het zoeken is thans ook
naar hen. Dat nog verrassende onthullingen te
wachten staan is zeer zeker een feit.

Wi~ wisselde het geld?
Het zou ons te ver voeren om al de overval-

len en inbraken nog eens op te halen. Men
weet "echter, dat er ooit "kraken" werden ge-
pleegd, waarbij heele bedragen werden gesto-
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NA DE VERI(IEZING.
Oss heeft voor den gemli1enteraad gestemd. Er

!is druk gestemd. Waren in 1931 uitgebracht
5205 geldige stemmen, bij deze verkiezing be-
droeg het aantal geldige stemmen 5945.

Wanneer we den uitslag overzien valt het
eersta op, dat de R. K. S. P. ongeveer 300 stem-
men achter blijft bij de verkiezing voor den ge-
meenteraad in 1931.

In 1927 behaalde de R. K. S. P. 3458 stemmen,
in 1931 klom het aantal tot 3798, terwijl bij de
jongste verkiezing het stemmenaantal bedroeg
3418. Dus een merkelijke achteruitgang. Met
het gevolg, dat de R. K. S. P. slechts 9 zetels
krijgt, tegenover 12 zetels in 1931 en 11 zetels in
1927. De R. K. S. P. moet dus 3 zetels afstaan aan
de dissidente partijen. . •
De katholieke arbeiders zijn met een eigen

lijst buiten het verband der R. K. Staatspartij
uitgekomen en wisten het aantal stemmen te
brengen op 823, waardoor twee arbeiders een
zetel in den nieuwen raad zullen bezetten.

De K. D. P. heeft een zetel gewonnen. Zij be-
haalde 569 stemmen, welk getal aanmerkelijk
minder is dan bij de verkiezing voor de Pro-
vinciale Staten.

De protestantsche-loodsche partij wist het in
1927 te brengen tot 496, in 1931 daalde dit cijfer
reeds tot 399 en bij deze verkiezing werden
slechts 361 stemmen behaald.

De gestadige groei van de S. D. A. P. geeft te
denken, al heeft de crisis hier een groot aandeel
in. De S. D. A. P. verkreeg in 1927 slechts 320
stemmen, welk getal in 1931 aangroeide tot 649
en bij deze verkiezing klom tot 774 stemmen.
Voor een katholieke plaats als Oss is dit aantal
veel te hoog.

Niet alleen valt het te betreuren, dat de R. K.
S. P. drie zetels heeft verloren aan de dissi-
dente partijen, meer nog te betreuren valt liet,
dat in de R. K. S. P. zelf de eenheid zoek is ge-
raakt. Als de candidaten, die met voorkeur-
. stemmen zijn gekozen, hun zetel zullen bezetten,
heeft de partijdiscipline in de R. K. S. P. afge-
daan. Door met voorkeurstemmen te werken is
de tegenwoordige wethouder, de heer P. Cre-

e: tners, niet gekozen. Velen In PSI' zulle):'! m€'t 011S
dezen aflool;O'betreuren.

De verkiezing heeft nogmaals duidelijk aan
het licht gebracht, dat vele kiezers het met .de
Ielding in de partij niet nauw nemen. En zoo-
lang niet oveereenkomstig de Ielding bij de ver-
kiezingen wordt gehandeld, kan van de. partij
geen kracht uitgaan niet alleen, maar geeft dat
alles aanleiding tot onderling gekrakeel. En
waar de eenheid van streven. in de, partij zoek
is, daar is het ook gedaan met het krachtig naar
,buiten optreden.

In een plaats als' Oss, die overwegend katho-
liek is, moest de R. K. S. P. een krachtige af-
deeling hebben, moest deze partij in den raad
een overwegenden invloed hebben, maar do~r
het dissidentisme, door persoonlijke eerzucht
wordt die kracht gebroken en zal er van een
leidenden invloed op de gemeentezaken geen
sprake zijn. In feiten telt de R. K. Staatspartij
6 leden, wijl de 3 candidaten met voorkeurstem-
men bij royeering niet meer als lid der Staats-
partij beschouwd worden. Zoo kan het geval
zich voordoen, dat bij stemming over een of an-
dere gewichtige kwestie de R. K. S. P. alle an-
dere -Ieden tegenover zich kan vinden. De een-
heid onder de katholieken is zoek en juist de
eenheid moet in onzen tijd gezocht en bewaard
;worden.

Laten we hopen, dat de uitslag der verkiezing
een aansporing zal zijn om de afdeeling der
R. K. S. P. grondig te herzien. Trachten we de
eenheid, welke hier verloren geraakt is, te her-
krijgen.

Stadsnieuws.
RECTORALE PATERSKERK.

Zondag, 3'1) Juni, na den middag om 3 uur Con-
gregatie en om half 5 Lof met preek. •
pinsdag, feest van O. L. Vr. Visitatie, is een

volle aflaat te verdienen. Om half 8 wkd. voor
de vereerders van den H. Antonius, die door hun
offertje da.artoe hebben bijgedragen; na de H.
Mis vereenng der relikwie; om 8 uur gezongen
H. Mis.

Donderdag Om half 8 wkd. voor de vereer-
ders der H. Teresia, die door hun offertje daar-
toe hebben bijgedragen; na de H. Mis vereering
der relikwie .en 's avonds om 7 uur St.: Teresia-
lof.

Vrijdag; eerste Vrijdag der maand, gewijd aan
de vereermg van Jezus' Goddelijk Hart, is een
Volle aflaat te verdienen; om 7 uur gez.· H. Mis;
om 8 uur generale H. Communie der schoolkin-
deren en's avonds om 7 uur Lof -ter eere van
het Goddelijk Hart.

Zaterdag om 9 uur gezongen jaardienst voor
den heer en mevr. Jurgens-Jansen; 'savonds om
7 uur Lof met processie ter eere van O. L. VI'.
van het H. Scapulier.

A.s. Zondag collecte met open schaal voor het
nieuwe orgel, die dringend wordt aanbevolen.

AARDAPPELTEELTVERGUNNING.

Dinsdag 2 Juli, van 9 uur tot ha]f 11, zal in
het Conferentiehuis te Oss voor den laatsten
:maal gelegenheid bestaan voor het afhalen van
een te~ltvergunning voor aardapp~len. Een
ieder die dus meer dan 5 A. land met aardappe-
len heeft geteeld, wordt aangeraden Dinsdag
a.s, te kornell. Het Is voor de laatste keer,

:1111111111111111111111111111111111111111111111111111.11111111111111£:- -- -§ De Brigade der Koninkl. §
- Voor het ·geh'oud<enexamen van den 3. en
§ Marechaussee wordt heden ~ 5-jar'jgen cursus van hovengenoemde school,
::: ::: had Dondecdagaeond in hert pahona.at St. WH-~_door H. M. de Koningin ~_hlhl'ord'l1s de oUi,deele uMl'cik1n.g der diplo-

ma's pûaats, '
E_ ten paleize op Het Loo E_ Naast de d,irreCJteur,de eer.w . frater Edwardus
_ _ en de Ieeraren der school merkten 'wij- k - ondermèer ' on de eerw.. Irater Accatlus,~ toegespro en. 5 directeur van .t'het "St. NQ'C9'}<aas"InsHtull't, de
:: :: edelachtb, heer- J. v. Enp, Ioco.burgemeestec,
- De 'Brigade der Kon. Marechaussee zal - de :lreei'·enH. Mas'eland en Th. v. Grunsven resp.
- heden Vrijdagmiddag door den Districts- voorzitter- 'en secret~ri'S van de R. K. MiÏ,d,d'en-

slta,n.dsvere'enigi,'ng, onder wier auspäolën ge-
kapitein Jhr. G. A. Bowler uit Nijmegen noemde school wer'klt, 'Îlerwija ook de groot
ten paleize op Het Loo aan H. M. de Ko- industdeën ·N.V. Organon, N.V. Hm',Lo'g's fa-
ningin worden voorgesteld. brieken en N.V. Gebr. v. d. Berg's Kon, fabrtie.
H. M. had den uienscb: te. k ken waren ,"e'rte,ge!1'WoON1ilgdresp. door de

ennen ge- heeren D. de V.r:ies, J. C. Wbllernse en !L. Gar-
geven de kranige mannen van het korps pay, V:a:n den heer Th, Deunk ails vertegen-
toe te spreken. '. woordilg~r der N.V •. Zw:a~e,nlber,g's f'ahrieken

\'18.S he:I'l·Chif: van verhind'er,mg Ingekomen.
- Na afloop daarvan zat de Brigade; De direlCteur, de ~e,rw. fraber Edwar-dus,

waaraan opperwaèhtmeester v. d. Beek opende de hijeen>koms1t trne:t een woord van
- uit Uden wordt toegevoegd, voor H. M. welkom t10t alBe aallwezrÏgen, speciaal tot die

industr-ieën, van wien steed'S 'n warme beëang,
de Koningin deîileeren: steN,ing voor het werk van deze school uilt-

Vooruiaar een zeer hooge eer, die het gaai. T,Q!t,zijn gen'oegen heeft spr. dit meerrna-
korps heden te beurt valt. len mogen constatee,ren, wanneer rnen voor

eveniue'ele 'emp'loovees bij hen kwam aanklop-
(Reeds Dinsdag .aatt ons Kantoor ge- pen en wa'a'l.'mede hij, dank zij het nuttige

_ bulletineerd). ~_ werk der s'Clho'o<l,meestal bevredigend kon
ddenen.

;;JI III I 111111nm III II II II II III II IJII III III ummmnunu 1IIr. Sp,reker doa,n:kt vervolgens de ~ee,l'aren, d'ie
I . . in 4et 3Jf,ge}oopen [aar .. w,ede,;,om hun beste

.~. I~ -t tl>:,r~c:lJ,-tengaven en twiirelt naet of ook in de
• to t'oe'kloms1tzuûlen 'zjj, dat met evenveel ambitdeWeer een arrestatte en weer blijven doen.

• Op het bestuur- van den R. K. M'idd·ens:t'ands.een bekentenis, bond doet SIPt: een !be_r,oepom wai meer animo
, t,e wekk,en blJ .gega.dlgden voor het bezoeken

OUD BRANDSTICHTINGSGEVAL van deze school, want het zou te hetreuren
TOT KLAARHEID. GEBRACHT. zijn, wanneer- in yerhand rnet de hezui nágings-

maatregelen het IleerMngen getal te kllei n zou
wor-den om nog subsid,ie te behouden, en wan-
neer deze uHMijift, is ook de bestaansmogelijk-
heid der school ¥erloren.

Zich tot de leerlingen. wendende, houdt spr.
een algerneene besc!houwing 'Over hei gemaakte
werk, dat van dien aard was, dat 'er van de 11
leer}ling'en van d'en 3.}ar.j'gen cursus een moest
worden a:fgew,ez.en, hetz;een 'naar verhouding

§ De talrijke arrestaties, die in de laatste we-
ken door de Kon. Marechaussee zijn verricht
worden thans vervolgd door zeer vele arresta-
ties' door de ·gemeentepolitie. Enkele bladen
hebben gemeend de acti viteit der gerneentepo-
litie in twijfel te 'moeten trekken. De arresta-
ties, welke door haar echter de laatste week
zijn verricht hebben" ~ter eveneens groot op-
zien gehaard. Wedero.heeft zij thans een oud
brandstichtingsgeval tot volledige klaarheid
gebracht door. de arrestatie van H. van den E.
huisvrouw van R.· uit de Waterstraat.

Op Maandagmorgen 10 uur 1934 brandde in
de Waterstraat door onbekende oorzaak de WOO'
ning af van genoemde vrouw. De brand was
ontstaan op den. zolder en werd ihet eerst be-
merkt door voorbijgangers, die de vrouw, die
nog niets bemerkt had, gingen waarschuwen ....
Spoedig verscheen de pla~e1ijke brandweer
die echter wegens gebrek aan water machte-
loos stond tegenover de vuurzee, Ook de ge-
meentepoldtie "was .zeer- spoedig ter plaatse en
was getuige dat enkele petroleumbussen naar
beneden. kwamen gevallen. De politie hield
hierop de zeer vele toeschouwers op een be-
hoorlijken afstand, zoodat niemand het bran-
dende perceel kon naderen. Met behulp van eed
brandhaak haalde de gemeentepolitie er de
bussen uit. Dit was voor haar aanleiding om
vrouw van .R. v. d, 1::. aan eenrstreng verhoor
te onderwerpen, hetgeen echter geen resultaatopleverde. . ..,. , .
De zaak werd echter steeds in de' gaten ge-

houden en. zoodoende verkreeg de politie in de
laatste weken aanwijzingen, waarop zij zich
verplicht achtte genoemde vrouw opnieuw te
arresteeren en aan een stren'g \erhoor te on-
derwerpen. Na eenigen tijd door Inspecteur
van Kernpen te zijn ondervraagd, bekende zij
den brand te hebben gesticht met debedoeling
zich aldus van de verzekerings penningen in'
het bezit te stellen. . . . 411
. Zij werd op het .politiehureau in . aJ."Ife~tge-
houden en daags daarna naar 's-Hertogen-
bosch o_v~rgebracht om te worden geleid voor
den Officier- van .Justitie.
En nog steeds· zijn meerdere arrestatles te

verwachten ..:.. ~

CONCERT K. V~.A.

§ A.s. Zondag hoopt de Hannonie K. V. A.
haar 2de concert te geven op den Heuvel. Aan-
vang 8 uur.
Onderstaand programma zal len gehoore

worden gebracht:
Marsche Vieux, Camarades, C. Teike,
Ouverture Poëte et Paysan, F. van Suppé,
Wals Mondnacht auf der Alster, Oscar Fetras.
Fantasie Ottilla, .G. Verdi.
Marsche Deutschland Waîîenere, Blankenburg.
Fantasie !La Traviata, G. Verdi.
Henselmänche's Wachtparade.
Finale. '

GESLAAGU.

Voor het examen boekhouden Voor de ver-
eeniging van Leeraren te 's-Bosch zij.n geslaagd
onze stadgeneeten J. Swaans en van Grunsven.

S. D. O. C.

§ Hedenavond om 8 uur vergadert de ver-
eeniging S. D. O. C. in de Korenbeurs.

GEGUND,

§ Het beuwen van een woonhuis voor G.
Zwiers alhier, onder architectuur van den heer
P. M. van den Akker, is bij onderhandsche aan-
besteding gegund aan de aannemers Van Lier
en Buys, alhier.

J. A. de Reus
Architect

Ridderstr.24
OSS
Telefoon 155

EINDEXAMEN R. K. HANDELS.
AVONDSCHOOL.

PROFITEERT
VAN DE

lOME R
UITVERKOOP
LEEST ONZE HUIS-AAN-HUIS
VERSPREIDE KOFA-COURANT!

Elke' avond "\Vorden
on.ze .étalages· met schreeu-
wende kOOpjes bijgevuld '! %

toch .e'en mooi 'l"ellll'Itaaif:beteekende. Ook de
leeclingen van den 5-j-ari,gen cursus, waaron-
der er :twee waren die inmiddels het offirCie·elle
practijkdäploma .hadden behaaëd, hadden voor
het grootste deel Inet gunstig gevolg aan ,het
examen deelgenomen, zoodat aan 5 van de 7
Ieerflngen (het einddiploma :Ji1onworden uit-
gereikt. .
Hierna verleende spr. het woord aan den

heer HvMaselarïd, -vooreltter der R. if,.. Midden-
st~ndsvereeJ).iging, die gaarne van oe gelegen-
held. gebruik maakte, om naast een woord van
gelukwensch, de directeur en zijn staf dank te
brengen; voor de wijze waarop zij zich geheele
avonden hebben gegeven om de jongens de noo-
dige kennis bij te. brengen, dat hun thans een
diploma kan worden uitgereikt.

Spr. betreurt het zeer, dat er in middenslands-
kringen voor .deze school nog niet die belang-
stelling bestaat, welke zij verdient, en de meeste
leerlingen uit andere kringen de school bezoe-
ken. Er is echter toch eenige kentering waar te
nemen en wordt er door de middenstanders in
den laatsten tijd toch meer belangstelling ge-
toond, die spoedig daadwerkelijk zal blijken.

Spr. geeft gaarne de toezegging dat het ge-
heele bestuur zich hiervoor speciaal zal beijve-
ren, daar ook zij het zeer zou betreuren, wan-
neer tengevolge van te weinig deelname de
school zou moeten worden opgeheven.
De geslaagden wenscht hij van harte geluk

met het behaalde Succes en spoort de anderen
aan, niet bij de 'pakken neer te zitten, maar met
nieuwen moed weer aan den slag te gaan om
een volgende keer met des te beter resultaat uit
het strijdperk te treden.

Vervolgens gaat hij over tol het uitreiken der
diploma's die behaald werden voor de 3-jarige
cursus, door de jonge heeren A. de Vries, J. v. d.
Geer, Fr. Govers, J. v, Buren, J. v. Nuland, A.
Goossens, W. v. Ballegooy, F. Ulijn, T. Bouman
en J. Roelofs.

Voor de 5-jarige cursus door v. Orsouw, C. v.
d. Heuvel, A. v. Bergen, A. v. Grunsven en Jos.
Swaans, '
Tot slot spreekt de edelachtb. heer J. v. Erp,

n .mens bur-gemeester Pleegrnakers een
woord van lof en dank tot den directeur- en
leeraren, die wederom getoond hebben, dat hun
geen moeite te veel is om de jongens de noodige
ontwikkeling te verschaffen en hun den weg te
wijzen om in deze moeilijke tijden iets te pres-
teeren, waarop zij kunnen voortbouwen. Spr. is
er dan ook van overtuigd dat de R. K. Handels-
avondschool steeds op den vollen steun van het
gemeentehestnm-, voor zoover zulks in haar ver-
mogen Iigt, zal kunnen verheugen.
Ook de leerlingen, die het geluk hadden hun

DE GEMEENTERAADS·
VERI{IEZINGEN EN ....

~,DESTAD OSS".
§ :\Ieer dan ooit hebben ditmaal de gemeente-

raadsverkiezingen in het teeken van algemeerie
belangstelling gestaan. Reeds vanaf den aan-
vang der voorbereiding is er van zekere zijde
actie gevoerd om de belangstelling op te wek-
ken en tot nieuw bloed aan te sporen. De ver-
gaderingen van de R. K. Kiesvereeniging wer-
den drukker dan ooit te voren bezocht, wat ·tot
natuurlijk gevolg had, dat ook de andere 'par-
tijen zich meer gingen roeren.
De laatste dagen was het ongewoon kalm en

zooals de volksmond dat pleegt te zeggen: het I
kan de stilte zijn, die den storm voorafgaat.
En zoo was het inderdaad!
Toen de klok 5 uur geslagen had, Woensdag-

middag en de stemming dus beslist was, begon
"De Stad Oss" de belangstelling te vragen voor
den uitslag daarvan. En zij deed dat groet-
steedsch; de bekendmaking had plaats door
middel van de microfoon. 't Begon met enkele
muzieknummers, waarvoor de geluidsinstalla-
tie van de Fa. Hendriks was opgesteld, die al-
gemeene belangstelling wist te trekken en al-
gemeen goed voldeed. Toen de eerste lijst bin-
nenkwam, de cijfers werden afgeroepen en di-
rect per bulletin werden bekend gemaakt, kwam
het volk los. Degenen, die meenden dat hier
alleen volk te trekken zou zijn als er een of
andere moordzaak behandeld werd, hebben het
glad mis gehad, Gelukkig begint het publiek
ook open oog en oor te krijgen voor zaken van
algemeen belang en voor dingen die ook den
meest onverschillige niet onverschillig kunnen
blijven. Het bewijs is hiervoor geleverd j.l.
Woensdag, toen vóór ons Bureau half Oss bli
wijze van spreken geweest is en genoten heéf'l"
van de vlugge en aangename manier, waarop
dit stemmenmateriaal werd verwerkt. De debat-
ten en kansenberekening tusschen de schette-
rende m);lj.iek door waren zeer interessant, zoo-
dat er ~ het stemmen werkelijk stemming
voor ons Bureau ontstond. .
Te ruim acht uur was een ied~' de hoogte

van den uitslag, die officieel no~est worden
vastgesteld.
Zoo heeft "De Stad Oss" weer niets achter-

wege gelaten om het publiek zoo spoedig mo-
gelijk van de voornaamste gebeurtenissen op de
hoogte te stellen. Van verschillende zijden
mochten wij vernemen, dat deze activiteit ten
zeerste wordt gewaardeerd en men algemeen
het gevoelen deelt, dat ons blad alles in het
werk stelt, om de lezers van een weekblad bui-
ten dit ook nog op andere wijze te gerieven.
Gaarne geven wij de verzekering dat op den in-
geslagen weg zal worden voortgegaan en naar
wij hopen, het succes ook steeds zich in stij-
gende lijn zal blijven bewegen. Een ieder, die
aanvoelt wat voor kosten en moeiten een blad
als het onze doet om zijne lezers te gerieven, zal
dat ook zeker gaarne willen steunen dool' een
geregeld ·abonnement. Geen dag gaa.t voor-oij of
onze lezerskring breidt zich uit; mochten er on-
der de lezers van dit artikeltje zijn die ons blad
nog niet geregeld ontvangen, zullen ook zeker
zij spoedig besluiten zich als geregeld lezer op
ons bureau te laten inschrijven. De kosten van
een kwartje per maand of drie kwartjes in het
kwartaal kunnen niemand weerhouden.
Moze de steeds groeiende activiteit van ons

blad het gewenschte succes opleveren. Wij blij-
ven paraat!

CAFE RESTAURANT "DE SCHUUR."

§ Het dóet ons genoegen te kunnen verrnel-
den dat den heer Nico van Ederen de exploita-
tie is opgedragen van bovengenoemde zaak. Na
de vorige exploitanten zal hij trachten nieuw.
leven in deze mooie zaak te brengen en wij ver-
trouwen dat het hem zal gelukken. Door prima
consumptie en prompte bediening zullen velen
daar weer een gezellig zitje vinden. Intusschen
hebben enkele vereenigingen toegezegd hun
repetitie's in "de Schuur" te houden.
Zaterdagavond heeft de heropening plaats Zon-
dagmiddag van twaalf tot half drie concerteert
er de bekende Ossche Symphonie onder lelding
van der; heer M. Ceulemans. Het zal er gezellig
druk zijn. De groote concertzaal leent zich .uit-
stekend voor uitvoeringen en partijen.
Wij bevelen een bezoek aan de Schuur ten

zeerste aan.

FEESTAVOND O. S. S.

Zaterdagavond acht uur komen de leden van
O. S. S. in feestvergadering bijeen in hun club-
lokaal.de Bruin, op den Heuvel.

Ook alle oud-leden en verschillende genoo-
digden zullen aanwezig zijn. \Vij komen hierop
nog nader terug.

ZWEMMEN.

§ Hedenavond half acht wordt in het gemeen-
telijk zwembad. een polowedstrijd gespeeld tus-
sc_ de Ossche poloclub "de Jleer" en de polo-
cU"_er Waalwiiksche Zwernvereeniging. .

De Ossche ploeg heeft zich, vooral in de
laatste dagen hijzonder- goed getraind, zoodat
eell spannenden wedstrijd verwacht kan wor-
den. Het is lang niet onwaarschijnlijk, dat de
Ossche ploeg een glansrijke overwinning zal
behalen. Intusschen kunnen wij een bezoek he-
denavond te zeerste aanbevelen.
Precies op tijd zal worden begonnen,

INHALEN
VERBODEN

Waar dit bord
staat (roode rand.

linker auto rood,
rechteraut~zwart)

mogen motorrij-
tuigen _ elkander
niet inhalen 1

werk met succes bekroond te zien, wenscht spr.
van. harte geluk en hij hoopt, dat zij zich zullen
beijveren om op den' ingeslagen weg voort te
gaan en spoedig in staat zullen zijn hun kennis
in praktijk te brengen.
. Hierna brengt Irater Edwardus een woord
van dank aan de sprekers en alle aanwezigen
voor de betoonde belangstelling, die naar hij
vertrouwt ook· in de toekomst bestendigd zal
blijven, en sloot hiermede het officieele gedeel-
te van dezen avond.

_----
(~r----~óut\ ~)

UIT DEN OMTREK.
ALEM. I De kassier, de heer N. Strik hracht een nauw-

keurig verslag uit over het afgeloopen jaar. Op
Fok- en Contrulevereeniging Nooit Gedacht" het einde van 1934 bedroeg het aantal leden

" . 156. R!-lim f 13.000 was op de spaarbankboekjes
Dinsda€tlvond hield bovengenoemde vereeni- meer 'ingelegd dan afgehaald. .

•ging haar tweede jaarvergadering op 't pakhuis Als Iid van den Raad van Toezicht werd
van den Boerenbond te Maren te 8 uur n.m. herkozen de heer 1\1. Geurts. Voor .. de vacature
Aan 't jaarverslag ontleenen we, dat de veree- ,:an wijlen den heer Th. ~. Ver dijk, werd als

niging 16 leden telt met 72 koeien, vorig jaar 14 Iid van den Raad van Toezicht gekozen de heel"
leden met 74 koeien. Er werden 60 melklijsten P. Wouters.
opgestuurd en goedgekeurd 't gemiddelde vet- Op voorstel van het Bestuur werd goedge-
gehalte hiervan bedraagt 3.34 pct. . .' . ~onden van de winst tt;Jtaal f 170 uit te keer~n
De inkomsten hebben bedragen f 549, de uit- ,o?r de volg~nde doelei_nden: Bo~renb~nd f..oO,

gaven f 464.25, alzoo ellP batig saldo van f 85.49. Wit-Gele-Kruis f 50, Stierhouderf f 20, Vrtiw-
De contributie welk"!!!"'t vorig jaar f 5.- per Landstorm f 20, Jonge Boerenstand T 15 en de

koe en per jaar bedroeg werd nu vastgesteld op R...K. Landbouwschool te St. A:nthoms flO, ter-
f 4.-. . ~lJI f 103 zou worden gestort m het Ondersten-
Er werden in '1: afgeloopen jaar twee hoofd- mngsfonds voor noodlijdende boeren en tuin-

controles gehouden, waarvan rapport werd uit- ders, . .
gebracht. Mocht het Hoofdbestuur uit Eindhoven met
't Aftredend bestuurslid C. Toonen werd met de eers~e ver.deeling. voor diverse vereenigin-

algemeene stemmen weer herkozen. gen of tnstellingen met accoord gaan, dan zou
Daar Alern van de rest der gemeente is afge- het heele bedrag, gro.ot f ,273, voor het Onder-

sloten door 't verleggen van de Maas en de steumngsfonds beschikbaar worden gesteld.
schepper-controleur in Alem zit, werd besloten
om ook over de Maas een hulp-schepper aan te
stellen. Besloten werd tevens om de voorge-
schreven boete voor 't niet bijwonen der jaar-
vergadering, ditmaal niet op te leggen, gezien de
zeer drukke werkzaamheden waarvan de leden
zich niet kunnen losmaken.
Bij de rondvraag kwam weinig ter sprake,

zoodat de voorzitter deze geanimeerde doch
slecht bezochte vergadering te ongeveer kwart
over negen sloot.

CIDJK.
Eerste H. l\<Iis.

Onze oud-dorpsgenoot, de weleerw. pater Jan
Ebben S.V.D., zal op 21 Juli a.s. In de parochie-
kerk van den H. Martinus zijn plechtige Eerste
H. Mis opdragen.

Dus niet, zooals we aanvankelijk meldden, op
7 Juli a.s,

BERCHEM.
"De Zwaluw".

De P. D. V. "De Zwaluw" hield 'n wedvlucht
vanaf Montargis, afstand 475 K.M.
Aankomst 1e duif 2.57.15 uur.
De prijzen vielen: le en 3e pl'. L. v. Hintum;

2e pr, P. v. Deutekom; 4, 7, 15 A. Bokmans; 5,
iO F. v. Erp; 6, 8, 11 W. Kempkens; 9 J. v. Ra-
dijnen ; 12 A. de Louw; 13 J. Megens ; 14 H.
Sijnen,

DOOR AANSCHAFFING VAN EEN GEHEEL

NIEUWE INSTALLATIE
VOOR ONZE ONTWIKKEL- EN AFDRUKINRICHTING,
ZIJN WIJ IN STAAT HET ALLERBESTE UIT UW FILM
TE HALEN. - VERTROUW ONS DAAROM GERUST

UW FILMS TER AFWERKING TOE.
ROLFILMS IN DIVERSE SOORTEN EN PRIJZEN.

FOTOHANDEL KUIJTEN ASTERSTRAÁT Soss.

BEUGEN.
Vergadering Boerenleenbank.

Onder voorzitterschap van den heer J. 1\L
Barten, hielden de leden der Boerenleenbank
hun algemeen-, jaarvergadering.
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geldt voor de gemte~tearbf'iders: niet voor de I Tijdens de ontvangst ten gemeentehuize zul- I, Bij·Rheumatiek Jicht en Ischias
arbeiders uit de werkverschaffing. le~ .de ll1ullekgell'lsch?pen gezamenlijk onder . ,

Het lid Koeken .zegt dat er toch 30 cts. is af- leiding va!"! d.en heer Caslenmi ller, onderdlrCC'
1

pijn in de gewrichten en ledematen, werken
gehouden vorige week. teur der Jubileerende harmonia, den Raven- Togaltabletten snel 'en zeker. Onschadelijk '<Dor

In Berghem betalen ze nog maar 12 cent steindschelll feesHtmarsAchbwI tvoeren, 'Gen product maag, hart en nieren. Duizenden dit- door
premie. van en .ieer . v. ee en, Tilburg, directeur pijnen geplaagd werden verkregen door Togal

De voorzitter leest het betreffende schrijven. van ..Oefening Baart Kunst". In het trio van weer het genot van ~en goede gezondheid!
Het teveel dat vorige week is afgehouden zal dezen îeestrnarsch is verwerkt de melodie van Neem in Uw eigen belang een proef, maar sta
worden terugbetaald een populair Ravensteinsch liedje bestaande er op, dat U Togat krijgt! Togal is het goed-

Hierna volgt sluiting met den christelijken uit 12 coupletten en aanvangende l~et "Ik ging koopste : omdat he! werkelijk helpt. Bij alle
groet. van Ravenstein, die piek, piek fijne stad." - apothekers en drogisten verkrijgbaar in flacons

Daarna gaat het in optocht door de stad naar vim f 0.80, f 2.- en kuur f 8.75 + O. B.
het feestterrein, gelegen in den doolhof en ter
plaatse bekend als "het Laantje", een uitgele-
zen, lommerrijk terrein.

De harm;~nie op~nt het festival met: "Vieux. uit Uden, die thans ingesloten is in het Huis
Camarades en "Em morgen, ruittag abent in . van Bewaring te. 's-Bosch.
Wien", '

Op het terrein zijn verdere diverse attracties.
Door het festival-comité is, naast de verzor-

ging 'v'an eigen belangen, al het mogelijke ge-
daan om aan de wenschen van het bezoekende' Zaterdagavond ia~ de plechtige herdenking
publiek tegemoet te komen. . ~ en hernieuwing der mtronisatie van het H. Hart

Ravenstein ,sta,at, me! zijn gemoedeli}kehevol- door klokkengelui worden aangekondigd. Zon-
king be-kend als gezellig te kunnen feestvieren; dagmorgen algemeene H. Communie. De inten-
moge ook dit muziekfeest naar wensch slagen. tie luid.t:. de vereering van het H. Hart in de

EucharIstIe. Om 10 uur plechtiO"e Hoosmis ter-
wijlom 4 uur de groote bloe~enh'utde 'door
Vegh.el's katholieke ver~enfgingen en plechtige
.hermenWlllg der ·llltrolllsatie. Men wordt ver-
zocht te vlaggen! De stoet die aan de bloemen-
hulde deelneemt bestaar uit 42 groepen. .

Tijdens het hevige onweer dat gisternacht
van Dinsdag op Woensdag boven Cuijk woedde,
sloeg de bliksem in de woning van den heer Th.
Janssen, in de Grootestraat. .

De brandweer was spoedig met de motorspuit
ter plaatse en pakte het vuur flink aan, waar-
door ongetwijfeld een groote ramp werd voor-
komen. Het perceel heeft veel waterschade be-
komen.

In verschillende huizen in het dorp werden
electrische lichtpunten door den bliksem ver-
nield. zonder echter brand te veroorzaken.

Onweer.

Gemeenteraad.

Duivensport.

Zondag hield de postduivenvereeniging "De
Postduif" 'n wedvlucht vanuit Chataurout, af-
stand 635 K.:\!.
De duiven werden gelost Zondag 6.35 uur;

aankomst 1e duif om 8.30 uur, laatste duif
Maandag 10.45. De prijzen werden behaald als
volgt:

1, 4, 6 r. Werten; 2, 9 Jos Ekstiin; 3, 5, 7, 8
G. Janssen; 10 H. Kreijtz. Eerste koningspoule
P. Werten; 2e koningspoule Jos Ekstijn. . -

N. V. Bauque de Placements
HypothécaÏres

Hypothecaire Beleggingsbank
(Onder Regeertngstoeztcht) ,

ANTWERPEN

SPAABBANY 3%, met
3 mud. opzeg. 3.25%

Verdere inlichtingen bij den Heer
J. G. M. v. d. HOVEN te 08S, Tel. No. 21.
Buiten kantoor BERGHEM, Telef. No.5.

H. Hart-hulde.

KERKDRIEL.Bedevaart.

Aardbeien.In een vergadering is door het bestuur der
Graafsche Processie' besloten dit [aar eer» bede-
vaart te houden naar O. L. Vr.· in 't Zand 'te
Roermond. Datum van vertrek zal eerstdaags
worden bekend gemaakt. .

"Oranje Agatha". . De ~ardbe'Îenteelt in onze gemeente is d~t
Jaar uitstekend te noemen. De opbrengst IS
zeer groet, Den gansehen dag zi~t men de pluk-
kers,. groote en kleine in de il.~rdbeienvelden
bezig.' .

Zelfs de kinderen kunnen hierbij de ouders
van groot nut zijn en met rappere vingers dan
waarl!?ede ze vaak in de s.ch?OI de pen hantee-
ren ZIJn ze bezig om de kistjes en mandjes vol
t~ plukken. Als de goede prijzen zich eenigen
tijd handhaven, zal het gel~kkig voor vele ver-
bouwers een goede teelt zun, REEK.

Op het groote schietconcours te Aalst bij
Eindhoven behaalde de scherpschutterij "Oran-
je Agatha" een 7-tal mooie prijzen en wel: 2e
Koningsprijs vrije hand; 4e en 5e extra aan-
bieding (2 x 12 punten); 1e en 2e personeele
prijs vrije hand, Koningskruis vrije han den
eer e-teeken vrije hand.

Zondag zal door de schutters worden deel-
genomen aan het groot concours te Rijen bij
Breda.

HAPS.
Burgerlijke stand.

Geboren: P. d. v. A; Hendriks Pluk. - Alb.
d, v. C. van de 'Weem-van Houdt. - M. d. v· C,
Arts-van Dinther, - J. z. v. P. Broeks-Thelo-
ren.

Ondertr.ouwd: J. Donker 30 j: te Gennep en
A. Verbeeten 26 j. te Haps.

'1\-----
MAnEN.

Ver .;adering Zuivelfabriek.Onweer.

. Dinsdag had/de [aarlijksche algemeene leden- .
Auto-ongeval. v.ergadering plaats van. de Coöp. Stoomzuivel-

fabriek St. Donatus .alhier. .
Naar we vernemen J:Iad Dinsdagmiddag _ De rekening en verantwoording over het af- . De raad der gemeente Veghel kwam op ~5

de ~~ste,la>ut,o van "Het HUisgezin" he,t ongeluk geloop~n hoekjaar 1,934, waar;van alle leden een .Juni in .een openba. re v.ergadering hijeen ...
nabij de .l. K. Kerk t'e Maren in een sloot te Hfs.chnft thUIS ontvingen, verkreeg de algemee- Voorzitter : F. C. y. Lith.

In den nacht van Woensdag op Donderdag rijden. Een nijver bij'tje .prof.iteerend van den ne goedkeuring der vergadering. " Secretaris: S. de Visser.
woedde hoven dez egemeerrte een hevig onweer. IP .oien zomerdag, was 111 de auto verriwaald Hieruit bleek, dat in 't afge.Ioopen jaar werden I Aanwezig: alle leden.
Omstreeks half twee kwam men tot de ontdek- en maakte het den ohauffeur ondoenllik mees- aangevoerd 2.592.819 K.G. melk met een gernid-] Ingekomen stukken: I?iverse goedkeuring·,s_b.è-
ki dtb d BOO d k bl k d t ter van het stuur te bJiJ·ven.' Enk'ele snijwonden deld vetgehalte van 3.197%. R d bitmg a er ran was. IJ on erzoe . ee c, a d Voor bereiding van 1 K.G. boter waren noo- sluiten van aa. s es UI en o.rn. betreffende
een schuurtje van F. Gevers in brand stond. De aan hand en gel-aat Moed, en hevdg . .De mede. dia 2'6.18 K.G. mel'k... huurverlaging .ITlIddenstandswoningen verkoop
blik s geslagen in een nagenoeg tegen dit ehauffeur- vlooe door de V(lOT~';,t in de droge " _ b t ein aan J A v dB' ..I sem wa " ., ..,. Wegens periodie'ke aftreding van de heeren van ouw err . ... r: roek en reke-schu rtje staanden boom waardoor dit in brand s.tlo.ot".Beiden bessaven zich in atler ijl met de .. . t crediet voor buits .u, ~ L. Zegers, -F. de Bruyn en A.. Janssen- en tel' ning-couran ,. . . ngewone uitga-
raakte. In een oogwenk stond 't in lichte laaie. Jll_ISi[111 Maren aanwezige arts Yap Tjong ult voorziening in de. vacature A. Jans werd~n ge- ven worden. voor ,k~nm~gevll~g aangenomeli. .
'T t d h I 'g doch er was nage Lith naar Zijn woninz vonr verdere behande- ~ vB' f d Hoofdingenie diers on was u bG' nwezi , - " kil zen : L. Zegers, A. Janssen,' A. v. d. Horst en . rre van en,. ur- trecteur van

. t . d " ~t e I'" Daar het lina. AI spo ediz was een reser"e auto uit Den ~ ~ d ROOk" t t t In Noordb bnoeg me s me. s aanw z O' ~ ~ • J. M. Vollenberg. en IJ swa ers aa ra ant te den
geheel uit stroo was {fJfétrakken, brandde het Bosch aanwezig om de nog overgebleven dag- Eene aanvulling van het HuishOUdelijk reg. Bosch, waarin wordt voorgesteld ~~n weg van-
als een fakkel. De hulp' die was komen opda- blad~n te bestemder plaatse te bez-orgen. Ge- lement waarbij het de leden verboden wordt af Sluis IV tot den zuweg naar ZIJtaart in be-
gen moest zicl1 bezig hQ;ll4en met het nathouden lukkag dus nog goed af'geloopen. melk ~an particulieren te verkoepen of af t~ heer en onderhoud over te dragen aan de ge-
van het strm>i,~ qak'Xran het woonhuis, dat • - leveren, werd goedgekeurd.. meente Veghel tegen een -afkoopsom van f 80.00
slechts op lf0I:'1ê.I1tafstand van de schuur stond. NISTELRODE. . Nadat, aan de led.~~'II,de toezegging w,erd ge- door het'Rijk aan de gemeente Veghel te bèt.a-
Het huis k'o:I!I;'.toch behouden blijven. Govers l daan, d.a~ .. ~l' het e:flop.,en Jaar nog eene len. Deze afkoopsom berekend naar 5 pct~· en
mag van gefit]: 'spreken. dat hij het er nog zoo i.tke n ~gen van Cll ca 7 cent per ge- 'naar aangenomen onderhoudskosten van f 400
goed afgebraçl;lt heeft. Op de Hooge Wijst werd GemeenteraadSl'ergadering.·~ -I'il~~"!" 1 .G. melk,'! werd-deze vergadering, per jaar. '" ...
e~n koe d% 'ip de wei. ·liep en eigendom was ~~ d~~ een vlot verloop had, met den gebruikelijken Burgemeester en wethouders stellen VOor be.:.t1 W. v. 1j3ia!el door h ~~melvuur getroffen § De Raad der gemee~lte Nistelrode K am groet gesloten. .' zwaar te maken tegen een rentevoet van 5 pct.

i:~dood. . .. Donderdagmiddag 6 uur III openbare vergade- d.~ar dit te hoog is voor den tegenwoordigen
. ~.;,. ring bijeen onder presidium van burgemeester tijd. Zij willen het percentage gesteld zien op

;:t; '[......... ~ F. J. Hochstenbach. Inkuiling. 4 pct. wat dan een verhooging van afkOOPsom
l.' -, f;'; HERPEN. Secretaris de heer Th. M.Tonies. beteekend tot f 10.000.-. Er wordt verder op

" ' ~ Afwezig: wethouder Smits en de leden van Dinsdag j.l. had alhier vo.or het eerst .e~ne gewezen dat de verbinding met het kerkdorp
<" .• :';{.:I/ Wit-Gele Kruis_· ';-..;;, Sandvoort en van Dijk. (De laatste is wegens inkuiling plaats van groenvoer, onder Ielding ·Zijtaart behouden zal blijven. De raad gaal ac-

'- '. ~ . kt hi d d) en aanwi.l·zinrl. van de heer Peters, Hoofd der . d' b~ ,Zie e ver In er . L db 'll I te Oss Naast verschillende coor met de gemaakte bezwaren van urgem.
'DOO~.stuur van het Wit-Ge e- rü De voorzitter· opent de Vergadering met den an ouwsc 00 ..' k d' en wethouders.a , .1' d d:'"f hr. groet. Daarna leest de secretarl's de notu- landbouwers en Jonge boeren was 00 me ewor ,t t, " 11 a.s. wc erom e geregen eid h Ad' d JE' k. . I'd tIt . hri h len, die onzewii zizd worden vastgesteld. aanwezig de technisc e viseur van en . enige versos en.gegeven ZI .,....S I e a en lIlSC' rijven van et ~ J ~ .r...oerenstand. Inaekuild werd, als eenejiroefne-

Wit-Gele KrUIS. u ~

D .. di . 't b I Ingekomen stukken. rning, het gewas van circa 8 Aren hoonen, wik-
eze vereenigmg re III e ang der volks- ken en tarwe onder elkaar.

gezondheid voor Herpen zoo'n weldadig werk
verricht, verdient aller steun en waardeering. Ingekomen is het jaarverSlag van het Roode
De contributie is in verband met de minder IKruis en Moederschapszv-ê er. dankbetuiging
gunstige tijden zoo laag mogelijk gesteld. Laat van de R. K. Blindenzorgvereeniging.
allen die nog geen lid zijn, een daad stellen van
christelijke naastenliefde en zich voor 1 Juli
laten inschrijven, om daarmede ook de minder
gegoeden te steunen. Na 1 Juli kan men alleen
lid worden tegen een belangrijk verhoogde
contributie,

HEESCH.

Schutterseoncours.

Ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan der
scherp;chutterij "Oranje Agatha op Lombok'
zal op Zondag 7 Juli a.s. een groot nationaal
concours worden georganiseerd. Niet ruinder
dan 45 fraaie prijzen worden verschoten, alle
welwillend geschonken door Kamer- en Staten-
leden en verdere milde gevers. Onder de fraaie
prijzen is ook een prachtige medaille, geschon-
ken door H. M. de Koningin.

Het feest zal worden geopend des middags
om half een door den Edelachtbaren heer J. v.
d. Mortel, burgemeester van Cuijk.

De samengestelde commissie is ons borg, dat
het concours naar wensch zal slagen.

Missietentoonstelling.

S. Petrus en Paulus en Zondag zal vanwege
de Missi~il.aaikring een tentoonstelling gehou-
den worden van vervaardigde benoodigdheden
voor de ~I~s,\ie. Zaterdag. na de ~.0~~l11is~wordt
de exposlhe·l.~eopend, die een kIJkJe~ vnlle
waard is wai1i de dames hebben in t - .Jaren
heel wat klaar ~maakt. " .

Aan de tentoohstelllng is een loterij verbon-
den, waarvoor diverse fraaie prijzen beschik-
baar zijn gesteld. D~Uit1"Oting der. prijzen heeft
plaats Zondagavond 6 uur. De tentoonstel-
ling is elken dag geope . tot's avonds 8 uur.

"

-----

. De verzoekschriften van Adr. Smits en A;. v,
-Dooren om gerege'ld in de werkverschaffing "te
worden geplaatst worden gerenvoyeerd naar B.
en W. ..
Het verzoekschrift van de secretaris-ambtena-

ren Nielen en van Pelt wordt niet behandeld.
Het verzoekschrift van P. Ketelaars e.a, .~e-

treffende de verlichting van den sandwes+op
het Middegaal bij ,Adr. Aarts wordt niet ingewil-
Iigd. .. .
Het bezwaarschrift van de N.V. Koopvaart,

tegen haar aanslag in het havengeld (bij wijze
van abonnement); wordt afgewezen.
. Het kohier der hondenbelasting 1935 wordt
ver-volgens vastgestel d.

~ .", ' 'Fot ledèn der -sehattingsoommissiie voor d'ç
Het ontslag van burgemeester Hoefn!lg.e_lse- :: Ip.komstenbel~s!~ng wegens vieriaarliiksche pe-

riodieke aftrèdirig worden herbenoemd de hee-
Bij Koninklijk besluit is, met ingang van 30 ren G. Donkers, G. v, Lieshout en Ant. Rath en

Juni 1935, aan den edelachtbaren heer A. J. H. in de vacature H. v; Zutphen die, niet meer voor
Hoefnagel, op zijn verzoek, eervolontslag ver- herbenoeming in.aanmerking wenscht te komen
leend als burgemeester der gemeente Schayk, werd benoemd de heer L. H. de Folter,
met dankbetuiging voor de' langdurige diensten, Tot leden van de' commissie tot wering van
door hem in die betrekking bewezen. schoolverzuim in de gemeente Vegbel werden

herbenoemd: H. J. Versantvoort, J. !,>',ielen,G. v,
d. Oever, M. v. Boxmeer, J. v. Lieshout, Th. 'Vin-
tel'S en P: J;'v~ Doorn. (Broeder Ov erste) ,

Voor het onderzoek van de geloofsbrieven van
de nieuw gekozen leden van den Raad worden
twee comrnissiën aangewezen. Bij monde van de
rapporteurs 'G: Donkers en B. Borigaerts wordt
geadviseerd tot toelating der leden, waartoe de
Raad besluit. .
Overeenkomstig het voorstel van B. en W.

worden vervolgens dp besluiten vastgesteld tot
wijziging van de gemeel1tebegrooting en be.
drijfsbegrootingen YOQr 1934 en 1935.

ROStlLEN•
Verhuring grond. "De Maliskamp".

Eerste H. Mis.

Hier ter plaatse hoopt op 28 Juli aanstaande
de weleerw. frater A. de Veer Assumptionist in
onze parochieker-k zijn eerste H. Mis op te dra-
gen. Ofschoon reeds in het voorjaar tot pries-
ter gewijd, is bet nu in verband met zijn stu-
dies te Leuven eerst mogelijk aan dit voorne-
men uitvoering te geven.

De inwoner van Lanen heeft niet kunnen koo-
pen, doch wil een perceel huren voor 20 jaar.

Het lid v. d. RAKT zegt, dat daar weer af-
stand van is gedaan.

Ook de heer \V. v. Dool:en wil grond huren
ad f 5.- per jaar, voor 10 J!lar.

Na eerrige discussie bes'\Uit de Raad het per-
'ceel voor 5 Jaar te \'rerl1Ui~n-mr:l1et gras, dat er
nog op staat voor f 2..50 te geven.

De gemeentebegrooting 1934 'en de begrooting
van het G. E. B. ondergaan enkele administra-
tieve wijzigingen.

De verordening van het vergunningsrecht
dient naar aanleiding Van een ministerieel
schrijven te worden geWljzictd. De nieuwe voer-
gestelde redactie wijzigin" ,~ordt door den raad
goedgekeurd. Het recht \~ordt op f 40.- mini-
mum gehandhaafd.

De politievereeniging "St. Michaël" heeft zich
met een adres tot den raad C1ericht met het ver- Op Maandag, 8 Juli e.k., van des voorm. 10~
zoe.k de. veldwachterswoning tel~f~nis~h .aan te 12 uur en van des nam. 1-2 uur zal in de ge-
slmten ill verband met de cnmmahteIt ten meente Schaijk in het Bondsgebouw de zitting
plattelande. . voor den h~rOOkvan maten en gewichten wor-

De VOORZITTER zou het gaarne zien. De den gehoud. .,.
kosten zullen nu iets hooger worden daar een .. .JIj~ _ •
technische verandering in de lijnen moet wor- ."
den aangebracht. , ,..,,.... 'UDEN.
Het lid VAN DUREN vindt het zeer nuttig. ¥ .
De VOORZITTER zegt dat de kosten van aan- ~.;. Ij J. V.

sluiting ruim f 50.- zullen bedragen. De voor- ~'~ .
deelen .zullen echter zeer talrijk ~.ijn. . terdá.g 29 Juni zal wederom de plech-
Het lid v,. d. RAKT zou eerst PrIJs .wIllen aan- ti aanneming plaats hebben van K. J. V.- en

vragen en. m de volgende vergaderIng een be- K. 'J. M.-i)I's. Voorstel tot beschikbaarstelling van extra-
slissing Willen nemen. '-, .., hulp aan werkloozen over 1935, houdende mede-

In principe is er de raad echter voor. , e • _. ~F·....:-.. deelirig dat het Nationaal Crisis-Comité een be-
Het agendapunt wij-ziging bouwverordening"...... Bur~lijke stand. drag beschikbaar stelt voor steunverleening in

wordt aangehouden tot de volgende vergadê- . den vorm van kleeding enz. tot 79 pct. in totaal
ring, aangezien nog meerdere wijzigingen moe- ,R.~boren: Joannes z. v. Fr. VI~sers en Cdhr. f 950, onder bedins, dat de gemeente de overige
tenten worden aangebracht. De voorgestelde. R'1l.ijl1lakers; Johanna d. v. Marhnus van . en 21 pct. geeft. , ,
wijziging der algemeens politie-verordening ~"i:lzen en G. M. Hendriks; Adrial~}ls z, v: ~Iar_bnus De raad besluit hiertoe met algemeene stem-
wordt door den raad aangenomen .. Het houden kift Verstegen en P. 'van der WIjSt; WJ~~em z, v: men.
van vogels in donker gemaakte kooien, zal v0O]r' ~.\<Iartll1~sG. Huvenaars en P. van Duiinhoven: Met algemeene stemmen wordt vervolgens
taan verboden zijn. ~. Albet-di na d. v. Antonius J. Ookhuizen en Anna beslo.ten tot wijziging van de verordening, rege-

Voorgelezen wordt nu een brief v~i'i'-1'îen heer :\1. P. SJ\>i~; Henricus z. v. Johannes van de lende het heffen van vergunningsrecht voor den
v. d. Ven, waarin deze mededeelt pér 1 JuJ.i.,-:r.s. Kandelihl' en Antonetta van den Hurk; Martinus verkoop van sterken drank in het klein, "< be-
ontslag te nemen als armnleester. z. v. Lambertus van de Beurcht en Cato Schef- treffende de redactie dier verordening, aan het

D~ S~~RETAR~S deelt nog rnsè.è\i~t v-d, Ven fers. . ... . bedrag der heffing wordt niets gewijzigd.
bereid-is, mondeling de reden van zijn ontsl ag- .Gehuwd: Antonius Verbruggen 31 J. en Anto- Hel adres .van het bestuur der R. K. Werk lie-
name kellbaar te maken. < ma :'If. van den Berg 2'8 l-: Johannes C. van denvereeniging te Veghel om voor bepaalde

Het lMt v. d.. RAK~ zou l~ datfn een vol- Lier 28 j. el\. Hendr:ica A; '1\1. van Iersel 26 j. groepen van personen een gedeelte van de zie-
gende vergadering WIllen »t~en .:doen. 'oo Overleden: Hen drika Olthuizen;' echtgenoote kenfonds- en ziekenhuis premie voor. rekening

D.e VOORZITTER: ZO~l'l1let beter zijn dat van Van den Heuvel Petruséû]; " der gemeente-te nemen, wordt. thans nogmaals
A. , Afschriften processen verbaal van den hij het vertelt nan B. en '~.Y:-.a ._ aangehouden, onder mededeeling dat alhoewel

voorzitter van het centraal stembureau voor Het lid v. DUREN he~ft geen bezwaren. B. en W. heel sympathiek tegenover het verzoek
kennisgeving aangeno~en. Aldus wordt besloten. Aanneming K.J.V. en' K.J.M. staan; zij' de zaak nog. niet .rijp achten voor be-

b. Kennisgevingen "t!an aanneming der be- Hierna volgt sluiting met den chr~' groet en .., . .' handeling daar' de fi nancieele gevolgen voor
noenring door de nieuw benoemde leden van gaat de raad over in geheime zitting. Zooals wij reeds melden zal op Zaterdag a.s. de gemee~te, nog niet duidelijk z~jn te ov~rz~~n.
den raad, wederom de plechtige aanneming' plaats heb- B. en W. zullen zich opmeuw m verbl_ndmg

Alle gekozen leden t.w. v. d. Akker, v. d. Heu- ben van K.J.V.'ers en K.J.M.'ers. Reeds Weens- -stel'len met het bestuur der R. K. Werkhedell-
vel, Koeken, Liefkens, v. Peppelen, v. Rossum, RAVENSTEIN. dag j.l. heeft de opening van een triduurn vereeniglng en ziekenfondsen.
en Schraven nemen hunne benoeming. plaats gehad, hetwelk gegeven wordt door den Zij knnnen den raad wel de toezegging doen

c. Schrijven van Ged. Staten inzake telefoon- Duivenspurt. weleerw. heer Directeur der K.J.V., kapèIaan alles in het werk te zullen stellen om deze zaak
aansluiting van den gemeente veldwachter. Zondag j.l. hield de Duivensportvereenigting Pessers. Op Zaterdag 29 Juni, den dag der' tot een goede oplossing te brengen.

Ged, Staten hebben het raadsbesluit goedge- "Welkom" een wedvlucht vanuit Montargis aanneming, zal om half acht een H. Mis met Overeenkomstig het voorstel van B. en W.
keurd. (Frankrijk), Met O.-wind werden de duiven ge- algemeerie H. Communie plaats hebben, waarria wordt de vergoeding ingevolge art. 101 der L. O.

Verzoek van de Nrd. BI'. R. K. Bli ndenzorg- lost om 6 uur. feestelijk ontbijt. Des riamiddags 0111half vier wet ,1920 over het [aar 1933, met de driejaarlijk-
ver eeniging "St. Antonius van Padua" om sub- Aankomst 1e duif 15.4.33. zfal een plechtig Lof plaats "inden, \\h'aaronder sche verrekening over 1931, 1932 en 1933 voor
sidie. Uitslag: Ie pr, Th. de Kleijn Herpen; 2e pro eestpredicatie door den zeereerw. eer V. d. de bijzondere scholen voor gewoon lager onder-

D ." J St ik R 3 J Ud 1 R . 4e pr "1 Sup Waarden, Dir. K.J.V.· te 's-Bosch, waarna aan- .WI·J·Sen. Uilae breid Lager Onderwijs vastgestelde gemeente IS noodlijdend, ten gevolge waar- . TI .; e pl'. . V. . el., . 1f. - . KJ \T KJ u N h t L f k t ~ - ~
pers Herpen. I .nerrung van .". en ... n. a e 0 or e naar een bedrag van resp. f 6 en f 2".01 per leer-van reeds eerder door den Raad besloten is. h Id d t IOOkhid bOOcl tor] ~ vgeen subsidies meer te verleenen. Eerste en Koningspoule : Th. de Kleijn Her- u e aan e gees e IJ - , el IJ' e pas orre, waar ling. Naar dezelfde bedragen wordt een voor-

H . pen,' tweede J. Strik. het Caritaslied zal gezongen worden: schot voor 19,3::;verleen d van 80 pct.et adres wordt voor kennisgeving aangene- 0 ~ I' h t t t f est I' v~ m o uur za 111 ·e ,pa ronaa een e. ve - Medegedeeld wordt vervolgens, dat het raads-men. Eenzelfde verzoek is ingekomen van de .-_"_ .._ derl It' d '-I:ga errng p aa S vin en. 'besluit tot verleenèn van een bijdr-age geduren-Provo Vereen iging "Het Groene Kruis." '\1uziekfee8ten.
Het Consu èal;l"bureau te Oss werd in 1934 de 30 jaar van f 350 aan de barakken voor be-

door 36 moeders uit Herpen bezocht en werden Ter herdenking van het 45-jarig bestaan der VEGHEL. smettelijke ziekten moet gewijzigd worden, om-
daaraan 142 adviezen verstrekt. 'rarrnonie "Oefening Baart Kunst" alhier wor- dat geen afzonder-liike barakken gebouwd zul-

De Raad zou gaarne subsidie willen verstrek- den a.s. Zaterdag en Zondag 29 en 30 Juni mu- Onweer. len worden, maar een afzonderlijk gedeelte van
ken, doch is van oordeel, dat Ged. Staten bet ziekfeesten gehouden. het nieuwe Ziekenhuis ingericht wordt voor de
toch niet zullen goed keuren .. Verzocht zal wor- Zaterdaz worden deze inaezet om 5 UUl' nam. Tiid " ld' . W en d d verpleging vall besmettelijke zieken. De bijdra-~ '1 I I l'~ ddt d IJ ens l 'ang unge onweer van 0 S 3",- ill" bliif't hetzelfde aileen wordt de redactie vanden om een bedrag van f 33.- goed te keuren met een mUZI ca e wane e mg 0-01' e s au, avond j.l. wer den een tweetal beomen getrof- ~ -
voor het jaar 1936. \\ aarna getrokken ~ordt naar het feestter.rein, fen, n.l. een op den weg naar St. Oedenrode het besluit in overeenstemming gebracht met

Bij de rondvraag komt de wensc.helijkheid alwaar de ~armol1le een concert geeft. Tijdens nabij "Schop en Riek", terwijl een andere langs den feitelijkeil toestand. .
naar voren op verschillende plaatsen in de g~, ~(p pauze kmdersp~len zooals: zakloopen, blok- de kanaaldijk naar Heeswijk staande, werd ge-
.meente brandputten te plaatsen. res rapen ~n stoeltje dansen. raakt. .

De voorzitter stelt voor 't in werkverschaf- Zondag IS om half 2 de ontvangst der 12 deel-
f'ing te laten uitvoeren. Hij zal een I . I t nemend!' gezelschappen op de M~rkt. paar zul-

ken p an a en len worden opgewacht: Harmome "hunst en
ma . . . Vt iendschap Palgoij ; har-monievereeniging van

Het. hd van Popp.ele zegt dat het Varkens- Grave; fanfare "Juliana" Haps; fanfar-e
straatje zee.r slecht IS. .Aurora" Heesch; fanfare "Vlijt an Volharding"

De v~or:t~ter zal l;et laten onderz';leken. Heumen ; fanfare "Ons Genoegen" St. Hubert;
. Het hd !'l.ocken vmdt de verhooglllg van de acr,ordeonver-eeniging "Kunst door Studie" Nij-
ziekteprenu€ van 15 op 30 cts. veel te hoog. De megen; zangvereeniging "Genoegen door Vriend·
heer ~oorl1lan heeft hem gezegd, dat dit een schap" Hatert; :\1annenkoor .,OFpheus" N\jme-
besluit is van Ged. Staten. De uitkeering is gt'n; harmonie "Kunst na Arbeid" Overassel,t;
nog maar 70 pct. fanfare "Concordia" Schaijl,; harm-onie "D'oor
De voorzitter zegt, dat de verhooiÎng aJ1gen Uefening ¥<:>Imaak.t" Wy~

Op 1.3 Augustus aanst- zal de zeereérw, heer
H. C. A. M. Schoenmakers, zijn nieuwe pasto-
rie in ~,De Maliskamp" gaan betrekken.

Door de ambtenaren van entrale Crisis
Centrole Dienst werd bij een kker'" ter
pl~,'üse een hoeveelheid', margarirte in~eslag
genomen, welke vanuit België elandestien was
inge nerd. .

Schietwedstrijden Burgerwacht.

't Programma en reglementsboekie der schiet-
wedstrijden door onze. Burgerwacht uitgeschre-
ven is verschenen en ziet er welverz-orgd uit. 't
Waardeerend voorwoord van den burgemeester
getuigt van diens medeleven met de vereeni-
ging die deze wedstrijden heeft georganiseerd.
Een aantal notabelen in en buiten de gemeente
hebben in het eere-comité welwillend zitting
genomen. Een groet aantal prachtige v.rijzen en
medailles worden voor deze wedstr-ijden. be-
schikbaar gesteld. De inschrijving voor deel-
name is Dog opengesteld tot 15 Juli a.s, HERIJK VAN MATEN EN GEWICHTEN.

SÇHAYK.

,. 12~ jaar prfester.

Zondag 'jongstleclen 23 Juni herdacht de zeer-
eerw. heer )J. de pa'\.er in het Kruisheerenkloos-
ter te St. Agatha den dag, waarop hij 12% jaar
geleden tot priester werd gewijd.

Hoewel dit feit in stilte werd herdacht mocht
deze sympathieke pater zeer vele blijken van
belangstelling ontvangen.

Gemeenteraadsvergadering.Schietwedstrijd.

Op de schietbaan van de. Burgerv.:.acht te § De raad der gemeente Herpen kwam D~m-
Cuijk had Zondag j.l. een schietwedstr ild plaats derdagmiddag 2 uur in openbare vergadering
van den Bond van Landstormkorpsen in het bijeen onder voorzitterschap van den edelacht-
Land van Cuijk, .., baren heer H. v. d. Sijp, voor-zitter-secretaris.

De Gewestelijke Landst()rm~Ommlssle had n Aanwezig alle leden.
prachtigen wisselbeker beschIkbaar gesteld. Na opening worden de notulen gelezen en
Deze kan gewonnen worden door die afdeeling, ongewijzigd vastgesteld. Komt vervolgens aan
welke in twee seizoenen het hoogste aantal de orde punt 1 der agenda:
punten in den korpsprijs heeft behaald. Wiziging bouwverordening.

Voor deze wedstrijden, die onder vinrilgen Enkele administratieve wijzigingen worden
strijd werden gestreden, bestond veel belang- voorgesteld door Ged. Staten.
stelling. De voorziter zegt, dat nog een artikel dient

De uitslag was als volgt: te worden gewijzigd, zoodat dit punt in de vol-
Afd. Scherp (100 :\1. baan). Korpsprijzen: le gende vergadering in zijn geheel zal worden

pr, afd. Cuijk met 226 punten; 2e pro afd. Sam- afgehandeld.
beek met 223 punten; 3e p:-ijs afd. OeffeIt met Wijziging hegrooting dienst 1934. Deze wijzi-
212 pnnten; 4e pro afd. Beer" l':'~ :>1)11 F~,illei~; grng is noodig naar aanleiding van een scnrjj-
1e kampioen P. Hendriks Wanroy met 46 pun- ven van den minister van Economische zaken,
ten; 2e kampioen J. Jacobs Sarnbeek met 44 die een andere boeking voor de werk1oosheids-
punten. S uitgaven heeft voorgesteld.

Personeele prijzen: 1e pro H. Lugtjens am- Deze wijziging moet voor 15 Juli, ter goed-
beek; 2e pro Adr. Martens Cuijk; 3e pro P. A. keuring aan Ged. Staten zijn Ingezonden.
Daanen Cuijk; 4e pro M. Ebben Beers; 5e pr.. JIet betreft slechts overbrengin~- der betref-
J. Jacobs Sarnbeek. d fd kHoogste korpsschutter: Adr. Martens Cuijk fen e· posten naar andere hoo st en. •
met 49/50 punten. Met algemeene stemmen besluit men de

Afd. K. S. O. KorpsprijZ'en (doel 12): Le pr voorgestelde wijzigingen over te nemen.
afd. Haps met 275 punten; 2e pr. afd. Sambeek
met 267 punten; 3è pro afd. Wanroy met 260 Ingekomen stukken.
punten; 4e pro afd. Oeffelt met 256 punten; te
kampioen H. Cöp Haps met 58 punten; 2e kam-
pioen Th. Coenen Oeffelt met 57 punten.

Personee1e prijzen: le pr, H. Cöp Haps; 2e
pr, H. Kersten Haps; 3e pr. H. Bongers Haps;
4e pr', V. Haren Haps; 5e pro V. Dijk Haps.

Hoogste korpsschutter: H. Cöp Haps 58/60
punten.

Het volgende concours zal gehouden worden
op den laatsten Zondag der l!'aand .!ul~ op de
schietbaan te Cuijk, De afdeehng CUIjk IS voor-
loopig in het bezit van den beschikbaar ge-
stelden wisselbeker.

Hulp aan noodlijdenden.

Gestolen rijwiel terecht;

Voor enkele weken geleden werd ten nadeele
van den fabrieksarbeider :\1. V. d. N. op het
emplacement van den N.C.B. een rijwiel ont-
vreemd, waarvan de benaçieelde destijds a,an-
,gifte deed bij de p'otitie . .Jete is erin ge_
slaagd het rijwiel te Tilburg bij den kooper 'op
te sporen, terwijl een rijwiellamp zioh te Heyt-
huizen bevond. Dezè rijwieldiefstal werd des-
tijct.. &eplee.ad door den lomdhou-werunecht C.

GEFFEN.

Voor de K.R.O.

De gehouden collecte ten bate van de n. K.
Radio-Missiedag bracht alhier ruim f 30 op.

Verbouwing van. de school.

Vervolgens wordt medegedeeld, dat als nog-Is
ingekomen een vei-zoek van het Bijz. Schoolbe-
stuur-van de U. L. O. school om medewer-king
te verleenen voor het verbouwen van die
school en éérste Inrichting, in verband met de
uitbreiding van het aantal leer-lingen, Toegelicht
wordt, dat na dé verhouwing plaat15 is voor 60
ieerlingen.· Alhoewelonverplicht heeft Mt
schoolbestuur reeds thans de geraarpde ko~ten
opgegeven voor aankoop van schoólbanken ell
leermiddelen pLm. f 2050, de kosten van verbou-
wing zullen in de besloten zitting worden mede-

GRAVE.
Brand.

Woensdagmorgen pl.m. 6 uur is door onbe-
kende oorzaak hrand ontdekt in de perceelen
Bogstr., bewoond door V. Galen, banketbakkeJ'
en II. v. Haren. Door het krachtige optreden van
de brandweer onder leiding van burgemees-
ter Ficq zijn nevenstaande perceelen behou-
den.

Beide perceelen zijn voor 2/3 uitgebrand. De
verz:ebrinl! dek! de &.::h.adè.

...~



Eerste Blad DE STAD OSS

Op den Wavelberg bi] Krakau, waar de doode Maarschalk Pilsoedsky rust, wordt een. nieuwe
crypte gebouwd. Poolsche ministters en medewerkers van den Vader van het nieuwe Polen
rüdcn zand aan. voor den .crgp_tebouw. Op den voorgrond minister Beck, achter. kern de

preszdent van de Sjem, Zwitalski, en andere leden van het kabinet.

gedeeld in verband met de aaäbestèding die
nog moet plaats hebben. ' .
Het lid BONGAERTS vraagt bf het nu zoo

dringend noodig is om die verbouwing direct
tot stand te brengen. ..-.

Het lid. VERBERK wijst erop ,dat de gemeen,
te ioçh ruet behoeft te bouwen voor leerHngen
!bui,ten de gemeente. .

De VOORZITTER zet nader udteen, dat de
buitengemeenten in de kosten moeten bijdra-
gen door [aarlfiksche uitkeeringer., dH is geen
nadeel voor- de gemecnte. .'

Het lid BONGAERTS kan er: 'zich toch niet
mee vereenigen om voor leerdingen van buiten
:VegheJ te gaan verbouwen.

Op den duur vreest spreker- toch 've!'minde-
rin" van 'het aantrui Ieer-lingen,
. D~ë VOORZITTER wil. het verzoek iif stern-
min,g brengen, w,a,arop het lid 'BONG AERTS
voors'te;t .om ~et aan te houden, waartos ten
sil-otie wordt besloten onder bepaling. dat over
14 dagen een nieuwe vergaderdng za-l worden
helegd.

HeJt Md VE'RiBERlK vraagt of toezicht van de
twee opeichtees der Heide Mij. momenteel niet
zenrist kan worden en of de voorwerkers
Kerkhof en v. d. Donk d'a:t werk niet kunnen
'd-scn... .

De VrOO~R,ZITTERZ'e'grt,dat de minister eisoht,
dat de werken onder toezicht van de Heide
Mij. moeten staan, anders wordt geen subsidie
gegeven.

Wethouder DE FOLTER gelooft, dat de voor-
zdtter sich nu toch wel vergist. Bij de tegen.
woor duge werken I~an hest de -Ieiding van de
Heide Mij. gemist -vorden;
De VOORZITTER zegt een nàder onderzoek

t02 waarn-a de ver-gader-ing wor-dt gesloten en
de '!l"'aad over-gas+ IÏn besloten Z'ibt'ing.

•
VELP.

Naar Lourdes.

..Op 25 Juni vertrok de -blinde pater Andreas
uit het Capucijnenklooster alhier, onder geleide
van den eerwaarde Broeder Joan J.)tl.C met 3
pelgrims uit 'Onze gemeente ter bedevaart met de
Lirnburgsche processie naar Lourdes.

Rondvraag.

Bij de rondvraag wordt dooi- de leden van
de werkv,ersc,haffingscommissie de k'lacht ge.
uit oyer hel langzaam afwerken van aan vragen
om _plaatsdng in de werkverschaffing of steun-
rcgel'ing. . ._ .

Het Iid VAN DOORN verzoekt d'e voorschr-iî-
ten zoo soepel mogelijk toe te pa'ss,e.n en v-estigt
er de aandacht op dat wat het Ioon, betreft
door ode particuliere werkgevers juist anders-
om wordt gehandeld dan de bedoeling der re.
geermg is, n.I, door aanpassing van de Ioonen
i-n het V'rije be-drijf -aan d,ie doer werkverschaf-
fing waardoor aan he,t 10'0n der werkverschaf-
fin.g den prikkei pm werk te zoeken wordt
ontnomen, ~ - . _ ,
.Het lid S. KETELAARS zegt, dat de Com-

missie niet veed te reggen heeft, Noodt wordt
ze erbij gehata,jd wanneer de heeren HoI'S!!:'of
Van Es van de E:id'e Mij. hier zijn. Alles
wordt maar bij B. en W. afgewerkt. Waarom
moeten wij dan iedere week vergaderen, vraagt
5pre,ker. -. -- -

De VOORZITTER zegt, dat dikwijls het loon
niet wor dt bereikt, olllda.t er :bij zijn, die onder
werMijd in de bosschen gaan Iiggeu, t,è lui om
te werken, de goede niet t,e na gesproken,

He,t l,id A. KETELAARS protesteert tegen de
'wijië--,'an plaatsi ng In de 'weï-hërschaf,['in.g.
Spreker wil ,plaat.sin-g voor een b'~paa1d aan,
tal weken op basis voor allen gelijk.
De -VOORZITTER merkt op, dat met de om-

standigheden, waarin de werlolcczen In het
'vrije bedrijf werkzaam was en· met - hetgeen
hij toen verddende rekendug moet gehouden
worden,
, Spreker klan .?'ef gevaar niet ,Ioo'P,e~ d'art de
,gemeenle de. hlJdrage van de regeermg zou
moetert missen, door huiten de vóor:s~lla-i!ten
te' caan. .. _ .
. 'Veth'Óud,er DO~~KERS zegt, Qat de grj'ef van
de GOlTImissie-,led,en is, dat ddkwijls zonder
motivee'ring ariders geplaatst wor-dt dan de
Commissie heeft gead'viseerd. De Comrmssie
rndereoekt tOClh ook hoe de mens chen ge-
plaatst moeten worden.. .

Het lid BüNqAERTS trekt uwt de besprekin,
gen de oondUsl'e dat ~r _i,ets ·det.jn den ~aa:k
is tusscheu de GO'lllmIS'sle en B. en W.' ofwel
de Commissie Is niet bekwaam voor haar :j:'aalk,
ofwel er i.> geen sarnenwer-king met B; en W.
De Commissie m?et zi.ch echter miet tevreden
stelden met hel felt dat ze in so mmi.ge gevallen
in zelfs 6 weken niets meer hoort over een door
haar geadv,iseerde pla,a;tsing. _.wo.lH :QQet ze dat
dan-Treft B. en W. geen verwijt maar is er de
Commiss-e z-elf die s'chwld van ais z'ij haar ad-
vies niet weet door te zetten. S<r're,ker hoopt,

.. da't er be-t'ere samenwerking 7!al.k'omen en
spreekt zijn waard.eering uit voor hiet'v'Me werk
door de' CommdsSle ged,aan, waarbij het wer-k
als raadsbid niet te v'ergelijken is.

PLECHTIGE UITVAARTMIS VOOR
. z. H. EXC. MGR. GORGORlUS

BRANDSMA.

Zonnebrand
Doorzitten
bij Wwlrijden

jPUROL

Nieuw wegdek.

Vermoedelijk in der: loop der volgende maand
zal de Provinciale weg vanaf Grave tot aan den
Maasdijk, dus geheel loopende door onze ge~
meerite van een nieuw wegdek worden voorzien:
Grint en wegen tee r, tot het gebruik, zijn reeds
aangevoerd.

Radio-Missiedag.

Vanwege de-Radio-mlssiedag, welke op Zon-
dag 23 Juni werd gehouden, zijn ook in onze pa-
rochie speldjes verkocht, welke een opbrengst
vertegenwoordigde'van f 10.-.

(

WYCHEN.
Benoeming.

De Heiligschennende diefstal in het kerkje te Eygelshoven heeft nog de
volle aandacht van de katholieke bevolking, die allen Eerherstel trachten
te brengen. w.ij zien hier het kapelletje, waar de diefstal plaats vond.

(:) 'Bij besluit van Ged. Staten van Gelder-
land is benoemd tot adjunct-commies op de pro-
vinciale .griffie de heer L. A. J. van de Ven,
ambtenaar ter secretarie van Wijchen, .
Deze benoeming is niet alleen een onder-

scheiding voor den heer van de Ven, maar
ook voor den secretaris, den heer v. Lepoutre,
onder wier.s leiding de benoemde werkzaam I
is. De heer van de Ven is afkomstig van Uden-
hout (N.-B.) en is sedert 11 maanden op de .. .
secretarie te Wijchen werkzaam. In het Pensionaat MarIakroon' te Culemborg
- is in den leeftijd van 78 jaren overleden de

Eerw. Zr. Solano, Religieuse van 'de congre-
aatie van het ge:;.. J. M. J .. (in de wereld mej.
Johanna Maria Breijden), geboortig uit Rotter-
dam mSh .. Solano was sinds Augustus 1908 in
Culemborg werkzaam.

ZEELAND.
Naar de Missie.

Binnen enkele weken hoopt de weleerwaarde
heer W. v. d. Brand, van de congregatie der La-
zaristen, naar de missie op Java te vertrekken.
Pater v, d. Brand is tegenwoordig professor
aan het St. Vincentius.geminarie te Wernhouts-
burg-Zundert.

• O\~N HOE.\(
BH . de zi\-

u\o UIt \
\. g eel' a geep\otse In oed op.

\«.al\ \lieten. let 9
straat sC .gnaa\ efl··· at vóór \
\','}dig SI re,.hu ga"al' v\/er\teer•

HET LAATSTE NIEUWS
BINNENLAND. Eerw. heer Rafh, de'ken van Heêmon d.; Ho-og-

Eerw. Pater Saut, proyinciaaJ der Redempto-
risten; Hoogfîerw, Pater M;eufrfe1's,pr-ovinciaal
der Lazaristen; H'Û'ogEel'W. Pater Dr .. Mackay,
provirrciaal der A:ugtrs.tijnen; Pr-of, Dr. M-ag. J.
B. K'ors O.P., rector.magrrificus der R._ K. Uni-
ver siteit ; Prof; Mr. E. v. d. Heijd en ; Dor. Cor-
nelissen, biMiüt'hecaris der R. K. Un ivers iteit ;
Zeer-Eerw. Pater Starnia'ns prior van de Car-

Dorrderdagmor-gen werd om haU tien in de meliete n te Niirncgen: Ze~rEerw. P. Bannen-
paroclrieker.k der E. E. P. P. Garmel.ieten te berg, prior der Au~ustij.nen te Nijmegen; Zeer-
Nijmegen' een plechtige H. Uitvaartsmis opge- Eerw. Pater Ben v,~nll'tlls, _aa'rd,ia,an de,r Capu-
dragen voor Z. H. Exc. Mgr. G. Brandsrna, titu- cijnen te Hees-Nijmegen ; Z-eer<Ee'rw. Pater de
fair 'Bisschop van Bat-gada, .AJpostolhsch V,i'caris Graff, gardiaan der Franciscanen te Nijmegen;
van Kisurnu in Afr-ika, kortelings overleden. Pater M. Mulder O.F.M.; P. Vismans O.F.M.,
Celehranj was de Z. E. P. Fcancisous WH'ens rector van het gymnasium te :\1egen, waar i\~gr.
pastoor der St. Augus1inus~paro-chie, met as:is: Brandsma ,z-ij.nstudies begon; P. Ces,lay.s Prtels
tèïitie'van .>. Bonaventur-a te E>l:len I). Car-m., O.P.; P. Hoekstra O.P., pastoor t'e NIJ'ill~gen;
als diaken en van P. Valerius Hopperrbrouwer-s pastoor- de Roeven te Gendt; pas-tüor BIber-
O. Carm. ails subdiaken, terwijl P. Leona'rdills .sen ; M. Cathari na, over'sie der Zusters van
Peters als cer-emoniarius fungeer-de. O. L. "1'. van Ame'rsfoor't; de heer en mevr.
In het priesterkoor ha d den plaats genomen: Dr. Woatring en .vele 8.'ndere bekenden van

Z. H. Ex-c. Mgr. Biermans, oud-Apostolisch Vi- Mgr. Brandsma.
ear-is van de Upper nile, oud.aègerneen overste .De Ilturgische ,gez'angen we'rd~n uitgevoerd
v,an dee Congregatie van Milrl-HHI, geassisteeru door helt koor der pa'Lers GarmeIleten.. .
door- Father Heilboer uit Rooscn da a'l ; Z. H. Onder de pdechtige H. ::\Hs ,laz'en sbulle MIS_
Ecx. Mgr. Dr. Buckx, oud-Apostohsch Vicaras s-en; Prof. Dr. T. Brandsma o.Carm. en pater
van Pi.nland, geassisteer-d door Palter Raaijma- Herir-i ous Brandsma O.,Cam., p!llstoor te
kers S.J.G. te Hees; H:oogl-I~erw. heer v. Mulu, Woudriohem. heiden neVen van Mgr. Br~nds-
kom, deken van Nijmegen; Hooglier-w. heer ma. Na de H. Mis hield 'Pastoor Wdlens O.Carm.
Janssen, eere-ka,nul1ni'k van Utrecht, voorzitter een pièuse lae.da,chtenisrede. Tens-J.oUe had
van het Diocesaan Mtssiecorrsité in :het Aarts- volgens de s~11emneelle ritus der Garmel-ürde
bisdom. een dr-ievoudi <te absoute plaats door :.\1'g.r.Bier-

De plecbtighei d we-rd door vele ibel'angstel- mans, M'g.r. 'B~'ckx en P. Wilens O.Carm.
lenden hijgewoond, o.a, dde broers, van Mgr. Hier-bij wet-den de ,agens geassisteerd dour
Brandsiffi'a en zijn neef kap. Brandsma van Pr-of. Dr. T. Brandsme en pastoor 'Brandsma.
Helmond en vele zijner confr-ater-s van de st. Na de H. Mis wer,d In de pastor-ie gelegen-
Jozefc'Ongregat>i'e van MHu-HiH; de ZeerEerw. heid gegeven de ,aanweZige familie te -ondo-
Father A. Poell, directeur van het Missiehuis leeren.
te R.oos'end::;\,al· Z,Ee·rw. Father J. Padbern Uit 't geheele land kwamen vele schrif.teHike
di-l'ecteur van ;het.MLssiehu.is. ~_eTi>lburg; Zee~~ en telegrafische actes de condoleance brnnen,
Eer-w. FathïiF Dr. A. Alha,us, d'Ïre'c:teur van het o.a, van Z. H. Exc. Mg,r. Jansen, Aa'ris'bissc'hop
Mlissie'huis te Heerèen : Zeereerw. Father A. van Utrecht,
WiUQ:X, procurator van Hmize Vrijiland te Arn>
hem; Zeer-Eerw. Father Th. Lefeber, procur-a-
Dor van 'het M,iS'sjc-hui-s te Hoorn ; Zeer-Eer-w.
Father J. Berr<t,mans; Eerw. Father J. Ki<1<te'
Ee'rw Faëher L. Bartels; Eerw. F,a:ther H. "v"a~
't Westein.cte; Eer-v. Father 'E. Heijboer-, pro,
c'll'l'ato'r te Roosendaal. Mede waren aanwezig:
HoorEerw heer Kool, deken van EIst; Hoog-

De "Saison de Paris", in aansluiting met de Purijsche feesten wordt oeorberetä. Louis XIV
als heraut in het hartje van, Parijs.

WEE~~EN, 27 Juni (V.D.)
In verschillende deelen van Oostenrijk zijn

He-t spoorwegongeluk in Noord-Zweden heeft Ih~den vrij sterke aardschokken waarg~nomen,
volgens een riader bericht 8 menschenlevens d ie e-chter, voorzoover thans bekend IS, geen
geëischt. Onder de slachtoffers bevindt zich schade hebben aangericht, In de Zuidelij-ke
een vrouw. Er zijn nog een aantal zwaar ge- Aipen is reeds eerrige dagen geleden een schok
wonden wier leven in gevaar verkeert. gevoeld,

-_
PASTOOR A. R. BUHRS. t

De zeereerw. heer A. H. Buhrs, pastoor te Vo-
gelenzang is Donderdagmiddag in den ouderdom
van 62 jaar 'Overleden. -

WINDHOOS TE NETTERDEN.
Te Netterden woedde een windhoos en een

zware regenbui, waardoor groote schade is
aangericht aan huizen, vruchtbeomen en veld-
gewas meld de "Ge'ld."

De windhoos, die over een breedte van circa
800 M. over het dorp trok, vernielde alles wat
in haar weg kwam. Tal van woningen verloren
een hoeveelheid dakpannen, waarvan enkele
meer dan twee honderd. Groote' verwoesting is
aanger-icht aan het ve ldgewas en de boo men,
welke laatste bij tientallen zijn omgewaaid.

De op 't veld staande rogge en andere vruch-
ten zijn door den he vigen wind plat tegen de
aarde gedrukt. Door het omver-waaien van tele-
foonpalen was de lelding door het dorp op tal
van plaatsen verbroken. Ook de electrische lei-
ding heeft zeer veel geleden en raakte onklaar.
Bij den Iandbouwr Daniëls sloeg een neerval-
lende populier door de eleclrische leiding,
waardoor de draden doorsloegen, en op de
weide-omheining vielen, welke geheelonder
stroom kwam te staan. De schoorsteen staande
op de woning van de landbouwer Berenzen
waaide af en sloeg door het dak.

In verschillende kippenhokken waren de ra-
men uitgewaaid en meters ver weggeslingerd.

Dakpannen en boomtakken kwamen als luci-
ferdoosjes door de lucht zweven. Tijdens het
onweer sloeg de bliksem in den teren van de
R. K. Kerk, die van een bliksemafleider is voor-
zien. Schade werd niet veroorzaakt.
Meerdere boomen werden eveneens door den

bliksem getroffen.
De verwoesting aan verschillende woningen

is zeer groet, vooral aan die, waarvan de dak-
pannen war en afgewaaid.

Door den geweldigen regen liep vaak het
heele huis onder water.
Persoonlijke ongelukken kwamen niet voor.

EERW. ZUSTER MARIE SOLANO. t

WIJZIGING DER ZIEKTEWET.
Door wijziging in de bepalingen der Ziekte-

/wet is thans verzekerd een aantal groepen van
arbeiders, die vroeger niet onder die ver.zeke-
ring vielen. Daaronder val~en o.m, arbel~ers,
die de Ielding van een bedr-ijf of tak van dierist
hebben en daardoor in zekeren zin als werk-
gever worden beschouwd; yaste provisiereizi-
"ers voor één firma en thUiswerkers met met
~leer dan 2 hulpen, werkende voor hoogstens
2 werkgevers.
Op verzoek kan van de verzekering worden

vrijgesteld: . _
de zeventigjarige' hij, die bij den aanvang der

verzekering ongeschikt tto werken is (voor niet
langer dan 3 maanden); en zij, die bij den
aanvang der verzekering zwanger is (voor den
duur van zwangerschap).
Vervallen is de vrijstelling bij, een loon van

minder dan f 0.40 per dag.
Wettelijk vastgesteld is de verplichting om

in ieder geval zich te melden binnen 24 uur
en de bevoegdheid der Raden van Arbeid om bij
te late ziekmelding ziekengeld te weigeren
over de dagen voorafgaande aan den derden
dag na de ziekenrnelding.
Als eerste wachtdag geldt de dag, waarop

wegens ziekte niet gewerkt is, of de dag, waar-
op wegens ziekte het werk gestaakt is.
Recht op ziekengeld na beëindiging der ver-

zekering bestaat thans ook bij ziek worden
binnen 8 dagen, wanneer men in de twee maan-
den voor het eind der verzekering 16 dagen
heeft gewerkt.
Hoeger beroep tegen uitspraken van een

scheidsgerecht of Raad van Beroep is voortaan
altijd mogelijk, behalve over de vraag of men
wegens ziekte al of niet geschikt is voor zijn
werk.

Premie verminderd.

Afgekondigd is een K. B., waarbij de normale
premie van ziekenkassen, aangesloten bij de
Raden van Arbeid, met ingang van 1 Juli 1935
is teruggebracht van 2.3 op 2 pct.
De verlaging van deze premie is mogelijk ge-

maakt door de grootte van de gevormde reserve,
die bij sommige organen meer dan 100 pct. van
de jaarpremie bedragen.

Verder zijn in de wet genoemd 29 bedrijven,
die, om hun haag ere gevarenklasse een premie
moesten betalen van 3.4 pct. Bij deze bedrijven
zijn thans gevoegd: het bouwbedrijf en water-
werkers, metselaarsbedrijf, sloopersbedrijf, si-
garenmakersbedrijf en diamantbedrijf. De pre-
mie van deze 34 bedrijven zal 3 pct. bedragen.
De premie voor glazenwasschers, stucadoors

en witters is gebracht op 4.3 pct. (oud 2.3), .die
voor het mijnbedrijf op 4.75 (oud 4.9).

Bij alle bedrijven mag 1 pct. ten behoeve van
verzekering worden afgehouden van het ar-
beidsloon, uitgezonderd bij de werkverschaffing,
waarbij 2Yz pct. (van de totaal-premie van 5
pct.) mag worden ingehouden._--
JHR. W. E. BOSCH VAN OUD-AMELIS',YEEltD

OVERLEDEN.

Te Bern is gisteren in den ouderdom van
71 jaar overledefI Jhr. W. E. Bosch van Oud-
Amelisweerd, die o.m, secretaris was van het
hoofdbestuur der St. :'{adbouw-Stichting, lid
der Provinciale .Staten en lid van Ged. Staten
van Utrecht.

AARDBEVING TE HEERLEN
WAARGENO.l\tEN.

HEERLEN, 27 Juni.
Hedenavond te omstreeks zeven uur is door

den seismograaf van -het Geoloaisc'h Bureau
adhier een ernstige aardbeving ~aargenomen,
die naar alle waarschünlircheid in Noord.Italië
heeft plaats gehad.

BUITENLAND.
OOSTENRIJKSCH PASSAGIER·

SCHIP IN NOOD.
W£iB~EN, 27 'Juni (V'.D.)
Volg.ens uit Roemenië bij de autor-iteiten al.

hier ontvangen beci chtenfs het Oostenr ilksçhe
passagiersschip "Marie" op ' de Zwarte Z,ee tij-
dens een -waren storm in n-ood geraakt. Het
grootste gedeelte van de passagiers kon aan
boor d genomen worden van te hulp snell-ende
schepen. Er zouden vier personen zijn ver-
dronken, Het stoomschip zeûf 3'ing oader,

TER DOOD VEROORDEELD.

SAARBRUOKBN, 27 Juni (V.D.)
De '33-jar-ig'e Peter Kolman, ongehuwd en

reeds verscheidene maten gestr-aft, is heden
wegens moord ter dood veroordeeld,

HET SPOORWEGONGELUK IN NOORD-
ZWEDEN.

KOSTBARE :VONDST IN POLEN.
KATTOWITZ, 27 Juni (V.D.)
Dnie arbedders, die werkzaam waren aa·!l

den weg bij ·het loloester Schar ley-Ddekar, heb.
ben bij het graven een ijzeren urn gevonden,
gevuld met 15.000 goudstukken uit de jared
1870 19'01. Toen de arbeiders in 'Î'w'ÎS'Î geraak.
ten, nam de polätie de kostbare vondst in be.
slag,

DE KATHOLIEKENDAG TE PRAAG.
PRAAG, 27 Juni (V.D.)
Kar-dinaal Verdier, de aartsbisschop van

Parijs, die den Pa-us vertegenwoordigt op het
inter-nationale Katholaekêncongres, .heeü : van.
mor-gen een bezoek ,gebracht aan den president
der republiek, Masayk, wi en hij een groet van
Paus Pius overbracht.

In den namiddag IÎS de Weensche aartsbis ..
schop kar d'inaal- Inndtzer te Praag aangeko-
men. Vanavond Is het congres pdechtig ge-
operid .•

HITTEGOLF EN NOODWEER
-TN DUITSCHLAND.

3

ROSTOGK, 27 Juli. (D.N.B.)
Een buitengewoon zwaar onweder, dat in

den nacht van Woensdag op Donderdag geheel
Mecklenburg en Voor-Pommeren !heeft ge.
teisterd en met wol,khr'eu'k,achtige regens ge..
paar-d ging, heeft in het ~ehe'elle gebied van:
de Oost.Zeekust groote schade aangericht.

In Fr-ohk ir cheu bij Ludw igslusj is een boer.
derij tot den grond toe afgebrand. In de distr ie-
ten Grimmen en Greifswald werden vijf boe.
renwoné ngen en veestaûlen door den bliksem
getroffen, zoodat 'ze in vlammen opgingen.

Uit het geheele gebied wor-dj ernstige schade
gemeld.

In Br es lau steeg de temper-atuur- Donderdag
töt 3,S graden Celsius, de hoogste temperaluur-
sederq 1791.

.BREMEN, 27 Juni. (DS.iB.)
In den nacht van Woensdag op Donderdag

heert boven Bremen en omgeving en hevig
onweder gewoed, dat urenlang heeft geduurd.
. Bijzoridej- zwaar zijn de voorsteden geteis,

terd. In de voorstad Horn sloeg de bliksem in
een van een stroodak voorzdens boerenhof-
stede,

Het onweer ging ook hier vergezeld van
wolkbreukaohëige regens.

DAN'ZIG; 27 Juni. (D.,~.B.)
De vr-ijstaat Danalg is Donderdag voor den

tweeden keer door een hevig onweder geleis-
terd,

Te Danzdg-Neuëahr-wasser sloeg de bliksem
in e'en spir-itusfabr-iek, tengevolgn wan-an twee
met spiritus gevulde ketels explodeerden.

De explosie was zóó hevig, dat in verren
omtrek de ruiten sprongen.

In totaal wer den 2'00.0'00 liter spir-itus door
~e vlammen verteerd .. Verschillende personen
hepen Lichte verwondingen op.

Hittegolf in Boedapest.

BOEDA'PIEST, 27 ,Tun1i (DS.B.)
De hittegolf hoven ~Hdden_Eurüpa heeft in

Boedapest een temper-atuurssttiging tengevolge
gehad, welke bijna niet te dragen is. Donder-
dagmiddag werd 37 graden Celsius geco nsta-
teerd.

Veer-tien personen werden in den namiddag
door de warmte bevangen en moesten in een
ziekenhll'ih worden opgenomen.

Het verbruik van water is dusdanig ge-
stegen, dat de waterleidingbedrijven bij aan.
houdende h,jtte niet in de behoefte zullen kun.
nen voorzien.

TREIN IN ZWEDEN ONTSPOORD.

In Zweden is bij het aanleggen van een spoor.
",:~g een trein met materialen ontspoord, waar-
bij zes personen werden gedood en 15 ernstig
gewond. .

AARDBEVINGEN IN ZWITSERLAND
EN DUITSCHLAND.

BERN, 27 Juni.
In verschillende kantons o.a. in Bazel, Zürich

en Bern, in Oost-Zwitserland en Centraal-Zwit-
serland is Donderdag een aardbeving geconsta-
teerd, die 4 seconden aanhield.

In 'Zürich, Bazel en St. Gallen werden talrijke
huizen hevig geschokt.

STUTTGART, 27 Juni. (V. D.).
Alhier en vooral op de omliggende hoogten is

een krachtige .aardheving waargenomen.
In Balingen (Schwabische Alp) was de aard-

schok zoo krachtig, dat de inwoners in hun eer-
sten schrik voor een deel hun huizen verlieten.
In Heidenheim a.d. Brenz en in Steinheim voel-
de men eerst een lichten en daarop een zeer
krachtigen aardschok.

Kasten, deuren en vensters kwamen in hefti-
ge beweging. Men kon zelfs duidelijk een heen
en weer zwaaien der kerktorens waarnemen.

In Biberach in Ober-Schwaben werd de be-
ving begeleid door een op donderen gelijkend
rumoer. In verschillende straten vielen schoor.
steenen naar beneden.

AA.RJDSCHOKKEN OOK IN OOSTENRIJK
GEVOELD.
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Voor Dranken naar Pulles

Beschermt U

VERKOOP KRACHTENS
RECHTERLIJK BEVEL.

Notaris È.Uoctin Boes
te Oss, zal krachtens rechte~.
lijk bevel in het openbaar

VERKOOPEN:
Een perceel' WEI~ en

BOUWLAND te .Oss op Rust-
heuvel, kado sectie ANo. 2829,
groet 1.57..90 H.A. '
In eigendom' behoorende

aan MARINUS en ANTONIUS
EIJSVOGELS, en CHRISTIA·
NUS VAN SLEEUWEN allen
te Oss.

De helft in eigen gebruik
bij' EIJSVOGELS.
Te aanvaarden stoppelbloot

1935. '
Betaaldag 6 weken na toe-

wijzing.
Deze' verkoop zal geschic-

den ter herberge van VAN
DONZEL te Oss aan Begijnen-
straat, bij inzet op ,Maandag 8
Juli 1935 en bij toeslag op
Maandag 22 Juli 1935, telkens
des avonds 5 ure.

Hooigras-
Verpachting.--
te Schayk, zal
PUBLIEK VE~P ACHTEN:
Vrijdag 28, n.m. 3 uur bij

MEGEN te Herpen (Kool-
wijk).

voor de' VUILE en BESMETTING
OVERBRENGENDE VLIEGEN!

Schaft U een goede gelakte
Spuit aan vanaf 50 cent, en
koopt daarbij een busje:
RIDS. FLIT. SHELL TOX

"NORAL of MORS

,eu' U bestrijdt roet succes de vliegen. en
muggenplaag.

Prima Vli-egenvangers- met punaise 4 st. voor 1-0ct~
Groote Motzakken ••••• ó ~ ••••• f 1- per stuk.

WIJ GEVEN'S % KASSABONS.

DROGISTERIJ "TEMPEL"
TH. WEERENS, ·Apolheker-Ass.

Urine van-
drachtige paarden.-

HUIS
en Bouwland;

onder HERPEN.,. :.Jl-
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- RALEIGH'RIJWIELEN.
_ GAZELLE en SIMPLEX de beste Hollandsche

fietsen tegen de laagste prijzen vanaf 37 gulden.
RALEIGH, Engelands fijnste rijwiel, zeer licht loopend,

TRANSPORTRIJWIELEN en ONDER.
STELLEN VOOR BAKFIETSEN.

_ W. VERHALLEN, Telefoon 82, OSS.
::'1111111 J 1111" 1111111J IIIIII J J 1111111III J 11111111111111"" I "" 111111111J" III J III ~

Daar vanaf heden Café-Restaurant "CENTRAL"

niet meer door mij geëxploiteerd wordt, betuig

ik hiennede aan mijn geachte Clientèle mijn op'

rechten dank voor het genoten vertrouwen;

VOOR

NIET-KATHOLIEKEN
ZIJN INLICHTINGEN OVER
DE LEER EN DE
GEB R U IKE N DER
KATHOLIEKE - KERK
GRATISTEVERKRIJGENBU HET

DIOCESAAN INll(HTINGEN BUREAU
GASTHUISSTRAAT 22 • TILBURG

LECTUUR
--_--WORDT GRATIS TOEGEZONDEN

Mr. BIJVOET,
Notaris te Berghem, zal
PUBLIEK VERKOOPEN: '
Voor de Erven JAN VAN

AALST te Berghem,
Kad. gem. Berghem.

KOOP 1. LANDBOUWERS·
HUIS met Stal, Erf, Bouw. en
Weiland, gelegen i/ d Heihoek,
kado sectie B. Nos. 696, 697 en
1165, samen groot 29.48 Are.
Direct te aanvaarden.
KOOP 2. BOUW· EN WEt·

LAND, gelegen i/d Heihoek,
kado sectie B. No. 1099,' groo!
20.50 Are. Te aanvaarden LLWALITEIT
stoppelbI. 1935. voen

KOOP 3. BOUW. EN WEI~ to<
LAND, gelegen i/d Heidev kad, ALLES
sectie C. No. 138, groot 90.60 HSCHL ~ ...
Are. Te aanvaarden stoppel- .I n
bloot 1935. \ OSS I

Deze veiling zal geschieden li 68
bij inzet op Woensdag 3 Juli EL '
1935 en bij toeslag op Woens. \(jIRO'
dag 17 Juli daarna, telkens J51:510
n.m. 4 uur ter herberge van I V

~~~~K~~~0~~~~ML~.~.H~E~R~J~_~Q~9~_~~~N~B~O~S~.~C~H~'~H~A~R~T~J~E~S~t~e~B~ff~g~h~~~.~=~~~~~~~~~~~van 5-10'Yz uur GEZELLIG SAMENZIJN. _

:AanbeveJ.end, NIC. :VAN EDEREN., Exploitant.

ONDERTROUWD:
FRITS DERKS

en
JO VERHAMME.

Huwelijksvoltrekking 16 Juli
a.s, in de Parochiekerk van
O. L. Yr. Onbevlekt Ontvan-
gen om 9.30 uur voormiddag.
Gennep,
Heyenscheweg 104 b

Oss, Floraliastraat 30
27 Juni 1935.

Vanal lle{len V rijdagmiïldag '5' uur tot en
met Woensdag 3 Juli houden wij onze

Halfjaarlijksche Opruiming
Behalve de EXTRA KOOPJES
geven WIJ op al onze artikelen

10 pCt. KORTING-

Volgende week
Vrijdag
5 JULI

ja dan begint
ONZE

UITUERKOOP Notaris E.Boctin Boes
te Oss, zal namens CHRISTIA· Notaris' SchaUake,IIS'
NUS VAN HEUMEN te Oss
aan' Bosschestraat. in het te Schayk, zal publiek Notaris ScheUekens
OPENBAAR VERKOOPEN: ' . - VERKOOPEN: -, te Schayk, zal

Onder OSS. des namiddags Din 3 uur.Eenîg k • Ee' LAND PUBLIEK VERKOOPEN:em e DOp. n ' • Voor de Erven
BOUWERSWONING met Erf. ' Voor-de Kindr. JOHs. JANS
Tuin en Bouwland aan Bos- JOHs. VAN SON Onder Schayk
schestraat, kadaster Sectie C. onder SCHÄYK! KOOP L Het perceel WEl ..
Nos. 3646 en 4519, groot sa- Een LANDBOUWEJiSHUIS LAND, gelegenlangs de Wa-
men 19.05 Are. met Stal, Erf, Tuin, Bouw. en terstraat, kado sectie B No.
Ingezet op •. ...••.. f 670.-. Weiland, kadaster sectie C. 506, groot 69.80 Are.
Te aanvaarden bij betaling

koop- en onkostpenningen, Nos. 522, 523, 521 en 520, sa- Onder Herpen
. Betaaldag 6 weken na-toe- men groot 1.50.80 Hectare. KOOP 2. Het perceel WEI.
wijzing. , ,De boerderii, thans in huur LAND, gelegen in- de -Schee-

le Hypotheek tot de helft bij MARCELIS VAN BOXTEL, nen, kado sectie C No. 119~
der koopsom beschikbaar. kan in eigen gebruik worden' groot 88.20 Are.

Deze verkoop zal geschie- aanvaard op de gebruikelijke a Aanvaarding 1Nov. 1935.
den in Café MANNAERTS te tijdstippen in 1936. Deze veiling zai geschieden
Oss aan de Kromstraat, bij Deze velling zal geschieden bij inzet op Donderdag 27.
toeslag op Woensdag 3 Juli bij inzet op Donderdalt,27 Ju- Juni 1935, ter herberge van
1935, des avonds ~ rn-e, ni 1935.ter herbEl.rge _van .de de Wed. ARTS te Schayk en

Wed. H., ARTS te Schayk en bij toeslag op Donderdag 11
hij toeslag op -Donderdag.11 Juli 1935, ter herberge van
Juli 1935, ter herherge.van E. B. ZWAANS te Schayk, tel ...
BENKERS te Schayk, telkens kens des n.m. om 3% uur.

Openbare Verkoop.
van

BURGERWOONHUIS
met WINKEL

TE OSS.-
E. Hocti11 Boes,

Notaris te Oss, zal in het

OPENBAÀR VERKOOPEN:. • 'A •
JJTERvso~i:EJ1t:rOSs:: Luxe' , uto-verhuur.· :

Onder. OSS. : GROOTE' AûTOi ~anaf 6 CENT per K.M. •
liet goedgebouwde WOON. EN 5 •

HUIS d Walstraat • ' WACHT 0 CT. PER UUR. •
in WÏJ~~~1 ~et groote sc'h:!~:.. VERHUUR van AUTO-BOXEN -.
Erf en hreede Zij-uitgang naar
de straat, kado Sectie A. No. • ,ALLE MERKEN RIJWIELEN -
3015, grö6t 2.10 Are. • E - , " '.
Bewoond door verkooper. • - .. ,.N ONDERDEELEN. - .. _
Te aanvaarden uiterlijk 1· JAC d 'B'ERG' K '5 •September 1935. • , • v. • ." azernestrv! _
Betaaldag 6 weken na toe- :., " , Tel. N~. 127 _ OSS. -.

wijzing. , ' . ,
Hypotheek tot een ruim be-

drag beschikbaar.', "
Deze verkoop zaI géschie-

den ter herberge ",de Stad Oss"
van H. DE SMIT aan den Ver-
lengden Heuvel; bij inzet op
Dinsdag 2 Juli en bij toeslag
op Dinsdag 16 Juli 1935, tel·
kens des avonds 5 ure,

onder SCHAYK.; ,ONDER SCHAYK

'EN HERPEN,

M. PETERSE • Heuvel 65 - OSS • Tel. 142.
AANLEG VAN
WATERLEIDING GASLEIDING
CENTRALE VERWARMING

GEBR. DRIESSEN
HEUVEL 68 OSS TEL. 140

TH. VAN ERNIN(;,

Expl~itant paviljoen

"De Ossche Meer".

-

. . . - .

NAAR T.T. ASSEN.
Bij voldoende deelname 'ZATERDAG 6 JULI per Luxe!

Touringcar naar de groote, MOTORWEDSTRIJDEN te ASSEN.
Prijs f 3.- p, p, ~ Aangifte bij J. VAN EWIJK. Heuvel 74$
, - te Oss en bij Gebr. ARTS, Grave.

FLORALIAPLANTEN
Wilt' U GOEDE FloraIiaplanten kweeken bestelt
-dan bij ons uw POTGROND. Ook prima ge.
bruikte Potten verkrijgbaar tegen lagen prijs.

Koopt voor bemesting een-cpotje POKON van 40 cent en U
kweekt de mooiste planten die U kunt wenschen.

BLOEMENHUIS "JOSINA"

UITSLUITEND PRIMA SIGAREN
Notaris SchellekensVOOR"DEZO'MERM:A:uEN71----------------

hebben wij voor de sportvisserij alle H ft U· t d· 7
benodigdheden voorhanden, als: Hen· ee' Ie s noD Ig
gels in' diverse soorten, maten en prijzen, •
Vistuigen compleet en ook alle onder-
delen apart verkrijgbaar (enkel prima

kwaliteiten).
Voor STRAND en HEIDE aardige goed-
kope dozen Zandvormen, Schopjes,
Harkjes" Gietertjes, Emmertjes, Krui-
wagens, Fietsjes, Zwemgordels, Bad-

mutsen, Zonnebrillen enz. enz.
Nu de inmaaktijd weder is aangebroken,
brengen 'wij U hiervoor een zeer goed-
ko-pe Ketel met toebehoren. Een prach-
tige kwaliteit Inmaakfles, in de bekende
maten. Alles ook los verkrijgbaar, met
volle garantie, voor SPOTPRIJZEN!

PIJPEN in hout, calciné en steen, zeer
mooi. Nieuwe moderne DAMESTASSEN
voor iedere beurs. Aanbevelend,
A. en M. SPEET, Walpl,ein t 4, Oss.

MOLENSTRAAT 32 TE OSS•.

VAN GERENOMMEERDE FABRIEKEN. -Ruime keuze in III Groote sorteering
SIGARE'l'TEN en TABAK. TAB AKS PIJP E N.

Aanbev., Th. Verbruggen-v. OSS
SIGARENMAGAZIJN ' KERKSTRAAT 6 OSS.

TE HUUR OF TE KOOP
Woonhuis Houtstraat 2; Win-
kelhuis, Houtstraat 4. Bevra-
gen Leijten, Schoenenmaga-
zijn, Oss.

POODT
RATTEN'
en MUIZEN

Daar heen voor een frisch en pittig fleschje

Trappistenbier -of Limenade-ûazeuse,
IBIF" :vRAAGT ONZE CITROEN. '-.mIl

'Appel-, Fruitsoda- en Frambozenlimonades.
, ,

Hoogste kw~liteit LIMONADE ... }
SIROPEN, per, flesch _:.' £ 0.50 buiten fleseh
ORANJA, per flesch s., ~ 0.45

HEUVEL 48 - OSS - TEL. 13S

Ondergeteekende beveelt
zich beleefd aan voor

liet maken van

TEEKENINGEN
enBESTEKKEN
yoor VE.RBOUWING en
-, NIEUWBOUW.

J.C.BROCKS
BOUWKUNDIGE

BERGHEMSCHE WEG ADverteert In dit blad
tlo Pastorie.

SPEEL met pianissimonaald
in rustigmarschtempodegoed-
koope Cine tone Gramofoon-

plaat

"Het Brabants Volkslied".
Ook verkrijgbaar in tekst,
voor piano, orgel, harmonie,
fanfare. Mannenkoor en Ge-

mengd koor.

Uitgave: T.B.C.-Commissie
KARDINAAL VAN ROSSUM
vroeg zijn landgenooten met

lIandrarig

LANDBOuwERsHms.
met Stal, Bouw- en

Weilanden
onder BERGHEM.

Wordt op de eersfe plaafs
abo n n é op ons tijdschrift
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~ Voor goed en degelijk werk ~
g NA~' ~

!_::_.,P.KE~:~~~~;=:~.OSSI==
MOLENSTRAAl 47·49 - ll'elefoC}ri 76.
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"HELPT, STEUNT DE
NOORS(HE MISSIE."

DUIZ'ENDEN KOOPJES
Donderdag 4 Juli ont-

vangt U onze
Uitverkoopscourant I

IUIT HET LAND
VAN ST.OLAV

Een keurig verzorgd blad
met vele illustraties en
leerrijke en interessante
beschrijvingen over en uit
't land der Middernachtzon

nUIT HET LAND VAN ST. OLAV"
verschijnt zes keer per Jallr...

Abonnementsprijs franco
per post If .80 per Jaar...

Nieuwe ebonnemenfen gelieve
men rechtstreeks op te geven'
aan de Administr. van "St. Olav"

M.A.PAAP
KRUISSTRAAT 88 - OSS
HET B;ESTE ADRES VOOR

;FPNGERS-, SIMPLEX· en STQKVIS.
RIJWIELEN.

MAXWELL-MOTOREN EN DRIEWIELERS.
1.'EVENS ALLE VOORKOMENDE REPARATIES.
ROLSCHAATSEN vanaf ••••••••••••••• f 1.75

Café-Restaurant Concertzaal "DE SCHUUR"
HEROPENING
OP ZATE.RDAG 29 JUNI EMMAPLEIN 2

TEULINGS' UITGEVERS==MAATSCHAPPIJ
'S==HERTOGENBOSCH

f

VERKRIJGBAAR IN IEDERE BOEKHANDEL EN BIJ
TEULINGS' UITGEVERSf;MAATSCHAgPIJ

"\'Sf;HERTOGENBOSCH

OPRUIMING
BIJ

WEHBERG
AAN HET LEVEN GEWIJD

FULTON J. SHEEN

HET LEVEN
VAN AL WAT LEEFT
,VERTALING VAN F. A. BR.UNKLA·US

1!'

INGENAAID f 1.75 Î ~GEBO~DEN £ 2.4010010 KORTING
OP ALLE ARTIKELEN «Wie dit boek ter hand neemt, leest het uit, en, spoedig. Omdat het

tevens, de geest voedt, godsdienstige gevoelens opwekt en bekoort door
zijn vorm. De meest verheven waarheden worden hier niet op schoolsche
wijze voorgedragen maar in een bevallig kleed gestoken dat hen bij

• iedereen aantrekkelijk maakt,', .' . ,',
Literatuur, biologie, en godgeleerdheid worden in een harmonisch geheel
sall:lengebracht.»(- ' .~ - -'- -- - -----._CoIiectanea.

HEEREN· EN KINDER-
KLEEDIN,GMAGAZIJN - HEUVEL

Voor uw bedrijf?
Voor uw huis?
Voor uw man?
Voor uw vrouw?

Leest dan aandachtig de advertenties
in dit blad. DAär vindt U degelijke
en betrouwbare adressen!

~:~:: vLIEGERBlscUITs'
15 cent per haU pand

Met deelname voor de groote Zomerprijsvraag waaraan flinke geld.
prijzen verbonden .zijn.

PRIJSVERLAGING !!~~~!!~
"Firma Wed. G. VERKUUL,:Molenslr. 30 ~ Oss - Tel. 64



•
UITGAVE:
DRUKKERIJ

M. W. VAN LOOSBROEK
OSS, TEL.29

WORDT GRATIS HUIS AAN HUIS BEZORGD IN DE GEMEENTEN:
BERGHEM, GEFFEN, HAREN, HEESCH, HERPEN, KESSEL, LITH, LITHOYEN, MACHAREN,
MEGEN, NISTELRODE, NULAND, OSS, OVERLANGEL, OIJEN, SCHAIJK, TEEFFELENEN VINKEL

GECONTROLËERDE OPLAAG 7085 EXEMPLAREN

VERSCHIJNT ELKEN DONDERDAG
ADVERTENTIEN:

VAN 1 TOT 6 REGELS •• f 1.00
ELKEN REGEL MEER .• f 0.15
BIJ CONTRACT BELANGRIJK MINDER

FAM.-BERICHTEN P. REGEL f 0.20
(BIJ VOORUITBETALING)

Oss, 28 juni 1935.

Grootsche huldiging der Marechaussee's van
·055 en Omgeving

door H. M. de Koningin.
Opperwachtmeester MINTJES en Wachtmeester de GIER beloond. met de
Gouden Eere-medaille van de Orde van Oranje-Nassau met de Zwaarden.



ABONNEMENT
(bij vooruitbetaling)

Per 3 maanden bij bestelling
per eigen bode •••••••••.•...•... f 0.75

Per 3 maanden f~er post f 0.871
ADVERTENTIEN:

Van 1-6 regels ••••••••••••.•.•••.•• f 0.90
Elke regel meer f 0.15
Vraag en Aanbod-advertenties f 0.75

(b1j vooruitbetaling).

Maas Waalen
krachten te wijden aan den dienst van het
vaderland besluit ik met: "Leve het Vader-
land!"

Het verloop der plechtigheid.

APELDOORN, 28 Juni (V.D.).
Kort voor twaalf uur hadden zich op het ter.

rein opgesteld de manschappen van de konink-
lijke marechaussee te. Oss en de tijdelijk aldaar
vertoevende te Elsenburg en te Lithoyen gede-
tacheerde manschappen. tezamen met die van
het depot der koninklijke marechaussee te Apel-
doorn. In het geheel stonden opgesteld 125 man
van wie 22 uit Oss afkomstig. Precies 12 uur
arriveerden de Koningin en de Prinses per auto
van het paleis Het Loo. De manschappen stonden
in de lengte van het terrein, de brigades vall
Oss naar links in de breedte opgesteld. Generaal
van Roov Kappelhof presenteerde de troepen
aan H.M. en geleidde H.M. naar de manschappen
uit Oss. Deze werden daarop door den districts-
commandant Jhr. Bovier aan de koningin voor-Igesteld. Nadat de koningin zich korten tijd met
de manschapen had onderhouden begaf zij zich
naar het midden van het terrein waar zij bo-,
venvermelde toespraak hield tot de opgestelde
manschappen.

Hooge onderscheidingen.

Hierop volgde van allen die de rede met
groote aandacht hadden aangehoord spon-
taan een driewerf hoezee. Vervolgens nam
kapitein Phaff het woord en deelde mede
dat het H. M. de koningin behaagd had .aan
den opperwachtmeester Mintjes en den
wachtmeester der marechaussee de Gier de
gouden eeremedaille van de orde van Oranje
Nassau met de zwaarden toe te kennen.
Spr. overhandigde aan de beide leden der
marechaussee de versierselen der Orde. Ge-
neraal majoor Kappelhof zegde H.M. dank
voor de hooge onderscheiding aan de mare-
chaussee ten deel gevallen. Hij noemde. dit
de schoonste dag in de geschiedenis
van het wapen. Hij besloot met een opwek-
king tot trouwaan het vaderland en de uit-
roep: "Leve de Koningin en het Vaderland"
welke door alle aanwezigen werd overgeno-
men.

'De Ossehe Maréchaussee bij de
Koningin.-Hartelijk door H. M. toegesproken.

Opperurachtmeester Mintjes.

,',Een voorbeeld Voor het geheele corps".

Vrijdagmiddag om twaalf uur heeft de ko-
ningin op het terrein van de marechaussee-
kazerne te Apeldoorn het personeel van het
wapen der koninklijke marechaussee te Oss
toegesproken. H.M. sprak de navolgende
rede uit: •

Officieren, onderofficieren en manschap-
pen der koninklijke marechaussee.

Het was mijn Wensch om degenen die te
Oss en omliggende plaatsen zi~h o~der de
bevelen van hun wakkeren en energieken
kapitein districtscommand~nt bijzonder on-
derscheiden hebben door groote plichtsbe-
trachting, voortvarendheid' en beleid, per-
soonlijk mijn tevredenheid te betuigen. Een
zeldzaam moeilijke taak is u opgedragen.
Gij hebt de VOldoening gesmaakt, dat gij
een geheel~ streek van Nederland hebt be-

_,,- ~----

/

Wachtmeester De Gier.

vrijd van een zwaren druk, die een troep
misdadigers daarop van jaar tot jaar had
gelegd. Ik wensch uw kapitein en u oprecht
geluk met dit succes. Met voldoening kan
ik hier getuigen dat niet tevergeefs een
beroep op uwe offervaardigheid is gedaan.
Bij deze gelegenheid is opnieuw gebleken
dat ijzeren wilskracht en stelselmatig door-
zetten onherroepelijk tot het gestelde doel
leidt. Moge het u gegeven zijn even voor-
spoedig te zijn bij de' vervulling van uwe
verdere taak, die u te Oss en omgeving nog
wacht. Ik spreek den wensch uit dat het
voorbeeld door het personeel der brigade
te Oss gegeven, het geheele corps. mare-
chaussee moge bezielen bij -de vervulling
van den steeds wisselenden en zoozeer uit-
een loopenden dienst. In de overtuiging dat
gij allen overeenkomstig de goede traditiën
van het wapen voort zult gaan uw beste

Daarna had een defilé van de manschappen
Voor de beide vorstinnen plaats. De koningin
en de Prinses vertrokken daarna. om naar het

ILoo terug te keeren. Voor het hek had zich een
g~ s~e .,halJll3.gs;tel'I:<;ndcuupgt:::Aehl, dk
. de Koningin en de prinses' hartelijk toejuichten.
Daarna hield majoor Kappelhof nog een toe-
spraak, waarmede deze plechtigheid geëindigd
Was.

Ontvangst der
Kon. Marechaussee te Oss..
OPPERWACHTMEESTER MINTJES
EN WACHTMEESTER DE GIER
GECOMPLIMENTEERD MET

HUN HOOGE ONDER-
SCHEIDINGEN.

§ Toen de Ossehe bevolking Vr-ijdagmiddag
aan ons kantoor 'kennis nam van de hooge on-
derscheidingen, die opperwachtmeester Mintjes
•en wachtmeester de Gier van H. M. de Konin-
gin in ontvangst hadden mogen nemen, toonde
zij zich hierover enthousiast,
Geen wonder was het dus, dat door verschil-

lenden plannen werden gesmeed voor e,,:ll open-
bare hulde namens de geheele hevolking, die
echter vooralsnog werd achterwege ~elaten,
doch tevens in uitzicht werd gesteld hiervoer
binnenkort een speciale gelegenheid aan te grij-
pen, Ofschoon dit aldus met autortteiten, ook
van het korps der Kon. Mar. was geregeld,
werd dien avond toch een muzikale hulde ge-
bracht door een der plaatselijke muziekgezel-
schappen "Montagne", waar:bU zich ,:lad aange-
sloten het bestuur van "Oss Belang .
Deze brachten het korps, dat tegen den avond

van 't Loo was teruggekeerd. 'n muzikale hulde
vOIOrde Marechausseekazerne.
'I'oevaltig woo er juist VEel volk op de been;

doordat de H. Harthulde op het Walplein even

De Koningin speldt opperwachtmeester A. R. Mintjei en machtmeester C. G. de Gier V(1Jl de
Ossche Brigade, de gouden medaille v'aa,de Oranje Nassau-orde met de zwaarden op de borsi.

vrijdaqtni ddaq werd de kranige Ossche Brigade der Kon. Marechaussee in de kazerne te Apeldoorn door
/J. M. de Koningin toegesproken. - Generaal Maljoor J. H. G. Kappelhof stelt de brigade aan H. M- lJ~O'F.
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De huldiging der brigade van de Koninklijke Mareehaussée uit Oss door H. M. de Koningin en H. K. H. Prinses Juliana te
Apeldoorn. De vorstin laat de manschappen aan zich voorstellen, waarna Zij hen toesprak

H. M. de Koningin spelde Vrijdag te Apeldoorn bij de huldiging van de brigade der
Koninklijke Marechaussée uit Oss eigenhandig den opperwachtmeester Mintjes en den

wachtmeester De Gier de hun verleende onderscheiding op de borst
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De Ossche brigade van de Kon. Marechaussee wordt op het Loo aan H. M. de Koningin voorgesteld LU verband met haar
kranig optreden tegen de Ossche onderwereld.



INBRAAK TE OS::;. I
Door de gemeènte-politie uit Oss

werd voor den Officier van Justitie at-
hier geleid J. de B., 33 jaar, aroeider,
Oss, als verdacht van i;nlbmak in 1928 :
en 1929 te Heesch en Dinther. I
Na door den heer Rechter-OommJis-

saris te zijn gehoord, werd hij=:
ten in het Huis van Bewaring aUüer.

------

I NIEUWE ARRESTATIE TE OSS. of
Men meldt ons uit 0 s s, d.d. 17 Juli:

j
Hedennacht zijn door de Kon mare-

chaussée gearresteerd zekere B." en de
R., als verdacht van den roofoverval bij
Kuijpers op Zevenbergen te Oss in den

J

o vroegen morgen van Allerzielendag
2 Nov. van het jaar 1930, toen Kuijpers

j
naar de kerk was en de bandieten des
nachts binnengedrongen zijn. Zij heb-
ben een buit van f 1000 meegenomen.
Het verhoor is in vollen gang.



:DE GRUWELDADEN IN I
I OSS. I

NIEUWE OPZIENBARENDE
ARREST ATlE.

Deed een zoon zijn moeder omkomen
in brandend huis?

Nauwelijks is de groote brand, waarbij een
moeder met drie kinderen om-het leven kwa-
men, tot opheldering gebracht, of de gemeen-
te Oss wordt weer opgeschrikt door de arres-
tatie van den 35 jarige H. de N., die er van
verdacht wordt zijn moeder levend te hebben
Iaten verbranden.
Op Zondagnacht 20 September in 1925 onto

_,stond een felle brand in de boederij van de
Nijs aan het Teugenaarschepad te Oss, welke
bewoond werd door de weduwe de Nijs met
haar zoon, terwijl in de woning nog twee
kamers waren verhuurd aan den gescheiden
man H., welke ze met twee kinderen bewoon-
de. Deze man werd dien nacht door glasge-
rinkel uit zijn slaap gewekt. Hij gaf zijn beide
kinderen door een raam aan ter hulp gesnelde
buren over en heeft daarop nog de weduwe
Nijs uit het brandend huis gered. Groot was
echter de schrik van de geheele omgeving,
toen later bleek dat de weduwe de Nijs toch in
de vlammen was omgekomen. hoewel H. posi-
tief beweerde haar te hebben gered.
Daar de N. voor zijn moeder een hooge le-

vensverzekering had gesloten, en huis en in-
boedelook zeer hoog verzekerd waren, werd I
hij er reeds vroeger van verdacht zijn oude
moeder weer in de vlammen te hebben ge-
duwd. Daar toen geen voldoende aanwijzingen
tegen hem gevonden werden, moest hij weder-
om in vrijheid worden gesteld.
Thans hebben de marechaussee den ouden

draad weer opgevat en zij schijnen voldoende
aanwijzingen te hebben om deze vreeselijke
misdaad nader te onderzoeken.
De N. die tot heden toe hardnekkig blijft

ontkennen, staat in Oss als niet geheel nor-
maal bekend. Hij was in de mobilisatie jaren
onder dienst en lag in Gorcum. Toen hij op 'n
gegeven dag van zijn luitenant over zijn wan-
ordelijke kleeding een berisping ontving, ont-
stak hij hierover in zoo groote woede, dat hij
hem's avonds, gelegen langs een dijk, op-Iwachtte en een schot op hem loste, dat den
, officier in den hals trof. Denkende dezen ge-i dood te hebben, nam hij de vlucht doch hij
werd 's nachts in de kazerne gearresteerd. Bij
zijn arrestatie zag hij nog kans een vuurwa- I
pen te bemachtigen, waarmee hij zich door
een van zijn longen schoot. Na een langdurige
verpleging in het ziekenhuis te Gorcum, is
hij toen wegens ontroerekenbaarheid uit den
dienst ontslagen.

Nieuwe arrestaties en bekentenis.
De gemeentepolitie arresteerde heden-

nacht zekeren H. R., die ervan wordt ver-
-daeht op 4 Februari 1934 betrokken te zijn
geweest bij de inbraak ben den slager Jans-
sen in de Vlashoek, waar 600 pond vleesch
en spek werden ontvreemd.
De vorige week legde Dotje van Berne

een volledige bekentenis af; hij bekende
ook dit misdrijf en wees daarbij als zijn
medeplichtigen aan zijn broer J. van Berne.

\ die reeds voor andere misdrijven in arrest
zit, Th. W., die destijds voor dit feit 1001' de

J reentbank werd vrijgesproken, en H. R., die
destijds ook als verdachte was gearresteerd.
R. heeft hedennacht ten overstaan van in-
specteur van Kempen een volledige bekente-
nis afgelegd en zal ter beschikldng van de
justitie worden gesteld.
In den loop van den dag worden nog

meer arreetaties verwacht,



Het verloop der plechtigheid.

APELDOORN, 28 Juni (V.D.).
Kort voor twaalf uur hadden zich op het ter-

rein opgesteld de manschappen van de koriink-
lijke marechaussee te Oss en de tijdelijk aldaar>
vertoevende te Elsenburg en te Lithoyen gede-
tacheerde manschappen, tezamen met die van
het depot der koninklijke marechaussee te Apel-
doorn. In het geheel stonden opgesteld 125 man
van wie 22 uit Oss afkomstig. Precies 12 uur

I
arriveerden de Koningin en de Prinses per auto
van het paleis Het Loo. De manschappen stonden

I in de lengte van het terrein, de brigades van
Oss naar Iinks in de breedte opgesteld. Generaal
van Roov Kappelhof presenteerde de troepen
aan H.M. en geleidde H.M. naar de manschappen
uit Oss. Deze werden daarop door den districts-
commandant Jhr. Bovier aan de koningin voor-
gesteld. Nadat de koningin zich korten tijd met
de manschapen had onderhouden begaf zij zich01- 11:1'. naar het midden van' het terrein waar zij bo-

1 venvermelde toespraak hield tot de opgestelde
manschappen.

O~-

t
De Ossche Maréchaussee bij de

Koningin.
Hartelijk door H. M. toegesproken.

Opperwachtmeester Mintjes.

"Een voorbeeld voor het geheele corps".

Vrijdagmiddag om twaalf uur heeft de ko-
ningin op het terrein van de marechaussee-
kazerne te Apeldoorn het personeel van het
wapen der koninklijke marechaussee te Oss
toegesproken. H.M. sprak de navolgende
rede uit:

Officieren, onderofficieren en manschap-
pen der koninklijke marechaussee,

Het was mijn wensch om degenen, die te
Oss en omliggende plaatsen zich onder de
bevelen van hun wakkeren en energieken
kapitein districtscommandant bijzonder on-
derscheiden hebben door groote plichtsbe-
trachting, voortvarendheid en beleid, per-
soonlijk mijn tevredenheid te betuigen. Een
zeldzaam moeilijke taak is u opgedragen.
Gij hebt de voldoening gesmaakt, dat gij
.een geheele streek van Nederland hebt be-

Wachtmeester De Gier.

vrijd van een zwaren druk, die een i,roeP
misdadigers daarop van jaar tot jaar had
gelegd. Ik wensch uw kapitein en u oprecht
geluk met dit succes. Met voldoening ka»
ik hier getuigen dat niet tevergeefs een
beroep op uwe offervaardigheid is gedaan.
Bij deze gelegenheid is opnieuw gebleken
dat ijzeren wilskracht en stelselmatig door-
zetten onherroepelijk tot het gestelde doel
leidt. Moge het u gegeven zijn even voor-
spoedig te zijn bii de vervulling van uwe
verdere taak, die u te Oss en omgeving nog
wacht. Ik spreek den wensch uit dat het
voorbeeld door het personeel der brigade
fe Oss gegeven, het geheele corps mare-
chaussee moge bezielen bij de vervulling
van den steeds wisselenden en zoozeer uit-
een loopenden dienst. In de overtuiging dat
gij allen overeenkomstig de goede traditiën
van het wapen voort zult gaan uw beste

ABONNEMENT
(bij vooruitbetaling)

Per 3 maanden bij bestelling
per eigen bode •••••••••. f 0.71i

Per 3 maanden f~er post f 0.8'l~
ADVERTENTIEN:

Van 1-6 regels f 0.90
Elke regel meer f 0.15
Vraag en Aanbod-advertenties f 0.'i5

(bij vooruitbetaling).

Maas Waalen
krachten te wijden aan den dienst van het
vaderland besluit ik met: "Leve het Vader-
land!"

Hooge onderscheidingen.

Hierop volgde van allen die de rede met
groote aandacht hadden aangehoord spon-
taan een driewerf hoezee. V ervolgens nam
kapitein Phaff het woord en deelde mede
dat het H. M. de koningin behaagd had aan
den opperwachtmeester Mintjes en den
wachtmeester der marechaussee de Gier de
gouden eeremedaille van de orde van Oranje
Nassau met de zwaarden toe te kennen.
Spr. overhandigde aan de beide leden der
marechaussee de versierselen der Orde. Ge-
neraal maj~ Kappelhof zegde H.M. dank
voor de hooge onderscheiding aan de mare-
chaussee ten deel gevallçn. Hij noemde. dit
de schoonste dag in de geschiedellis
van het wapen. Hij besloot met een opwek-
king tot trouwaan het vader-land en de uit-
roep: "Leve de Koningin en het Vaderland"
welke door alle aanwezigen werd overgeno-
men.

Daarna had een defilé van de manschappen
voor de beide vorstinnen plaats. De koningin
en de Prînses vertrokken daarna. om naar het
Leo, 'ellug te keeren. Voor het hl'}": had z~ch e~n
groote schare belangstellenden' o'Pgesü~16; die
de Koningin en de prinses 'hartelijk toejuichten.
Daarna hield majoor Kappelhof nog een toe-
spraak, waarmede deze plechtigheid geëindigd
was.

Ontvangst der
Kon, Marechaussee te Oss.
OPPERWACHTMEESTER MINTJES
EN WACHTMEESTER DE GIER
GECOMPLIMENTEERD MET

HUN HOOGE ONDER-
SCHEIDINGEN.

§ Toen de Ossche bevolking Vrijdagmiddag
aan ons kantoor 'kennis nam van de ho'og~ ~Il-
derschei dingen, die opperwachtmeester ~1l1t)es
en wachtmeester de Gier van H. M. de Konin-
gin in ontvangst hadden mogen nemen, toonde
zij, zich hierover enthousiast- .
Geen wonder was het dus, dat door verschi l-

lenden plannen werden ,gesmeed voor e~ll OpeJ.l-
bare hulde namens de geheele bevolkmg, die
echter vooralsnog werd achterwege ~elatell,
doch tevens in uitzicht werd gesteld hiervoor
binnenkort e'en speciale g:elegenheid .aa.n te gr.ij-
pen, Ofschoon dit aldus met autontelten, ook
van het korps der Kon. Mar .. was geregeld,
werd dien avond toch een muzikale hulde ge-
hracht door een der plaatselijke muziekgezel-
schappen "Montagne", waar;bij zich ,}lad aange-
sloten het bestuur van "Oss Belang .
Deze hrachten het korps, dat tegen den avond

van 't Loo was teruggekeerd. 'n muzikale Iiulde
VOOT' de l\farechauss'eekazerne. '
Toevallia was er juist veel volk op de been;

doordat d: H. Ha'l'thulde op het Walplein even



"I'ijdaqmiddag werd de kraniqe Ossetie Brigade der KOn. Marecboussee in de kazerne te Apeldoorn door
Il. M. de KOllingin toegesproken. - Getieraal Majoor J. H. G. Kappelboî stelt de brigade, aaa H. M.. lJOO'l'.

De KOllingin speldt opperwachtmeester A•.R. Mintjes en wachtmeester C. G. de Gier van de
Ossche Brigade, de gouden medaille tsan:de Oranje Nassau-orde met de zwaarden -op de borst,



Pi"ovinciaal Nieuws.
EEN OUDE MOORDZAAK,
De moord op Jantje van Mas
te Oss.

Men meldt ons uit 0 s s, -d.d. 2 Juli:
Reeds lang ~""",rder hier gezegd "nu

komt alles un, ook den moord op Jan van
Mas zullen zij nu nog wel uit gaan zoe-
ken", .
En hoewel I?I reeds vele gebeurtenlssen

uit de oude doos zijn opgehelderd, had
men toch niet kunnen denken, dat een-
lugub'ère moord gepleegd in het jaar
1925, waar dus bijna 10 jare~ overheen
zijn gegaan, nog tot opheldertng zou ko-
men,
Hàdenmiddag deden hardnekkige ge-

menten de ronde, dat niet mmder dan 4
arrestatles zouden zijn verricht in ver-
band met den moord gepäeevd op sur-
prise-avond 5 December 1925 op den
circa 23~arigen .T. Hartogs, betel" »13-
kend onder den naam van Jantje van
Mas.
Op den. bewusten avond had een stel-

letje jongelui in een café op den Heuvel
Ijtlhiel' geducht zitten drinken ,zoodat
men te circa 11 uur na sluitingstijd zeer
'onder invloed van sterken drank huis-
waarts keerd-e.
Men ging door de' Kazernestraat. Niet

allen hebben deze straat levend ver-
raten. Men ,kreeg ter hoogte van de
oude kazernè ruzie, welke zoo hoog liep
dat op z~er oogenbltk een der per-
senen de ruim 20-jarige Hartogs met
een mes 7ood'anig werd gestoken, dat hij
ineen zakte, De anderen lieten hem
aan zijn lot ower.
Eerst- geruimen tijd 'later bemerkten

voorbijgangers tot hun grooten schrik
dat er een man op den grond lag, die
hevig bloedde; buiten bewustzijn werd
hij in een naburig café binnengedragen,
alwaar spoedig geestelijke en genees-
kundige hulp aanwezig was. Het slacat-
offer kon nog van de laatste H. Sacra-
menten worden voorzien, doch genees-
kundige hulp mocht niet meer baten en
spoedig overleed hij.
De gemeentepolitie was spoedig ter

!plaatse; zij stelde aanstonds een zeer
uitgebreid ondersoek in en dienzelfden
nacht wecrdeen viertal personen gear;
resteerd, als verdacht van medeplichtdg,
heid aan dezen moord, daar volgens ge, Î
tuigen verklaringen deze personen des '
avonds in gezelschap van het slachtoftee
waren gezien.
De gearresteerden waren F. v. V., bij_

genaamd de Rem, M, B., H, v. E., bijge,
naamd Driek : van Jantje· Reinieren en
L. O. Deze personen hebben serurmen tijd
in voorarrest gezeten, doch moesten we_j
gens gebrek aan bewijs op verijevoeten
;Wordengesteld.
. Thans zou men opnieuwaanwijzingen
, eze moordzaak hebben gekregen

---- ........"_1,1,,..0 .;,,..,



VIS US>SCHE MISDRIJVEN.
De Amsterdamsche politie heeft gear-

resteerd zekeren Lammers, die betrok-
ken zou zijn bij een te Oss in den nacht
van 22 op 23 December gepleegden over-
val met roof. Tot voor kort woonde deze
man in hetzelfde perceel in den Jor-
daan, waar de Zaterdag wegens diefstal
van een grafkruis gearresteerde en naar
Oss overgebrachte' 'misdadiger verblijf
hield. Direct daarop heeft Lammei'S het.
hazenpad gekozen, maar' nu is hi.i gis-
terena vond gearresteerd.
'Nader wordt ons gemeld dat L. zich

'I zelf bij de politie beeft aangemeld en ;
bekend heeft schuldig te zijn aari een of
meer diefstallen. Heden wordt hij naar I
Oss overgebracht. '
De 'N, R. C. meldt, da(e.en vervolgmg

,zal worden ingesteld tegen zekeren J. v.
B" een beruchten 'Ossehen nusdadtger,
thans in het huis van bewaring te's-Her-
togenbosch ,..,- verdacht o.a. van' mede-

I plichtigbeid aan den roofoverval op den
kassier der tboerenleenbank te Marens-c-
terzake dat hij 6 jaar geleden zlln neef
G. van Galen 'door' messteken van het
leven heeft berooid. I

" . 0' ,/~<~<

\

INBRAKEN Te S,S~; d ;.' ;

"Door de; gemeente-pql1t'ie ,:~'uit' :.Oss
werden voor den heer ~fi}ci\ilr' van
Justitie alhier geleid C. J~':V.B., 20

I jaar en H. v. L" 27 jàar./kleermaker,
beiden te Oss, als verdachll' van .ver-

I schillende inbraken in ~t; jaar 1932
te 050'>. ' , .

Oude moordzaak 1925
opgehelderd.

'N VOLLEDIGE BEKENTENIS AAN I
DE OSSCHE GEMEENTEPOLITIE.

De gemeentepolitie te Oss is eenige dagen
geleden overgegaan tot de aanhouding van P.!
W. te Oss. Deze werd verdacht betrokken te zijn
bij den moord gepleegd op 5 December 1925
op J. Hartogs.

Nadat hem een streng verhoor was afge-
nomen belrende W. tegenover de gemeente.
politie den moord te hebben gepleegd.
Mede werd nog gearrest'eerd in een dorpje

in Holland zekere Br, uit Oss, die de hekente-
nis van W. kan bevestigen.
w. za!, ~us dezer dagen t.er bes.chikking van 1

den Officier- van Justitie worden gesteld. I
.Alle berichten over arrestaties met betrek.

king tot deze zaak zijn onjuist. Niemand behal- I
".'ehovengen'Oe~~e twee is in dit verband door I
de gerneentepolitje aangehouden.

-----



Ook de gemeentepolitie
speurt!

Licht in een oud moorddroma.

Een arrestatle inzake den moord op
J. Hartogs, gepleegd in

December 1925 ..

§ Een der meest geruchtmakende moordza-
ken, die Oss in vroegere jaren. heeft meeze-
maakt, is ongetwijfeld de moord geweest op'"J.
Hartags, beter bekend onder den naam van
Jan van der Mast.

Daags voor het St. .. Nicolaasfeest, surprise-
avond 1925 had een vijff al Jongelui van 17 tot
2~ jaar het café bezocht van den heer W.
~ock~n op den Heuvel. Zij hadden een stevig
glaasje bier- gedronken, toen zij te ruim elf uur
het café verlieten. Van twist of ruzie was toen
nog niets te bespeuren.
Buiten heerschte een felle koude en de sneeuw

lag runn een voet hoog.
Gezamenlijk sloegen zij den weg in naar huis.

Meerdere cafébezoekers zagen het 5-tal loopen,
doch sloegen er verder geen acht op, omdat zij
hen met ·kenden en omdat zij even rustier als

r
Zij. over den weg ,gingen. "

Op den hoek van de Kazernestraat, ter hoogte
van Leviticus, bleven 2 personen achter, terwijl
de andere 3 reeds de straat insloegen.
Het bleef rustig op straal en niemand kon

vermoeden, wat er in die stilte van dien win-

I
teravond gebeurde.
Toen voorbijgangers geruimen tijd later pas-

seerden, zagen ZIJ een manspersoon badend in
zijn bloed liggen. Hier moest misdaad in het
spel zijn.

2 personen droegen den jongeman binnen in
het schoenenmagazijn van de fa. wed. Vail
IWell, terwijl anderen geestelijke en geneeskun-
f dige hulp gingen halen. .

Zeer spoedig war en de weleerw. heer kape-
laan van de Bult en de weled. zeer-gel. heer dr.
Stoltz ter plaatse. De laatste H. H. .Sacrarnen-
ten konden hem nog worden toegediend, doch
daarna ontsliep hij in den Heer; geneeskundige
hulp mocht niet meer baten. Aanstonds werd \
nu de gemeentepolitie gewaarschuwd, die on-
middellijk een zeer uitgebreid onderzoek in-!
stelde. Het bleek al spoedlg;" dat J. Hartogs
vermoord was.
Uit haar onderzoek bleek, dat deze den avond

had doorgebracht met vier zijner "vrienden"
in het café van den heer Koeken. Nog in den-
zelfden nacht spoorde zij bedoelde vier perso-I
nen op en zette hen in verzekerde bewaring. I
Zij gaven allen toe, dat zij den avond met

hun vriend hadden doorgebracht, doch ver-
klaarden niet te weten hoe hij was gesneuveld.
Zooals velen zich misschien nog herinneren
zullen, werden destijds gearresteerd zekere R.
toen wonende te Berchem, oud 19 jaar' L. H.
0., 23 jaar wonende te Oss; van E., beter he-
kend onder den naam van Driek van Jantje
Heiniers; en van V. bekend onder den naam
van Frans de Rem. Alhoewel allen hardnekkig
Lieven ontkennen, werden B. en O. in arrest I
gehouden, omdat bij hen door dr. Mettrop,
bloedsporen in hun kleeren waren gevonden.
!)e gemeentepolitie vervolgde onder leiding van
inspecteur van Kempen met groote kracht het
onderzoek en wist zooveel aanwijzingen tegen
deze 2 verdachten te verzamelen, dat zij op 1S
Juli 1926 in den Bosch moesten terecht staan.
Hun was ten laste gelegd:

le. M. A. B., wever 19 jaar te Berghem. thans
gedetineerd:

2e. L. H.O., 23 jaar, wever, wonende te Oss.
Verdacht ter zake' dat zij in den avond ..van

5 December 1925 te Oss te zamen en in veree-
niging althans ieder voor zich opzettelijk .Jo-
hannes Hartogs van het leven hebben beroofd,
althans opzettelijk zwaar lichamelijk letsel heb-
ben toegebracht, door hem daartoe opzettelijk I
met messen of andere scherpe voorwerpen te
steken .. te snijden en te slaan tengevolge waar-
van hij terstond of kort daarop is overleden'

althans: dat zij in den avond van 5 December
1925 te Oss te zamen el: in vereeniging althans
ieder voor zich opzettelijk mishandelend Johan-
nes Hartags met messen of andere scherpe voor-
werpen hebben gestoken, gesneden en geslagen
!tengevolge waarvan deze bloedend werd ver-

wond en kort daarop is overleden en in ieder
geval een levensgevaarlijke en zwaar lichamelijk
letsel uitmakende verwonding heeft bekomen.

Vanwege aet O. M. waren 20 getuigen gedag-
vaard.

Dat de getuigen het toentertijd niet nauw
n!lmen met het afleggen van den eed, bleek wel
uit de zeer tegenstrijdige verklaringen, die door
hen werden afgelegd tijdens de behandeling
dezer strafzaak. Het was zelfs zoo bar, dat de
Officier van Justitie enkelen dreigde te ver-
volgen wegens meineed. In zijn requisitoir ging
de officier van Justitie het feit nog eens na.
Hij stelt in het Jicht, welke gruwelijke won-

den het slachtoffer zijn toegebracht, zoodat men
kan zeggen, dat de man op den weg in oenige
oogenblikken tijd is afgeslacht. Spreker zegt dat
het feit is gepleegd in een stille straat. ~n deze
zaak is een zeer uitvoerig onderzoek ingesteld.
Alles is tot in de kleinste details onderzocht.
Men kan nu wel zeggen, dat de menschen, die
het gezien moeten hebben, zich zouden haas-
ten, om te zegge-n wat gebeurd is, doch zij ko-
men allen verklaren er niets van te weten. Ze
weten wel wat er te voren en daarna is ge-
heurd. Alleen oyer het feit zelf weten ze niets.
Z.~ spreken elkaar aanhoudend tegen, doch zij
zI~n hierin eenstemmig, dat zij van het feit zelf
mets weten en ook niets gezien hebben. Ook
verdachte B. vertelt dat, ofschoon hij een be-
bloed mes in z'n zak moet hebben gehad.

Opmerkelijk is, dat rnenschen, die op eenigen
afstand woonden, ja die te bed lagen, wel ge-
roep en geschreeuw hebben gehoord.

Voor de waarde van vele getuigen is wel ken-
s,?hetsend wat getuige v. d. Elzen heeft verteld,
die daags daarris aan ver-schillende personen
heeft verteld, gezien te hebben dat Hartags werd
aangevallen. Voor de politie verklaar de v. d.
Elzen echter van niets te veten. .

Dit alles vestigt den indruk, dat er getuigen
zijn, die noodzakelijk veel meer moeten wete;:;
dan zij vertellen. '
Uit de verklaringen is niet veel positiefs ko-

men vast te staan. Men heeft te doen met hoogst
onbetrouwbare getuigen. Het wettig bewijs kan
spr. uit de verklaringen niet bewezen achten.
, Wegens gebrek aan bewijs eischt de officier
vrijspraak en onmiddellijke invrijheidstelling
van B.

14 dagen later volgde de uitspraak en deze
was gelijkluidend aan den eisch. Sinds dien

j
tijd wist men dus zeker, dat de verdachte(n)
~an dit vreeselijke drama nog op vrije voeten
hep(en). De gemeentepolitie bleef zoeken, doch
slaagde .er niet meer in de daders op ole sporen.

Het g:ng er werkelijk naar uitzien, dat deze
moord 111 het vergeetboekje zou geraken en
nooit tot klaarheid zou komen.

Recherche dienst,

Vooral in de laatste maanden hebben Kon.
Mat-echaussee en gemeentepolitie geweldig
groote successen geboekt en slaagden er zelfs
in menschen aan het spreken te krijgen, die
vroeger VOO!' geen honderden guldens gespro-
ken zouden hebben. Daardoor kwamen tal van
misdrijven tot klaarheid.

Waren bij de Kon. Mar. enkele wachtmeesters
die uitsluitend recher-chediensten verrichtten,
ook Inspecteur van Kempen benoemde een
paar zijner manschappen om geregeld dergeliike
diensten te verrichten. Het waren de agenten
Ten Westenend en Leernhuis, die de laatste
weken dag en nacht op pad logen om het on-
derzoek in vele oude misdrijven te hervatten.
Zij zijn hierbij uiterst voorz iohtig te werk ge-
gaan en hebben het genoegen mogen smaken
reeds diverse misdrijven tnt klaarheid te heb-
ben gebracht. Hulde dient voorzeker aan deze
beide agenten te worden gebracht \'001' hun
energiek en doortastend optreden.

Sinds enkele dagen hadden zij helonderzoek
hervat in de bovenvermelde geruchtmakende
moordzaak van 1925. Men kreeg voldoende aan-
wijzingen, om Dinsdag over te gaan tot de ar-
restatie van zekere P. \V., beter bekend onder
den ..naan~ van "De Spekkoek". Alhoewel h i]
destüds rriet tot de 4 verdachten en cverrmi n
tijdens de behandeling der strafzaak tot de ge-
tuigen behoorde, beschikte de gemeentepolitie
over voldoende aanwijzingen ani hem - ook
na zijn hardnekkig ontkennen - in arrest te
nemen en te houden.

Ook B., die vroeger tot de verdachten heeft
behoord en 0., zijn op het politiebureau reeds
aan een streng verhoor onderworpen, doch
daarna wederom op vrije voeten gesteld. Het
onderzoek wor-dt echter met onverminderde
kracht voortgezet en het is te hopen dat de ge-
meentepolitie spoedig klaarheid zal weten te
brengen in dit nog steeds geheimz innige drama.

Vol spanning zien wij dan ook de verdere
gebeurtenissen tegemoet.



Grootsche huldiging der
marechaussee's van Oss en omstreken

door H.M. de Koningin.
Het kranige werk der Ossche

Marechaussee-briqade heeft zelfs de
aandacht getrokken van onze geëer~
biedigde Vorstin en zoo kon het ge~
beuren, dat deze brigade de groote eer
te beurt viel. te mog-en defileeren en
te worden toegesp-roken door onze
Koningin en Prinses Juliana.

Een eer. die voordien nog nimmer
aan het korps Kon. Marechaussee is te
beurt gevallen.

De voltallige brigade der Mare-
chaussee te Oss en de detachementen
van ..den Elzenburg" en, uit Lithoijen
vertrokken hedenmorgen naar Apel-
doorn. mede vergezeld door den Op-
perwachtmeester van Beek Uit Uden.
terwijl zich onderweg hier nog bij aan-
sloot Opperwachtmeester Cuds. destijds
te Oss. thans te Vlodrop gestationneerd
Allen stonden onder commando van
Jhr. Bouwier districts-commandan t te
Nijmegen.

Onder enorme belangstelling ar r.-
veerde deze kranige manschappen te
Apeldoorn. waar zij meermalen door
het publiek hartehik werden toegejuicht
Op het terrein der kazerne verscheen
om 12 uur H. M. de Koningin en
Prinses Juliana met gevolg.

Generaal~Majoor Kappelhoff presen-
teerde de troepen aan H. M. Koningin
en geleide de Koningin naar de achter-

I
plaats der kazerne waar de manschap-
Ipen stonden opgesteld. Hier werd de
Districts~Commardant. Jhr. Bouwier aan
H. M. voorgesteld. De Koningin on-
derhield zich eenige oogenblikken met
Overste Boellaard, Kapitein Bouwier.
Opperwachtmeester Mintjes. Wacht-
meester de Gier en de Weerd. Met
Opperwachtmeester van den Beek
uit Uden en Opperwachtmeester Curfs,
vroeger te Oss. thans te Vlodrop.

Vervolgens inspecteerden de Koningin
en de Prinses de manschappen. Daarna
hield

H. M. de Koningin de volgende toe-
spraak: .

Officieren. Onderofficieren en Man-
schappen der Kon. Marechaussee.

Hetwas Mijn wensch om degenen. die
te Oss en omliggende plaatsen zich onder
de bevelen van hun wakkeren en
energieken kapitein dtstricts-comman-

I
dant bijzonder onderscheiden hebben
door groote plicht~betrachting,_. voo~.t~
varendheld en beleid. persoonlijk Mijn
tevredenheid te betuigen.

Een zeldzaam moelijke taak is U
opgedragen.

Gij hebt de voldoening gesmaakt. dat
gij een geheele streek van Nederland
hebt bevrijd van een zwaren druk. dien
een troep misdadigers daarop had gelegd.

Ik wensch uw kapitein en u oprecht
I geluk met dit succes.

Met voldoening kan ik hier getuigen.
dat niet tevergeefs een beroep op uwe
offervaardigheid is gedaan.

Bij deze gelegenheid is opnieuw ge~
bleken. dat ijzeren wilskracht en stelsel-
matig doorzetten onherroepelijk tot het
gestelde doel leidt.

Moge het u gegzven zijn even voor-
spoedig te zijn bij de vervulling van
uw verdere taak. die u te Oss en
omgeving nog wacht.

Ik spreek den wensch uit. dat het
voorbeeld door het personeel der bri-
gade te Oss gegeven. het geheeIe korps
Ma: echausee moge bezielen bij de
vervulling van zijn steeds wisselende
en zoozeer uiteenloopende drenst.

In de overtuiging dat gij allen over-
eenkomstig de goede traditien van het
Wapen voort zult gaan uw beste
krachten te wijden aan den dierist van
het vaderland, besluit ik met:

..Leve het Vaderland".
Hierop volgde van allen die de rede

met grooteaandacht hadden aangehoord,
een driewerf ..Hoezee".

Onderscheidingen.

Hierna deelde kapitein Phaff mede,
dat het H. M. de Koningin had be-
haagd, den Opperwachtmeester Mintjes
en Wachtmeester de Gier. beiden uit
Oss, te beloonen met de gouden eere-
medaille van de Orde van Oranje-
Nassau met de zwaarden. Deze onder-
scheidingen werden den gedecoreerden
persoonlijk door H. M. op de borst
gespeld.

Generaal-Maloor Kappelhof bracht
hierop dank aan H. M. de Koningin
voor de groote eer aan het Wapen
bewezen. Hij noemde dezen dag ,den
schoonste in de geschiedenis van het
Vv' apen en zeide zeer getroffen te zijn
door de persoonlijke mededeeling van
H. M. dat het in Haar voornemen
ligt naar verdienste meer onderschei-
dingen uit te reiken aan het personeel
der Kon. Marechaussee. Sprekerwenschte
de heeren Mintjes en de Gier geluk
met hun onderscheiding en besloot na
een opwekking tot trouwen toewijding
aan het vaderland met een ..Leve de
Koningin en de Prinses". welke uitroep
door allen op het terrein aanwezigen
sponraaan werd overgenomen.

Hierna stelden H. M. de Koningin
en de Prinses zich op achter het hoofd-
gebouw van de kazerne. waar alle
manschappen voor haar defileerden.
waarna Zij' vertrokken. Buiten de
kazerne stond een groot aantal belang-
stellenden welke de vorstelijke personen
hartelijk toejuichten.

Generaal- Majoor Kappelhof hield
daarna nog een korte toespraak waarin
hij de manschappen opwekte tot plichts-
betrachting en voortvarendheid. en was
deze plechtigheid hiermede ten einde,
een plechtigheid. welke in de 120 jaren
van het bestaan van het Wapen nog
nimmer was voorgekomen.

De huldiging der brigade van de Kon. Marechaussée uit Oss door H. M. de Koningin en H. K.H. Prinses
Juliana te Apeldoorn. De vorstin laat de manschappen aan zich voorstéllen, waarna zij hen toesprak.



.H7L!5rOUle CU11CUUrS-nlPtJIque a rrrï.e'r' 1S weeT
op komst: 2,8 Juli is de dag van dit hippisch
feest, dat het geheele land door bekend gewor-
den is en met Wageningen tot de beste van Ne-
derland wordt gerekend.

Dit jaar zal het extra belangstelling trekken,
.doordat Zijne Excellentie Minister Deckers heeft
tuegezegd het te komen bijwonen, wat voor het
Bestuur natuurlijk reden te meer is om te zor-
gen, dat alles tot in .de puntjes verzorgd is.
De deelname zal door deze hooge komst ten.

zeerste beïnvloed worden ten gunste van het
concours, want ongetwijfeld zullen er nu zeker
tal .van officieren aan deelnemen. '

Vanzelf mag dan ook verwacht worden, dat
het publiek zoowel in als buiten Oss dit con-
cours zal bezoeken.
.Wi] zijn in de gelegenheid om reeds nu l te

volle mêdewerking verreenen en ool{ vereent-
gingen zullen zich niet onbetuigd laten 0111 al-
les op het schitterende sportterrein te verzame-
len rond de "bloem van Nederland", die op
paardengebied maar denkbaar is.

Reserveer dus allen 28 Juli voor 't concours
in Oss.

Collecte.

beuren. Het onderzoek had n.l. uitgewezen dat
nog een tweetal verdacht werd zich hierbij
schnld!g. te hebhen gemaakt. Men kreeg zelfs de
overtuiging dat een er van de hoof'dschuldiae
was, in brand te steken. Daarvoor werd e~n
handvol zilverlingen uitgeloofd, waarvan men
was die order g2f die woni ng, welke van hem
de hclf't ..;.:.:~ 'n natura ontving.

INSCHRIJVING CONOOURS-HIPPIQUE.

Nog twee arrestatles.

Vaunacl.t vv .: .i het tweetal van zijn bed ge-
licht en door de gemeentepolitie gearresteerd.
Het zijn v. E. en v. G., waarvan de eerste als de
hoofdschuldige wordt aangewezen. Bekend was
dat reeds meerdere panden van hem in vlam-
men waren opgegaan, doch hier schijnen de be-
wijzen tegen hem wel zoo sterk te zijn, dat het
geen twijfel lijdt of de gerechte straf zal hem
hiervoor niet ontgaan.

Twee anderen v. B. en v. G. vond hij bereid
het misdrijf te plegen terwijl de derde als mede-
plichtige schijnt te zitten voor het uitbetalen
der som gelds, welke voor deze schanddaad was
uitgeloofd.

Het moge waar zijn, dat noch .de opdrachtge-
ver, noch de brandstichters hadden kunnen ver-
moeden dat deze daad zulke noodlottige gevol-
gen zou hebben, evenzeer zal het waar zijn dat
zij zich toch als misdrijvers van eersten rang
zullen hebben .te .verantwoorden.

Te hopen is het dan ook, dat het bij de beken-
tenis van v. B. alleen niet zal blijven, maar dat
ook de anderen spoedig zich van hun zondepak
zullen ontdoen, opdat klaarheid korne in deze
oude, maar gewichtige zaak, misschien het
zwaarste misdrijf, wat ooit hier werd bedreven.

Bij voorbaat wenschen wij de gemeentepoltie,
die deze brandkwestie met onvermoeiden ijver
heeft voortgezet, van harte geluk met het voor-
loopige resultaat en hopen wij dat zij er in
slagen moge die tot een goed einde te brengen,

§ ..Men ver-zoekt ons er op ,te wijIen wijzen,
dat de Inschr-ijving voor het a.s. concours na
Zondag a,s. gesloten [So 'Degenen, die wensche n
deel te nemen, ,ge'lieven zich dus zoo spoedig
mogelijk <te Iaten insehrtiven, Adres B, San-
ders, Heuvel, Oss.

UIT .DEN OMTREK.
BERGHEM. August van Dijk-Petit, wegenbouwmaatschap-

pij uit Bergen op Zoom met de verharding v. d.
Maasdijk met mastiek. Wanneer men andere
wegen ziet die zulke verbetering ondergaan
hebben dan zal het hier ook een mooie ver-
betering worden.

De Zwaluw.

Zondag hield de- postduivenvereeniging "De
Zwaluw" 'n wedvlucht vanaf Lier.
Afstand 10.3 K.M. Aankomst Iste duif 10.8.24

uur. De prijzen werden behaald als volgt: Joh.
Brands 1, 45; Gebr. de' Louw 2, 3, 37; Gr. v.
Hintum 4, 30; Fr. v. Erp 5, 8, 25, 35; W. v. d.
Boogaard 6, 24, 46; A. v. d. Heuvel 7, 16, 33, 34,
50; L. v. Hinturn 9; G.. Loeffen 10, 39, 49; H. Sij-
nen 11,41; W. Kempkens 12,36,42, 43; H. Me-
gens 13, 32, 38, 47; P. v. Tooren 14, 19; A. Bok-
mans 15, 22; A. v. Hoogstraten 17; J. v. Boekel
18; J. v. Rodijnen 20,21; P. v. Deutekorn 23, 28,
-'14.. 51; A. Y. Duinhoven 26; Th. Broers 27; .G. v.
Hinturn 29; A. Brands 31; L. v. Orsouw 40; P.
Roelofs 48. .

GEFFEN.

Autobotsing.

Woensdagmiddag omstreeks half zes kwam
vanuit. den straatweg, die naar Geffen leidt,
een auto van den heer J. Vos, uit Heesch, be-
stuurd door diens chauffeur Chr. v. d. Doelen.

Op de bocht Papendijk-Rijksweg reed de
auto van den heer J. Vos zeer langzaam.
. Terzelfdertijd naderde vanuit de richting
Grave' een luxe auto van de firma v. d. Rijdt,
uit Grave. Deze wilde achter de auto van den
heer Vos passeeren, maar deze laatste zette nu
weer aan. De chauffeur van v. d. Rijdt gooide nu
het stuur om, om een botsing te ontwijken,
doch reed met 'n smak tegen de andere wagen.
Inmiddels toegesnelde' hulp en een ooggetuige,
de heer J. v. d. Hanenberg uit Geffen, hadden
niet veel te doen, want geen der personen was
gewond. Alleen de heer Vos had enkele schram-
men op zijn hoofd. Dr. Jansen, uit Geffen", die
terstond gewaarschuwd 'was, was spoedig ter
plaatse.
Ook passeerde de schoonzoon van den heer Vos
die zelf dokter is en den overigens niet noe-
menswaardig gewonde· in zijn auto mee nam
naar Heesch.

De marechaussee was onder lei ding van op-
perwachtmeester Hoekstra direct aanwezig en
deze stelde een onderzoek in naar de schuld-
vraag; en leidde het verkeer in goede banen.

Wie als de schuldige beschouwd moet wor-
den is thans nog moeilijk uit te maken. Doch
-volgens de meening van den ooggetuige heeft
de chauffeur van den heer. Vos door z'ijn' aarze-
lend handelen op het cri tieke moment een groot
aandeel in de schuld., .
Door de marechaussee uit Den Bosch werden

op de plaats van het ongeluk foto's genomen,

OVERGEBRACHT.

§ Hedenmorgen (Vrijdag) is Th. v. B. naar
Den Bosch overgebracht, als verdacht van me-
dep.lichtigheid aan den brand op Spitsbergen
in 1926, waarvoor hij reeds hier een bekentenis
heeft afgelegd. . .
Hij is reeds voor den Officier van Justitie

geleid.
De overige verdachten in. deze geruchtma-

kende brandstichting hebben tot nu toe nog
geen bekentenis afgelegd.

Ondergrondsch net.

Dezer dagen zijn in ons dorp ook de kabels
gearri veerd voor een ondergrondsch telefoon-
net. Binnenkort zal met de werkzaamheden een
aanvang genomen worden.

BOXMEER.

Het jubilé van den Majoor.
KRING VAN BURGERWACHTEN

"OSS EN OMSTREKEN".

§ De [aarIijksche Kringwedstrijden zullen dit
jaar ingevolge het besluit der Kringvergadering,
worden gehouden op Zondagen 21 en 28 Juli
a.s. en 4 Augustus, des namiddags van 2 tot 7
uur op de schietbanen der Ossche Burgerwacht.

Het aanvullend reglement, vastgesteld door
de w.edstrijdcommissie, is aan de oommandan-
ten verzonden. en zalongetwijfeld door dezen
aan hunne burgerwachters worden bekend ge-
maakt.

Door den hoogedelgestr. heer generaal Kös-
ter te Utrecht is ook dit jaar een fraaie zilveren'
medaille. ter beschikking gesteld, waaraan door
de commissie nader eerie bestemming' zal wor-
den gegeven, overeenkomstig de opvattingen
van dien officier.

Een keur van prijzen in groote verscheiden-
heid is beschikbaar en aan het welslagen van
de wedstr-iiden als steeds, behoeft dan ook niet
te worden getwijfeld, temeer, wanneer alle
deelnemers waar noodig, een handje meehel-
pen, bij het vele werk, dat een groote wedstrijd
nu eenmaal meebrengt.

Dinsdag was het 40 jaren geleden dat de Bri-
gadier-Majoor der Rijksveldwacht alhier, de
heer J. Smit, in Rijksdienst trad. Deze dag, dien
hij in hulselijken kring wenselite door te bren-
gen, is voor hem tot een onvergetelijke . ge-
maakt. Van alle zijden werd belangstelling met
dit jubilé van den sympathicken Majoor be-:
toond. Zeer velen, uit allen rang en stand, gin-
gen persoonlijk den jubilaris complimenteeren
en de beste wens_chen .wer-den hierbij geuit, Tal
van bloemstukken maakten het woonhuis wel-
dra tot een lusthof. Bovendien had de buurt
voor een passende versiering gezorgd en gaven
de vlaggen der huizen de buurt. een feestelijker
aanzien. Het bleef niet alleen bij bloemen, want
in allerlei vorm werden blijvende herinnerin-
gen aan dezen dag aangeboden. Hierdoor is wel
hel bewijs geleverd hoe Majoor Smit zich ver-
dienstelijk en bemind heeft gemaakt in de ja-
ren dat hij hier is gestationeerd.
Des avonds had hij een serenade in ontvangst

te nemen en bij deze gelegenheid werden de ge-
voelens vertolkt van geheel Boxmeer. Velen
waren van deze huldiging getuige en allen stem-
den van harte in met de woorden die tot den
jubilaris werden gericht.

Het moge den plichtgetrouwen politieman
gegeven zijn nog vele. jaren zijn diensten aan
het algemeen belang te bewijzen en Boxmeer
moge hem nog lang onder zijn burgers reke-
nen.

HEESCH.

Burge ljjke Stand over Juni.

Geboren: Johannes z. van C. van der Slappen
en M. van Oort. - Petrus z. van H. van Or-
souwen P. Timmers .. - Alexander z. van .J.
Huiis en G. van Herpen. - Martina d. van H.
van Lieshout en H. van Gaalen, - Nicelaas z.
van J. Broeksteeg en M. Hanegraaf. - Antonius
z. van M. van Zutphen en M. van DeIst. - Gerda
d. van A. van den Akker ell P. Jans. - Hendrica
d. van C. van Grunsven en C. van .der Velden.
- Antonius z. van A. van den Hurk en P. van.
den Akker. - Catharina d. van H. van de Ven
en P. van Gogh.

Gehuwd: Christianus Janssen en Geertruida
van de Kamp. '. .

Overleden: Anna van Kaathoven 7 j. - Lam-
bertus van Nistelrooij 76 j.

-----
OSSCHE BURGERWACHT.

§ Zooals uit den einduitslag van den te Heesch
gehouden nationalen schietwedstrijd voor Bur-
gerwachten, Landstormafdeelingen en schiet-
vereenigingen blijkt, is de eerste prijs Korps-
wedstrijd gewonnen door de B. W. Oss, met
290 punten, zijnde 10 punten onder het totale
maximurn, alsmede de tweede kampioensprijs,
bestaande uit een door Z.Exc. Minister Deckers
beschikbaar gestelde zilveren medaille. De eer-
ste prijs bestond uit een fraaien beker met hou-
ten voetstuk, terwijl daaraan nog voor de -Ieden
van het winnende vijftal een draagmedai lle was
verbonden. Het lijkt de B. W .. Oss gepast, langs
dezen weg een woord van lof te brengen aan
de wedstrijdgevende zusterveroenlging voor de
goode organisatie en voor. de kameraadschap-
pelijke en sportieve wijze, waarop de wedstrij-
den zijn geleid en heëindigd.

Uit dezen wedstrijd is weer gebleken,.en dit De fanfare "Caecilia" die op 3 Juli zoo schit- Ons dorp slaat aan den vooravond van de
ter overdenking van de .leden, wat door gere- terend uit het strijdperk trad op het muziek- g:oote Nationale schietwedstrijden ter herden-
gelde, en. ernstige oefening, vooral geregelde concours ·te Venray, waar zij in de eerste af- king van het 15-jarig bestaan onzer Burger-
oefening kan worden bereikt. Maar al te velen deeling den lsten prij's verwierf met een over- wacht. Reeds kort na de oprichting der burger-
geven zich op als Iirl en achten zich dan verant- schot van 32 punten hield een muzikale wan- wachten, dus ongeveer 15 jaren geleden was
woord met nu en dan eens te komen oefenen, deling door het dorp, waarbij gecollecteerd Herpen e.en van de eerste die een groote natie-
als het hun schikt, bij mooi weer, enz. Hoezeer werd ten bate van het korps, dat in financieele nale schietwedstr-jj j organiseerde welke zich
ook . het lidmaatschap en betoonde sympathie moeilijkheden verkeert. De collecte braent toen niet alleen in een groote 'deelname en
voor de B. W. wordt .gewaardeerd, men zal ruim f 85 op. Voor de muzikanten is dit een enorme belangstelling mocht verheuzen doch
het met ons eens zijn, dat de B. W. aan zulke aansporing om mer niéuwen ijver op den irige- door zijn organisatie en verloop -toen °al; voor-
leden nie+s heeft en zijzelf allerminst berekend slagen weg voort te .gaan. ' heeld werd gesteld. .
zijn voor de taak, die zij op, zich hebben geno- Bij het initiatief tot deze wedstrijden heeft
men, Wa-ir speciaal de Kringwedstrijden be- De vischclub feest! onze burgerwacht zich reeds 'direct op het stand.
docld zijn als middel, om de saamhoorigheids- punt geplaatst om .0P den toen reeds ingeslagen
id.ee der B: 'vVote .b:vordel'l'n ~n :cve~~. als I .Zondag herdenkj d~ hengelaarsvereeniging weg te moeten voortgaan. Bestuur en Cornman-
stimulans voor_ gel egelde oefening .~ot '; t:~hoo- "De Maas" haar 10-jarig bestaan door het geven -dant .hebben i~ samenwerking met een ijverige
giDg, van. de kan~en op goede prijzen, IS d!'; van een onderling conoours en hel organiseeren regehngSC?mmlssle, reeds weken gewerkt om al
gelege~l~~ld" ?U1~sll~~ dat allen. toonen, da.~ ZIJ van een feestavond. het mo~ellJke te doen om deze wedstrjjden in
daadw el ketijk ~lid oZI~nen..wenschen te hlijven Ter nadere bespreking van deze feestviering alle opzichten te doen slagen. .
d?or aan, de knIl",wedstr IJde.~_deel te nel:nen, had in het clublokaal hotel "De Korenbeurs" Het schietterrein. Aan de schietbanen welke
waarvoor . een ,!,eu~ van pruzen w?rdt uitge- een bijeenkomst plaats van de leden. dool' hare natuurschoonrijke omgeving tusschen
loofd. De indee ling I~ korpsen geschiedt door 't De voorzitter vroeg aller medewerking tot "herg en bosch" reeds zoo mooi en aamrekke-
b!:stullr, ~at tevens. ZIch het recht voorbehoudt het slaeen van dit concours Iijk gelegen zijn is zeer veel werk besteed, om
bii t.legennge oefening leden uit te sluiten, wier Hier;a las de secrétaris h~t Versla" voor van, het de te" verwachten corpsen ZOD gezellig en
dee name gevaar ZOIl kunnen opleveren. Allen het gel;ouden congres van den Alg °Ned Hen- gemakkelijk mogeljjk te maken. De banen voor

l
dus ~?ndakg na~!" den Hazenakker, Waar ieder gelsportbond. Uit dit verslag, dat . een' lijvig scherp zijn van de nieuwste verbeter-inzen en
let ZI,Jl~.e an hijdragen tot het welslagen. De b kd 1 t hliikt di t boo d A H B 94 gemakken voorzien. De baancommandanl staat
wed2s8hJ'\Jdl~nw

4
0rden gehouden op Zondagen 21 v~:ee;i~inv,,~~mzijn "~ànge~lote~ en . .. 111 een geregelde telefonische verbinrlina met

en u I en Augustus des middag , ?·t t . '" 0 ". het. diens ..tdoenel personeel in de' kuil ~.l·J· de
7 uur. . s van,", 0 Op het congres waren 67 af'dcelingen verte- Ls,c~!etschIJven:. Ook cl!';verdere baantjes voor de

genwoordigCl. I<,..S.O.wedstrijden zijn practisch en gernakke-
Dan werrlcn Cl" feestelijkheden voor Zondag lijk ingericht en het geheele terrein waarop de

a.s. nader bespr oLcn. Om 12 uur des middags weàstrIJden worden gehouden geeft een "ezel-
zal een foto van de vereeniging worden ge- lig en feestelijk aanzien. Vanzelfsprekend is ge-
maakt bij de Eerw. Fraters. Daarna worden zorgd voor een gemakkelijke en welvoorziene
in het cluhlokaal de nummers uitgedeeld en gelegenheid 0111 den inwendigen mensch te ver-
het reglement voornelczen. Precies om 1 uur t ' Iri I
afmarsch naar de :\>iaas. Er wordt in 2 ploegen s erxen en te ver flSSClen, terwijl natuurlijk ook

de gelegenheid lot plaatsing van rijwielen en
gcvlscht; elke ploeg ruim 50 deelnemers. auto's op het terrein onder toezicht niet ont-

Na den wedstrijd wordt de uitslag bekend breekt.
gemaakt. Voor' elken deelnemer is een prijs De feestelijke opening. De wedstrijden welke
beschikbaar gesteld. gedurende vier achtereenvolgende Zondagen

~ Tengevolge van een samenloop van oms tan- Een half uur na de uitreiking der prijzen be- worden gehouden zullen a.s, Zondagmiddag om
dgheclen hebhen wij tot op heden niet genubli- gun de feestavond. Het jazzband-orkest Peters 1 uur officieel en werkelijk feestelijk worden ge-
ceerd, dat een onzer stadgenooten onlangs het .met ,,?Ifaso" zullen hun medewerking ver- opend. De muziekkorpsen van Herpen en Schayk
eindexamen gymnasium: heeft behaald. lcerien. zullen tegen 1 uur het terrein optrekken. Onze

Het betreft hier de heel' Salmi Hes, die te Gezien de goede voorbereidingen zal het 10- Edelachtbare heer burgemeester die als voor-
's-Hertogenbosch het eindexamen û-jarige cur- jarig bestaansfeest uitstekend slagen. zitter onzer Burgerwacht in alle opzichten met
sus gvmnasium behaalde. - -_- onze Burgerwacht meeleeft z'11 het openings-

Geslaarrde en familie onze hartelijke gel uk- DEl\.fEN.. ., woord spreken, de muziek zal er de feeststem-
wenschon. .' u -rning inbrengen en in de consumptietent zal i

daarna aan het eerecomité en gennodigden den'
eerewijn worden gecerveerd. Nadat de hurge- I
meester het eerste schot zal laten klinken, zall

door de N.V. de muziek het Wilhelmus ten gehoore brengen"

FEESTELIJKE OPENING DER GROOTE NAT.
SCHIETWEDSTRIJDEN TE HERPEN OP

ZONDAG 21 JUL[ A.S.

Zomerconc,ert.

Het publiek heeft dit jaar lang moeten wach-
ten op de traditioneele z·omerconcerten onzer
beide harmoniën. Naar men ons thans mede-
deelt zullen de eerste concerten nlaats hebben
a.s. Zaterdag en Zondagavond op het Wilhel-
minaplein. .

HERPEN.
CUIJK.

GESLAAGD.

Eindexamen R.K .. H.RS. te Oss.

~ Geslaagd: 11. L. v. Bernen Den Bosch' H
W. Bdels, Den Bosch; G. A.Br~ess, Berchen;; i
L. M. van Erp. Den Bosch; J. Th. r\. van Loos-
broek, Oss; A. '1. van Mierlo, Oss; P. Orth, Nij-
megen;' C. N. M. R. Swarte, Alfen.

~ Onze stadgenoote Mej. Anny Verkuyl slaag-
de te 's-Her togenbosch voor het examen typen.

Proficiat!

Dijkbedckki ng,

Eerdaags zal begonnen worden



roals uit den einduitslag van den te Heesch
iden nationalen schietwedstrijd voor Bur-
achten, Landstormafdeelingen en schiet-
trigingen blijkt, is de eerste prijs Korps-
trijd gewonnen door de B. W. Oss; met
iunten, zijnde 10 punten onder het totale
.num, alsmede de tweede kampioensprijs,
ande uit een door Z.Exc. Minister Deckers
likbaar gestelde zilveren medaille. De eer-
'ijs bestond uit een fraaien beker met hou-
oetstuk, terwijl daaraan nog voor de leden
let winnende vijftal een draagmedaille was
mden. Het lijkt de B. W .. Oss gepast, langs
l weg een woord van lof te brengen aan
edstrijdgevende zusterverceniging voor de
~ organisatie en voor. de kameraadschap-
e en sportieve wijze, waarop de wedstrij-
.ijn geleid en beëindigd.
dezen wedstrijd is weer gebleken.ven dit De fanfare "Caecilia" die op 3 Juli zoo schit- Ons dorp staaf aan den vooravond van de

verdenking van de Jeden, wat .door gere- terend uit het strijdperk trad op het muziek- groote Nationale schietwedstrijden ter herden-
. en .ernstige oefening, vooral geregelde concours te Ventay, waar zij in de eerste af- king van het 15-jarig bestaan onzer Burger-
ing .kan worden bereikt. Maar al te velen deeling den lsten ptijs verwierf met een over- wacht. Reeds kort na de oprichting der burger-
l zich op als lid en achten zich dan verant- schot van 32 punten hield een muzikale wan- wachten, dus ongeveer 15 jaren geleden was
d met mi en dan eens te komen oefenen, deling door het dorp, waarbij gecollecteerd Herpen een van de eerste die een groote natie-
et hun schikt, bij mooi weer, enz. Hoezeer werd ten bate van het korps, dat in financieele nale schl etwedstr-ljr! organiseerde, welke zich
het lidmaatschap en betoonde sympathie moeilijkheden verkeert- De collecte braent toen met alleen in een groote deelname en
de B. W. wordt .gewaarrleer'd, men zal ruim f 85 op. Voor de muzikanten is dit een enorme belangstelling mocht verheugen doch
let ons eens zijn, dat de B. W. aan zulke aansporing om mecniéuwen ijver op den Inge- door zijn organisatie en verloop -toen al; voor-
nie!s heeft en zijzelf arlc rrni ns! berekend slagen weg voort te_gaan. ' beeld werd gesteld.
'oor de taak, die zij op, zich hebben geno- Bij het initiatief tot deze wedstrijden heeft
Wa-ir speciaal de Kringwedstrijden be- D h 1 b f t I onze burgerwacht zich reeds 'direct op het stand-e vise c u ees. tIt t dzijn als middel, om de. saamhoor-ighaids- pun gep aa s om .0P en toen reeds ingeslagen
der B., 'vV. te .bevorderen ~n ,tc,'e?s"l als 1 Zondag herden!;:t de hengclaarsvereerriging weg te moeten voortgaan, Bestuur en Cornman-
lans '\001' geregelde oefening .~ot 'e~aoo- "De Maas" haar 10-jarig bestaan door het geven dant .hchben iI~ s.amenwerking met een ijver-ige
;ran. de kan~en op goede prijzen. IS <1~ van een onderling concours en het organiseer-en regehngsC?mmlssle, reeds weken gewerkt om al
~nl~~ld,.~U1~sh~~ dat allen toonen, d~.~ ZIJ van een feestavond. . het mogelijke te doen om deze wedstr-ijden in
verleelijk _l~d ZI~n en,.:wel1séhen te blijven Ter nadere bespreking van deze feestviering alle opzichten te doen slagen.
aan, de kringwedstr lJdep. deel te neI!len, had in het clublokaal hotel "De Korenbeurs" Het schietterrein. Aan de schietbanen welke
WOl ,een ~eu~ -van pruzen w~:>rdt uitge- een bijeenkomst plaats van de leden. door hare natuur-schoonrijke omgeving tusschen
De indeeli ng l~ korpsen geschiedt door 't De voorzitter vroeg aller medewerking tot ,!berg en bosch" reeds zoo mooi en aanlrekke-
ill', ~lat tevens, ZIch het recht voorbehoudt het slagen van dit concours Iijk gelegen zijn is zeer veel werk besteed, om
gerrnge oefening leden nit te sluiten, wier Hierna las de secrétaris h~t verslag voor van ,hel de te.. verwachten corpsen zoo gezellig en
~me gevaar zou kunnen, opleveren. Allen het gehouden congres van den Alg. Ned. Hen- gemakkelijk mogehjk te maken. De banen voor
:?nda

k
g nab~:dden Hazenakker. Waar ieder gelspor-tbbnd, Uit dit verslag, dat een lijvig scherp zijn van de nieuwste verbeterineen en

l'l!l:',ed,.nnaJ!"oll!derjalgentot het welslagen .. De boekdeel vormt, hljjkt dat bij den A. H. B. 94 gernakken voorzien. De haancommandant staat
Jen gehouden op Zondage 21 III een geregelde telefonische verbindin r1 metJ l'~ 4 ~.. aaen vereenizineen zijn aáll!!esloten '"
u 1 en Augustus des middags van 2 lot Op. h~t ~ongres war;n 67 afdeelingen verte- het, dienstdoend personeel in de' kuil bij de

genwoordigrl. s,c~~etschlJien:, Ook de verdere baantjes voor de
~:S.<? w~(.stnJden zjjn practisch en gernakke-

Dan wertlr-n clp feestelijkheden voor Zondag lijk mé\~ncht en het geheele terrein waarop de
a.s. nader besproken. Om 12 uur des middags wedstrijden worden gehouden geeft een "ezel-
zal een foto van de vereeniging worden ge- lig en feestelijk aanzien. Vanzelfsprekend is ge-
maakt bij de Eerw. Fraters. Daarna worden zorgd voor een gemakkelijke en welvoorziene
in het clublokaal de nummers uitgedeeld en gelegenheid om den inwendigen mensch te ver- '
het reglement voorgelezen. Precies om 1 uur sterken en te verfrisschen, terwijl natuurlijk ook
aîmurscb naar de Maas. Er wordt in 2 ploegen de gelegenheid tot plaatsing van rijwielen en
gcvi scht ; elke ploeg, ruim 50 deelnemers. auto's op het terrein onder toezicht niet ont-
. Na den wedstrifd wordt de uitslag. bekend -breek t.

gema~kt. Voor elken deelnemer is een prijs De feestelijke opening. De wedstrijden welke
hesehikbaar gesteld. , gedurende vier achtereenvolgende Zondagen

tengevolge van een samenloop van omstan- Een half uur na de uitreiking der prijzen be- worden gehouden zullen a.s, Zondagmiddag om
en hebhen wij tot op heden niet gcpub li- gon de feestavond. Het jazzband-orkest Peters 1 uur officieel en werkelijk feestelijk worden ge-
, dat een onzer stadgenooten onlangs het .rnet "Ma50" zullen hun medewerking ver- epend. De muziekkorpsen van Herpen en Schayk
(amen gymnasiulTi heeft behaald. lccnen. . zullen tegen 1 uur het terrein optrekken, Onze
betreft hier de heer Salmi Hes. die te . Gezien de goede voorbereidingen zal het 10- Edelachtbare heer burgemeester die als voor-
togenJ;>osch het eindexamen 6-jarîge cur- jarig bestaansfeest uitstekend slagen. zitter onzer Burgerwacht in alle opzichten met
.mnasiurn behaalde. - ._- onze', Burgerwacht meeleeft zal het openings-
laagde en familie onze hartelijke geluk" DEMEN. " woord spreken, de muziek zal er de feeststern-
chen. . . -. -mingv inbr-engen en in de consumptietent zal I

daarn~ aan het eerecomité en genoodigden den'
eerewun worden gecerveerd. Nadat de hurge- I
meester het eerste schot zal laton klinken zall

door de N.V. de muziek het Wilhelmus ten gehoore bre~gen,.

n. Het 'onderzoek had n.l. uitgewezen dat
'en tweetal verdacht werd zich hierbij
j!g. te hebben gemaakt. Men kreeg zelfs de
.ugmg dat een er van de hoofdschuldige
1I1 brand te steken. Daarvoor werd een
TO! zilverlingen uitgeloofd, waarvan men
lie or-dr-r gal' die 'woning, welke van hem
'lH ;,;,. :,' .:" natura ontving.

Nog twee arrestaties.

maci.L ,_,,:, j het tweetal van zijn bed ge-
en door de gemeentepolitie gearresteerd.
ijn v. E. en v. G., waarvan de eerste als de
schuldige wordt aangewezen. Bekend was
eeds meerdere panden van hem in vlam-
waren opgegaan, doch hier schijnen de be-
n tegen hem wel zoo sterk te zijn, dat het
twijfel lijdt of de gerechte straf zal hem
oot niet ontgaan.
ee anderen v. B. en v. G. vond hij bereid
risdr-ijf te plegen terwijl de derde als mede-
lige schijnt te zitten voor het uitbetalen
om gelds, welke voor deze schanddaad was
oofd.
. moge waar zijn, dat noch -de opdrachtge-
loch de brandstichters hadden kunnen ver-
en dat deze daad zulke noodlottige gevol-
ou hebben, evenzeer zal het waar zijn dat
eh toch als misdrijvers van eersten rang
I hebben .te verantwoorden.
hopen is het' dan ook; dat het bij de beken-
van v, B. alleen niet zal blijven, maal; dat
Ie anderen spoedig zich van hun zondepak
r xmtdoen, opdat klaarheid kome in deze

maar gewichtige zaak, misschien het
rste misdrijf, wat ooit hier werd bedreven.
voorbaat wenschon wij de gcmeentepoltie,
eze brandkwestie met onvermoeiden ijver
voortgezet, van harte geluk met het voor-
ze resultaat en hopen wij dat zij er in
~ moge die tot een goed einde te brengen.

OVERGEBRACHT.

-Iedenmorgen (Vrijdag) is Th. v. B. naar
Bosch overgebracht, als verdacht van me-
chtighei d aan den brand op Spitsbergen
26, waarvoor hij reeds hier een bekentenis
afgelegd. .
is reeds voor den Officier van Justitie
i.
overige' verdachten in deze geruchtma-

e brandstichting hebben tot nu toe nog
bekentenis afgelegd.

KRING VAN BURGERWACHTEN
"OSS EN OMSTREKEN" ..

)e [aarlijksche Kringwedstrijden zullen dit
ingevolge het besluit der Kr-ingvergadet-ing,
len gehouden op Zondagen 21 en 28 Juli
.n 4 Augustus, des namiddags van 2 tot 7
)p de schietbanen der Ossche Burgerwacht.
t aanvullend reglement, vastgesteld door
'.edstrijdcommissie, is aan de oommandan-
-er-zon den, en zalongetwijfeld door dezen
aunne burgerwachters worden .hekend ge-
l .'
or den hoogedelgestr. heer generaal Kös-
~Utrecht is ook dit jaar een fraaie zilveren'
rille ter beschikking gesteld, waaraan door
immissie nader eerie bestemming' zal wor-
gegeven, overeenkomstig de opvattingen
dien officier.
n keur van prijzen in groote verscheiden-
is beschikbaar en aan het welslagen van
edstrtiden als steeds, behoeft dan ook niet
orden getwijfeld, temeer, wanneer alle
iemer's waar noodig, een handje meehel-
bij het vele werk, dat een groote wedstrijd
.nrnaal meebrengt

OSSCHE BURGERWACHT,

GESL.AAGD.

Eindexamen R.K. H.B.S. te Oss.

~sIaagd: M. L. v. Bergen, Den Bosch; H.
'leIs, ~en Bosch; G. A. Broess, Berchem; J.
van Erp, Den Bosch; J. Th. A. van Loos-
, Oss; A. ~1. van Mier locOss: P. Orthv.Nij-
1; C. N. M. R. Swarte, Alf'en.

)nze stadgcnoote Mej. AnnvVcrkuyl slaag-
's-Hertogenbosch voor het examen typen.
ficiat!

< HCL 15roote Cffilcuurs-nTfTfJIque a rrrre'r' S 'Weer
r.p komst: 23 Juli is de dag van dit hippisch
feest, dat het geheele land door bekend gewor-
den is en met Wageningen tot de beste van Ne-
derland wordt gerekend. . .

Dit jaar zal het extra belangstelling trekken,
doordat Zijne Excellentie Minister Deckers heeft
toegezegd het te komen bijwonen, wat voor het
Bestuur natuurlijk reden te meer is om te zor-
gen, dat alles tot in .de puntjes verzorgd is..
<De deelname zal door deze hooge komst ten

zeerste beïnvloed worden ten gunste van het
concours, want ongetwijfeld zullen er nu zeker
tal .van officieren aan deelnemen. '

Vanzelf mag dan ook verwacht worden, dat
het publiek zoowel in als buiten Oss dit con-
cours zal bezoeken.
.Wij zijn in de gelegenheid om reeds nu ï te

vol le mêdewerking verleenen en ook vereent-
gingen zullen zich niet onbetuigd laten om al-
les op het schitterende sportterrein te verzame-
len rond de "bloem van Nederland", die op
paardengebied maar denkbaar is.

Heserveer dus allen 28 Juli voor 't concours
in Oss.

INSCHRiJVING CONOOURS-HIPPIQUE.

§ Men ver-zoekt ons er op te w'illcn wijzen,
dat de Inscln-ijving voor het a.s. concours na
Zondag a.s. gesloten ds. 'Degenen, die wensche n
deel te nemen, ,geHeven zich dus zoo spoedig
mogelijk <te Iaten inschrijven. Adres B. san-
ders, Heuvel, Oss.

UlT'DEN OMTREK.
BERGHEM• August van Dijk-Petit, wegenbouwmaatschap-

pij uit Bergen op Zoom met de verharding v. d.
Maasdijk met mastiek. Wanneer men andere
wegen ziet die zulke verbetering ondergaan
hebben dan zal het hier ook een mooie ver-
betering worden.

Dè Zwaluw.

Zondag 'hield de- postduivenvereeniging "De
Zwaluw" 'n wedvlucht vanaf Lier.
Afstand 103 K.M. Aankomst Iste duif 1:0.8,24

uur. De prijzen wer den behaald als volgt: Joh.
Brands 1, 45; Gebr. de Louw 2, 3, 37; Gr. v,
Hintum 4, 30; Fr. v. Erp 5, 8, 25, 35; W. v. d.
Boogaard 6, 24, 46; A. v. d. Heuvel 7, 16, 33, 34,
50; L. v. Hinturn 9; G., Loeffen 10, 39, 49; H. Sij-
nen 11, 41; W. Kempkeus 12, 36, 42, 43; H. Me-
gens 13,32,38, 47; P. v. Tooren 14, 19; A. Bok-
mans 15, 22; A. v. Hoogstraten 17; J. v. Boekel
18; J. v. Rodijnen 20, 21; P. v, Deutekom 23, 28,
44,51; A. v, Duinhoven 26; Th. Broers27; G. v.
Hinturn 29; A. Brands 31; L. v. Orsouw 40; P.
Roelofs 48.

GEFFEN.

Autobotsing.

Woensdagmiddag omstreeks half zes kwam
vanuit den straatweg, die naar Geffen leidt,
een auto +an den heer J. Vos, uit Heesch, be-
stuurd door diens chauffeur Chr. v, d. Doelen.

Op de bocht Papendijk-Rijksweg reed .de
auto van den heer J. Vos zeer langzaam.

'I'erzelfderfijd naderde vanuit de richting
Grave een luxe auto van de firma v. d. Rijdt,
uit Grave. Deze wilde achter de auto van den
.heer Vos passeeren, maar deze laatste zette nu
weer aan. De chauffeur van v. d. Rijdt gooide nu
het stuur om, om een botsing te ontwijken,
doch reed met 'n smak tegen de andere wagen.
Inmiddels toegesnelde' hulp en een ooggetuige,
de heer. J. v .. d. Hanenberg uit Geffen, hadden
niet veel te doen, want geen der personen was
gewond. Alleende heerVos had enkele schram-
men op zijn hoofd. Dr. Jansen, uit Geffen", die
terstond gewaarschuwd was, was spoedig ter
plaatse.
Ook passeerde de schoonzoon van den heer Vos
die zelf dokter is en den overigens niet noe-
menswaardig gewonde in zijn auto mee nam'
naar Heesch.

De marechaussee was onder Iei'ding van op-
perwachtmeester Hoekstra direct aanwezig en
deze stelde een onderzoek in naar de schuld-
vraag; en leidde het verkeer in goede banen.

Wie als de schuldige. beschouwd moet wor-
den is thans nog moeilijk uit te maken. Doch
volgens de meening van den ooggetuige heeft
de chauffeur van den Ireer Vos door zijh aarze-
lend handelen op het critieke moment een groot
aandeel in de schuld.,

Door de marechaussee uit Den Bosch werden
op de plaats van het ongeluk foto's genomen.

Ondergrondsch net.

Dezer dagen zijn in ons dorp ook de kabels
gearriveerd voor een. ondergroudsch telefoon-
net. Binnenkort zal met de werkzaamheden een
aanvang genomen worden.

BOXMEER.

Het jubiIé van den Majoor.

Dinsdag was het 40 jaren geleden dat de Bri-
gadier-Majoor der Rijksveldwacht alhier, de
heer J. Smit, in Rijksdienst trad. Deze dag, dien.
.hij in huiseliiken kring wenselite door te bren-
gen, is voor hem tot een onvergetelijke ,gee
maakt. Van alle zijden werd belangstelling met
dit jubilé van den syrnpathieken Majoor he-
toond. Zeer velen, uit allen rang en stand, gin-
gen persoonlijk den jubilaris complimenteeren
en de be&te 'wensc:hen .wer-den hieJ'bij' geuit, Tal
van bloemstukken maakten het woonhuis wel-.
dra tot een lusthof. Bovendien had de buurt
voor een passende versiering gezorgd en gaven
de vlaggen der huizen de buurt. een feestelijker
aanzien. Het bleef niet alleen bij bloemen, want
in allerlei vorm werden blijvende herinnerin-
gen aan dezen dag aangeboden. Hierdoor is wel
het bewijs geleverd hoe Majoor Smit zich ver-
dienstelijk en bemind heeft gemaakt in de ja-
ren dat hij hier is gestationeerd.

Des avonds had hij een serenade in ontvangst
te nemen en bij deze gelegenheid werden de gè-
veelens vertolkj van geheel Boxmeer. Velen
waren van deze huldiging getuige en allen stem-
den van harte in met de woorden die tot den
jubilaris werden gericht.

Het moge den plichtgetrouwen politieman
gegeven zijn nog vele- jaren zijn diensten aan
het. algemeen belang te bewijzen en Boxmeer
moge hem nog lang onder zijn burgers reke-
nen.

HEESCH.

Burgèlijke Stand over Juni.

Geboren: Johannes z. van C. van der Stappen
en M. van Oort. - Petrus z. van H. van 01'-
souwen P'. Timmers. - Alexander z. van .J.
Ruijs en G. van Herpen. -,- Martina d. van H.
van Lieshout en H. van Gaaien. - Nicolaas z.
van J. Broeksteeg en 1\1. Hanegraaf. - Antonius
z. van M. van Zutphen. en M. van Delst. - Gerda
d. van A. van den Akker en P. Jans. - Hendrica
d. van C. van Grunsven en C. van .der Velden.
- Antonius z. van A. van .den Hurk en P. van
den Akker. - Catharina .d. van H. van de Ven
en P. van Gogh. .

Gehuwd: Chrislianus Janssen en Geertruida
van de Karnp.. ..

Overleden: Anna van Kaalhoven 7 j. - Lam-
bertus van Nistelrooij 76 j.

FEESTELIJKE OPENING DER GROOTE NAT.
SCHIETWEDSTRIJDEN TE HERPEN OP

ZONDAG 21 JULI A.S.

ZomerconC,ert.

Het publiek heeft dit jaar lang moeten wach-
ten op de traditioneele zomerconcerten onzer
beicle harmoniën. Naar men ons thans mede-
deelt zullen de eerste concerten plaats. hebben
a.s. Zaterdag en Zondagavond op het Wilhel-
.minaplein. HERPEN.

CUIJK.
Collecte.

Diikbedekking.

Eerdaags zal begonnen worden



HOE GROOT WAS DE BENDE, DIE OSS EN
OMGEVING TERRORISEERDE??

MANNEN ONDER VELDMUTS
EN TENTDOEK.

Zoo onderhand rijpt de militaire geest weer
in het dapperste deel van het Nederlandsche
Volk, want de herhalingsoefeningen zijn op
komst. Reeds zijn enkele duizenden mannen in-
tusschen naar een snikheete zolder geweest en
hebben het uniform van tabak en motballen
ontdaan. Nu hangt het buiten te wiegen in een!
zeer tam windje, dagen achtereen totdat het zijn
oude luister hervindt en wederom bewoond zal
zijn. Ik heb de snit van ons pronkstuk nooit
kunnen verdragen; de knieën vooral waren de
ergernis van het stroomlijnpak. Het lijken boom-
stronken en het zijn ondingen. Neen ik houd er
niet van; ze mist de vormen der beschaving,
en dat is een voornaam ding bij het Nederland-
sche volk, waarvan een goed deel nog niet door
de uniformen heeft leeren heen zien.

Maar de veldmuts wordt door de soldaat ge-
dragen met een zwier en een gratie, die slechts

§ Wij zouden wel eens willen weten wie e:- het 'prérogatief zijn van een roemrijke traditie
nog wijs kan worden uit de vele arrestaties, en, een geadeld volk.
di'e in de laatste maanden in Oss zijn verricht. Ze is de kroon op zijn humor, die heen en

Il d weer' drijft tusschen krib en de gedachten over
En steeds wordt het moel.lijker om ai 'es goe liefde. Soms heeft ze iets van een uitdaging; dat
uit elkaar' te houden. Deze wordt hiervoor ge. komt van het corvee of onder de vracht van
'arresteer d . en bekent dat· en. 'd'at,' e'en ander een mitrailleur.
wordt daarvoor gehaald en Ibe®ent niet en Maar hierover wilde ik het eigenlijk vandaag
weer een ander wordt gehaald en wordt voor niet hebben. Misschien heb ik gedurende de her-
zooveel feiten verdacht, dat men dat ook niet halingsoefeningen wel gelegenheid u van onze
uit elkaar kan Ihouden. Het sp,ijt ons dan ook, ontspanningsreizen te verhalen. Nu wilde ik een
dat wij in ons Ddnsdagnurnmer een 'Meine fout ander, meer reëel geluid laten hooren.
'he,biben begaan, die wij heden wjllen herstel- Er zijn zoovele jonge mannen, die tegen hun
lien. Wij hadden gemeld, dat van der W. was zin uit het werk gehaald worden om gedurende
zoarresteerd en dat hij den hijnaam had van een paar weken op meer demonstratieve wijze
De Slappe Toon, DH Iaatsta schijnt onjuist te het vaderland te dienen. Want 'n dergelijke ex-
zijn, zoodat die naam bij deze wordt terugge- cursie schijnt nu eenmaal nog bij de beschaving
nomen. Ook is 'het niet juist, dat zijn moeder te hooren, een beschaving, waarvan het fraai-
de wed. van der W .•H. behulpzaam zou zij.n gemodelleerde gasmasker niet eens een epithe-
geweest met het ver-bergen van ,kippen e.d, ton-ornans is;

En nu komen wij terug op de andere arresta, Nu zijn er van die menschlievende werkge-
ties. Hierboven beschreven 'wij reeds dat twee vers, die deze jongelieden na hun diensttijd niet
Ossenar-en wei-den gearresteerd; verdacht he. meer reclasseeren, wijl zij zich reeds van een
trokken te zijn ,gewe,e;s,thij d.en roofmoord, die andere, goedkoopere werkkracht hebben voor-
in 19'2,3 te Hoensbroek he'eft plaats gehad. Na. zien. Zoo wordt nu heden ten dage de trots on-
der vernemen wij dat die ro,ö.fmo,ord werd ,ge. zer natie nog beleedigd, en blijken de werkge-
pleegd in Juli 1923 'op de bejaarde .weduwe vers ook werkroevers te zijn. Hier diende de
Haakmans. 's Nachts drongen bandieten de wo- Staat eigenlijk in te grijpen. Zulke onsympathie-
n in.g binnen en eischten het geld van de vrouw ke gedragingen mochten allerminst -ongewroken
op. De vrouw verzette zich hevig, waarop e'en blijven en een voorbeeldige straf ware hier ver-
worstding ontstond ten 'gevolge waarvan ook antwoord. Deze soldaten, die zegevierend terug-
de dochter wakker werd en naar beneden keerden, nadat zij de kug en de vijand verslee-
kwam. De marmcn, dte Ibeg;rep'en, dat hun po- gen, blijken dan toch nog een Pyr rhus-overwin-
sitie hachelijk werd maakten gehruik van de ning behaald te hebben en de hinderlaag wacht

De roofmoord op Kuijpers. messen, doch desondanks zag de vrouw kans hen.
buiten te 'komen en hulp te roepèn. Innniddels Mogen allen die met deze zaken iets. uitstaan-

Zooals men weet heeft vorige week de Dikke werd ook de dochter mishandeld en !het geld de hebben een goed en waarachtig begrip van
Toon de Soep een volledige bekentenis afge- ontvreemd, waarop de die\"en en moordenaars vaderlandsliefde toorien. Het is een daad van
[egd en tevens zijn talrijke mededaders aange- het hazenpad kozen. Spoedig kwam hulp op- eenvoudige rechtvaar-digheid. Neemt hen allen
wezen. Zoo had hij o.m. ook bekend, d~el te .dagen en wer d ook de Kon. Mar. gewaar. weer op in het productie-proces! 'n Dergelijke
hebben genomen aan den roofoverval, die I?P 'cshuwd, die onrniddeldiik e'en 'uitgebreid on. geruststelling zou preventief, werken, en de
2 November 1930 werd gepleegd op Kuypers 111 derzoek Instelde, dat leidde totde arreslatie geest van het l"evend materiaal" althans gedeel-
de Ossche Heide op Zevenbergen. . van een drietal personen wharvan er nu 0'01~ telijk zuiveren van de "kanker':bacil. Er blijft

Hetgevolg is geWlcest..dat voor dit feit W.2ens- twee in arrest zitten, De. der_de verdachte die dan toçh nog genoea te ontsmetten over. Wan!.

I
dag w er de n gearresteerd .BlOemer,s eIJ F. de toen gearresteerd -werd, zekere B., is later ,llij de, taal van vele sexueele afgerasten en die hun-
Reuver. een séhietpartij met de p:olitie om het Ieven nel'. tiideliike meerderen-in-rang' verdraact zich

Op Zondagmorgen 2 November - Allerzielen- gekomen, nog altijd niet met de stereotiepe zin ~it het
dag - 1930 begaf zich de oude Kuyper's te circa De wed. Haakmans-overfeed ten g'evQl,!l!e'va,n .communiqué: "De geest der troepen was uit-
5 uur ter kerke. Hiertoe moest hij ongeveer drie , ~ stekend". N'en zezf nu eenmaal niet van dede bekomen verwondin"en' "' ~kwartier loopen. ,0·. latrine dat het een hospitaal is. Toch is het zoo
NauweliJ'ks was hi] de deur uit, toen er op de De verdachten bleven hardnekkäg ontken. . h, d . fiid 't " er,g, met; et past uitstekend bij de fictieve

deur werd geklopt. Vrouw Kuyper's, die het nen ,en wel' en ecrugen 'lij , üa er wegens ge- . cl' b kb·' t meerling, at een leger het vaderland in stand
vreemd vond op dat vroege uur reeds bezoekers re aan eWIJS op vrije voe en gesteld. Onge- h dt SI h~ t ..1 den zil '. ' ou t. ec ts voor elk stuk geweten wat men
te kr iigen, keek even door het raam en za~ tot veer, wee Jaar ..'alter werx en ZlJ.opmeuw gear. d ' h t k

c' t d d h kt· d e .me nsc ort neemt, omt een troep agenten inhaar groote onsteltenis 5 gemaskerde bandieten res eer ooc 000.' toen moes en zij we 'erom de plaats, '
staan. worden losgelaten. '
I Zij begon luidkeels om hulp te roepen, doch . Thans zij-n opnieuw,' vier verdachten gear.
Idit had tot gevolg, dat de boeven de deur intrap- resteerd, Behalve de twee reeds genoemden
ten, en zoo naar binnen, drongen. Onmiddellijk wet-den te Eindhoven gearr-est'eerd zekere H.
wierpen zij zich op de vrouw, duwde haar een van den B. bijgenaamd "de p.op" en G. V., hei,
vuist in den mond en bonden haar daarna aan den afkomst ig uit Oss en s.mds eenige jaren
handen en voeten. Intusschen waren twee roo- werkzaam te Eindhoven. "
vers de woning a:'ln het ~ool:snuffelen,. dor;h I Ten tijde van den moord woonden zij even.
vonden ?et ge!d met, dat ZIJwI~~en, dat lil hUIS eens te Hoensbroek. Door de vele bekentenis-
moest zijn. HI~~'na dwongen ;IJ de. vrouw de s'en van de. verdachten is komen vast te staan,
plaats aan te '~IJzen waar het geld Zich bevf?~ dat zij dit misdrijf hebben gep!leecrd alhoewel
Nadat zulks, UIt ,:rees door. h~ar was gesc ue. zij tot op heden hardnekkig btIijve~ ~ntkennen.
ver-lieten de bandieten de womng met een buit 'N·· " 'b . d 'f .. "teind liik h ' ..
van circa duizend gulden. In allerhaast renden IJ Zlj'~ , ierueuw ~ ZIJUI «re Ij , run ZWijg.
'. . d k '1' or "den er voor dat zij zaamheid zullen prusgeven en hun daad zullen
Ztljtohen naai e er ': en z 11s"'chen kwa~en te bekennen. Wij hopen even", 'cl, dat ook deze
ussc en een groepje me . d stijds zoo "er ht k nde f . d t' tt Z·· hadden dus een behoorlijk alibi.... e". ' '0 u~, rna' ren roo moor 0
sD~anl·l Ij c t u doch hl'er hebben wij voJ,l.edlg,e kilaar.he id zal" WQ, rden gebracht,It a es wee men lans, ~ ~' d d Ir h ' ' -
, . duidelijk bewijs hoe uiterst geraf- w~ar :?or ~n 1.ev,~'nsw~e IC. t nog meerdere

v.f.eel edendse1end nnsdrüven udt dIe J'a,ren !TI die streek ,gepleegd,
meer e ren e 'was. . '1" or d h ld dHoe het zij, de daders zullen. den dans met zu "en wor en opgo 'e,' er .
ontspringen maar zullen na 4 Jaren nog voor
deze daad te boeten hebben.
Genoemde twee gearresteerden ontkennen tot

nu toe het hen ten laste gelegde" doch ook dat
zal hen niet baten, daar de over-ige medeplIch-
tigen reeds een volledige bekentems hebben af-
gelegd. . d
, Nog moeten enkele arrest1l:tles wor en ver-
richt zoodat men met spanning de verdere ge-
beurtenissen blijft volgen.

Steeds nieuwe
geen einde.

arreetaties en....••.••.•nog

Oude roofmoord tot klaardheid?,

.Nogmeerdere arrestatles
in verband met den roof-
moord te Hoensbroek. j

§ Alhoewel wij Dinsdag reeds aankondigden,
dat het einde der arrestaties in zicht was, heeft
het den schijn, dat ,dit nog niet het geval zal
zijn. In de afgeloopen dagen zijn ten minste
wederom enkele arrestaties verricht, die even-
als de vorige groot opzien hebben gebaard.

Wel niet velen zullen zich nog herinneren, dat
voor 10 jaren een roofmoord heeft plaats ge-
had te Hoensbroek in Limburg. Het was in die
dagen, dat talrijke werklieden uit Oss daar werk-
ten in de mijnen. Op een nacht drongen enkele
gemaskerde bandieten binnen in 't huis ,:,an een
oude weduwvrouw. Men overviel haar 111 haar
slaap en dwong haar de plaats aan te duiden
waar het geld zich bevond.

I
De vrouw verzette zich uit alle macht, doch

was natuurlijk niet tegen de onverlaten opge-
wassen. Toen zij om hulp begon te roepen werd

I haar een aantal messteken toegebracht, t~n ge-
volge waarvan de vrouw overleed. Een buit van
7000 gulden werd meester gemaakt en daarmede
maakten zij zich uit de voeten.
Toen het gebeurde daags daarna, bekend

werd, werd door de Kon. Marechaussee aan-
stonds een zeer uitgebreid onderzoek ingesteld.
De verdenking viel al spoedig op een drietal Os-
schenaren, die in arrest werden genomen. Al-
hoewel zij geruimen tijd in voorarrest vertoef-
den kwam hun schuld niet vast te staan en
moesten zij op vrije voeten worden gesteld.
Thans schijnt men nieuwe aanwijzingen in deze
zaak te hebben verkregen, tengevolge waarvan
op verzoek der Kon .. Marechaussee te Heerlen
alhier werden gearresteerd zekere Bloemers en
van Orsouw, die zwaar geboeid op transp?rt
naar Hoensbroek werden gesteld .. Aangezien
vermoedelijk nog meerdere arr-estatles In deze
zaak moeten worden verricht kunnen. nog geen
nadere mededeelingen worden gepubliceerd,

Overgebracht.

Weensdag is de 22-}arige Van der W. door
de Kon. Mar, naar Den Bosc~ overgebrecht en
na door den Hechter- Comllns'saris [,e zijn ,ge-
hoor d in .he] Huis van Bewaring ingesloten.
Van der W. heeft echter geen hekenlenis af.
gelegd.

De verkoolde lichamen der vrouw en twee kin-
deren, werden onmiddellijk gevonden. Het 3e
en oudste kind van 3 jaar werd Woensdagmiddag
2 'uur gevonden nabij de deur. Blijkbaar heeft
het wicht dus nog naar buiten willen vluchten
maar is juist bij den ingang bezweken. Zijn
hoofdje was geheel verkoold, terwijl het lijfje
vrijwelongedeerd was,

De oorzaak van den brand, is onbekend. Het
huis was wel, doch de inboedel niet verzekerd.
, Natuurhik ~eden bij zulk 'n noodlottige ramp
allerlei praatjes opgang en wist het publiek di-
rect diverse oorzaken op te diepen of te fanta-
seeren. De meeste er van schuiven we op de
schouders van natuurlijk onbekende rondbren-
gers en laten ze, voor hetgeen ze zijn. Wel schijnt
vast te-staan, dat de marskramer, de inwonende
kostganger, toen hij met talrijke brandwonden
buiten gevlucht was, een paar lui vroeg, buiten
aan den weg, om de vlammen van hem af te
slaan, deze hiertoe overgingen, maar een hun-
ner toch .wel even van die gelegenheid gebruik
maakte om zijn portefeuille uit den binnenzak
te ontfutselen.

Deze onbekenden zijn dus mogelijk niet
vreemd aan hetgeen pas gebeurd was, den ver-
schrikkolijken brand, die 4 menschenlevens op-
eischte,

'De geheimzinnige brand bij van Zandvoort
.in 1926 tot klaarheid gebracht.

,De geheimzinnigheid onzer gemeentepolitie
welke de laatste week aan den dag werd gelegd
deed vermoeden dat er iets bijzonders op til
Was. En ofschoon we er al een en ander van
wisten, bewaarden wij het stilzwijgen er over.
hetgeen we trouwens ook gemeld hebben, om-
dat het fataal kan worden als de berichtgeving
op de zaken vooruitloopt.

r Thans echter zijn wij gerechtigd positief aan
onze lezers mede te deelen dat de geheimzinnig-
heid der gemeentepolitie vrijwelontsluierd is
en deze inderdaad een zeer gewichtig voorval
betrof van ouden datum.
De gevangenneming van een viertal verdach-

ten heeft betrekking op het afgrijselijk drama,
dat zich hier afspeelde in, den nacht van 10

I
Augustus 1926: een huis in lichter laaie, met als
slachtoffers: vrouw v. Zandvoort met 'haar drie
jeugdige kinderen.

Wat er toen gebeurde.

E cl d hten legt e 1bleek te woeden in een huis, bewoond door deen er ver ac "e, n gezinnen Van Zandvoort e~ Bevers,., won,ende

11d· ' h keuteni f' op het gehucht Spitsbergen lil de Noord.vO e 1ge e en eniS a . Toen de brandweer, ofschoon vrij spoedig op
, de plaats des onheils aanwezig was, kon zij,

EEN l\'IOEDER KWAM l\IET DRIE daar: in den .gehe~le? omtrek geen water aan-
wezrg was, mets uitrichten en ook was de brand

KINDERTJES IN DE al te ver gevorderd, dat met succes een bestril-
VLAMMEN OM ding van hetvuur zou kunnen hebben plaats ge-

1 • had. Bij haar komst vond de brandweer het
brandende dak reeds geheel ingestort, Helaas
bleek bij het onderzoek al spoedig, dat hier
menschenlevens te betreuren waren. Had <Jefa-
milie Bevers zich nog met groote moeite, kun-
nen redden, de familie Van Zandvoort, in den
slaap door het vuur verrast, vond grootendeels
den dood in de vlammen. '
De 24-jarige vrouw Van Zandvoort, wier man

werkzaam in de nachtploeg op de expertslage-
rij, zag zich en haar drie jeugdige kinderen
van respectievelijk 6 maanden" 3 en 2 jaar, den
uitgang naar buiten afgesneden en moest met
haar drie kleinen den vreeselijken vlammendood
sterven.
Een bejaarde inwonende marskramer slaagde

er in, ofschoon met vreeselijke brandwonden
overdekt, de vuurzee te ontkomen. Na door 'dr.
Stoltz Jr. te zijn verbonden, werd hij overge-
bracht naar het ziekenhuis. Inmiddels had men
den man en vader der ongelukkige slachtoffers
gewaarschuwd. Met de anto van den heer L.
Welten werd hij naar de plaats des onheils over-
gebracht. Daar aangekomen, was hij zoo versuft
en verslagen, doordat zijn huwelijksleven in een
keer vernietigd was, dat hij de auto, bijna niet
kon ver-laten, Hij kon geen voet verzetten.

Dr. Verbeek en de burgemeester s . die mede
direct ter plaatse waren, stelden onmiddellijk
een onderzoek in naar de lijken der slachtoffers.

De praatjes van toen .... en nu de
werkelijkheid.

.De praatzaamheid der misdadigers alsmede
die der bevolking, welke in den laatsten tijd kon
worden waargenomen en verder den speurzin
onzer gemeentepolitie, waarvan onlangs een
klein deel werd afgestaan aan een recherche-
dienst, dat alles te zamen heeft tot gevolg ge-
had, dat diverse aanwijzingen den brand van
Augustus 1926 inderdaad tot gruwelijk misdrijf
hebben bestempeld.

De eerste arrestant.

Even voor middernacht 10 Augustus van het
jaar 1926 werd Oss in diepe verslagenheid ge-
dompeld. Even voor middernacht deed de sirene
haar akelig geluid over onze stad en haar groo-
tendeels reeds slapende bevolking hoeren, ten
teeken dat brand was uitgebroken. De brand

Natuurlijk is het niet op looze geruchten ge-
schied dat reeds de vorige week Maandag K. v.
G. in arrest werd gesteld. Waarom dit niet eer-
der in 011S blad werd bekend gemaakt is duide-
lijk als men weet wat er voor de gemeente-
politie in verband hiermee nog stond te gebeu-
ren. Er moesten n.l. meer arrestaties volgen, die
door ontijdige berichtgeving kond verhinderd,
zeker niet bevorderd worden.

De tweede arrestatie.

All' tweede werd Dinsdagnacht opgepikt Th.
v. B. die ook verdacht werd aan dit geval niet
vreemd te' zijn. Mocht het onze gemeente-recher-
che onder leiding van inspecteur v. Kempen
niet gelukken van den eerste een bekentenis af
te dwingen. met den tweede had men meer suc-
ces. Den geheelen nacht werd het onderzoek
voortgezet, maar tevergeefs; het liet zich aan-
zien dat met zekere wanhoop een goed resultaat
kon worden tegemoet gezien.

Doch toen gisterenmorgen de eerste tranen
begonnen te vallen tijdens een voortgezet ver-.
hoor, toen werd een gunstig resultaat verwacht
en werkelijk staat het te bezien dat dit afschu-
welijk misdrijf zal worden opgehelderd.

Th. v. B. legde tegenover den inspecteur van
polttie een volledige bekentenis af.

Maar ook toen nog was de tijd van ruchtbaar-
heid niet. gekomen, want er moest nog meer ge-

2 .c. 2.,



WEER ENKELE MISDRIJVEN
OPGEHELDERD.

OSSCHE BENDE BLIJFT
BEKENNEN.

De roof-overvallen te Neerloon
en Heesch.

Sedert eenigen tijd verbleven weer op het
politiebureau te Oss A. Hendriks, bijgenaamd
de "dikke Toon de Soep", en Vos, bijgenaamd
"de Sijp", die reeds voor eenigen tijd een
groot aantal misdrijven hadden bekend.
Ze hebben thans wederom een nieuwe reeks

van bekentenissen gedaan.
Successievelijk hebben ze gisteren tegen-

over de gemeentepolitie bekend, in samenwer-
king met P. de Bie den roofoverval te Neer-
loon in het jaar 1931 te hebben gepleegd.
Ze sleurden aldaar den ouden landbouwer

Koerten van zijn bed en mishandelden hem.
De oude man wees hun tenslotte de plaats
aan, waar hij zijn geld geborgen had. De

\

buit bedroeg hier.f 2000.
De tweede bekentenis betreft den overval

op den landbouwer Ploegmakers te Heesch
(bij Oss). Deze was zoo onvoorzichtig ge-
weest, om er zich op de Ossche markt over
te beroemen, dat hij, terwijl er allerwege
sprake was van roofovervallen en diefstallen,
steeds al zijn geld bij zich droeg en ze hem
.wel niet zouden durven aanranden.I Eén der bendelede~ stond toen 'in zijn nabij-
heid. De landbouwer zou spoedig berouw heb-
ben niet voorzichtiger te zijn geweest.
In den Kerstnacht van 1933 n.l. vatten

r

enkele leden der Ossche bende in de omgeving
van zijn huis post en wachtten het moment,
af, dat de bewoners zich naar de Nachtmis
te Heesch begaven. Ze overvielen toen den
ouden man, die alleen was achtergebleven,
en beroofden hem van zijn geld. De buit be-
droeg hier f 250. I
' Op de Berchernsche kermis van 1933 ont-
moetten Ze, een inwoner van Haarsteeg, dien
ze, zoodra hij beneveld was door sterken
drak, beroofden van een som van f 300. Deze
roof geschiedde in de Vierhoekstraat te Oss.
Tenslotte bekenden zij, behalve de dage-

lijksche kippendiefstallen, waaraan ze zich
I hadden schuldig -gemaakt,' de inbraak in het
veerhuis te Megen in het jaar 1934, waar ze
's avonds hadden vertoefd en de situatie ha-t-
den opgenomen. De buit bedroeg toen f 40, f
die zich bevonden in het buffet in het café,
verschillende flesschen met drank en de aan-
wezige sigaren en sigaretten.
, Door de gemeentepolitie werd verder gis-
terennacht van zijn bed gelicht B. de Reuver
uit Heesch bij Oss, die medeplichtig moet I

I
zijn geweest aan den roofoverval op den kas-
sier van de Boerenleenbank J. Otten te Maren, I

waarvoor een zekere J. v, O. en zijn broer
M. de R. reeds waren gearresteerd en een
bekentenis hadden afgelegd.
Gisteravond heeft ook B. de R. volledig I

bekend, zoodat thans alle daders van dezen
roofoverval geknipt zijn.
Tenslotte werd op last van de marechaussée

te Oss gisteren te Aalsmeer gearresteerd M.
v. Hees, die ervan verdacht wordt bij den
manufacturier v. d. Zande op den Heuvel
, te Oss op Kerstmis 1933 een inbraak te heb-
ben gepleegd.. waarbij een groot aantal manu-
facturen werd buitgemaakt.
Hij is ingesloten in de marechaussée-kazerne

\n ook hij heeft gisteravond volledig bekend. ,



OSS ZONDER EINDE.

Bekentenissen blijven zich'

opstapelen.
\

Men meldt ons uit Oss:
Door de bekentenis van J. F. U., die aan

de politie heeft .verklaard aan 35 Inbraken
en diefstallen te hebben deelgenomen, meestal
in vereeniging met andere personen, heeft de
politie te Oss ook opheldering kunnen brengen
in eenige andere tot dusver duister gebleven
delicten.
Op verzoek van de gemeente-politie is van

Amsterdam naar Oss overgebracht de 29-
jarige G. L. en uit het huis van bewaring t.e
's Hertogenbosch is gisteren daarheen over-
gebracht de 25-jarige J. v. B., die reeds voor
andere feiten te 's Hertogenbosch was op-
gesloten.
Na langdurig verhoor hebben beiden gister-

avond bekend, medeplichtig te zijn aan ver-
I schillende diefstallen, samen met bovenge-
noemden U. gepleegd.
Door de bekentenissen van J. v. B. heeft

de politie bovendien weer een spoor gevonden
in andere onopgehelderde misdrijven, WIJ,ar-
van de mede-daders intusschen reeds alle in
de gevangenis te 's Hertogenbosch verblijven.
Ook heeft van B. aan de politie- enkele

families aangewezen, waar men revolvers in
huis verborgen hield. Deze wapens zijn gister-
avond nog in beslag genomen.



MOORD OP ST. NICOLAAS-
AVOND TE OSS.

De gemeentepolitie ziet haar speuren
I

met succes bekroond.

EEN BEKENTENIS.

Eindelijk is het de gemeentepolitie te Oss
gelukt licht te brengen in: de zaak van den
gruwelijken moord, die op St. Nicolaasavond

, van het jaar 1925 in de Kazernestraat te Oss
lop zekeren Hartog's, bijgenaamd "Jantje van
I Mast" werd gepleegd.

Uit de strafgevangenis te Breda werd
gisterenmiddag naar Oss overgebracht een
zekere P. v. D., die bij de behandeling van
een moordaanslag op een broer van zekeren
W., die zooals men weet te Oss in arrest zit
verklaarde, dat deze W. een moordenaar was.

Na aanvankelijk alle schuld aan den moord
op Hartogs te hebben ontkend, is thans door
genoemden W., nadat hij door allerlei bezwa-
rende verklaringen in het nauw werd gebracht
een volledige bekentenis afgelegd.

Gistermiddag is voorts door de politie uit
Bleiswijk naar Oss overgebrac)1t een zekere
B., die ten tijde van dezen moord te Oss woon-
achtig was. Omtrent diens eventueele mede-
plichtigheid aan voormelden moord konden ons
door den inspecteur van politie in verband I

met het onderzoek nog geen nadere inlichtin-
gen worden verstrekt.
Ongetwijfeld komt aan de gemeentepolitie,

I
die al deze jaren in de weer is geweest om
deze moordzaak tot opheldering te brengen,
alle lof en hulde toe, speciaal aan de reeher-
cheurs Ten Westenend en Leemhuis.



NIEUWE BEKENTENISSEN
TE OSS.

Inzake den brand, waarbij pen moeder
en drie kinderen het leven lieten.

De voor eenige dagen gearresteerde huis-
eigenaar H. v. E. bijgenaamd "Riek van Ret.
meren", die ervan verdacht werd opdracht r-e-
geven te hebben om een arbeiderswoning ill
brand te steken op Spitsbergen te Oss, bij
welken brand een moeder en drie jonge kin-
deren op noodlottige wijze om het leven kwa-
men, heeft na een langdurig verhoor bekend
aan G. v. G. opdracht gegeven te hebben dat
huis in brand te steken.

G. v. G., dtemet K. v. G. en Th. v. B. het
plan heeft uitgevoerd en tot heden hardnekkig
bleef ontkennen, heeft vannacht na een lang-
durig verhoor aan inspecteur van Kempen en
de .rechercheurs ten Westenend en Leemhuis
bekend den brand gesticht te hebben.
Alleen ~. v. G. blijft nog steeds ontkennan,

Zooals we reeds meldden heert Th. V. van B.
reeds vroeger bekend medeplichtig te zijn
geweest.

Ten einde communicatie tusschen de daders
te voo:komen werd G. v. G. op het politiebu-
reau verhoord en H. v. E. in de trouwzaal van
het raadhuis. v. E. was van plan zich a.s,
Maandag In c;mdertrouw te begeven.

Opheldertng van. dit oude misdrijf is een
mooi succes voor de Ossche gemeentepolitie.

DE BRANDST!GHTlNU J.N' OSS
IN 1925.

Door de marechaussée uit Oss werd
voor den heer officier van justitie al-
hier geleid J. T. N., 42 jaar, metselaar,
te Oss, verdacht van brandstichting,
waarbij een vrouw werd verbrand, ge-
pleegd te Oss in den nacht van 20 op
21 Sept. 1925.
Na door den rechter-commissaris te

zijn gehoord werd hij ingesloten in het
Huis van Bewaring alhier.
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NIEUWE ARRESTATIES TE OSS. I
Men seint ons uit 0 s s d.d. 25 Juli: I
Door de gemeentepolitie te Oss werd

hedennacht gearresteerd H. R. uit Oss,
die verdacht werd medeplichtig te zijn
aan den in den nacht van 4 Februari
1934 gepleegden diefstal bij den heer
Jansen, slager in de Vierhoekstraat al-
hier. In. dien nacht werd Jansen gewekt
doordat eenige personen aan zijn .deur
waren en om worst vroegen. Jansen, die
bemerkte, dat deze personen vrij .veel
gedronken hadden, gaf' geen gehoor.
's Morgens bleek, dat een hoeveelheid
spek en hammen uit zijn winkel waren
ontvreemd. Hij deed hiervan aangifte bij
de gemeentepolitie, die onmiddellijk. een
onderzoek instelde en er in mocht slagen
het gestolene, dat opgeslagen was in een
schuurtje naast de woning van T. Wij-
gergans in de Vierhoekstraat, te vinden.

I Deze werd in verband hiermee gearres-
teerd en naar 's-Hertogenbosch over-
gebracht. Hij werd later door de recht-
bank wegens gebrek aan bewijs vrijge-
sproken.
Het eerste licht in deze zaak werd ge-

geven door D. v. B., die bekende mede-
plichtig te zijn aan deze inbraak. Als
zijn verdere medeplichtigen wees hij I
aan zijn broer J. v. B., welke momen- I
teelook reeds in het huis van bewaring
is opgesloten en de hedennacht gearres-
teerde H. R., die na een langdurig ver-
hoor eveneens bekende medeplichtig te
zijn.
Tevens is door deze bekentenissen

vast komen te staan, dat ook de vroe-
i ger gearresteerde T. H. W. weder hier-
I aan medeplichtig is geweest en ter be-
schikking van den officier van justitie
te 's-Hertogenbosch zal worden', gesteld.
Hedenmorgen is door de Kon. Maré-

chaussée te Oss gearresteerd J. de N.
Het onderzoek 'laat echter nog niet toe
hierover nadere bijzonderheden te ver- :
melden.
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DE ARRESTATIES TE OSS.
Men meldt ons uit 0 S s, d.d. 4 Juli:
De wildste geruchten cloon hier {te

laatste daxen de ronde in onze gemeente
over diverse arrestaties, terwijl 'deze
nog niet zijn verricht.
Wel gebeurt het de Laatste dagen

meermalen dat personen op het. politie-
bureau worden ontboden om verhoord te
worden, waarna zij echter wederom
aanstonds in vrijheid worden gesteld.
Hedenmiddag werd met den trein van

1.27 uur uit de ric'hting Den Bosch een
persoon naar Oss overgebracht, verge-
zeld van twee Kon. Marechaussées,
Deze persoon had een masker voor het
gezicht, zoodat hij niet herkend kon
worden.
Met een gereedstaande auto werd hij

van het station naar het politiebureau
gebracht, alwaar hij aan een verhoor
werd onderworpen. Hij is hierna weder-
om te circa half vier per trein naar de
richting Den Bosch vertrokken. Bij in-
formatie ter bevoegder plaatse, konden
ons hangende 't onderzoek geen enkele
inlichtingen omtrent dezen persoon
gegeven worden, Wel doen de geruchten
de ronde dat deze man arkomstïg zou
zijn uit de .strafgevan.genis te Den
Bosch, en van hem inlichtingen zouden
zijn ontvangen, welke hebben geleid tot
aanhouding en arrestatle van P. W., als
verdacht van medeplichtigheid aan den
moord OP J. Hartog in den nacht van
'5 oP 6 December 1925, waarover wij in
ons blad van· Woensdag een uitvoerig
verslag hebben gegeven.
Ook hedenavond te circa 7 uur zou

per auto nog een ander persoon van
elders aan het politie-bureau zijn ge-
arriveerd en in verhoor zijn genomen.
Het zij echter nogmaals vermeld dat

zulks slechts geruchten zijn, die van
officieele zijde tot op heden niet be-
vestigd konden worden
De N. R. C. meldde vanmorgen het

volgende:
In verband met het onderzoek in de

moordzaak Hartogs, welke zooals bekend
in 1935 is gepleegd, is de rijkspolitie te
Bleiswijk (Z.H.) op verzoek van de os-
sche gemeentepolitie gisteren overgegaan
tot arrestatie van zekeren W. B., afkom-
stig uit Oss thans verblijf houdend te
Bleiswijk.
De aangehoudene is gisteravond ge-.

vankelijk naar Oss gebracnt en aldaar in
het politiebureau opgesloten, waar hij
aan een streng verhoog werd onderwor-
pen.
Hij wordt ernstig verdacht van mede-

plichtigheir aan het misdrijf.
Thans bevinden zich in verband met

deze moordzaak nog twee personen in
arrest, n.l. P. W. en de thans gearresteer-
de W. B. De anderen, die eergisteren wer.,
den aangehouden, zijn na verhoor weer
op Vrije voeten gesteld. Het onderzoek
in deze zaak duurt nog steeds voort.
Enkele dagen geleden berichtten wij,

dat in verband met een moord, die op St.
Nicolaasavond 1925 te Oss is gepleegd,
door de gemeentepolitie verschillende
, personen waren aangehouden.

De meesten hunner zijn intusschen na
verhoor op vrije voeten gesteld. Thans
worden alleen nog zekere W. en van E.
in hechtenis gehouden.



gisteren nog niet met hem aan nee einde j
was en dus duurt .het verhoor steeds

TOON DE SOEP BEKENT. voort. Intusschen heeft Toon reeds zoo-
Naar het, Bibl. verneemt heeft een der veel losgelaten, dat nieuwe, zeer opzien-

voornaamste .Ieden van de Ossche mls- barende onthullingen te verwachten zijn
dadigersbende, A. H., bijgenaamd Toon en een groot aantallieden, waarvan nie-
de Soep, die reeds sinds 28 Mei in voor- mand ZOU, vermoeden, dat, zij in betrek-
loopige hechtenis vertoeft, doch tot nu king tot het milieu hebben gestaan,
toe bleef ontkennen, dat hij aan de mis- zullen worden gearresteerd. De beken-
drijven, waarvan hij was _verdacht, tenis van Toon de Soep is dus wel de
schuldig was, in de marechausseekazerne bekroning van het schitterende werk, dat
te Oss een bekentenis afgelegd. de marechaussès in' Oostelijk Noord-
H. wordt ,beschouwd als een van de Brabant heeft verricht.

gevaarlijkste leden van de bende, die aan Nader, verneemt de, ,Tijd, .dat "Tooni tal van inbraken! d~efst~_llenen geweld- de Soep", ,de eigenlijke lelder van de
plegmgen schuldIg IS. ZIJn bekentenis IS Ossche .misdadigersbende, al zijn mts-
van-zeer groote oeteekenis daar hierdoor daden, ,te veel jom op te noemen, aan
vele tot nutoe onopgehelderde, zaken tot de marechaussee heeft verteld.
klaarheid zulle,n worden, gebracht. Naar :yerder verluidt:', zullen geen
Het, blad, verneemt .nader, .dat , het .urrestatles meer VOlgen,(I'aat de geheele

hier betreft de oude "Toon de Soep", de bende is ingerekend. "
man dus, die als de eigenlijke Ielder van' Men' deelde nog mede,' dat' over de
'1;. ossche milteu.kon worden beschouwd. bekentenis 'van "T('}on~'~~, ~oe'P" niets
Zooals men. zich, zal.iherinneren, is deze meer zal, worden beken,~ ~emaakt vóór

1
- man gedurende een jaar door de mare- d "b h dr" dl "1: htb k, chàu:ssée:dá'g-(èn':nàêht gevolgd, en werd e,,~, an e mg voor e; ~c::, an.
. hij direct na -de' eerste onthullingen Omtrent de 'bekentenlssen deelt de
gearresteerd. N. R. C. nog mede:
Men nam al dadelijk aan, dat hij het Met drie anderen heeft hij een bende

I geheim bewaarde van alle misdrijven die gevormd. Ten huize van den Brus wer--
gedurende een lange reeks van' jaren in den de inbrekerswerktuigen vervaardigd
Oostelljk Noord-Brabant zijn gepleegd, en door relaties met revolversmokkeláars
want niet slechts onderhield hij relaties konden zij zich het noodige materiaal
met lieden die inlichtingen verstrekten verschaffen. "

•1 omtrent de plaatsen waar de bende een Van den landbouwer H: 'op de Zeven-
, slag .kon slaan, hij werkte de plannen bergsche hei te Oss wisten zij dat hij

ook uit, gaf de leden van de bep.de in- een aanzienlijk bedrag in huis had en
lichtingen en. verdeelde gewoonlijk den Zondagmorgens met de oudste kinderen

I buit" t naar de kerk ging, terwijl de vrouw met
'lOngeveer een maand geleden had hij de jonge kinderen thuis bleef. Op 2 NOv.
bekend, het paviljoen van de Ossche 1:930drongen Zij, nadat K. naar de kerk

IWielerbaan op verzoek van den direc- was gegaan, het huis binnen en bonden
teur in brand te hebben gestoken. In dit de vrouw. De woning werd overhoop ge-

l geval zou hem de gewone tac~iek van ont- haald en een bedrag van f 1000 werd
t kennen onder alle' omstandigheden met buitgemaakt. K. was door het, gebeurde
~ hebben gebaat en wellicht .von~ hij het volkomen geruïneerd en men heeft nog
~ voor "zich zelf gunstiger, dit felt toe te een collecte voor hem gehouden. De
geven. Maar verder kreeg m'en tot nu toe politie heeft indertijd de hand gelegd op
nog niets uit hem, ofschoon hij atwts-: de werkelijke daders, doch zLj konden
selend door de marechaussée en de~e-' een goed alibi opgeven.

, meentepolitie werd gehoord. ' Verschillende betrouwbare personen
I Inmiddels ging de marechaussée voort bevestigen, dat een van hen in de kerk
met bewijsmateriaal tegen hem te ..ve~- in de buurt van' K. heeft gezeten. Thans
zamelen. Tot Zaterdag J.l. was hlJ "lU is gebleken, dat hij onmiddellijk na den
behandeling" bij de gemeentepolitie, die overval naar de kerk is gefietst en het
echter geen succes met het verhoor had. grootste gedeelte van den dienst heeft
Daarna werd hij weer overgebracht na.ar bijgewoond. '
de marechausséekazerne, waar een beslis- Op ,7' Mei 1933 werd een inbraak ge-
'send verhoor 'zorgvuldig was voorbereid. pleegd bij den wijnhandelaar N. L. in

Zondagmiddag begon de oude Toon het centrum van Oss; bij afwezigheid
-t.eekenen van onrust te geven en het was van de bewoners drongen de dieven' aan
l1idelijk, dat een bekentenis op handen de achterzijde het huis binnen, 'waar eents., In den namiddag gaf hij enkele brandkast à la sardine werd openge-

/ "iten toe en toen hij eenmaal aan het scheurd. Een bedrag van f ,300 werd
./- 'praten was, kwam er heel wat 10s. Het hieruit meegenomen.

zondenregister van den man is echter Voorts heeft Toon de Soep bekend
zöö uitgebreid, dat men Zondag en medeplichtig te z~in aan de inbraak in

het gemeentehuis van Gassel bij Grave
in 1933.Hier werd eveneens de brandkast
opengebroken en een bedrag van f 400
buitgemaakt. ,
Daar geen der misdaden aan het licht

kwam werd de bende brutaler. Bij een
inbraak ten huize van den winkelier van
G. te Langeboom laadde men de brand-
kast op een handwagen, bracht die in
een bosch in de nabijheid om er daar
f 1000 uit te halen. De leege brandkast
vO~d men daarna in het bosch terug.
BIJ den overval met roof op den kassier
van de Boerenleenbank te Mariaheide
bij Veghel, heeft Dikke Toon de soep;
een krachtig man, den kassier in be-
dwang gehouden, terwijt zijn mede-
plichtige ca. f 1600 buit maakte.
Dikke Toon de Soep heeft verder ge-

zamenlijk met G. brand gesticht in de
boerderij van den landbouwer v. D aan
den Berghernschen weg te Oss, die in de
asch werd gelegd. Tijdens de - ontstane
verwarring werd in een nabijgelegen
huis ingebroken.
Verder bekende- hij zijn medeplichtig-

heid aan de berooving van een varkens-
koopman v . d. C. uit Herpen. dien hij
in een café had meegelokt, op sterken
drank had getracteerd, waarna Toon en
zijn trawanten hem van f 700 beroof-
den. Ofschoon de politie hem aanhield
slaagde Toon de Soep er in, den dans te
ontspringen.
De versterking van de marechaussee

te Oss, die de leden van de bende voort-
durend schaduwde, bracht de heeren er
toe het operatieterrein naar elders te
verleggen. Te Loon op Zand, op 50 K.M.
afstand van Oss, drongen vier gemas-
kerde bandieten in den nacht van 8 op
9 Februari 1934bij den 64-jarigen alleen-
wonenden B. Verhoeven binnen. Na een

I worsteling bonden zij den ouden man
\ vast en door hem te mishandelen slaag-
den zij erin hem de plaats te doen aan-
wijzen waar zijn geld was geborgen.
Z~i lieten hem in den kouden nacht

gelbonden op den vloer van zijn woning
liggen. De wreede wüze, waarop deze
overval was gepleegd, heeft destijds
groote verontwaardiging gewekt.

Onze correspondent te Oss, die ons
eveneens uitvoerig over de bekentenis-
sen van Toon de soep schrijft, meldt
ons nog:
~oover wij na kunnen gaan, is het ons

nit:: bekend, dat de Dikke Toon de Soep
bij zijn serie inbraken, rootovervalten
en brandstichtingen zich heeft schuldig
gemaakt aan moord of doodslag, wel is
hij eertijds gearresteerd geweest als
verdacht van medeplichtigheid, in de
roofoverval te, Geffen, waarbij een
meisje een schotwond in het gezicht
bekwam, doch niet levensgevaarlijk werd
gewond, of hij 'ook deze overval heeft
bekend, zal voorloopig nog een geheim
blijven, en zal men de rechtzitting
moeten afwachten, welke ontegenzegge-
lijk met de grootste belangstelling zal
worden' gevolgd.
Met groote belangstelling wordt in-

middels uitgezien, naar de gevolgen van
deze bekentenis ,waarbij zeer vermoede-
~ijk nog meerdere arrestaties zullen
worden verricht.

Ook de Ceel weer in Oss.
Naar wij vernemen is ook de gedeti-

neerde J. Ceelen, de laatste dagen
wederom op de kazerne te Oss en wordt
meerdere malen van de eene naar de
andere gebracht, wat in verband schijnt
te staan met nog nadere onthullingen,
waarover men tot op heden het stil-
zwijgen bewaart .
Dezer dagen werd ons van bevriende

zijde nog medegedeeld, dat de Ceel
bekend zou hebben met nog eenige van
zijn bendeleden, meerdere malen op de
loer te hebben gelegen, om in den avond
een vertegenwoordiger van een plaatse-
lijke firma in Oss waarvan men wist
dat deze steeds een aanzienlijk bedrag
aan geld bij zich had, te overvallen en
van zijn geld te berooven. J
Dat bedoelde persoon steeds aan de

handen <fer misdadigers wist te ont-
komen, dankt hij aan het feit dat hij
nooit op denzeIfden tijd en over den-
zelfden weg huiswaarts keerde.



"TOON DE SOEP"
u SPREEKT.

Bekentenissen van roofovervallen,
brandstichting en inbraak.

GRUWELIJK OPTREDEN VAN DE

,OSSCHE BOEVEN.

Gisteren heerschte op het beruchte Schayk-
sche veld te Oss een hevige opschudding
welke haar oorsprong zou hebben in de op-
zienbarende bekentenissen, die door A. H.
(den ouden Toon de Soep) zouden zijn afge-
legd.
Sedert eenige dagen verblijft H. in de ma-

rechausseekazerne te Oss, alwaar hij thans
een reeks van bekentenissen zou hebben af-
gelegd.
In de eerste plaats zou hij op een Zondag-

morgen in den winter van 1930 met drie me-
dedaders den roofoyerval hebben gepleegd
bij den landbiuwer B. Kuipers in 't zoogen.
Zevenbergsche huis onder Schaik.

De bandieten hadden het oorgenblik afge-
wacht, waarop de bewoner zich zooals ge-
woonlijk vroegtijdig te Heesch ter kerke
begaf. Zij drongen daarop de woning binnen
en overvielen de alleen achtergebleven echt-
genoote van K. Onder mishandeling dwon-
gen zij haar de plaats aan te wijzen waar het
geld geborgen was. De hevig geschrokken
vrouw wees hun een bedrag van duizend
gulden, waarmede de bandieten vertrokken.
Terstond stelde de politie uit de omlig-

gende gemeenten een uitgebreid onderzoek
:ii:l en ging nog denzelfden dag over tot de
arrestatie van een viertal personen, waar-
onder drie beruchte typen uit de Ossche on-
derwereld. Een hunner zekere v. d. H., bij-
genaamd :,Den Brus" gaf toen als alibi op,
eveneens III de kerk te Heesch de vroegmis
te hebben bijgewoond. Eenige zeer betrouw-
bare getuigen konden deze verklaring beves-
tigen.
Thans moet echter zijn gebleken, dat deze

Iv. d. H. zich terstond na den overval per fiets
naar de kerk heeft begeven teneinde aldus
den schijn te wekken de geheele Mis te heb-
ben bijgewoond.

Een tweede roofoverval.

In de tweede plaats zou H. een bekentenis
Ihebben afgelegd inzake den roofoverval, ge-
\ pleegd te Mariaheide in den nacht van 18
Maart 1934.

Deze overval, die in de geheele omgeving !
een geweldige opschudding veroorzaakte J
heeft zich als volgt toegedragen. '
Door het uitsnijden van een ruit wist zich

een van een viertal kerels toegang te ver-
schaffen tot de boerenhofstede van den heer
Schepers, kassier der boeren leenbank te
Mariaheide.
Hij opende vervolgens de deur voor zijnldrie gemaskerde bendeleden en gezamenlijk

"j ~~ttBi1fi~&tb&r~llWêift. 1E,~%$fi*g.:ndoot '
heer S. de brandkast te openen en na zich
van de daarin aanwezige 1300 gulden te heb-
ben meester gemaakt verlieten de roovers de
woning onder allerlei bedreigingen indien de
bewoners het huis zouden durven verlaten of
op eenige andere wijze alarm zouden maken.
Eerst in den morgen deden de hevig ontdane
menschen aangifte bij de marechaussee te
Veghel, wier onderzoek in de richting Oss
leidde. Op gegronde verdenkingen ging men
over tot arrestatie van A. H.
Toen deze later ter confrontatie naar de

woning werd overgebracht, vroeg hij op mee-
warigen toon allerlei inlichtingen aan de
oude menschen en beklaagde hen om allen
angst en het verlies, dat zij hadden geleden,
om toch vooral maar allen schijn val} zich
te werpen.

Brandstichting uit wraak.
De derde bekentenis, die H. zou hebben

afgelegd zou een brandstichting betreffen op
het Schayqsche veld te Oss, waar in den
avond van 12 Maart 1934 de roode haan
kraaide op drie boerderijen.
'rerstond hierna ging te Oss het gerucht,

dat uit wraak over het feit, dat de bewoner
van een dezer boerderijen, zekere v. D. aan
de marechaussee de gelegenheid gaf om van
uit zijn schuurtje deze beruchte buurt te be-
spionneeren, de brand in zijn woning zou

, zijn gesticht. Aangewakkerd door den rellen
wind, sloegen de vlammen toen over naar
twee boerderijen aan den anderen kant van
den weg die mede in de asch werden gelegd.
Van de ontstane verwarring wisten de
brandstichters nog gebruik te maken om een
ouden man van f 75 te berooven. toen de be-
woners van alle omliggende panden naar den
brand waren gesneld.

Schandelijke wandaad in Loon
op Zand

De meest belangrijke bekentenis zou ech-
ter zijn, die betreffende een roofoverval ge-
pleegd in Loon op Zand, dat op 45 K.M. van
Oss is gelegen. De bende, die in Oss door
marechaussee en politie scherp werd be-
waakt, voelde den grond daar blijkbaar te
warm en trachtte daarom haar arbeidsveld
in andere richting te verplaatsen.
In den nacht van 8 op 9 Februari 1935

werd de alleenwonende landopzichter Ver-
hoeven, wonende aan de Weteringstraat te
Loon op Zand, door gerucht aan zijn huis-
deur uit zijn slaap gewekt. Onverwacht werd
de deur geopend en zag hij voor zich vier ge-
maskerde mannen, die hem bedreigden als
hij de plaats, waar hij zijn geld had gebor-
gen niet wilde aanwijzen. Hij werd gebonden
en de bandieten begonnen toen hij weigerde
het beddegoed stuk te snijden. De oude man
bleef ondanks alle dreigementen hardnekkig
het stilzwijgen bewaren. Uit woede begonnen
de kerels hem toen te slaan en bloedig te
mishandelen en toen dit nog geen resultaat
opleverde hielden zij een brandende krant
onder's mans voetenzolen. Schre~uwend van
pijn' wees de ongelukkige nu den zolder als
de plaats aan, waar zij geld konden vinden.
Aan zijn beenen werd het slachtoffer toen

met het hoofd naar beneden de ladder op-
getrokken, welke naar den zolder voerde.
De buit van de bandieten bedroeg f 300.
Nadat zij V. vervolgens weer naar bene-

den hadden getransporteerd lieten zij hem
gebonden achter. Eerst om acht uur den vol-
genden morgen vonden omwonenden den

verminkten grijsaard en bevrijdden hem.
Gemeente- en rijkspolitie waren er tot heden
nog niet in geslaagd de daders te vinden.
Bij dit laatste misdrijf zou Toon de Soep

zijn bijgestaan door V., v. d. H en P. de B.

Berooving en inbraak.
Nog zou Toon de Soep hebben bekend in

een der obscure kroegen aan den Berghem-
scheweg te Oss den landbouwer v. d. C. uit
Herpen, die te Oss naar de paardenma,rkt
was geweest naar buiten te hebben gelokt
en aldaar van een som van f 900 te hebben
beroofd.
Tenslotte moet hij hebben toegegeven de

dader te zijn van de inbraak bij den heer A.
M. de Louw te 'Oss op den Heuvel in het
centrum der stad, waar het heele huis werd
nagezocht doch de boeven tenslotte voor. de
huishoudster, die onverwacht thuis kwam, op
de vlucht sloegen.



De dikke Toon de Soep
legt een volledige
bekentenis af.

Na de vele arrestaties en de vele bekentenis-
sen welke er op gevolgd zijn in de laatste
weken, is het thans van groet belang te kunnen

Imelden, dat Antoon Hendriks, bijgenaamd de
dikke Toon de Soep voor de Kon. Maréchaussee
alhier een volledige bekentenis heeft afgelegd.
Onlangs verklaarde hij tegenover de gemeente-

'politie dat hij op initiatief en tegen betaling
van den eigenaar van het paviljoen op het Ge-
meentelijk Sportpark dat gebouw in brand had
gestoken. En ofschoon men wist dat deze ge-
vaarlijke Toon, die meermalen de leider der
hoofdbende is betiteld, nog veel meer op zijn
geweten had, gelukte het niemand daaromtrent
iets naders van hem te vernemen. Hij bleef,
wat hij voorheen altijd geweest was, zooals de
meesten der ouderen, volmaakt gesloten.

i
Sedert geruimen tijd vertoeft hij bij de mare-

chaussee alhier en zooals begrijpelijk zullen ook
deze alles in het werk hebben gesteld om hem I

ltot bekentenis te brengen.
Natuurlijk kwamen er af en toe berichten

door die er op wezen, dat 't niet kon uitblijven
of er zou binnenkort heel wat volgen. Men sprak
van opzienharende arrestaties enz enz. maar
niemand wist iets met zekerheid.

Geduld overwint tenslotte alles en het voor-
uitlooj.en op zaken als deze kan niet anders
dan slechte gevolgen hebben.
Wat oorzaak geweest is, wie het gelukt is,

wanneer en hoe laat, het doet er alles weinig
toe, hoofdzaak is, dat thans met alle zekerheid
kan worden gemeld, dat Toon de Soep bekend
heeft zich aan vele misdrijven in Oss en omstre-
ken te hebben schuldig gemaakt. Deze op te noe-
men is ons niet mogelijk daar hieromtrent geen
inlichtingen werden verstrekt. Dit aan op voor-
hand worden bericht, daar het vrijwel vaststaat
dat verschillende bladen weer haar best zullen
doen de meest opzienbarende verhalen op te
disschenè Feit is dat er met zekerheid geen te
vermelden zijn.
Wel zal het meerendeel en zeker het voor-

naamste hiervan t. z.t.voor de rechtbank wor-
den behandeld. en komt dan vanzelf ter oore
van het publiek, voor zoover dit wordt. toege-
laten, doch thans is het niet mogelijk hierover
een waar relaas te geven ..
W'ij meenen echter een uitzondering te moe-

.ten maken voor den roofoverval te Mariaheide,
waar men met eenige der bende binnendrong bij
landbouwer Schepers, tevens kassier der boe-
renleenbank. .
Met een buit van 1600 gulden vertrokken daar

de gemaskerden onder wien zich ook bevond
bovengenoemde A. Hendriks.
Met deze zijn verschillende roofovervallen en

branden tot klaarheid gebracht en ongetwijfeld
zal het uitzoeken hiervan nog eenigen tijd vor-
deren, Dat ei- af en toe nog arrestatles zullen
volgen.Iigt voor de hand, doch wij meenen met
recht te kunnen tegenspreken dat het opzien-Ibarende zullen zijn.

t
Het laat zich begrijpen dat de meesten mis-:

drijven door ongeveer dezelfde mensch en ge-
pleegd zijn, waarvan het meerendeel achter slot
en groendel zit. .
Dat echter om deze bekentenis heen nog

kolossale verhalen zullen worden opgediend is
wel te verwachten; wij meenden de geruchten
echter niet eerder te mogen doorgeven voor ze 1
werkelijkheid geworden zijn.

Onze lezers hebben er nu recht op te weten
dat deze hoofdleider tenslotte ook dool,' de mand
~evallen is en zich van zijn zondepak heeft ont-
daan.

I Opnieuw is dit een groot succes voor de Kon.
Marechaussee, die wij hiermee gaarne opnieuw
gelukwenschen,

-TOON-DESOEPENCEELEN-WEER --
NAAR OSS.

I
! In verband met weder aan het Iicht gekomen
misdrijven zooals roofover vallen en brandstich-
tingen zijn A. J. H. bijgenaamd "den dikken
Toon de S-oep" en J. P. C., wielrenner beiden
gedetineerd, weder naar Oss gebracht voor on-
derzoek en confrontatie.



~ Berooving en inbraak.
Nog zou Toon de Soep hebben be-

kelild in een der obscure kroegen aan
den Berghemschen weg te Oss den
landb0uwer v . d. C. uit Herpen. die
te Oss naar de paardenmarkt was ge~
weest, naar buiten te hebben gelokt
en aldaar van een som van 900 gulden
te hebben beroofd.

Tenslotte moet hij hebben toegegeven
de dader te zijn van de inbraak bij
den heer A. N. de Louw te Oss op
den Heuvel in het centrum der stad.
waar het heele huis werd nagezocht
doch de heereB tenslotte voor de huts-
houdster, die onverwacht thuis kwam.
op de vlucht sloegen.

1
PEER DE B. BEKENT NOG NIET.
Men meldt ~ns' tiit 0 ;~. d.d. 9 Juli:
Zooals wij reeds in ons blad van gis-

teren meldden werd vanuit de straf-
gevangenis te' 's-Hertogenbosch, alwaar
hij sedert 28 Mei in voorarrest zit als
verdacht van medeplichtigheid aan den
roofoverval te Maria-Heide, naar de
maréchaussée-kazerne te Oss op trans-
port gesteld de z.g. "vader der misda-
digers" Peer de B. Dit transport was
ongetwijfeld een gevolg van de opzien-
bare bekentenissen welke door den dik-
ken Toon de Soep in de kazerne waren
afgelegd.
Gedurende den gansehen dag is men

bezig geweest met Peer de B. een ver-
hoor af te nemen. waarbij hij meerdere
malen zou zijn geconfronteerd met Toon
de S~p. Hoewel door' de volledige
bekentenis van dezen laatste zeer veel
bezwarend bewijsmateriaal tegen' Peer
de B. was verkregen heeft men hem tot
op heden toch nog niet tot bekentenis
kunnen brengen; hij bewaart alsnog het
diepste stilzwijgen. '
GeheelOss verkeert inmiddels in

spanning of ook' deze misdadiger, .die
i een der trouwste trawanten van Toon
i de Soep. is geweest, n~g door de mand
zal vallen. en ook hIJ .als een: rouw-
moedige zondaar eerstdaags betiteld
zal worden en welke feiten dan wederom-

PEER DE B. WEER NAAR OSS
OVERGEBRACHT.

De össche. arralres zijn weer goed aan
't rollen geraakt de laatste dagen en men
verwacht nog een heele stroom opzien-
barende onthullingen. Hedenmorgen is
de beruchte Peer de B, uit het Huis van
Bewaring alhier gehaald en ter contron-
tatie en nader onderzoek weer naar Oss
overgebracnt.

DE OPKLARING TE OSS.

Inspecteur van brandverzekerings-

maatschappij gearresteerd.

Op verzoek van de koninklijke marechaus-
see te Oss is hedenmorgen te Nijmegen gear-
resteerd een zekere Sn., inspecteur van een
brandverzekeringsmaatschappij, die ervan
wordt verdacht inlichtingen te hebben ver-
strekt aan leden van het Ossche milieu, waar-
op brandstichtingen en kippendiefstallen volg-
den. Tot nu toe ontkent de verdachte hard-
nekkig doch het bewijsmateriaal is zoo over-

I stelp end, dat hij ter beschikking van de ju-
lstitie is gesteld.

DE MISDRIJVEN TE OSS.
Door de gemeentepolitie' uit Oss wer-

den voor den heer Officier van Justitie .
alhier geleid: P. J. v. G., 32 arbeider'
Oss en P. v. G., 39 jaar, arbeider' Oss ..
als verdacht van inbraak te Oss in qe~
nacht van 15 op 16 october 1933.
Na door den heer rechter-commissaris

te zijn geh?Ord werden beiden ingesloten
in het HUIS van BewaJing alhier.
Th. v. B. die ook bij deze inbraak be-

trokken is, is reeds voor andere feitèn
ingesloten. . .



urws.
I Zou ook hij bekennen?

Reeds aanstonds nadat het bekend
was geworden, dat ook Peer in de ka-
zerne te OS<1vertoefde, werd door zeer
velen de vraag gesteld: zou ook hij
door de mand vallen, zou ook hij een
volledige bekentenis afleggen?
!Hij, die als vader' der misdadigers,

anderen had geleerd hoe men het aan
den steel moest steken, een brandkast
te openen, kippen te stelen, etc, maar
hen ook had geleerd, hoe men, als men
voor een of ander feit werd gearresteerd,
het zwijgen moest bewaren, zou ook
hij nu gaan bekennen?
:Weinig succes heeft hij mogen boeken

met vele zijner leerlingen, die, hoewel
eerst halstarrig ontkennende, later na-
genoeg allen een VOlledigebekentenis
hebben afgelegd, en zelfs Toon de Soep,
de lelder der bende, had zich tot een
bekentenis laten omhalen.

Hij blijft zwijgen.
!Peer zelf heeft echter tot op heden

niet met de oude traditie willen bre-
ken, men heeft hem nog geen beken-
tenis kunnen ontlokken. Vanaf Dins-
dagmorgen tot Donderdagavond 'is men
bijna onafgebroken met hem bezIg ge-
weest, en men heeft hem steeds in
verhoor gehad, waarbij hij zelfs meer-
dere malen werd geconfronteerd met
Toon de Soep, en hoewel men zeer
veel bezwarend bewiismatertaaï wist'----------t aan te halen, niets mocht baten. Peer

EER DE B. TERUG ~AAR zweeg en bleef zwijgen.
.: DEN Bosell. . Zal hU toch worden.

. )lij bekent niet. veroordeeld? ,
meldt ons uit 0 s s, ~.d. 12 Juli: !Naar wij vernemen, zal hij ondanks

Naiiat Maandag j.l. door dtkken Toon zijn hardnekkig ontkennen, ditaaal
de Sgep in de marechaussé~-kazerne te aan geen veroordeeling ontkomen.
Oss een volledige bekentems was ~fg~- Gezien thans door twee medeplich-
legd, waarbij hij ook zijn medeplichti- tigen, n.l. de Ceel en Toon de Soep een
gen verraden heeft, welke met hem VOlledige bekentenis is afgelegd inzake

I SChUdig zijn aan een serie roofover- den roofoverval te Miariaheide, zullen

\
vallei, inbraken, diefstallen r. brand- ook de hiervoor gearresteerde vermoe-
stlchmgen, etc., waardoor ZlJ geheel delijke medeplichtigen Peer de Bie,

loostIlijk Noord-Brabant in de laatste Bijs de Sijp en L. den Brus ditmaal
jarer onveilig lladden gemaakt, werd niet aan een veroordeeling ontkomen.
zeer vermoedelijk naar aanlelding van Terug naar 's-Hertogenbosch.
deze bekentenis reeds Dinsdagmorgen Red.enmorgen werd Peer de Bie naarook e Vader der Misdadigers, Peer de
Bie, per motorbrigade van de Kon. de strafgevangenis te 's-Hertogenbosch
MareI1aussée, vanuit de strafgevan- teruggebracht, alwaar hem nog wel ge-
geniSte 's-Hertogenbosch, alwaar hij ruimen tijd tot nadenken zal gegeven
iIXlOIllhteelin voorarrest zit, met vele worden. '
zijnel trouwe· trawanten, naar de ka- Wat geeft de naaste toekonY>t?
, zernete Oss overgebracht. Zullen er nog meer arrestanes vol-

gen, of zal het afgeloopen zijn? is
vraag van den dag. .
:Hieromtrent loopen de meerungen

dan ook vrij ver uiteen. De een zegt:
er komen nog meer en opstenbarende
arrestatles. de ander zegt weer: het, is
met arresteeren vrijwel" afgeloopen,
Hoewel men zieh van pfficieele zijde

hierover in het geheel niet uitJ.aa.t,
meenen wij niet te vO<n'barigte z~n,
als wij zeggen, dat naar onze meemng
binnen enkele dagen nog wel eenlge
arrestatles zullen volgen.

Waar stelers zijn, zijn helers.
!Dit is een bekend spreekwoord. dat

vermoedelijk ook op Oss nog wel van
toepassing gebracht zal kunnen wor-
den.
. Het wordt dan ook ten eenen male
onmogelijk geacht, dat de leden ~er
bende er in geslaagd zouden zijn.
zonder bemiddeling van derden, het
gestolene, dat meerdere malen aan-
merkelijke kwantums of groote bedra-
gen waren, van de hand te doen. Men
verwacht dan ook nog wel nieuws in
deze richting, waarbij het niet onmo-
gelijk zal zijn, dat zieh nog verras-
sende onthullingen zullen voordoen.
lMoge het de politie gelukken naast

de stelers ook de helers te ontdekken,
waardoor dan een algemeene uitroeiing
van misdadig Oss te verkrijgen zal
zijn.
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Crimineele Za:;en

Behalve de zaak Van 't Sant .zijn er
méér crimmeele aangelegenheden die de
publieke aandacht geboeid houden. De on-
verkwikkelijke Wormerveersche affaire
wordt langzaam argewikketo en steeds
meer en ontstellenders komt daarbij aan het
licht. De cijfers. die f'rbij in het geding
komen, nemen schier fantastische afmetin-
gen aan en inmiddels is de millioenen-
delinquent nog steeds niet gevonden, Het
"prestige van de safe" heeft een d e u k
m a j 0 r gekregen en op de bankwereld
rust nu de plicht, door maatregelen en
garanties die deuk weer weg te werken. _
En de "dikke Toon de Soep" heeft ontster-
lende onthullingen gedaan over zijn
"prestaties" op het hachehjk terrein der
misdadigheid. Roovend, stelend en brand-
stichtend is deze ongure gast met zijn
makkers door de streek van Oss gegaan.
Een ontelbaar aantal misciaden hebben deze
mannen bedreven. Steeds duidelijker wordt
het, welk een voortreffelijk werk de
marechaussée gedaan heeft, steeds som-
berder wordt ons oordeelover de Ossche
politie. Wij houden er niet van "tr.appen-
achterna" te geven en achteraf schuldigen
te' zoeken. Doch met volle overtuiging zeg-
gen wij, dat de Ossche politie niet voor
baar taak berekend was. noch uiteraard i s.
Dit corps is, zooals meer en meer blijkt, in

r

zijn huidigen vorm niet noudbaar. Het aan-
zien van de politie in ons land h(Ceft het
zwaar te verduren. En zoo ergens en ooit,
dan kunnen hier zachte heelmeesters
slechts schaden.



ER BAAT GEEN ONTKENNEN
TE O'SS.

ONMENSCHELIJK VOORNEMEN.
Met welke voornemens ,sommige bendeleden

be-zield waren blijkt wel uit -eeu me-dedeelin o-

van Piet de Bie, die zou hebben verteld, dat d:
be-nde kort voor haar arrestatie op weg was
een overval te plegen in het huisje van een
bejaarde vrouw te Nietelr ode,

MEER

WAT DE MENSCHHEID
BESPAARD BLEEF.

Vreeselijke plannen der Ossche
misdadigers door toeval

verijdeld.

JHR. BOWlER'S STRIJD OM VER-
STERKING VAN ZIJN CORPS

MARECHAUSSEE.

(Van onzen correspondent).

OSS, 14 Juli. - Met de bekentenis van
den Nijmeegsöhen verzeker ingstnepecteur
S. is de a.lgeheele zuivering van Oss be-
langrijk gevorderd. Want daardoor heeft
de marechaussee zoo geweldig veel be-
wijsmateriaal tegen de oudere leden van den
Ossehen misdadtgeretr oep in handen gekre-
gen, dat thans allen definitief veroordeeld
zu llen kunnen worden.

Immers, van de oude garde was het nog
maar alleen Toon de Soep Sr., die een reeks
van zij n misdrijven bekende. Zij n korn uiten,
het beruchte trio Bys doe Syp, Peer de Bie en
Den Brus, volhardden ondanks de strenge ver-
hooren, die hun werden afgenomen, als van ouds
in hun hardnekkig stilzwijg~n. Peer de Bie, die
zooals 'bekend, in Oss algemeen de vader der
Inbreker-s werd gen oern d, werd de vorige weck
dagenlang in de marechaussee-kazerne aan een
kruisverhoor 'Onderworpen. Doch alle moeite
was tevergeefsch. Deze aartsswiiger was niet
aan het prate-n te krijgen.

Nu heeft de bekentenis va-u de-n verzeke-
rf ngainspccteur het bekennen van dit zwij-
gende drietal volkomen overbodig ge-
maak-t. Er behoeft niet meer aan getwij-
feld te worden of zij allen zullen hun ge-
rechte st r af niet meer ontloopen.

BOOZE PLANNEN.
Met de nekentcnissen van de jongere groep

van Osscho mi-sdadigers, met name van den
wielrenner Ceelen en Piet de Bie, zou tevens
aan het licht gekomen zijn, welk een lijvig
program de diverse Ossene benden nog voor-
nem ens waren binnenkort af te werke-n. Reeds
had de jongere generatie een overval in opzet
gereed liggen, welke btrinenkort zou worden
uitgevoerd. Het tusschentijdsch -ingrijpen van
de marechaussee en de arrestatjes van de voor-
naamste bendeleden hebben de uitvoer ing van
dit misdadig plan gelukkig verijdeld.

De bende zou zich 's avonds langs den
Litherweg in een hinderlaag leggen en dan
den 'bediende van een bankkantoor, die
elke week in de verschltlende- oml.iggende
dorpen belangrijke geldbedragen moest in-
ca.sseeren en dan per motor dezen weg
passeerde, neerschieten om hem dan van
zijn geld te ber-oove n. De bende zou in de
nabijheid een auto gereédhouden om te
kunnen vluchten.

In d-enzelfden Chicago-stijl had de oude garde
reeds een misdadig plan gesmeed om in het
kantoor van notaris B. te Ber gh ern een over-
val te/plegen. De. bende is inderdaad kort voor
haw arrestatie op weg geweest d.it misdauig
plan uit te voeren. Een hunner, De Syp, stuitte
echter op een patrouille marechaussee. Op het
goede oogenblik had dez e inbreker kans g-e-
zien den wapenvoorraad der bende weg te Wer-
pen. Later vonden de pol itie-ma nn en in een
heg drie revolvers en een hoeveelheid bijbe-
hoorende munitie.

De bende was voorts nog voornemens hin-
neukort tal van geraffineerde inbraken te ple-
gen. Hun medewerker uit het assurantie-
wezen had reeds de noodige gegevens verstrekt
en het 'bedrijven der Ie lten zou dan s.lecb t s een
kwestie van korten tijd zijn geweest.

De jeugdige misdadigers hadden van
huis een Flesch benzine medegenomen.
Zij waren voornemens, nadat de over-
val zou zijn gepleegd, deze misdaad
uit te wissehen door benzine over de
kleeren van de vrouw te werpen en
haar dan in brand te steken. Het huisje
der vrouw zou aan verschillende pun-
ten in vuur en vlam worden gezet.

Op den Heeschenweg echter stootte het
groepje Osse-naren op een groepje marechaus.,
s-ee. Zij zagen nog juist kans de fl esch benzine
weg te werpen. Na deze ontrnoettng was het
hun niet meer mtl'gelijk hun boos opzet uit te
;oe1'en, daar zij door de marechaussss zoodanig
m het oog werden gehouden, dat zij maar het
beste achtten naar huis terug te keer-en.

Uit dit alles blijkt du idel ijk, dat het ingrij-
pen van. hoogerhan d in het zenden van mar-e-
chaussee-versterking geen overbodige luxe is
geweest.

VERKEERDE METHODE.
Integendeel, minstens vijf jaar eerder had men
de Oost-Brabantsche polioliemacht reeds moe-
ten versterken door extra-marechaussee-deta-
chementen te zenden, Dan had men tijdig het
kwaad den kop kunnen indrukken,

Te betreuren is het slechts, dat in dien
tijd de burgerlijke autoriteiten in deze
streek den ernst van de reeks misdrijven
nauwelijks aanvoelden en het steeds maar
weer hun grootste zorg was, op welke
wijze zij het beste de publicatie van de
feiten in de groote dagbladpers zouden
kunr.sn verhinderen.

De wijze, waarop men b.v. te Oss de pers
aan banden wilde leggen, willen wij hier liever
niet vermelden. Een feit is het echter, dat
slechts een openlijke vermelding van het ont-
stellend aantal misdaden Uiteindelijk een in-
grijpen van hoogerhand ten gevolge heeft
-gehad.

Eén man was er echter, die van meet af aan
en bij voortduring op een beter politietoezicht
en een sterker politie-apparaat in Oostelijk
Noord-Brabant heeft aangedrongen.

Het was kapitein jhr. W. G. A. B c wie r, de
districtscommandant van de Korri nk iijke Mare-
chaussee in Nijmegen, de eminente leider van
de verschillende marechausseebrigades, die
zich in het afgeloopen jaar onder zijn bevel
zoo kranig van haar taak hebben gekweten.

In 1928 rapporteerde jhr. Bowier
den onhoudbaren toestand, die er in
zijn district en met name in OS8 en
omgeving op crimineel gebied heersch-
te en deze politiedeskundige drong er
hij de bevoegde -autoriteiten op aan
personeelversterking te geven. De dis-
trictscommandant verzocht toen reeds
om in het naburige dorp Ravenstein
een detachement marechaussee te sta-
tionneeren.

Dit met het oog op de vele inbraken en dief-
stallen, die er rondom de gemeente Schayk

Jhr, W. G. A. Bowier,

werden gepleegd. Zijn voorstel werd echter
van de hand gewezen. Ondanks dezen tegen-
slag nam kapitein Bowi er krachtige maat-
regelen, om met de veel te geringe politiemacht
toch de voortwoekerende misdaden energiek te
bestrijden. Gedurende de winterma-anden wer-
den op last van den kapitein speciale surveil-
lancediensten ingesteld, waarbij de districts-
commandant persoonlijk op ongeregelde tijden
's nachts de diverse uitgezette posten contro-
leerde.

EINDELIJK VERSTERKING.
Verschillende besprekingen werden gevoerd

met de burgemeesters van Oss en omliggende
gemeenten, doch zonder marechausseeverster-
king, waarop de kapitein bleef aandringen, was
geen afdoend succes te verwachten. Opnieuw
wendde nu de leider zich tot zijn superieuren
en betoogde met nadruk de wenschelijkheid
van een uitbreiding der Ossche brigade.

Ditmaal had zijn voorstel succes. Een
gedeelte van den bewakingskring Oss zou
door een detachement van vijf man, dat in
Lithoyen aan de Maas gelegerd zou wor-
den, voortaan worden bewaakt. Het voor-
gestelde detachement te Ravenstein, waar-
naar de kapitein reeds in 1928 had ge-
;raagd, werd op wensch van den inspec-
teur der Koninklijke marechaussee dichter
bij Oss gelegerd, namelijk op den Elzen-
burg, een boerderij midden in de beruchte
wijk.

Eindelijk was de wensch van kapitein
Bowler vervuld, Er werd nog bepaald dat bij
ernstige misdrijven de brigade-commandant te
Oss, opperwachtmeester Min tjes, die op advies
van [hr. Bowier naar Oss werd overgeplaatst
en met de Ielding der brigade belast, onmid-
dellijk van deze feiten in kennis moest worden
gesteld en deze kreeg dan ook de leiding bij
het opsporingswerk. De gebeurtenissen der
laatste maanden hebben bewezen, hoezeer [hr.
Bowie r heeft blijk gegeven van begin af aan
een juisten kijk op het bestrijdingswerk te
hebben gehad en dit moet dan ook voor dezen
uitmuntenden leider wel een buitengewoon
groote voldoening zijn.

BEKENTENIS AFGELEGD. J
De Nijmeegsche verzekeringsinspecteur S.

die Zaterdag werd gearresteerd onder ver-
denking handlangersdiensten te hebben bewe-

_zen aan de beruchte Ossche misdadigersbende,
heeft in de marechaussee-kazerne te Oss een
VOlledige bekentenis afgelegd.

Naar verluidt zou de Ossche misdadigers-
troep op dezen verdachte een zooda ntgen in-
vloed hebben gehad, dat S_ steeds onder zware
bedreiging zijn inlichtingen aan de bendeleden 1
moest verstrekken. S. zal naar het Huis van
Bewaring te Oss vorrlen overgebracht om ter
bcsc hfk ki ng van den Officier van Justitie te
worden gesteld.



Nieuw licht op de Ossche
misdaden. .

Een lnspecteur eener Verzekeringsmaatschappij maakte
deel uit van de Ossche misdadigersbende. - Was hij de
heler, wisselde hij h.et.geld?

of het de moeite waard was de Ossehe
Men meldt ons uit 0 ss: J misdadigersbende hierover in te Itch-
Reeds in ons blad van Zaterdag maak- ten, om hier hun slag te slaan en waar-

ten wij melding van de reeds lang ver- van hij bij eventueel succes, dat men
wachte opzienbarende arrestatie van steeds mocht boeken, vermoedelijk het
den heer Sn., inspecteur eener verzeke- zijne wel van gekregen zal hebben.
rmgsmaatschapplj uit Nijmegen.

In het begin van de schoonmaak in
het Ossche misdadigersmilieu werd ge-
arresteerd een zekere mijnheer C. uit
Tilburg, eveneens inspecteur eener ver-
zekeringsmaatschappij. Deze laatste werd
er ernstig van verdacht inlichtingen aan
de bendeleden te hebben verschaft,
waar men een goede buit kon slaan en
hij nam eenige van hen in dienst als
brandstichters, welke de roode haan
deden kraaien, daar waar hij verzeke-
ringen had gesloten, waarvoor hij dan
wederom een percentage van de uitkee-
ring in de wacht wist te sleepen.
In dienzelfden tijd werd ook reeds door

ons gemeld, dat de arrestatie verwacht
werd van een zekeren S. te Nijmegen,
d~e er eveneens van verdacht werd op
denzelfden voet als de heer C. in con-
nectie te staan met de Ossche misdadi-
gers. Door bijzondere omstandigheden
werd echter voorloopig van deze arresta-
tie afgezien, en hoewel de heer S. reeds

. ~edert taugen tijd door politie te Nijme-
~en, op verzoek van desbetreffende auto-
riteiten uit Oss werd geschaduwd, bleef
hij vrij rondloopen, het kwam echter
vast te staan, dat de heer S. ver boven
zijn stand leefde.
Nu echter door den bekenden aarts-

b-randstichter Toon de Soep een volle-
dige bekentenis was afgelegd, waarbij
vanzelfsprekend ook aan 't licht is geko-
men, welke rol door den heer S. in het
Ossche misdadigersmilieu werd gespeeld,
meende de Kon. Marechaussee te Oss
voldoende bewijsmateriaal in handen te
hebben, om de politie te Nijmegen te
verzoeken den heer S. te arresteeren en
naar de kazerne te Oss over te brengen,
'hetgeen Zaterdag-morgen geschiedde.
Aanstonds na zijn komst in de kazer-

ne werd hij aan een streng verhoor on-
derworpen. S. bleef in den beginne
echter hardnekkig ontkennen, schuldig
te zijn aan het hem ten laste gelegde,
en deed alsof hij de bekende Ossche mis-
dadigers niet kende. Toen hij echter met
Toon de Soep, die nog steeds op de
kazerne te Oss vertoeft, werd geconfron-
teerd, en het bewijsmateriaal, dat tegen
hem getuigde, zoo sterk werd aangevoerd,
merkte hij als spoedig dat ontkennen
niet meer hielp, en legde hij een v o I-
Ie dig e bekentenis af.

De bekenteniS.
Hoewel de inhoud van deze bekentenis

door de Kon. Marechaussee niet wordt
meegedeeld, aangezien naar aanleiding
hiervan binnen enkele dagen nog diverse
arestaties te verwachten zijn, meenen wij
toch te mogen aannemen, dat deze be-
kentenis van zeer omvangrijken aard is
geweest.
Diverse roofovervalen en speciaal kip-

pendiefstallen zijn thans tot opheldering
gekomen en meerdere gearresteerden,
die tot op heden nog geen bekentenis
hebben afgelegd, zullen zeer vermoede-
lijk op de verklaringen van den heer S.
niet aan 'n veroordeeling ontkomen, ter-
wijl nog verschiIIenden, die thans nog
op vrije voeten loepen, en zoetjes aan
gedacht zouden hebben: w~j blijven bui-
ten schot, nog gearresteerd zullen wor-
den en, hetzij op eigen bekentenis of op
verklaringen van bovengenoemden, ver-
oordeeld zullen worden.
Uit deze bekentenis is dan ook komen

vast te staan, waarom oe heer S. op een
volgens zijn stand te hocgen voet kon
leven.
Merkwaardig mag het dan ook ge-

noemd worden, dat de vele diefstallen,
roofovervallen en .inbraken, in de laat-
ste jaren in geheel Noord-Brabant ge-
pleegd, meestentijds gedekt werden door
de verzekeringsmaatschappij, welke door
den heer S. werd vertegenwoordigd. Als
zoodanig was hij een voorlooper voor de
bende.
Daar men hem al heer op diverse

plaatsen vertrouwelijk binnen liet, mocht
hij er dan ook meerdermalen in slagen,
den juisten toestand van deze en gene
te vernemen en, wist hij al vrij spoedig

De overvalIien.
Het zaloverbodig zijn, om onze lezers

nogmaals de diverse roofovervallen in
de laatste jaren door de Ossche misda-
digersbende gepleegd, hier te herhalen,
daar deze reeds meerdere malen door
ons zijn gepubliceerd.
Wel kan het nog van belang zijn mede

tè deelen dat bij het plegen van de di-
verse rooovervallen in geheelOostelijk
Noord-Brabant de heer S. steeds met
zijn auto beschikbaar stond om de bende
naar de diverse plaatsen te vervoeren,
waarvan hij de juiste situatie kende
en het dus gemakkelijk was hier in kor-
ten tijd een goeden slag te slaan alsmede
dat deze inbraken en roofovervallen,
meermalen gepaard gingen met het in
de wacht sleepen van een aanzienlijk
bedrag aan geld, dat meerdere malen
in de duizenden liep, en het stelen van
een zeer 'groet aantal kippen, waarvan
in vele gevallen, door de betrokken land-
bouwers nog geen aangifte werd gedaan,
overtuigd als zij waren er toch nooit
niets meer van terug te zien, en ander-
zijds uit vrees, dat wanneer men er in
mocht slagen de dieven te grijpen, door
handlangers van de gearresteerden op-
nieuw te worden bezocht, welk bezoek
gepaard zou gaan met het in brandste-
ken van hun geheele hoeve, waardoor zij
nog harder gedupeerd zouden zijn, want
de schade bij deze diefstallen was vobr
de betrokkenen niet altijd van groot be-
lang, daar nagenoeg altijd deze schade
door verzekering, bij den heer S. afge-
sloten, moest worden gedekt.
Men ziet dus dat de heer S. een zeer

nadeelig inspecteur voor zijne verzeke-
ringsmaatschappij is geweest.

w~ hU een der helers?
In een verslag dat wij j.l. Zaterdag

plaatsten maakten wij reeds melding
van vermoedelijke arrestaties van de
eventueele helers, want het zij nogmaals'
gezegd, dat het niet mogelijk was ge-
acht, dat de leden der bende kans zou-
den hebben gezien, om zonder bemidde-
ling van derden het gestolene van de
hand te doen, of de hooge bankbiljetten
gewisseld te krijgen. Het is thans dan
ook niet uitgesloten, of de marechaussee
hebben met .dese de hand weten te- leg-
.gen ,op een der tassehsnpersonen, welk
het natûurlijk zonder eenige moeite
steeds gelukt zal zijn, de grootste be-
dragen gewisseld te krijgen.

Hij probeerde het ook "in Oss.
Ook in Oss heeft de heer S. het meer-

malen geprobeerd om bij gegoede inge-
zetenen, speciaal bij groote landbouwers,
aanzienlijke verzekeringspasten af te
sluiten, waarbij hij als motief aan-
voerde de groote onveiligheid die hier
heerschte en de groote kans waaraan
men bloot stond, ontroofd te worden van
zijn geld en goederen.
Men scheen echter niet veel vertrou-

wen in hem te hebben, en in de meeste
gevallen moest hij zonder succes terug
keeren. Hieraan is het dan ook ver-
moedelijk te danken, dat men in Oss zoo
goed als nooit heeft gehoord van be-
langrijke diefstallen of inbraken.
De bekentenis van den heer S. is dan

ook van groote beteekenis voor de op-
ruiming van de Ossche misdadigers-
bende, daar door deze bekentenis de
meest beruchte misdadigers, waarvan
men alsnog geen bekentenls verw.acht,
aan een zware veroordeeling niet zullen
ontkomen, en voorloopig veilig achter
slot en grendel zullen blijven.

Verschillende misdrijven
opgehelderd.

Naar de "Tel." verneemt, zou zelfs
de vriendschap tusschen den inspecteur
en de Ossche bendeleden van zoo in-
tiernen aard zijn geweest, dat de hee-
ren inbrekers meermalen in de auto
van den' inspecteur naar het "werk"
werden gebracht.

Op deze wijze zouden Toon de Soep

en zijn trawanten in september 1933
per auto naar het dorp Tubbergen
(Overijssel) zijn vervoeri' waar zU in
het nabij gelegen dorpje Reutum des
nachts bij inwoners het huis binnen-
drongen en een zware brandkast naar
bu~ten wisten te sleepen. In de nabij-
heid van het huis werd de brandkast
yervolg,ens opengescheurd en van haar
inhoud, een aanzienlijk bedrag aan
geld, beroofd.. Den VOlgenden morgen
volgde aangifte bij de politie. Een
nauwgezet onderzoek werd Inaesteld
doch de nasporingen leverden b geer{
succes op.
Een soortgelijk .misdrijf, dat eenige

maanden later In het dorp Langen-
boom (Noord-Brabant) werd gepleegd,
wordt ook aan de dUbieuze praetijkan
van .?"enoemden verzekeringSinspecteur
en ZI.l~ handlangere toegeschreven. In
JanuarI 1934 pleeg<ie de -beruchte
Ossene bende een Uiterst brutale in-
bra.a,k . ten huize van den molenaar
HUIssell_ng te Langenboom.
!De . Inbrekers gingen als handtge

vak1l:l: te werk. Eerst forceerden zij
een ijzeren rolluik, waarmede een. ven-
ster aan de straatZijde was afgesloten,
daarop ..boorden z~i een gat door het
raamkozijn, waarna hèt hun mogellik
was de raampen te 'Verw~jderen. Het
venster werd nu opgeschoven en daar-
door klommen de inbrekers naar bin-
nen. In de voorkamer stond de brand-
kast.
Met behulp van vaIsche sleutels ge-

lukte het d~n inbrekers de mfe te
openen. De mhoud, een bedrag van
c.a. 2000 gulden, benevens een aantal
waardevolle effect·en vielen in handen
van de roovers. De bewoners die in een
a~htervertrek op dezelfde' verdieping-
sllenan, hadden niets van den inbraak
gemerkt.
, Den vol~endp;n l11o~en werden de
marechaussees UIt Grave gewaar.schuwd
maar ook hier bleven de nasporingen'
vruchteloos: Thans is ook deze inbra.ak
tot klaarheld Il'ekomen, dank zii de be-
kentems van Toon de Soep, die ver-
klaa~;:I rou hebben aan dit feit debet
te ZIJn zeweest.
.!n Me.i .1933 zou de h€nde op ll'eIiike

WIJze te weten zijn .fa,milie tHe' gekome~, da.t een
Ie rpen. <le drle betaarde

a Ieen:wonende z"Umers v. d. Heuvel
een flînk bedrag aan geld in huis be~
waarde.
In het holst van d ht dde bendeleden de en. nac. rongen

haar sla ~ k Wonmg binnen. In
.-a-c.. p amer werA d'e rou Qdoor d b dl t' ....en v wen

maskers e voo:n h1:ten overvallen, die
bonden. Zij lichtte gela.at hadden ge-
haar bed t n de vrouwen "Vanen rachtten daarna hun
slachtoffers naar een kelder te sleepen.
D~ar een der zusters zich hevig ver-
~e te, slaagden de on'Verlaten er slechts
in . een harer in den kelder op te
sluiten.
De twee and'eren werden met bedde-

lakens en dekens in haltT slaapvertrek
v.ast!hebo~en en op d~wijze tijde.ltik
onsc adelijk. gemaakt. Vèrvolgens door-
z~chten de inbrekers het geheele huis.
UIt een. geldkistje werd een bedrag van
verseberdene honderden guldens ge-
stolen.
. Een der vrouwen was er intusschen
In..geslaagd, zich uit de <tekens te be-
vrijden, en het gelukte haar ongezien
de buitendeur te bereiken. Luid om
hulp .roenend, wekte zij de buren, die
spoedig kwamen' opdagen. Toen kozen
echter de indringers de Wijste partij en
sloegen .hals over kop op de vlucht. Zij
wIs~n in de duisternis te ontkomen.
BIJ cl'ezen overval had de bende van

tevoren verschillende VOOrzorg:smaat-
regelen. genomen. Het kelderraam was
van buiten met zakken zand en stuk-
ken. hout geblokkeerd, Welk materiaal'
de inbrekers bij de buren hadden weg-
gehaald. Zij stelden zich voor, aldus
eventueel hulpgeroep van hun. slacht-
offers, die zij zooals gezegd in den kel-
der hadden willen opsluiten, te smoren.
Ofschoon d'e politie Uitgebreide '00-
gingen in het werk stelde om de daders
te achterhalen, bleef Ook ditmaal het
onderzoek zonder het gewenschte re-
sultaat.
Een maand later, in Juni 1933, wa-

re~ het ~eer Toon de Soep en zijn kor-
nutten, die op de hoogte waren van het
feit. dat de landbouwer Van Grunsven
te Boekel tegen inbraak verzekerd was
en zijn geld bewaarde in een <teugde-
lijke brandkast. .
Gebruik makende van deze weten-

schap drongen in den nacht van 17 op
18 Juni de Ossche bendeleden de hof-
stede van dezen landbouwer· binnen.
Met een looper werd de brandkast ge-
opend' en de inhoud, die ditmaal

sle.chts honderd gulden bedroeg, werd
buitgemaakt. Het onderzoek der politie
leverde ook in deze zaak niets op.

De kippendiefstallen.
Doch niet alleen verzekerde inspec-

teur S. de bezitters van brandkasten
tegen diefstal. neen, ook de kleinere
boertjes en voornamelijk de kippee-
houders waren geschikte verzekermgs-
objecten voor hem.
Hij wist dit soort mensch-en er toe te

bewegen hun pluimvee tegen diefstal
te verzekeren. Met het oog op het ont-
stellend aantal kippendiefstallen, die
op 't platteland voortdurend werden
gepleegd, was dit geenszins luxe.
Voor de Ossenaars die de kippen

kwamen weghalen, meest met instem-
ming en medeweten van de kippenhou-
ders, is de buit louter winst. De dieven
hebben vaste helers, van wie verteld
wordt, dat zij tienduizenden kippetjes via
den opkooper naar de slachtbank heb-
ben geleid.

De verzekeringsinspecteur verklaarde
.volgens de N.R.C. aan de politie, dat
daarbij alle partijen gebaat waren, zoo-
dat men, volgens zijn meerring, niet van
misdrijf kon spreken. Voor de dieven
leverde alles een goede winst op; de ge-
dupeerden hadden hun pluimvee zoo
hoog verzekerd, dat zij goede zaken
maakten, de verzekeringsagent voer wel
bij het afsluiten der posten, terwijl de
maatschappij zelf weinig schade leed,
omdat zij toch herverzekerd was. Boven-
dien werd de kleine schade teniet gedaan
doordat er nu vele posten van verzeke-
ring tegen kippendiefstal kwamen ter-
wijl vroeger niemand dergelijke verze-'I
kering afsloot. '
Het is wel een feit, dat pluimvee als

regel veel te hoog verzekerd was hetgeen I
aanleiding gaf tot fraude. Een' aantal
der verzekerden zou op de hoogte zijn
geweest van de praetijken van S en
men zou de kippenhokken 's nachts l;eb-
ben lat~n openstaan. In hoeverre dit op
waarheld berust zal het politie-onder-
zoek moeten uitwijzen.

"Taakverdeeling en specialisatie".
Voorts is gebleken dat S. heeft samen- .

gewerkt met den assuradeur C. uit Til- .
burg, ?ie wegens onwaardige praetijken
reeds IS gearresteerd. C. nam de brand-
ver~k~ringen voor zijn rekening en S.
speCIalIseerde zich op inbraakverzeke-
rmgen.

Uit alles blijkt, dat de marechaussée
met de arrestatle van S. een goede
vangst heeft gedaan. Ongetwij feld zal
het verdere onderzoek nog meer onthul-
llngen opleveren .
S, is naar de marechausséekazerne te

Oss overgebracht en daar opgesloten.
Naar verluidt, zou de verdachte ver-
klaard hebben, dat hij in de rnaent was
geraakt van de Ossche bende. Onder
bedreiging met den dood zou hij ge-
dwongen zijn, de noodige inlichtingen te
verstrekken.
Het onderzoek duurt voort.

Nog een arrestatie wegens
brandstichting .

De.politie te Oss heeft d&J.aatate.~
- naar het Hbl. meldt - nasporingen
verricht in verband met den gehelmzm-
nlgen brand, die op 10 AUgustus 1926 in
de Koornstraat, aldaar, heeft gewoed, en
waarbij een vrouw met twee jeugdige
kinderen om het. leven zijn gekomen.
Deze brand brak uit in het holst van den
nacht ten huize van de wed. Van Zand-
voort en toen omwonenden kwamen toe-
snellen stond het geheele huis reeds in
lichter laaie. In het huis verbleef ook een
marskramer, die met brandende kleeren
naar buiten kwam snellen. De man zeide,
dat de vrouwen twee kinderen nog
binnen waren, maar het was niet meer
mogelijk hen te redden, daar eenige
oogenblikken later het dak instortte.
Intusschen hadden eenige personen,

die naar het vuur stonden te kijken den
marskramer de brandende kleeren van
het lichaam gerukt.
De man was vrij zwaar gewond, doch

kon in het leven worden gehouden. Later
verklaarde hij, dat de lieden, die hem
geholpen hadden zijn portefeuille met
een aanzienlijk bedrag aan geld gestolen
haddon, die hij in zijn jaszak bij zich
droeg, toen hij uit het brandende huis
vluchtte. Niemand wist echter, wie hem
geholpen had en ook de marskramer kon
slechts een zeer vaag signalement op-
geven.
Geruimen tijd werden. nasporingen

verricht, evenwel zonder resultaat. Men
zal zich herinneren, dat bij het. begin van
de onthullingen over de Ossche misdadi-
gersbende reeds beweerd werd, dat om-
trent dezen geheimzinnigen brand aan-
wijzingen. waren verkregen, die het ver-
moeden wettigden, dat ook deze zaak tot
klaarheid zou worden gebracht. Eenige
dagen geleden heeft de gemeentepolitie

gearresteerd een zekeren Klaasje van
Geenen.
Hedenmiddag nu is de gearresteerde

naar 's-Hertogenboseh overgebracht en
ter beschikking van de justitie gesteld.
In verband met deze aangelegenheid die
door de gemeentepolitie met 7roote' ge-
heimzinnigheid wordt behandeld ver-
~emen wij nog, dat men than,:S pogingen
~ het werk stelt, om den marskramer,
dle de laatste jaren niet meer in Oss is
geweest, op te sporen. Het vermoeden be-
staat n.l. dat het drama een geheel ander
verloop heeft gehad, dan aanvankelijk
werd vermoed en dat aan den brand een
en ander is voorafgegaan.



MEDEPLICHTIGHEID AAN
BRANDSTICHTING.

Door de Gemeentepolitie uit Oss werd
voor den heer Officier van Justitie alhier
geleid N. J. v. G., 46 jaar, arbeider Oss,
als verdacht van medeplichtigheid aan
brandstichting gepleegd te Oss in Augus-
tus 1926. .
Na door den heer Rechter-Commtssarta

te zijn gehoord werd hij ingesloten in het
Huis van Bewaring alhier.

DE "SLAPPÈ ,TOON VAN M1ENEKE
DE, SOEP',' GEARRESTEERD!

:pe Kon'.' ;Marechaussee te Oss' heeft
, heden gearresteerd den 20-jarigen A. v.
tL W; .b~igeniaamd "de slappe Toon van
Mieneke de Soep". , . "
Deze arrestatie houdt veroand met de

,':in ,.Qn(lerzoek·zijnde inbraken te Oss.
;H~ngemle.dit onderzoek is het momen-
teel niet gewensent. verdere. publicaties
',i~~~[fdi~~.ve);waç~J;~tlpg steeds ..~eer

INGESLOTEN.
Door de marechaussée uit Oss, werd,

voor den heer Officier van Justitie alhier
geleld A. S.,'42 jaar, Ve'r:tekerlng~c-\

I

teur Nijmegen, als verdacht van mede-
plichtigheid 'aan. de ' inbraken door os-'
sche misdadigers door het geven van i11-
lichtirrgen-gepleegd in :j.9~~e~. 1~4'':_é''''':;I

NOIG MEER ARRESTATIES TE OSS.
Op transport gesteld naar
Hoensbroek (L.).

!Men meldt ons uit 0 ss, d.d. 16 Juli:
Door de Kon. Marechaussée van de

Brigade Hoensbroek bij Heerlen (L.)
werden hedenmiddag te Oss gearres-
teerd de arbeiders v.O., bijgenaamd de
Witte van Toren en P. BI. Zij werden
nog hedenmiddag op transport naar
Hoensbroek gesteld.
Aangezien zeer vermoedelijk nog

meerdere arrestatdes in dit verband
zullen volgen, is het gewenecht thans
nog geen nadere bijzonderheden hier-
omtrent te vermelden.

v. d. W. bekent nog niet.
De Maanda,gmorgen gearresteerde

22-jarige A. v. d. W. werd door de Kon.
Marechaussre gearresteerd als ver-
dacht van medeplichtigheid aan een
in Juli 1934 gepleegde inbraak ten
huize van den kapper v.. d. B. in de
VerI. Heuvelstraat, alwaar naast een
klein bedrag aan geki eenlge parfume-
rieën werden ontvreemd.
v. d. W. blijft echter tot op heden

hardnekkig ontkennen schuldig te zijn
aan het hem ten laste gelegde.

Nog een arrestatie door de
gem. politie.

In den argeloopen nacht werd door
de gemeente politie gearresteerd een
zekere v. B.
Volgens geruchten zou deze arres-

tatie in verband staan met een onder-
zoek naar de opheldering van de in
Augustus 1926 gepleegde brandstichting
op het gehucht Spitsbergen te Oss,
waarbij een moeder met drie harer
'kinderen om het leven kwam. In ons
blact van Dinsdag rnaakten wij omtrent
dezen brand uitvoerig melding. Van
officieele zijde konden deze geruchten
niet worden bevestigd.-_-



De dagelijks
aanhoudende

arrestaties te Oss.
Opheldering van een 12-jal'en
ouden roofmoord te Hoens-
broek? '
Ook arrestaties te Eindhoven.

Men meldt ons uit 0 ss d.d. 17 Juli:
In ons blad van gisteren maakten wij

reeds melding van de arrestatle van
v.O., bijgenaamd de Witte van Toren
en BI. Zij werden beiden gearresteerd
op verzoek van de Kon. Ma~~chaussée
der Brigade Hoensbroek nabij Heerlen
(L.) en reeds gistermiddag naar 'ge-
noemde plaats getransporteerd.
In verband met nog te verrichten

arrestanes was het niet gewenscht hier-
omtrent gisteren reeds iets naders te
melden.

Nieuwe arrestaties.
Ook de vermoedelijke twee andere

me<iepHchtigen ~ijn thans gearrest~~rd.
Dit zijn de atbelders H. v. d. B., bijge-
naamd de Pop, die een Ossenaar
van afkomst is, en ook hier voor de
politie geen onbekende is uit voorbije
jaren doch thans sedert eenige jaren
werk~aam en woonachtig is te Eind-
hoven alwaar hij eveneens op varzoek
van d~ Kon. Maréchaussée te Hoens-
broek is gearresteerd en de tweede
eveneens een gehuwde arbeider G. "'{.,
bijgenaamd Grat de Rueker, afk0l:llstlg
uit Heesch bij Oss, doch sedert J~ren
woonachtig te Eindhoven, welke belden
eveneens reeds naar de kazerne te
Hoensbroek zijn overgebracht.

Verdacht van roofmoord op
een bejaarde weduwe.

Alle vier deze gearresteerden worden
er ernstig van verdacht schuldig te zijn
aan den in 1923 te Hoensbroek gepleeg-
doen roofmoord op de reeds bejaarde
weduwe Haartmans. Hierbij zij opge-
merkt dat in het jaar 1923 deze vier
verdachten allen te Hoensbroek woon-
achtig waren en aldaar werksaam als
mijnwerker.
In een warmen Juli-nacht van dat

jaar drongen een viertal gemaskerde
personen een armzalig huisje binnen,
dat bewoond werd door de Wed. Haart-
mans waarvan men het vermoeden
had, dat zij in ilet bezit was van een
aanzienüjk spaarduitje.
De onverlaten wisten het vrouwtje

spoedig te overmeesteren en dwongen
haar de plaats te V{ijzenwaar zij h3.a:1:"
spaarduitjes had verborgen. Hierbij
moeten de bandieten hun slachtoffer
zoodanig hebben mishandeld dat deze
spoedig daarna, tengevolge van de
toegebrachte mishandelingen, is over-
leden.
Reeds aanstonds na het gebeuren

werd een streng onderzoek naar de da-
ders van dezen roofmoord ingesteld en
men slaagde er in een viertal personen,
afkomstig uit Oss, in arrest te stellen.
Men heeft hen echter eenigeri tijd la-
ter wegens gebrek aan bewijs wedezom
op vrije voeten moeten stellen. Deze
vier gearresteerden zijn dezelfden welke
thans wederom in arrest zijn gesteld.
Hoewel men er van overtuigd was,

dat een aanzienlijk bedrag aan geld was
ontvreemd, heeft men niet vast kunnen
stellen de grootte van het bedrag. Men
schijnt thans na twaalf jaren echter
nadere aanwijzingen omtrent dezen
brutalen roofmoord verkregen te heb-
ben, welke wederom aanleiding hebben
gegeven om de hierboven genoemde
vier verdachten opnieuw te arresteeren
en naar Hoensbroek over te brengen.

Zij blijven ontkennen.
Alle vier de 'Verdachten zijn reeds

meerdere malen aan een streng ver-
hoor onderworpen, zij blijven echter tot
op heden hardnekkig ontkennen, schul-
dig te zijn aan het hen ten laste ge-
legde,

Heeft Toon de Soep hen
verraden?

, In het kort konden wij gistermiddag
nog melding maken, dat in den afgeloo-
pen nacht door de Kon. Marechaussée te
Oss waren gearresteerd W. BI. en F. de R.
Reeds eerder maakten wij uitvoerig

melding van de volledige bekentenis van
de Dikke Toon de Soep, waarbij hij on-
dermeer bekend zou hebben medeplich-
tig te zijn aan den in den morgen van 2
November 1930gepleegden roofoverval op
Zevenbergen.

Men stond op den' uitkijk.
• Op den morgen van 2 November 1930
werd onder Onze gemeente op het ge-
hucht Zevenbergen een brutale roofover-
val gepleegd.

Toen de winkelier K., die in een klein
winkeltje op eenige honderden meters
afstand woont aan den rijksweg Grave-
Den Bosch, zich op Zondagmorgen te
CITca 5 uur naar de kerk had begeven,
werd eenige minuten later, de woning
van K. door een vijftal gemaskerde per-
sonen binnengedrongen, de vrouw van K.
begon ijlings hulp te roepen, doch een
der onverlaten stopte haar den mond,
waarna zij door een tweetal personen in
bedwang .werd gehouden. Haar poging
om een hunner het masker af te trekken,
om hen daardoor te kennen, mislukte.
Zonder verder iets te vragen, begaven

zich de andere drie naar de plaats waar
de portefeuille van K. lag, en men wist
zich spoedig met den buit van circa dui-
zend gulden uit de voeten te maken.
Het zevenjarig zoontje, dat van angst

onder de tafel was gekropen, had men in
een donkeren hoek geplaatst, opdat hij
hen nooit zou kunnen herkennen. Nadat
de bandieten eenigen tijd het huis hact-!
den verlaten, 'begon de vrouw om hulp
te roepen, welke nu spoedig kwam op-
dagen.
Aanstonds nadat men bemerkte wat er

gebeurd was, werd K. gewaarschuwd, op
wiens vertrek de bandieten hadden staan
wachten, alsmede de gemeente-politie
welke aanstonds een intensief onderzoek
instelde, en hoewel meerdere personen
aan een verhoor werden onderworpen,
moest men hen wegens gebrek aan be-
wijs wederom op vrije voeten stellen.

Ook zij bekennen n9g niet.
Hoewel het aangevoerde bewijsmate-

riaal zeer bezwarend voor hen is, blijven
BI. en de R. nog ontkennen medeplich-
tig te zijn geweest aan dezen roofover-
val.

v. d. W. naar Den Bosch.
De 22-jarige A. v. d. W. welke Maan-

dagmorgen werd gearresteerd als ver-
dacht van diefstal gepleegd in Juli 1934
in een kapperszaak op den Heuvel te Oss,
is hedenmorgen zonder een bekentenis
te hebben afgelegd, naar Den Bosch
overgebracht en in het Huis van Bewa-
ring ingesloten.

Nog meer arrestaties?
'Ja, nog steeds meerdere arrestatles

worden verwacht, en nog steeds meer-
dere misdrijven zullen tot opheldering
komen, het lijkt wel dat hier geen einde
aan komt, doch wij meenen te mogen
aannemen, dat het niet lang meer zal
duren dat de dag daar zal zijn, waarop _
Oss vrij zal zijn van hare misdadigers en
de talrijke groote en kleine misdrijven in
de laatste jaren geschied, zullen tot op-
heldering zijn gebracht.
Eenieder wacht echter met groote be-

langstelling, deze reeds zoo lang ver-
wachten dag af.

Een afgrijselijke brandstichting
van Augustus 1926 opgehelderd.
Verdachte v. B. legt een beken-
tenis af. - Bewonderenswaardig
succes van de gemeente-politie.

Men meldt ons verder uit 0 ss, d.d.
17 Juli:
In ons blad van gisteren maakten wij

reeds melding van de arrestatie van den
arbeider van B. Hoewel niet officieel
bevestigd, uitten wij reeds het vermoeden
dat deze arrestatie in verband zou staan
met de afgrijselijke brandstichting welke
in de maand Augustus 1926 te Oss heeft
plaats gehad, op het gehucht Spitsber-
gen, liggende in' de richting Macharen.
Den brand zelve hebben wij reeds deze
week uitvoerig gereleveerd; men zal zich
dan ook nog herinneren, dat bij dezen

brand de huisvrouw van Zandvoort'-met
drie harer kinderen in de vlammen om-
kwamen, terwijl een marskramer ern-
stige brandwonden opliep doch nog in
leven werd behouden.
Thans is gebleken dat wij niet te voor-

barig in ons vermoeden zijn geweest.
Hedenmorgen. werd door den gearres-
teerden Th.' van B. voor de gemeente-
politie een volledige bekentenis afgelegd,
waarbij hij verklaarde actief aan deze
gruwzame brandstlchtïng te hebben
deelgenomen.
In verband met deze bekentenis zijn

hedennacht nog gearresteerd, een zekere
van E. en v. G., beiden te Oss. Zooals
wij reeds Zaterdag berichtten is voor dit
feit in de vorige week reeds gearresteerd
en in het huis van bewaring te 's-Her-
togenbosch opgesloten de arbeider
N. v. G.
Men veronderstelt 'dat v. E. van wien

te dien tijde het huis waarin de nood-
lottige brand ontstond eigendom was,
aan twee der medeplichtigen opdracht
zou hebben gegeven dezen brand te
stichten, waarvoor zij ieder een geldelijke
beloonmg hebben ontvangen, terwijl door
den gearresteerden N.,v. G. in deze zaak
slechts een ondergeschikte rol zou zijn
gespeeld.
Reeds geruimen tijd heeft men met

belangstelling uitgezien naar het ver-
loop van deze zaak waarvan men .wist
dat ze wederom in onderzoek was. Een
ieder wenschte dan ook dat deze afschu-
welijke brand welke aan vier personen
het leven heeft gekost tot klaarheid zou
worden gebracht.
Het is thans de gemeentepolitie gelukt

onder de bekwame leiding van burge-
meester Ploegmakers, dit drama tot op-
heldering te brengen. Voor hen een
eeresaluut,



DE NIEUWE ARRESTATIES TE OSS.
HEERLEN. 17 Juli. Zooals gemeld zijn

door . de brigade van de Kon. Mare-
chaussée te Hoensbroek te Oss aange-
houden de arbeiders v. O. en B. en naar
Hoensbroek overgebracht. Naar wij ver-
nemen zou deze aanhouding in verband
staan met den moord te Hoensbroek op
een vrouwaldaar gepleegd eenige jaren l
geleden. Het onderzoek wordt voort-

I gezet. .
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Een beetje schoonmaak is noodig
Geschiedenissen van DEN HAAG, HAARLEM,
WOR MER VEE R, 0 S S, AR NHEM, enz.

En waal' blijft de g'Pootebezem?
Nederland beleeft op het oogenblik een
soort van schandaalperiode. Wij zijn
vergeleken bij vele andere landen, waar
bedrog, knoeierijen en corruptie in vele
vormen geregeld voorkomen, altijd een
landje geweest van een bewonderens-
waardige publieke moraliteit, maar den
laatsten tijd gaat het, hier een beetje

,,~~>:l:'lIJ=IW Balkanachtig worden.
De serie begint wat lang te worden,

Aan de namen van 't Sant. Schaap, Oss, Haarlem,
tarwe-Fraudes in Gelderland, Utrecht en Overijsel. var-
kenscentrale en meelcentrale is een geschiedenis ver-
bonden. waarvan nu niet bepaald een frissche lucht
uitqaat.

Over de histories-van 't Sant en Schaap spraken wij
reeds eerder. Over de rest valt wel het een en ander te
zeggen. Om te beginnen:

Wat moet men zeggen van het feit. dat een mijnheer
van het plaatskaartenbureau te Haarlem kans zag in
betrekkelijk korten tijd niet minder dan f 135.000 achter-
over te drukken. Er zijn twee vreemde dingen in dit ge~
val. die dadelijk treffen: waarom is zoo hardnekkig in
alle krantenberichten de naam van dezen recordhouder-
achter-over-drukker verzwegen? Zelfs zijn initialen
heeft men nergens kunnen aantreffen. Welk geheim zit
daar achter? Het staat vast. dat hierbij bepaald opzet in
het spel moet zijn. Maar wat is de drijfveer?

Deze man moet bepaald een genie in het vak zijn.
Spoorweq-autoriteiten hebben eenparig verklaard. dat
de fraudes op een buitengewoon geraffineerde wijze
geschied zijn. Natuurlijk. want hoe minder geraffineerd
zij gepleegd werden, hoe grooter de schuld wordt van
de controle. die nota bene drie-dubbel geoefend werd.
Maar zelfs als wij aannemen, dat deze plaatskaarten-
bureauchef de meest geslepen gauwdief in Nederland
was. dan nog is de vraag: wat moet men denken van
een controle. die zich voor zulk een bedrag in den nek
laat kijken? En dat is het tweede vreemde in het geval.
Hoe is het mogelijk om ook maar bij de meest oppervlak-
kige controle een compleet vermogen bij een van de vele
plaatskaartenbureaux in Nederland achter de hand om
te draaien? Hoe slecht moet die contröle wel zijn! En
wat moet men, gezien dit geval op één bureau. wel den-
ken van de controle in het algemeen bij de spoorwegen.
Als zooiets zoo gemakkelijk en voor zulk een enorm
bedrag in één station kon gebeuren. hoe is het dan overal
,gesteld. En mogen de belastingbetalers, die elken dag
circa een ton goud. zegge en schrijve f 100.000 bij de
spoorwegen bij mogen passen. daar niet meer van weten?
, Van Haarlem gaan wij naar OSS.
'1)aar heeft men, den zooveelsten boef ingerekend. Wij
noemen geen cijfer, want dat zou al weer achterhaald
zijn door nieuwe arrestatles als dit artikel in druk ver-
schijnt. Het houdt nooit op. Wat een broeinest van mis-
daden. Chicago schijnt geslagen. Jaren en jarenlang
heeft het ergste bandietenwezen vrij spel gehad in dit
stukje van het overigens zoo veilige Nederland en tal

, van =E>n_",=J.-eP- werd en vermoord en cl":! bezittingen van
. hondërden menschen vielen in handen der roeversbende.
Dat bij een der gestichte branden een moeder en drie
kinderen in de vlammen omkwamen is een gr\lwe). die
ten hemel schreit.

Nu is er uitbundig lof gebracht aan de maréchaussees.
die eindelijk dit roof- en moordhol zijn gaan zuiveren.
Wij stemmen gaarne met dezen lof in. Alle hulde voor
deze flinke kerels. Maar tegenover deze flinke kerels

-zenden menschen, die geweten moeten hebben. in den
loop der jaren allen hun mond dicht gehouden hebben.

n nu herinneren wij aan een merkwaardig feit, dat
onlangs ter kennis is gebracht van het publiek. Reeds
jaren geleden. toen Oss zoo erg over de tong ging en
als het N ederlandsche Chicago werd aangeduid. had een
vergadering plaats op het Ossche gemeentehuis onder
voorzitterschap van den burgemeester. of althans in zijn
tegenwoordigheid. Daar is besproken wat er aan te doen
zou zijn, dat Oss zoo'n slechten naam had in het land.
Er was natuurlijk maar één ding aan te doen: zorgen,
alles in het werk te stellen. dat Oss gezuiverd werd van
zijn bandieten. Maar de heeren wilden in die verqade-
ring een anderen kant uit. Het was zoo erg niet. zeiden
zij. Alleen die akelige kranten maakten het zoo bont.
Wat gebeurde er nu eigenlijk in het brave Oss? En toen.
ja toen werd in allen ernst besproken om de kranten. die
het wagen durfden nog eens weer te vertellen hoe er in
Oss en omgeving gemoord en geroofd werd .... te boy-
cotten. En alleen de waarschuwing van een journalist.
die op deze vergadering tegenwoordig was, dat dit toch
practisch niet uitvoerbaar was. bewoog de heeren van
hun dwaze en onverantwoordelijk voornemen af te zien.

Ziedaar de houding van vooraanstaande en verant-
woordelijke burgers van Oss. Niet de misdaad met alle
kracht en beschikbare middelen uitroeien, doch ontken-
nen. dat het zoo erg was en die misdaad doodzWijgen.

Het is onbegrijpelijk, dat geen enkel Nederlandsch
blad. voorzoover ons bekend - en wij krijgen heel wat
kranten onder de oogen - aan dit verbijsterende feit
commentaren vastgeknoopt heeft. Wat moet men den-
ken van zulke autoriteiten? Is het te veel gezegd als wij
verklaren, dat de uitdrukking: een stelletje lammelingen.
in dit geval eigenlijk te zacht is.

Het zijn niet alleen de fatsoenlijke burgers van Oss.
die zeggen dat het niet zoo erg is. niet zoo erg kán zijn.
Terwijl het schandaal van de tarwe-fraudes zich als een
vetvlek uitbreidde en mannen, die in hun omgeving als
toonbeelden van eerlijkheid en waardigheid doorgingen.
de een na den ander naar het Huis van Bewaring geleid
werden, verklaart de heer Almen, voorzitter van de ge-
westelijke tarwe-organisaties te Arnhem tegenover 200
boeren, dat de pers deze geschiedenis weer buitenge-
woon uitbuit. terwijl deze nota bene niets anders doet
dan feiten vermelden. En de chef. het Kamerlid Ruyter,
haalt zijn schouders op en spreekt in het openbaar zijn
verbazing er over uit hoe het kan. Het is mij een raadsel.

Het lijkt Oss wel, al geldt het hier een heel ander
genre van misdrijven. En alsof dit alles nog niet genoeg
ware komt de Rekenkamer met haar publicaties over
schandelijke geldsmijterij bij diverse crisiscentrales. over II

fabrikanten. die zoogenaamde verkeerde rekensommetjes
maken ten eigen bate en dan later gedwongen worden
het teveel gevorderde aan den Staat terug te betalen.
Over een directeur. die zich op een schandelijke manier
dubbel en dwars bevoordeelde ten koste van den belas-
tingbetaler en over een minister, die zich bij dit alles well
wat van den nonehalanten kant liet zien.

Maar wat hebben wij, met alle waardeertnq voor het
werk van de Rekenkamer, die zulke dingen aan het licht
brengt en bezuinigingen wist te verkrijgen, aan die pu-
blicaties, als er niets meer gebeurt? Waarom hooren wij
niet. dat zulk een plichtvergeten directeur onmiddellijk
aan de kaak gesteld wordt en als straf voor zijn vergrij-
pen op zijn minst dadelijk de laan uitgaat? Waarom
wordt hier niet een voorbeeld gesteld? Waarom wordt
zulk een onwaardig dienaar van den Staat, wiens naam
niet eens genoemd wordt, Wiens functies aan welke een-
trale men zelfs verzwijgt. niet openlijk aan den schand-
paal genageld als een afschrikwekkend voorbeeld?
Waarom deze door niets te rechtvaardigen misplaatste
mildheid in een land, waar het kleinste diefje en den
armsten steuntrekker, die eenige guldens verzwijqt,
dadelijk gegrftpen en gestraft wordt?

Waar blijven de bezems. die zoo dringend noodig zijn
voor eenigen schoonmaak in diverse kamers van de
N ederlandsche samenleving?

-staat
een stelletje Lammelingen.

Wij zouden gaarne sterker woorden gebruiken. die hier
volkomen op hun plaats zouden zijn. maar wij moeten
voorzichtig zijn. Wat wij hiermee willen zeggen is dit:
hoe is het mogelijk, dat een lange reeks van jaren de
Ossche bandieten ongestoord hun schandelijk bedrijf
konden uitoefenen. Iedereen zweeg. zoo wordt gezegd,
en niemand durfde spreken. Och kom. wij gelooven dat
niet. Er is altijd wel een lek. Het is onmogelijk. dat dui-



De naliouale llemMamoioenschHopeu.
De eerste dag 2 nieuwe records.

.tweede dag slechte -tijden.
Willy den Ouden klopt.
Rie Mastenhroek op de

100 M. vrije slag.
SIPKEMA, VAN AELST EN

CHARITé IN VORM.
(Van een speelalen verslaggever).

BERGEN OP ZOOM, 21 Juli.
De twee dagen van de -Nederlandsche zwem-

kampioenschappen Zijn dagen van tegenstelJin- _
gen geworden. De eerste dag veel regen en
goede prestaties; de tweede dag veel, zon en'
wind en weinig goede prestaties. .
.Konden we op Zaterdag twee nieuwe re-

cords en egalisatie van een record noteeren,
op de tweede dag bleven de tijden op alle num-
mers minstens twee seconden hoven de bestaan-
de records.

Sle4:ht' tijden.
Zelfs moeten we op de tweede dag enkele

tijden slecht noemen. Zoo was de tijd; die
Wil lv den Ouden over de WO M. zwom (1.07)
beslist slecht evenals de tijd van de 4 maal "100
M. vrije slag dames (4.53), die 12 sec. boven
het Ned. record bleef. Rie Mastenbreek deed
over haar 400 M. vrije slag 22 sec. langer, dan
Willy den Ouden, toen ze haar Ned. record ves-
tigde.

Deze slechte tijden vinden voor het grootste
gedeelte hun oorzaak in de lengte van de baan.
De baan van de Gem. Zweminrichting in Bergen
.op Zoom is 50 M. lang, terwijlonze zwemstertjes
en zwemmers gewoon zijn, zich in banen van
2:5 M. voort te bewegen. Ten tweede zwemmen
lang niet alle deelnemers in zout water, het-
geen bij het onderwater zwemmen zeer hinder-
lij', is en geweldig op de oogen werkt, zoodat
er meer op het gevoel, dan op het gezicht ge-
zwommen moest worden, hetgeen. vooral in de
400. M. vrije slag heeren bij Metman te zien was.
Die zig-zagde over de baan, alsof hij dropken
was en dat hij in zijn serie de laatste was
behoeft geen verwondering te wekken. Trou-
wens hij was niet de eenigste, die met de tou-,
wen in aanraking kwam. Zoo verloor het IJ
Zaterdag. in Je ~ maal .50 M. estafette haal'
tweede plaats aan DJK omdat de laatste
zwemmer (v. Essen) van het IJ het met de,
touwen te kwaad kreeg.

Bijzondere ontdekkingen."
.' Als een bijzonàere ontdekking moet allereerst
Charilé van Zian genoemd worden. De Hage-
naar is een van de vrije slagzwemraers met een
toekomst. Zooals hij Zaterdag Voorwinde partij
gaf, was buitengewoon en had hij in zijn serie
Geerling en Brink tegen zich gehad, we geloo-'
ven zeker, ,dat hij dan gewonnen zou hebben:
Tegen Mooi zwom hij een buitengewoon tacti-
sche wedstrijd en de eindspurt, waannee hij'
Licht van zich afschudde was -werkeljjk prach- '
tig.

De tweede ontdekking was Sipkema, die Za-
terd -het record van de 200 1\'!:. vrije slag ver--
beterde. De Heemstedenaar zwemt buitenge-
woon soepel en gemakkelijk, terwijl zijn tactiek
een zekere waarborg is voor een goede toe-
komst.

Metman van het IJ zwom een zeer fraaie 100
M. rugslag. Hij maakte een van de beste tijden
van de Zondag, slechts 1.2 sec. boven het Ned.
record, en het is niet onwaarschijnlijk, dat,
indien hij tegen v. Aelst had gelegen, 't record
er aan gegaan zou zijn.

Dat v. Aelst 'n all-round zwemmer is van de
beste soort is reeds lang bekend en dat bewees
11ÏjZaterdag en Zondag nog eens ten overvloede.
Zaterdag verbeterde hij zijn eigen record met
niet minder dan 7 sec. en Zondag plaatste hij
zich in de 100 M. rugslag tweede met slechts
0.2 sec. verschil achter Metman. Hij versloeg
in zijn serie o.a. v, d. Hoek, de Ned. recordhou-
der, die hij ongeveer 2 sec. achter zich liet. Bo-
vendien speelde hij in de polowedstrijd een bui-
tengewoon fraaie partij. '.' . '"

Bij de dames willen we alleen het zwemm'en
van Tini Wagner op de 400 M. vrije slag ::ver. =

De

melden. Weliswaar moest zij de meerderheid'
van Rie Mastenbroek erkennen, maar de wijze
waarop zij zich .:van A~nie Tjmme~JIlalls ont-
deed was werkelijk keur ig: Een frame spurt op
de laatste' 50 M. van de RDZ-zwemster was de '
eenizste moeilijkheid, welke zij op weg naar de '
twe~de plaats, ontmoette: Zij bleef maar 5 ~ec. '
achter Rie Mastenbreek en dát zegt teeds lets
op zoo'n afstand. , ..

Eindelijk hebben we ook eens een Zuidelijke
zwemmer tegen zijn Noordelijke collega's aan
den gang gezien. Het was v. d. 'Hout van' de
Baronie uit Breda. Hij zwom op de 4~O' _lVI.
.vr-ije slag. Een 'heel slecht debuut heeft ~lJ niet :
'gemaakt. Hij liet zelfs Metman achter ZIch en
eindigde als vierde met 15 sec. a~hter~!aDd, op
Charité de winnaar' van zijn sene. WIJ hopen
bij de 'volgende kampioenschappen nog meer·
Zuiderlingen aan het werk te ZIen!

DE EiE'hSTE DA:G.
Records vielen.

De eerste dag gaf twee 'r'ecordverbe,teringen: '
Sipkema van de H~C verbel-erode hel r,e,cor<!-
2100 M. vrije s~alg, dat op naam stond van ~OOI
(H:PC) met 2 min. 24.3 .sec. en braent met op
2 min. 24.2 sec, Het tweede record verareter-de
.de alû-round. van Aelst van de :HZ en ,pC; hij'
bra,c,M ,(1.e3,Q{) M. wisselstag van 4 min .. 2~.:t-
;.sec. op ., ap.,in, 18.2 ;s,cc. Een verbelerin.g van

maar- Nefst 7 sec.' H,e't vorige recor-d stond
eveneens op .ûjil naam..' . ,

Op de 5 rnaaû 51()M. estafette vrije Solag hee,
ren slaa,"'de de Haagsche Zwemclub Zian er
in om hà"ar record van 2 min. 20.6 sec, te ega-
Jiseeren, hetgeen <lp, -de 50'1\f. ûange baan in
Ber-gen '6p Zoom een 'Prachtige pl'es1tat,ie ge.
noemd' m!a~ worden, .

'De 15001\0;1. '
De eerslle serie werd' een :pI'3ch:tig duel tus,

schen Voor-winde, RZ,C, én Obari,té, Zian, De
Ro1,terdamlll'er was en hIeof voor" en. werd
slechts een ()ogenMlk ernstig bedreigd, toen
de Hagenaar op de Iaatste baan zijn eindspurt
d,nzet,te. V{JO'r:wind·e wachtte deze' ",U!Stl~g af om
deze .even ,rustig af te slaan. Voorwinde won,
:m~ 2 sec.

In de tweede ser ie had Schoenmaker- van
Zian §cen tegenstenders en moest toen geheel
a'UeeL fe'gen de tijd vechten. Jammer ,genoeg
Jukte het hem niet beneden de tijd varr Voor-
winde te zwemmen, hoewel zijn sJag zr-ker- zoo
zoed was en hij ruinder vermoeid dan de Rot-
tpràmnmer eindigde. ZijT1 tijd was 22 min. 33A
sec. :ft

De 5 maal 50 M. vrije shig .

Bij de darnes won natuurlijk de RZC met; de
dames Brouwer, Olsen, van Leeuwen, TIm_
mermans en den Ouden. T0C'h maak>te,n zij
even een benauwd oogenbJ.il;je mee, 'toen mej.
Vier dasr.. die als eerste hij het Y SJlmit,t'e, 'het
eerst d~ aflossing bereikte. Maar spoedig wa-
ren de Rotterdam.mertjes weer .bij env duarna
wer den zij niet meer bedreigd, Ook de ADZ
had ili'lusschen het Y gepasseerd en NMe' als
·twee,de, mel 0,2 sec .. voorsprong aan. .

!Bij de heeren 'ontspon zich een hefHge strijd
tusschen het Y en Zi an, Doe Háagsche zw-em.
mers namen reeds bij de star'! de Iedding en
'slaagden erin om deze leiding tot het eindete behouden. o.m'de tweede plaats werd 'hef<tig
'~uss,chen DJK en het Y gevochten, Pas op de
aaat·,t,~ baan ancest v. Essen, die zich al te stenk
tot ,de touwen voelde aangétr okken, zich 'door
Sc'heffer Iaten pas.seenn. - .

De 200 M. schoolslag.
Bij de schoolslag is mej. Kastein rioS

steeds opper-machtig. Momenteej 'he'blben we
nog geen enkele zwemster é n Nederland, die
-haar oo-k nog maar kan evenaren. En in dit
teeken werd Ibij de dames de 20'0M. schoolslag
verzwommen. De ADZ_zwcmster tikte rne] iets
rnin der- dan 5 sec. voor mej. Eijkenbroek van
<Ie ODZ als eerste aan.

Wal voor de dames Kaslein is, is bij de bee-
. ren Kruithof', hoewed Koppershoek. een van
.de oude ,garde, gisteren toch JJ'uitengewoon
partij gegeven heeft. Het vraagteeken-Maier
was lang niet zoo goed als we van hem ge,
wend zijn.

De 200 M. vrije .slag heeren.
Sipkema, die hier het record verbeterde, werd

heftig bekampt door Kreffer. In deze strijd
mengde zich even Tater ook Mooi, die in dezelf-
de tijd als Kreffer aantikte, maar als derde ge-
kwalificeerd werd. Als men nog weet, dat het
record van Sipkema op een 50 M. baan ge-
1113akt werd en dal van Mooi op een 25 M. baan,
dan kan' men zich een beeld vormen van de
,prestatië van de Heemstedenaar.

De 4 maal 200 M. vrije slag.
In dit nummer zorgden Scheffer, Senff' en

Wirrekel voor een groote voorsprong voor de
DJK Scheffer, de laatste man vond het wel
goed en dacht de wedstrijd al gewonnen te heb-
'ben, maar Sipkema zwom 'wat hij kon en haalde
een zeer groet deel van de achterstand in en
'het scheelde maar een haartje of hij had nog
gewonnen. De, RZC kwam' niet in aanmerking
en b~eef ongeveer 15 sec. achter.

De 3 maal 100 M. wisselslag.
Zoowel bij de dames, als bij de heeren was

deze -wedstrijd vrij eentonig. Anniè Timmer-
mans speelde met haar tegenstanders en kwam
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• DE MAANDAGMORGEN

Maréchaussee
Er wringt

contra gemeente-politie?
broeit wat in Osswat, er

De prachtige resultaten, die in Oss met de
zuiveringsactie zijn bereikt hebben de bewon-
dering van elk rechtgeaard vade~laI1der getrok-
ken en met groote belaugstelling volgt men
allenvege dit saneerlngsproces, waardoor op
radicale wijze paal en perk wordt zesteld aan
het hemeltergende en jarenlange op'freden van
de Ossche terreurbenden.

Vooral in .politie-kringen volgt men de ge-
beurtenissen op den voet en behoeft dan ook
geen verwonding te baren, dat op het jaar-lijk-
sche congres van den R. K. Politiebond St.
Michaël, dezer dagen te Bergen op Zoom ge-
houden, de bestrijding del' Ossche cr imi naliteit
en wat daarmede verbonden is, deel uitmaakte
van de gevoerde besprekingen,

Bij de rondvraag verkreeg allereerst de af-
gevaardigde uit Oss, hoofdagent Keultjes het
woord. Spreker trok fel van leer, tegen het
geschrijf in sommige persorganen en met name
tegen bepaalde publicaties in de Haagsche Post,
waarin het beleid van de Osche gemeente-
politie volgens spreker op schandelijke wijze
was becritiseerd.

De heer Keultjes leest vervolgens aan de
vergadering de volgende stukken voor, die ont-
leend zijn aan artikelen in de Haagscue Post
van resp. 6 en 13 Juli j.l.

"De Koningin heeft ten paleize het Loo per-
soonlijk Haar dank betuigd aa nde manschap-
pen de!' Koninklijke Marechaussee, die te Oss
en omgeving op zoo kranige en doortastende
wijze schoon schip hebben gemaakt in het
warnet van criminaliteit, dat zich van liever-
lede over deze streek had uitgestrekt.

Door dit gebaar heeft ook thans weer onze
Koningin zich tot tolk gemaakt van wat er in
haar volk leeft. .Met een gevoel van groote op-
luchting en tevens van bewondering heeft men
de ontwikkeling gadegeslagen van dit voor-
treffelijk politie-optreden, dat even accuraat
als energiek den strijd tegen onverdraaglijke
misdadigheid heeft gestreden en tot een goed
einde gebracht.

Inmiddels heeft de politie van Oss hiermede
haal' brevet van volslagen onvermogen ge-
incassecrd en is opnieuw gebleken, hoeveel de
f I' 'cr , ~""",i""·_''4J,,,,a.a,...."

1---~---~pIatteIande helaas nog te we nschen overlaat.
Dit optreden van het Wapen der Marechaussee
ware onnoodig geweest, indien dc politie te
OSS VOOI' haar taak berekend ware, doch zij
was dit o.a. hierom niet, omdat zij, ongewild
en ongeweten, tezeer aan de misdadigers ge-
bonden was. Ongewild en ongeweten, want wij
denken er niet aan, hier een beschuldiging te
uiten, in den zin van "heulen met de misdadi-
gers". Doch: de Ossche politel bestaat uit
Ossehenaren en dientengevolge is zij niet in
staat haar terrein "in vogelvlucht" en met de
noodige objectiviteit van een vreemdeling te
overzien. Het is niet aan ons een oplossing
te vinden VOOI' het vraagstuk der politie-voor-
ziening ten plattelande. Doch wèl mogen wij
zeggen, dat afgezien van onze zéér groote be-
wondering, vOOI' wat de marechaussee verricht
en bereikt heeft, het "gesplitst" oj.treden van
twee politei-apparaten niet ruinder dan een
grotesken indruk op ons hee,ft gemaakt." .

De Ossche afgevaardigde citeerde verdel: uit
de Haazsche Post van 13 Juli d.o.v.: een bericht,
hetwelk tot opschrift drocg :

"Crimineele zaken".
De dikke Toon de Soep heeft ontstellende

onthullingen gedaan over zijn "prestaties" op
het hachèlijk ~teITein der misdadigheid. Roo-
vend stelend en brandstichtend is deze on-
dure 'gast met zijn makkers door de streek van
Oss gegaan, Een ontelbaar aantal misdaden
hebben deze mannen bedreven. Steeds duide-
lijker 'wordt het, welk een voortreffelijk werk
de Marechaussee gedaan heeft, steeds som-
herder wordt ons oordeelover de Ossche po-
litie.
Wij houden er niet van .,trappen achterna" te

geven en achteraf schuldigen te zoeken, doch
met vole overtuiging zeggen wij, dat de Ossene
politie niet voor haar taak berekend was, noch
uiteraard is. Dit corps is, zooals meel' en meer
blijkt, in zijn huldigen vorm niet houdbaar, Het
aanzien van de politie in ons land heeft het
zwaar te verduren. En zoo ergens en ooit, dan
kunnen hiel' zachte heelmeesters slechts scha-
den."

Na de voorlezing van deze beide Haagsche
Post-knipsels, kalrit de Ossche afgevaardigde
heftig op tegen deze onbehoorlijke critiek.

Spreker zegt, dat het zijn bedoeling niet is,
om iets af te dingen op datgene wat de mare-
chaussee heeft gedaan doch wil aantoonen, dat
de modder, die door de pers naar het Ossche
politiecorps is geworpen, niet gerechtvaardigd
is.

Hoofdagenl Keultjes brengt dan ter kennis
van de vergadering, op welke, wijze, de Ossche

gemeentepolitie een werkzaam aandeel heeft
gehad in de zuiveringsactie en leest een staatje
voor van werkzaamheden, waaruit blijkt, wat
door de politie van Oss met goed gevolg is af-
aewerkt. Hieruit blijkt, volgens spreker, dat het
~it 10 man bestaande politie-corps, buiten haar
gewone taak, zeer actief werk heeft verricht en
tal van moeilijke problemen heeft opgelost.

De Ossche afgevaardigde betoogt dan verder,
dwat de oplosing van de reeks van misdaden in
Oss in beginsel is geschied door de Ossche ge-
meente-politie. Eenmaal de draad in handen,
zoo zeicÎe spreker, werd deze dOOl' den procu-
reut-generaal van het Bossche crerechtshof, die
volgens den afgevaardigde een ;peciale vriend
van de marechaussee werd genoemd, in handen
gesteld van dit wapen, dat nu gemakke~ijk aan
den draad kon trekken, totdat de kluwen was
afgewikkeld.

Aan het slot van zijn betoog stelt hoofdagent
Keultjes de vergadering voor, een motie aan te
nemen, waarin wordt aangedrogen op een vol-
ledig onderzoek naar de oplossing van de di-
verse misdaden in Oss en naar de beschuldigin-
gen in de pers, waardoor de gemeente-politie
in een onjuist daglicht werd gesteld.

Het doel van deze motie, die onder luiden bij-
val van de geheele vergadering en met alge-
meene sternen, werd aangenomen, beoogt de
volledige rehabilitatie van de Ossche gemeen-
te-politie en de politie van de omlig,gende ge-
meenten.

Het hoofdbestuur van St. Michael zal de aan-
genomen motie nog nader redigeeren, zoodat
publicatie van den inhoud binnen enkele dagen
tegemoet kan worden gezien.

Drie moorden op zijn
geweten.

HALFBLOED VAN FRANSCHE
NATIONALITEIT UIT SURINAME

NAAR NEDERLAND
OVERGEBRACHT.

Tot levenslang veroordeeld.
Naar wij vernemen had het mailschip StUY-

vesant" van de Kon. Ned. Stoomboot Mij., dat op
het laatst van de vorige week uit West-Indië te
Amsterdam is aangekomen, een onvrijwillige
passagier aan boord, een halfbloed van Fran-
sche nationaliteit, voor wien bij aankomst aan
de Surinamekade een celwagen gereed stond, in
afwachting van zijn transport naar Leeuwarden
voor het ondergaan van een vonnis, waarbij hij
tot levenslange gevangenisstraf is veroordeeld.

Voor zoover onze inlichtingen strekken, heeft
deze man niet mlnder dan drie moorden op
zijn geweten. De eerste pleegde hij in Frankrijk,
als gevolg waarvan hij naar Cayenne werd ver-
bannen.

Na daar vier jaren te hebben doorgebracht,
wist hij, na een opzichter te hebben vermoord,
naar Surinaamsch grondgebied te ontsnappen,
Een de,rde moord daal' gepleegd, bracht hem in
aanr-aking met den Neder-landsehen rechter die
hem tot levenslange gevangenisstraf veroordeel-
de. VOOl' het ondergaan van dit vonnis was hij
naar ons land overgebracht.

GEARRESTEERDWEGENS
BRANDSTICHTING.

De Hijks- en gemeentepolitie te Peize heeft als
verdacht van brandstichting gepleegd in de
maand Apt-il van dit jaar gearresteerd P. G. Hij
heeft een volledige bekentenis afgelegd en is tel'
heschikking van den officier van justitie te As-
sen gesteld.

Droevig ongeval te
Rotterdam.

Jn het ha venkwartier te Rotterdam is Zater-
dagavond een droevig ongeluk gebeurd. Een zes-
jarig jongetje, T. Koemans. wonende in de Span-
[aardstraat, was met vriendjes aan het spelen
op het goederenemplacement en wilde daarbij
onder een wagen VJn een rijdenden goederen-
trein doorkruipen. Hij kwam helaas te vallen,
met het gevolg, dat een der wielen hem over
het onderlijf ging. Beide beenen werden hem
afgereden. Door den Geneeskundien Dienst
werd hij in zorgwekkenden toestand overge-
bracht naar het St. Franicus-gusthnis, waar hij
eenigen tijd later is overleden.

Noodweer in Zwitserland.
BERN, 21 Juli. (Reuter.)
Zaterdagmiddag heeft in het kanton Aargau

een ontzettend noodweer geheerscht.
Op vele plaatsen werden hoornen ontwor-

teld en daken van de huizen gerukt, terwijl
vele kelders onderliepen.
In Zurich werd de hulp van de brandweer

15 malen ingeroepen bij overstroomingsgevaar,
De aaugerichte schade is zeer aanzienlijk.

De vervolging der Duitsche
katholieken.

HET "POLITIEK KATHOLICISME"
ALS VOORWENDSEL.

BERLIJN, ::0 Juli (A,N.P.)
Officieel wordt medegedeeld, oat de Rijles-

minister vail Justitie de verordemng van den
Pruisisohen Minister-President betreffende op-.,.,
treden tegen politiek katholicisme heeft mede-
gede9ld flan alle ambtenaren van het Openbaar
Ministel'ie en aunwiiai ngen heeft gegeven vcor
de behandeling van de in. aanmerking komende
strafprocessen.

In deze beschikking wordt den vervolgenden
ambtenaren de plicht opgelegd, in zoo nauw
mogelijke samenwerking met de bevoegde poli-
tie-instànties en drugers t: nitvoeren~ maëht
op te tr-eden tègen ieder streven van "politiek
Katholicisme", dat gericht is op ondermijning
van den staat en benadeeling van de volksge-
meenschap, waar dat streven zich ook ver-
toont, zonder aanzien des persoons en van de
positie van den dader.

In de beschikking 'wordt verder aangegeven
welke artikelen van het strafwetboek en welke
vorderingen hierbij toegepast kunnen worden.
Hieraan wordt toegevoegd, dat door zoo

groot mogelilken spoed bereikt moet worden,
dat de straf de daad op den loet volgt.

MUNCHEN, 21 Juli (Reuter).
De staatspolitie heeft de religieuse week te

Muenchen verboden.
BERLIJN, 21. Juli (Havas).
De nieuwe politiechef van Berlijn, graaf Hell-

dorf', verklaarde aan de "Volkische Beobachter"
dat behalve strijd tegen zekere Joodsche intel-
lectueele kringen, zUn functie hem gebiedt met
kracht op te treden tegen reactionnaire kringen
en communisten en tegen het drijven van poli-
tiek katholicisme.

Verde!' merkte graaf Helldorf op, dat de mis-
daad in Ber-lijn de laatste. maanden weel' op-
nieuw haar kop heeft opgestoken. Daartegen
zal met kracht worden opgetreden.

-----
BüRCKEL ZEGT DEN GODSDIENST·

OORLOG AAN.

SANKT INGBERT, 20 ruu (A.N.P.)
Op een leidersvergadering van den gouw

Saar-Pfalz heeft gouwleider Buorekel een rede
gehouden, waari n hij 0.111. zeide:

"Ik heb VÓÓI' de volksstemming plechtig ver-
klaard, dat he! daarna' dool' ons niet geduld
zou worden, dat door de partij aanvallen zou-
den worden gericht tegen de kerk of de belijd~-
nissen. Deze helofte heb ik gehouden en zou Ik
kunnen houden, wanneer 't mij niet door 'n duel
der geestelijkheid zoo ontzettend moeilijk werd
gemaakt. Het is mijn taak, geen olie op het vuur
te'gieten, want er zijn genoeg katholieken, die
het met r dj eens zijn, wanneer ik den vrede
verlang, Ik vet-lang van alle nationaal-socialis-
teû dat zij hun politieke wereldbeschouwing
slechts als nationaal-socialisten dienen. In wel-
ke kerk zij rekenschap afleggen van hun reli- .
gieuze gevoelens, is uitsluitend private aange-
legenheid. In onze partij is geen plaats voor
missionarissen, wij hebben' slechts een politieke
taak te vervullen en geen religieuze. Ik zal
ieder onmiddellijk uit de partij verwijderen, die
gelooft mijn opvatting door eigenmachtig optre-
den te kunnen saboteeren,

WEERBERICHT.
AVONDWEERBERICHT VAN

MAANDAG.
Medegedeeld door het Kon. Ned.

Met. Inst. te De Bilt:
VERWACHTING:

Matige, in het Noorden wellicht
nog tijdelijk krachtigen, Westelijke
tot Noord-Westelijken wind, half
tot zwaar bewolkt, weinig of geen
regen, zelfde temperutuur.
Verdere vooruitzichten: weinig of
geen regen, koel.
STORMW AARSCHUWINGSDlENST

Geseind 21 Juli aan alle posten:
,,'Veest op uw hoede".--------
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Vrouwe des Lands, nij welke gelegenheid zij' zijn geweest bij de inbraak bij v. d, Bergh op
aan Opperwachtmeester Mintjes en wachtmees- den Heuvel. . .
ter de Gier de gouden eere-medaille in de 1 6 J u I i. De geheimzinnige brand, ~~e In
Orde van Oranje Nassau' uitreikte met de 1926 bij v. Zandvoort woedde en. waarbij een
zwaarden. _ vrouwen 3 kinderen het leven Iie len, schijnt

29 Jun i. Het "werk" is hervat. De kip- tot oplossing te komen. Als verdacht dezen
brand te hebben' gesticht werden doov de ge-

penkoopman M. v. d. Elzen wordt gear-res- meentepolitie 'gearresteerd N. van Geonen en
teerd en ervan tvehrdacht inlichtingen te heb- Dotje van Berne.
ben verstrekt to et plegen van den overval 1 6 J u I i. P. Bloemers en van Orsouw wor-
bij Geven te Deurne. den door de Kon. Marechaussee gear-resteer-d en

2 J u I i. De moord op Jan Hartogs (Jan v. op transport gesteld naar Heerlen, omdat zij
d. Mast) gepleegd op 5 Dec. 1925 vormt het verdacht werden betrokken te zijn geweest in
gesprek van den dag. De geméentepolitie ar- 1923 bij den roofmoord op de wed. Haakmans

. Sinds Mei 1935 is er een ommekeer gekomen' Kapelstraat te Oss. Nog demden dàd Iezt hij resteerde, onder verdenking', dit misdrijf te te Hoensbroek.
III de gewoonten der Ossche misdadigers. De een bekentenis af. "" hebben gepleegd, Peter Wijnen, die uiteind~- 1 6 Jul i. W. Bloemers en F. de Reuver
b~nd van zwijgzaaTI?-heid die de bende, eigen 6 J.u n i. Hierop wordt tens, bijgenaamd lijk tot een bekentenis kwam. Zekere Br., die worden verdacht van den roofoverval op Kuij-
'\\a~, werd. plotseling v.~rbroken, waardo?r "lIet Noesje" in arrest genlen, verdacht van destijds in Oss WOonde, en in Holland thans pers, gepleegd op 2 November 1930 te Oss,
schier onoplosbare n_:lsdrIJven to~ klaarheid hetzelfde feit 'en ook hij bent. werkzaam was, bevestigde deze bekentenis. waarbij f 1000.- werd ontvreemd en werden
werden gebracht. WIJ hebben er III ons ,blad 8 Jun i. Een opzienbarej, ar-restatie werd 8 J u I i. ,voorden wekken, voorbeelden door de Kon. Mar echaussée in arrest genomen.
'steeds vroegtijdig en breedvoerig melding van verricht door de gemeenteIitie. Jan Vcrhoe- trekken! Toon de Soep Sr. ontlast zijn gewe~en 17 J u I i. H. v. d. Boogaart en G. Verstegen
gemaakt. Onze lezers weten ~ of beter gezegd vr-n, di'l'cctcur van de OsschWielerbaan wordt in de kazern e t~ Oss en geeft ee!!. o~somnllng verdwijnen ook naar Heerlen, eveneens ver-
- hebben geweten, wie in arrest werden ge- gearresteerd, verdacht opdrht te hebben ge- van alle mlsdn~ven, waaraan h ij zich heeft dacht van den gerucht makenden roofmoord.
nomen, want wel haast niemand zal nog precies geven tot het in hrand stekeyan het paviljoen I s~hulchg ,gemaa~.t. Dat bleken er heel w.at t.e 1 7 J u I i. Dotje van Berne bekent de
kunnen vertellen' wie er reeds in arrest zitten. op het gemeentelijk sporttelin. Hij legde een z ijn, O.ok ~~d hIJ een fhnk Ieger medeplichtl- brandstichting bij van Zandvoclrt.
Daarom meenen wij er goed aan te doen hiel' volledige bekentenis af en -vklaarde dat Toon gen, di e h ij bekend maakte. ' 1 8 J u I i. Van Galen en Dr iek van Erp worJ
in volgorde de arrestatjes en bekentenissen de Soep sr. voor f 25 het in lmd had gestoken. 13 J u I i. De ,lang verwachte arrestatie den nu door de gemeentepolitie gearreesteerd
van de laatste maanden op te sommen: 9 Jun i. N. Schuljcrs, dieij bovengemelden van verzekeringsI;lspec;:teur Snabel ~.it Nijme- voor dit feit,

l\Ien knippe onderstaande lijst maar uit en brand behulpzaam was gewe] wordt zearr-es- gen vond plaats. s MIddags ging hj] aan het 20 J u I i. Beiden bekennen. Van Erp gat
make er een verlengstuk aan (ongeveer even teerd en na een bekentenis 11;ebben afgelecrd bekennen. Het is,. onmogelijk 0111 alles op, te opdracht het pand in brand te steken tegen
groot) om de overig,e nog te arresteeren perso- eenige dagen later op vrije vlten gesteld. ", sommen, maar hi] verklaarde,' dat 'zeer vele een geldelijke belooning. v. Galen en v. Berne
nen er naderhand bij te zetten. 10 Ju 11 i. 'Veer 3 arrest~es door de Kon branden op zijn aanraden war en gesticht en staken het in brand en N. v, Geenen deelde
.Ree<_lseerder deelden wij mede, dat de groote Marechanssée, t. w. de Gebr.j, en Tt, den Brok evenzoovele kippendiefstallen war en gepleegd. de buit.

victot-ie begon met de bekentenis van den jongen en 1\1. v. Orsouw, bijgcnaan: den Koperen" Zelf reed hij meerdere malen's nachts naar de Ell met deze bekentenissen moeten wij elndi-
Willem de Bie, die in den Bosch zat in verband die er van verdacht werdcri t'a~Ien met Ceelen pl~ats~n, waa,r een slag viel te slaan, Zeer vele gen. In de naaste toekomst zal deze lange rij nog

lme~, de roofmoord op de Gehrs. Verhoeven te een overval te hebben geplce] op het echtpaar misdriiven, di e tot ,I,Hlnog ono1?gehelderd w.a- beduidend grooter worden. I,
OOIJen. Wijdeman te Il ecswijk, waaI1e buit f 300 be. ren, werden door ZlJn bekentenis tot klaarheid Wij zullen onze lezers geregeld er van op de

Daarom. ste llen wij ons voor, vanaf dien da- Idroeg. gebracht. hoogte houden. Er staan er nog velen op het
tum de feiten te gaan opsommen. I 1') J u 11 i Fen' 1" I . , " 1 5 J 11 I i. A. v . d. Wi el en wordt door de program en de vraag rest:
Vooraf dient echter te worden gezegd, dat op hetOssehe' rnil ie '\DOIHle,'~"lIl c gedschblCdedIllsT"an.Kon. 1\lar. gearresteerd, verdacht betrokken te 'Vie volgt? '

dat tijd ti d' t t p,Lt d B' ' , reu. e eruer 'u e en e oon '
r s lp ~ee s III arres za en;, re e re, de Soep sr. bekent de brandsH1tincr in het pa-

\\ Il!,em de BIe" ~I. .v. d. !:,utten, bijgenaamd "de vrljoen, ten overstaan van Im~~cteu";.van Kem-
Rut, A. I;£endnks jr., ~e Jonge Toon de Soep en pen. Algemeene vcrhazi na te ' !l"!"!
A. Hendriks sr., de DIkke Toon de Soep, van 13 J 11 n I' Het twee I "d"iSSE,·,· 't'" I l'd
O . 'I d . b k " ,.', 'C c won " ~en weec e I

,I Souwen enxe e an ere 111 re ers en kippen- der zwiiaznmo farnili de Bie- k nt P' t ddieven. . , ""'"', • IC '1Je .e,l. Ie e
. " . .. BIC, die daags te voren yerHClen had dat zijn

1~,M e I beken.<_le,\ Illem de Bie medepliclïtig cassatieberoep inzake den m()rd op zijn neef
t~ ZIJn geweest bIJ den roofmoord., op de Ge?rs. Gerrit door den Hoogen Raàcwas verworpen,
'- erhoeven te Ooyen en wees a,ls ZIJn medeplich- legde ten overstaan van O!)erwachtmeester
hg~n aan T. va~ Orsouw (die toen reeds tot Beek te Uden een bekentenis (' die al even be-
10 Jaar gev:;l.l1gemsstraf ver?ordee~d was) en de langrijk was als die van Ceepl1, alhoewel hij
~ut en de Jonge Toon de Soep, die allen reeds van den moord nog niets wide vertellen. Hij
lil arrest. zaten. bekende deel te hebben geno~en aan de roof-

15 l\I e I. De R~lt heeft zjjn straftijd uitgezeten, overvallen op Bouwmans te Lien, v. d. Burcht
doch ,,-,ord,t opnieuw ingesloten, verdacht van te Veghel, Betje van Dijk, Geff!I1, v. Bergen in
l11edephc~Ihgheld ~an den roofmoord te Ooijen. oe Kapelstr-aat te Oss, alsmedejn opdracht van

19 Mel. Een nieuw succes voor de Kon. Ma- Beukers de bakkerij en rnaalrsj-ij in l\1egen te
rechaussée. De Rut, die verdacht werd vall me- hebben in hrand gestoken. VÜ)rts tal van an-
deplichtigheid aan den r-oofoverval op den land- dere overvallen en inbraken.
bouwer Bouwmans te Uden werd op transport 1 3 Jun - . H~t onl1liddelI~;:e gevolg was,
naar Uden gesteld. Ten overstaan van oppel~: dat Benkers In \' eghel werd ~arresteerd.
wachtmees~er van der .Beek te Uden legd~ hi] 1 <1 • .Tuni. De Iaagharti ge I1Ioord op Gerrit
een vo~led~ge bekentems ~f en noemde ZIJn 3 de, BIe kornt tot ~olledige kl&arheid door de
medephcht~gen op, 0.111 • .Tan"Cee.~en, beter be- beken ten is van Plet .de Bie. piet verklaarde
kend als WIelrenner "de Ceel . H1J bekende ook den moord alleen te hebben 'epleegd.
deel te hebben genomen aan den -roofmoord te 1 4 J II 11L. Een der "ebrs ""den Brok be-
Ooijen. kent in Heeswijk. ".,

I
28 IV! e i. Het. iliivolg van deze bokenter is 1 7 J u 11 i., Ta ,Giifkn " or4W als, g@' oIg van

was de ar-restatie van Ceeten, die, tevens ver- de bekentenI, S, van PI,' et de BIe, een tante van
dacht werd van den moord, op den caféhouder hem gearresteerd, zekere vrollw Gl. die de
J. van der Pas., bende "ecn tip" zou hebben gegeven voor den

Na een langdurig stilzwijgen kwam hij op de- roofovervaL. op Be~ie van .Dijk. ' , '. '
zen dag tot een rouwmoedige, volledige beken- 1 7 Jun 1. De KOll. l\Iarechaussee arres-
tenis. Hij bekende o.m. den moord op Jan v. d. teert v,rouw v. d. H.-den H. die vo.or de zi-
Pas te hebben bedreven en deel te hebben ge- geu,nerlll werd aangezien, die erop UIttrok om
nomen aan enkele roofovervallen (o.m, Deurne) antiek te gaan ~oopen en daarna de bende .op
en brandstichtingen. d~ hoogte bracnt van haar opgedane hevin-
Zijn bekentenis was zoo volledig, dat een dingen. . , .

spoedige afrekening met alle leden van bet be- ~ 7 _J u n r, De, geI!leentepolItJe brengt klaar-
! roemde en beruchte "milieu" kon worden tege- held 1;1 de,~l gehelmZ~,nnige,n brand, die dit jaar
Imoet gezien. Hij bekende voorts den gehcimzi n- woedde bIJ, Y. d., He~Jden lil de Bossche straat
Inigen brand bij Benkers in Megen, den roofover- d~)Or de al restatI,e 'an de wed. van B.-v. H.,
val op Bouwmans te Uden waar f 2000 werd die een be~entel1ls aflegde.
buitgemaakt en den laaghartigen roofoverval op 1 7 Jun 1. Het (~erde wonder. Frans den
Schepers te Maria Heid~ waar f 1600 werd ont- Brommert spreekt Ill, Ve,ghel en bekent den
vreemd. Hij wees nauwkeurig al zijn medeplich- overval op v. ~. Burght ,11: Vegh~l te hebben
tigen aan en op diezelfden dag werden door de gepleegd m_et PIC!. en G,eIn~ de BIe samen.
Kon. Marechaussee nog gearresteerd: L. v. d. 17 Jun 1. 00" Benk,ers valt door de mand
Heuvel, bijgenaamd den Brus ; :L. Vos, bijge- en f{eeIt toe opdracht re ~~ebben ge~even tot
naamd Bijs de Sijp; Peer de Bie en Koelen uit het 111 bra~q_ steken van ZIJn bakkenJ ..
Tilburg, welke laatste crvan verdacht werd als 1 ~ J II n 1: Vrouw v. d .. H.-de ,~. die voor
verzcket-iucsaaent inlichtinsren te hebben ver- de zrgeuncrrn werd aangezren, blijkt onschul-
strekt tot l~et 'Plegen van inbraken en het stich- dig te zijn en 'wordt op vrije voeten gest.e~d.
ten van branden. Vrouw 91. te Geffen wordt wegens f'ami lie-
Andere medeplichtigen zouden zijn geweest omstandigheden losgelaten.

Toon de Soep jr. en SI'., en de Rut. 2 2 .Tuni. De gemeente-politie heeft vol-
31 Mei. De Kon. Mar. wordt gehuldigd door doende aanwijzingen gekregen in zake den

Mr. Baron Speijart van 'Voerden voor de be- roofover-val op den kassier der boerenleen-
reikte resultaten, hetgeen voor de brigade een hank te Maren op 8 Sept. 1930, waarbij f 3000
spoorslag was om met onverminderde kracht werd, ontvreemd om over te gaan tot de ar-
haar werk voort te zetten. r~,statlC van de Reuver, van Berne, van Orsouw

5 Jun i. Frans v. d. Wetering, bijgenaamd bijgenaamd "Het Schoentje" en zekere V.,
"den Brommerd" wordt gearresteerd en op tran- voorheen woonachtig te Maren-
sport gesteld naar Veghel, verdacht van mede- 28 'J u n i. H. v. d. E., huisvrouw van R.,
plichtigheid aan den roofoverval welke in den wordt gearresteerd verdacht van brandsticb-
nacht van 6 op 7 Mei 1933 op v, d. Burght te ting in haar woning in de Waterstraat. Zij be-
Veghel was gepleegd. kende, waarna zij op vrije voeten werd gesteld.

6 Jun i. Door, de Kon Marechaussée wordt J 2 8 Jun i. De brigade Oss der Kon. Mare-
Schuurmans gearresteerd, verdacht van den chaussée valt de groote eer te beurt entvanzen
roofoverval op het echtpaar L. v. Bergen in de en toegespr~ken' te worden door de Hoogste

Vijftig leden der Ossehe onde1Vereld
bevolkt thans het Huis van Bearing

te 's-Hertogenbosch,
-(';- 11):-

Hun zonden/gister.

\Vij lezen in de "Maandagmorgen":

Maréchaussee
Er wringt

eontra gemeente-politie?
broeit wat in Osswat, er

De prachtige ~,esultate_n, die in Oss met de
zuiveringsactie zlJn bereikt hebben de hewon-
der ina van elk rechtgeaard vaderlander getrok-
ken ~n met crroote belangstelling volgt men
allerwege dit" salleeringsproces, waardoor op
radicale wijze paal en perk wordt gesteld aan
het hemeltergende en jarenlange optreden van
de Ossche terreurbenden.

Vooral in politie-kringen volgt men de ge-
beurtenissen op den voet en behoeft ~an ,?,ok
geen verwonding te baren, dat op het [aar lijk-
sche congres van den R. K. Politiebond St.
Michaël, dezer dagen te Bergen op Zoom ge-
houden, de bestr ijdinu der Ossche criminaliteit
en wat daarmede verbonden is, de~l uitmaakte
van de gevoerde besprekingen. '
Bij de rondv~aQ' v~rkreeE allereerst de ll.f-

ge-vmrr~l!!!àe uit ~ & !~ Keul,tjes het
woord. Spreker trok el van leer, tegen bet
geschrijf in sommige persorganen, en met name
tegen bepaalde puhlicaties in de Haagsche Post,
waarin het beleid van de Osche gemeente-
politie volgens spreker op schandelijke wijze
was becrltiseerd.' ,
De heer Keultjes leest vervolgens aan de

vergadering de volgende stukken voor, die ont-
leend zijn aan artikelen in de Haagscha Post
van resp. 6 en 13 Juli j.l.

"De Koningin heeft ten paleize het Loo. per-
soonlijk Haar dank betuigd' aa nde manschap-
pen der Koninklijke Marechaussee, die te Oss
en omgeving op zoo kranige en doortastende
wijze schoon schip hebben gemaakt in het
warnet van crhntnaliteit, dat zich van Iiever-

, lede over deze streek had uitgestrekt.
Door dit gebaar heeft ook thans weer onze

Koningin zich tot tolk gemaakt, van wat er in
haar volk leeft. Met een gevoel vim groote op-
luchting en tevens van bewondering heeft men
de 'Ontwikkeling gadegeslagen van dit voor-
treffelijk politie-optreden, dat' even accuraat
als energiek den strijd tegen onverdraaglijke
misdadigheid heeft gestreden en tot een goed
einde gebracht.
Inmiddels heeft de politie van' Oss hiermede

haar brevet van 'volslagen onvermogen ge-
incasseerd en is opnieuw gebleken, hoeveel de
functioneering van het politie-apparaat ten

-, plattelande helaas nog te wenschen overlaat.
Dit optreden van het Wapen der Marechaussee
ware onnoodlg geweest, indien .de politie te
Oss voor haar taak berekend ware, doch zij
was dit o.a. hierom niet, omdat zij, ongewild
en ongeweten, tezeer aan de misdadigers ge-
bonden was. Ongewild en ongeweten, want wij
denken er niet aan, hier een beschuldiging te
ui ten, in den zin van "beulen met de -misdadi-
gers". Doch: de Ossche politel bestaat uit
Ossehenaren en dientengevolge is zii niet 111

s'bat haar terrein "in vogelvlucht" en ,met de
noodige objectiviteit van een vreemdeli ng . te
overzien. Het is niet aan ons een oplossing
te vinden voor het vraagstuk der politie-voor-
ziening ten plattelande. Doch wèl mogen wij
zeggen, dat afgezien van onze zéér groote be-
wondering, voor wat de marechaussee verricht
en bereikt heeft, het "gesplitst" or-treden van
twee, politei-apparaten niet mlnder dan een
grotesken indruk op ons heeft gemaakt."
De Ossche afgevaardigde citeerde verder uit

de Haagscha Post van 13 Juli d.o.v.: een bericht,
hetwelk tot opschrift droeg :

"Crimineele zaken".
De dikke Toon de Soep heeft ontstellende

onthullingen gedaan over zijn "prestaties" op
het hachelijk terrein der misdadigheid. Roo-
vend, stelend en brandstichtend is deze en-
gure gast met zijn makkers door de str~ek van
Oss seSD.a.n..--£-.u ontelbaar- aantal misdaden
hebben deze mànnen bedreven. Steeds duide-
lijker wordt het, welk een voortreffelijk werk
de Marechaussee gedaan heeft, steeds som-
herder wordt ons oordeelover de Ossche po-
Iitie.
Wij houden er niet van "trappen achterna" te

geven en aohteraf schuldigen te zoeken, doch
met vole overtuiging zeggen wij, dat de Ossehe
politie niet voor haar taak berekend was; noch
uiteraard is. Dit corps is, zooals meer en meer
blijkt, in zijn huldigen v~rm niet houdbaar. Het
aanzien van de politie III ons land heeft het
zwaar te verduren. En zoo ergens en ooit, dan
kunnen hier zachte heelmeesters slechts scha-
den."

Na de voorlezing van deze beide Haagsche
Post-knipsels, komt de Ossolie afgevaardigde
heftig op tegen deze onbehoorlijke critiek.

Spreker zegt, dat het zijn bedoeling niet is,
om iets af te dingen op datgene wat de mare-
chaussee heeft gedaan doch wil aantoonen, dat
de modder, die door de pers naar het Ossche
poliüecorps is geworpen, niet gerechtvaardigd
15.

Hoofdagent Keultjes brengt dan ter kennis
van de vergadering, op welke wijze, de Ossche
gemeentepolitie een werkzaam aandeel heeft
gehad in de zuiveringsactie en leest een staatje
voor van werkzaamheden, waaruit blijkt, wat
door de politie van Oss met goed gevolg is af-
gewerkt. Hieruit blijkt, volgens spreker, dat het
uit 10 man bestaande politie-corps, buiten haar
gewone taak, zeer actief werk heeft verricht en
tal van moeilijke problemen heeft opgelost.
De Ossche afgevaardigde betoogt dan verder,

dwat de oplosing van de reeks van misdaden in
Oss in beginsel is geschied door de Ossche ge-
meente-politie. Eenmaal de draad in handen,
zoo zeide spreker, werd deze door den procu-
reur-generaal van het Bossche gerechtshof, die
volgens den afgevaardigde een speciale vriend
van de marechaussee werd genoemd, in handen
gesteld van dit wapen, dat nu gemakkelijk, aan
den draad kon trekken, totdat de kluwen was
afgewikkeld.
Aan bet slot van zijn betoog stelt hoofdagent

Keultjes de vergadering voor, een ulotie aan te
nemen, waarin wordt aangedrogen op een vol-
ledig onderzoek naar de oplossing van de di-
verse misdaden in Oss en naar de beschuldigin-
gen in de pers, waardoor de gemeente-politie
in een onjuist daglicht werd gesteld.

Het doel van deze motie, die onder luiden bij-
val van de geheele vergadering en met alge-
meene stemen, werd aangenomen, beoogt de
volledige rehabi litatie van de Ossche gemeen-
fe-politie en de politie van de omliggende ge-
meenten. '
Het hoofdbestuur van St. Michael zal de aan-

genomen motie nog nader redigeeren, zoodat
publicatie van den inhoud binnen enkele dagen
tegemoet kan worden gezien.

DE OUDE' BRANDSTICHTINGSZAAK
IN OSS.

wij vernamen, dat ook de vierde verdachte
van de op 10 Augustus 1926 te Oss gepleegde
brandstichting in het Huis van Bewaring een
bekentenis had afgelegd; tevens dat door de
verzekeringsmaatschappij beslag is gelegd op
het huis, dat v. E. in plaats van het afgebrande
heeft doen bouwen. -
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gaven, weg te werken. Men begrijpt dat
men hem spoedig in de gaten had, en
hierdoor alleen reeds een groot deel van
zijn schuld Werd bewezen.
Ook als jongen zijnde heeft hij reeds

eenlgen tijd in een z.g. tuchtschool door-
gebracht; het is dus wederom een goede
vangst die men thans gedaan heeft.
Hoewel thans nog niets naders kan

worden vermeld, verwacht men dat
de arrestatte van v, B. nog nadere ont-
hullingen over voorbije jaren zal op-
leveren. ..
Inmiddels blijft men steeds doorgaan

met arresteeren en het einde is thans
nog niet in zicht.---~

IlEILlGSCBENNENDE DIEFSTAL
'I'E OSS OPGEHELDERD.

De dader op verzoek van de
gemeentepolitie van Oss te
Amsterdam gearresteerd, HU
legt een volledigebekentenis af.

Men meldt ons uit 0 s s, d.d. 28.Juli:
Zoowel door de gemeentepolitie van

Oss als door de Brigade der Kon. Mare-
chaussee zijn in den laatsten tijd reeds
meerdere ernstige misdrijven uit de
laatste jaren uit Oss en omgeving tot
opneldering gebracht.
Thans is de gemeentepolitie er in

mogen slagen om den laffen dader van
een heiligschennenden diefstal, op het
.R. K. Kelkhof te Oss gepleegd, te ar-
resteeren. Hoewel het feit nooit rucht-
baar. is geworden, werd in 1932 door den
heer A. S. uit Oss bij de gemeentepolitie
aangifte gedaan, van een ontsteüende
ontdekking, dte hij had opgedaan, toen
hij het R. It. Kerkhof aan den Eiken-
!bQomgaard bezocht, en daar bemerkte
dat een vrij kostbaar kruis was ont-
vreemd van het graf van zijn kind.
Door de gemeentepolitie werd aan-

stonds een intensief onderzoek ingesteld,
doch ondanks alles mocht men er niet
in slagen den laffen dader van dezen
heiligschennenden diefstal te pakken te
krijgen.
'rhans schijnt er echter nader licht in

deze zaak te zijn gekomen, en kreeg de
politie nieuwe aanwijzingen. Deze waren
van zoodanigen aard, dat zij meende
voldoende bewijsmateriaal in handen te
hebben, om de politie te Amsterdam te
verzoeken, tot opspormg en overbren-
ging van een aldaar vertoevenden oud-
Ossenaar, den 21-jarigen C. van B. Spoe-
dig mocht het de Amsterdamsche politie
gelukken dezen verdachte, welke mo-
menteel als steuntrekker te Amsterdam
vertoefde, te arresteeren. waarna hij nog
gisterenavond naar Oss werd overge- I
bracht. •
Op het politiebureau aangekomen, I

werd hij aan een streng verhoor onder-
wörpen en het is hieruit gebleken dat de
aanwïjzmgen waardevol waren, want na
een langdurig verhoor, viel v. B. door de
mand, en bekende ten overstaan van
Inspecteur van Kempen deze heilig-
schennende daad te hebben gepleegd.
Van B., welke eerst sedert korten tijd

uit de gevangenis is ontslagen, was ook
geen onbekende van de politie te Oss. en
moet gerekend worden tot een der jon-
gere bendeleden, die de laatste Iaren de
omgeving onveilig maakte, speciaal was
v. B. betrokken bij de serie diefstallen,
die vooral op het einde van 1932 te Oss
zijn gepleegd.
Hoewel hij meerdere malen zich aan

diefstal schuldig maakte, wist hij steeds
aan de handen van het gerecht te ont-
komen.
Hij werd echter te brutaal, tot dat hij

met eenige zijner kornuiten op neeter-
daad werd betrapt.
In den nacht van 26 op 27 December

1932 bemerkte de heer v d. Lee, alstoen
nachtwacht bU de firma Philips alhier,
dat zich eenige personen toegang had-
den verschaft tot den drankwinkel van
de firma Wagemakers aan de Kruis-
straat. y. d. Lee waarschuwde de bewo-
ners, en zeide hen .een revolver mede
naar beneden te brengen; inmiddels
hadden de engeneode gasten blijkbaar
onraad bemerkt en badden zLi het
hazenpad gekozen; v, d. L., zulks bemer- I
kende, loste eenige waarschuwingsscho-
ten voor de politie in de lucht. De sur-
veilleerende nachtwacht verscheen hier-
op zeer 'spoedig ter plaatse en stelde een
onderzoek in.
Aangezien men het vermoeden had

dat ook v. B. bij dèze kraak 'betrokken
zou zijn geweest, begaf men zich naar
dien" woning. Hier bleek dat v. B. niet
thuis was, zoodat men zekerheid kreeg.
In samenwerking met de Kon. Mare-
chaussée werd toen het onderzoek
voortgezet, en men slaagde er spoedig
in, de daders te vinden en ten huize van
v, L. in het Vierhoekje, alwaar men bezig
was de buit te verdeelen. Deze bestond
uit een bedrag van f 40 aan geld en
diverse flesschen drank, v. B. werd met I

nog een der vermoedelijke daders gear- jl
resteerd en is Iater voor deze inbraak
veroordeeld geworden.
Dat v, B. een geraffineerd jeugdig

bendelid was, mag blijken uit het vol-
gende: Toen hij wederom eens gear-
resteerd werd als verdacht van inbraak,
waarvan men waardevolle vingerafdruk-
ken had, trachtte hU zijn onschuld te
verklaren, door met een mes in zijn
handen te krabben. waardoor hij traebt- J
~ de lijnen, die de handafdrukken weer-----__"...__.~----_... -



GRAFSCHENNIS TE OSS

Verdachte aangehouden

Op verzoek van de gemeentepolitie te Oss
is door de recherche te Amsterdam aldaar
aangehouden de 20-jarige ~. v. B. geboortig
uit Oss, die reeds meermalen met de
justitie in aanraking is geweest wegens be-
rooving en bedreiging met een revolver,
Zaterdagavond is hij te Oss gearriveerd. Hij

wordt er van verdacht in het jaar 1932 op het
~R. K. kerkhof aan den Eikenboomgaard te
Oss van een kindergraf een monument gesto-
len te hebben voorstellende een engel. Na door
de gemeente-politie te Oss te zijn verhoord,
heeft hij een volledige bekentenis afgelegd.
I Hij is gisteren ter beschikking van de
Justitie te 's-Bosch gesteld.
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DE OSSCHEMISDRIJVEN.
Het aantal inbraken en dief-
stallen in 1932te Oss was legio.

Men meldt ons uit Os s dd. 29 Juli:
In ons blad van gisteren maakten wij

reeds melding van het vermoeden;' dat
de arrestatle en bekentenis van den 21-
jarigen C. v. B. nog nadere onthullingen
over voorbije jaren zou opleveren.
En ook daarmede zijn wij wederomniet

voorbarig geweest, want de onthullingen,
welke hiervan het gevolg zijn, zijn uiterst
verrassend te noemen, en het zal on-
tegenzeggelijk nog geruimen tijd in. be-
slag nemen, alvorens de gemeentepoli-
tie, die met de arrestatle van v. B.. een
zeldzame vangst heeft gedaan, er in ge-
slaagd zal zijn, om deze onthullingen in
de finesses te bewerken, maar men .kan
er van verzekerd zijn, alles komt terecht,
en alles krijgt een beurt.

C. v. B. bekende medeplichtig-
heid aan 9 diefstallen in 193:?

De bekentenis van v. B. inzake den hei-
ligschennenden diefstal., waarvan wij
reeds gisteren uitvoerig' melding maak-
ten, is thans gevolgd door een bekente-
nis van nog een achttál andere groote
en mlnder groote diefstallen.
O.m. werd heden door v. B. ten over-

staan van de gemeentepolitie bekend, op
het einde van 1932 een tweetal autoklok-
jes te hebben ontvreemd, alsmede mede-
plichtig te zijn geweest aan het herhaal-
delijk voorkomen van het lichten 'van
muntmeters in het Vierhoekje, waar inen
nooit den rechten dader van te pakken
had kunnen 'krijg~n. Tevens heeft, hij
zich schuldig gemaakt aan diefstal van
pluimvee op het orseleind, en het ont-
vreemden van glazen.en andere voorwer-
pen uit het pavilloen van het Gem.
Sportpark op den Berchemschenweg, al-
waar eveneens verbalen van waren op-
gemaakt, doch geen arrestatles voor kon-
<len verricht.

De inbraak bij de firma Meijs--
Wolf op den Heuvel. '

In den nacht van Vrijda_gop iater<iàg
14 op 15 October 1932, werd een brutale
inbraak gepleegd in het ,Centrum van
de stad.
Bij den boekhandel firma Meijs op

den fleuvel, bewoond door den heer van
Hal, waren dien nacht eenige personen
aan de aèhterzljde de woning binnenge-
drongen, en hadden een aantal postze-
gels- en een bedrag aan geld ontvreemd.

's-Morgens deden de .bewoners hiervan
aangifte bij de gemeentepolitie welke on-
middellijk een onderzoek instelde, doch er
niet in mocht slagen de daders te pakken
te krijgen. Door de bekentenis van V. B.
is ook deze inbraak opgehelderd. .

Bet bezoek'aan het' Tramstation ..
Van B. bekende tevens de dader te z.ijn

geweest van den in den .nacht, van 16
Augustus gepleegden diefstal in het kan-
toor van het Tramstation-alhier, alwaar
hij slechts een klein bedrag aan geld
vond. Ook deze inbraak; behoorde tot op
hoeden tot de serie onopgehelderde dief-
stallen. '

De Inbraak 'bij den heer
Van Rossum. . .

Tijdens afwezigheid der bewoners werd
op den avond van' 31 Augustils 1932',een
brutale inbraak gepleegd ten huize 'van
den heer Van R. aan de Molenstraat. '
Dat de dieven wisten hier tijd genoeg

te hebben, bleek wel uit het feit dat later
kwam vast te staan dat men zelfs eenige
flesschen bier had leeggedronken en alle
kasten en laden had gefarceerd; zelfs de
matrassen wáren uit de' bedden geno-
men. '
Daar echter het voornaamste j,uist dien

dag in veiliger haven was 'gebracht be-
•stond de buit slechts uit 'een: gouden ring
van den heer R. Voorzichtigheidshalve
had men de deur aan de binnimzijde ge-
grendeld, zoodat later de eigenaar nog
niet zonder meer binnen kon komen.
Ook deze inbraak is eerst thans opge-

helderd, kunnen worden. " '
I

, . Nieuwe -arrestaties., I
Naar aanleiding van de bekentenissen

van v, B. ging de 'gemeentepolitie heden; ,
middag over tot arrestatle van den 29-
jarigen C. U., thans, werkzaam in de.
werkverschaffing -te Oss, welke er van ~
verdacht werd' medeplichtig te' zijn aan I
een groet aantal diefstallen te' Oss ge- I
pleegd. ,. .'., I

Een arrestant bekent 35, inbraken I'
en diefstallen.

Men meldt ons nog nader uit 0 s s:
Met de arrestatle van C. U. is men er

in mogen slagen den record-mbreker
van allen" die, tot heden gearresteerd
zijn, achter slot en grendel te zetten. I
U. viel al zeer spoedig door, de .mand,

en toen hLi eenmaal bezig was met het
afleggen van bekentenissen, bleek hier-
aan geen einde' te komen. Men telde
reeds tot 20 ja; zelfs tot 30 en nog was hij
er niet; toen hij èr 35, bekend had,
scheen hij voldaan te zLin., ' ,_
Deze diefstallen kunnen .thans in het,

~belang.van het onderzoek, dat nog in
vollen gang is, en dat ontegenzeggelijk
nog meerdere arrestatles tot gevolg' zal
hebben, nog niet in de finesses worden
medegedeeld. ,
, Het is inmiddels wel vast komen te
staan, dat deze inbraken en diefstallen
van den meest, uiteenloopenden aard
zijn geweest, o.m. zijn hierbij begrepen
die van kippen, ganzen, konijnen, var-
kens etc.
Tevens heeft hij onder de meer gewo-

ne diefstallen, die verstaan kunnen wor-
den onder de Zog... kraakjes" bekend den
in 1932 gepleegden diefstal in de
parochte-schelen van de parochie van
het H. Hart in den Vlashoek te Oss, een
kraak te Heesch, alsmede den diefstal
van een geweer en een horloge gepleegd
Inde Ossche heide. .

Nog een arrestatie.
Weder als gevolg van deze bekentenis

werd gisterenavond nog gearresteerd
een zekere van L. te Oss, die er eveneens
van verdacht werd zich te hebben schul-
dig gemaakt 'aan divèrse diefstallen en
Inbraken, '
Na op h~oitiebureau te zijn ver-

hoord,' 'be e ook van L. meerdere
malen zoowel met den gearresteerde van
B. als U. diverse kraakjes te hebben ge-
pleegd'; ,
Het onderzoek is, zooals gemeld, nog

in 'vollen gang en wordt met onver-
moeide kracht en ijver'voortgezet. zoo-
dat nog: steeds meerdere arrestaties en
onthullingen kunnen worden verwacht.
, Inmiddels is het wederom een schit-
terend succes voor de gemeente-politie,
.die er In is mogen slagen. hier eenigè,
hoewel mlnder bekende, doch zeer voor-
name 'leden van de Ossche misdadigers-
bende te arresteeren. ZLizullen allen ter
besèhlkklngvan den Officier van Justiti
te 's-Hertogenbosch worden gesteld.



Izijner moeder verkort hebben, grond te bevat-
ten en is bet daarom verklaarbaar, dat de maré-
chaussée tijdens het onderzoek geen naden;
inlichtingen kunnen verstrekken. Mochten die
verschrikkelijke geruchten waar zijn, zal de ge-
rechte straf hem niet ontgaan. Voorshands

I'~:'~:::::t::;'d;::'~:~che
\

misdrjjven.
Naar men ons mededeelt zal door de Ar-

rondissements-Rechtbank te Den Bosch in
de- maand October a.s, een aan vang wor-
den gemaakt met de berechting van de ver-
schillende misdrijven der Ossche onderwe-
reld die den laatsten tijd aan het licht
gekomen zijn.

Nog,weét:' een nieuwe
arr-estatie.

t'{;i'St~renmorge~ ,w'êrd door d~ Kon. ~Iar. DE JONGE SOEP VANUIT DE STRAF.
allher zwaar 'geboeld .0pgct~l"acht J: d. N. Naar I. c.' c

men veronderstelde hield dit vcrband met eene I GEVANGENIS IN VOORARREST.
brandstfchting in 19~5, waarbij de moeder van " ,
dezen arrestant Om hel levcn kwam.... A. J. H., 23 [aar, landbouwer te Oss, wiens..In den loop van den d;}g w~rel1. ec!-dt';~·,ge~?, straftijd eindigde ~ hij onderging 1 jaar gevan-
bIjzonderheden over .deze) a.rrestahe te verkrjj- aeuisstraf wezens drankdiefstal in de 'strafze-
gen, omtrent hetbnandgevalvan 1925clazen wij; ~al1"'enis te B~da '-'-' is thansInsesloten in het

In; den avond -van 20);ept. 192.5 brandde de Hui~ van Bewaring te Den Bosch"krachtens een
woning van, wed. J. NIJS aan 1engenaarspad tegen hem verelend bevel van bewaring van den
tot-.den grond toe af. Doordat de vlammenzee hechter-Commissaris te Den Bosch ter zake ver-
zich zeer snel uitbreiddè was van redding geen schillende diefstallen. ' . '
splf,ake. Het geheele huisraad en ook een paar ,
getten, en eel1 kalf, kwamen in de vlammen 0111.' _ c·'" '.' ' ••.• '

Het meest betrcurenswaar digë was echter dat OSSCHENAREN NAAR MAASTRICHT
ook de-werk-de Nijs levènd' verbrandde. OVERGEBRACHT " '

De buren hebben alles in het werk gesteld ' •
om deze laatste uit -haar gevaarlijke positie te '
redden, hetgéen bijna gelukt was toen zij juist De .Osschenaren va~ Orsouw,' Bloemers, Bo-
onder een gedeelte van het brandende dak be- gaert en Verstegen die worden verdacht van
dolven werd. Gehéel verkoold 'werd zij daaron- -den roofmoord. op de weduwe .Hartsman te
der uitgehaald en, haar lijk weggevoerd. De in-' .Hoensbroek 12 Jaren ge.leden gepleegd, zijn he-
wonende kostgangers .konden evenmin, iets red- denm?rg~n naar Maastr-icht .ove.rl?ebr.ach~ en. t.er
den en ver-lor-en letterlijk alles, .daar .zij niet beschikking gesteld van den of'Iicier van ·lusht~e.
verzekerd .waren. De brandweer kwam niet op-' Of~~hoon de verdach~~n c~n hardnek~~g. stil-
dagen, die trouwens weinig uitgericht ~ou kUIl-I zWIJ,gen bewaarden, z~Jn rneuwe ,a.anwlJZll1g~~
nen hebben, daarhet vuur te -snel ,om ZIch heen I ontv angenl zoodat ,d~ kans bestaat dat deze mIS
greep. Oorzaak bleef onbekend: het slachtotter .daad zal worden opgehelderd.
was ruim 60 jaar. '. -

Later bleek. toen dat .de brandweer wel, ter
plaatse was, .doch bij. gebrek àan' water niet vol-
doende kon ingrijpen. W£1 was .docr-Iiet omha-
len van muren enz. getracht den bouw op zijn
haard te beperken, wat ook gelukte. Ook het
lijk der zoo ongelukkig om het leven gekomen
vrouw was door : de brandweer opgeborgen en
vervoerd. .

Er loopen geruchten <fat destijds _reeds de
zoon, die than's ~ean;esteerd is, genoemd werd
als de brandstichter. DH schijnt evenwel niet
zog te zijn, want hij Ïs toeri niets elms gearres-
teerd, laat staan veroordeeld. Wel schijnen de
geruchten als zou hij toen opzettelijk .het Ieven



EEN ROOFOVERVAL IN 1933
OPGEHELDERD?

Wederom 2 arrestaties.
/Men meldt ons uit 0 s s, d.d. 30 Juli:
Door doe gemeentepolitie alhier zijn

thans wederom twee nieuwe arresta-
ties verricht, welke verband schijnen
te houden met een in 1933 gepleegden
roofoverval op den Berchemsehen weg
te Oss.

Op Zaterdag 23 December 1933 heb- I
ben een drietal gemaskerde personen
getracht een goeden slag te slaan.
In den vooravond te circa 6 uur

drongen zij aan de achterzijde de wo-
ning binnen van en bewoond door het
bejaarde echtpaar L. van Berkel, waar-
van men Wist dat zij er warmpjes bij
zaten.
Bij hun binnenkomst was alleen de

70-jarige vrouw in de keuken, welke
aanstonds werd vastgegrepen en ver-
hinderd om hulp te roepen. Op het
zelfde oogenblik kwam echter ook van
B. van achteren naar binnen, doch ook
dezen werd geen kans gegeven om hulp
te gaan roepen en werd aanstonds ge- I
grepen, zoodat twee van de drie I

gemaskerde personen de beide oudjes,
die zich nog kranig weerden, in bedwang
moesten houden, terwijl de derde op
rooftocht uitging.

Men scheen de situatie zeer goed te
kennen, want hij liep rechtstreeks op
de kachel toe, waaronder de oudjes
gewoon waren hun spaarduitjes te
bewaren. De kachel werd omver ge-
stoeten, doch' het geld was weg, want
alsof het zoo moest zijn, juist twee
dagen te voren had' men het geld naar
de spaarbank gebracht, daar men schrik
had gekregen voor inbraak.
Op het gerucht kwam de boer van v.

B., die naast hem woont, toeloopen. De
onverlaten, bemerkende dat zij ont-
dekt waren sloegen hier op de vlucht,
en werden nog achtervolgd door van B.
en eenige buren. Dit bemerkende losten
zij op hun achtervolgers eenige schoten, 1
welke hierdoor hun achtervolging
moesten staken. ,
Aangifte bij de gemeente-politie ge-

schiedde, welke aanstonds een onder-
zoek instelde, doch arrestatie konden
niet worden verricht.
Thans schijnt ook in dezen overval

nieuw licht te zijn gekomen, en werd
op verzoek van de gemeente-politie van
uit de strafgevangenis te Breda naar
Oss overgebracht de Ossenaar F. U.,
terwijl te Maastricht werd gearresteerd
en eveneens op transport naar Oss ge-
steld v. d. O. Beiden werden aan een
streng verhoor onderworpen. doch i>lij-,
ven tot op heden hardnekkig ontkennen
schuldig te zijn aan het hen te laste
gelegde. ::J
Het onderzoek wordt met kracht

voortgezet.

OSSCHE BENDE EN HAAR
AANHANG.

Weer dertien verdachten zullen morgen
terecht staan.

Na een pauze van enkele weken zal de
arrondissements-rechtbank te 's Hertogen-
bosch Donderdag a.s. de berechting van de
misdrijven der Ossche bende en haar aan-
hang voortzetten. Dertien verdachten zullen
ich dien dag te verantwoorden hebben o.a.
~egens diefstallen met geweldple~ng: brand-
stichting, uitlokking van brandstichting, op-
lichting enz.

I

___ ~ __ (J'''?? -13.s
IDE DAGELIJKSCHE

BEKENTENIS.

Ossenaar vertelt zijn misdrijvén.
Ten overstaan van de gemeente-politie te

Oss heeft heden de 32-jarige J. de B., die
Zaterdagmiddag naar aanleiding vall de be-
kentenis, afgelegd door den reeds eerder ge-
arresteerden J. B., in bewaring werd gesteld,

I een bekeu'tenis afgelegd. Hij gaf o.m. toe VOOL

eenige jaren in samenwerking met den reeds
gearresteerden N. S. een inbraak te hebben
gepleegd bij den heer Hes in de Kazernestraat
te Oss, waar een bedrag van circa 800 gulden
werd ontvreemd. Eveneens heeft hij bekend
alleen een inbraak te hebben gepleegd bij L.
van Beule aan den Berghemsche weg te Oss,
waar een bedrag van honderd gulden is mede-
genomen. O.ok legde hij een bekentenis af in I
zake een diefstal, in Januari van dit jaar ge- I
pleegd bij den heer Jansen on d,m Hp.lIvel te I
Oss. I

OSiSIENAlO~;:N ll'IJAAR HUENSBROEK
OVERGEIBRACHT.

Zooals we in het ochtendblad meldden, zijn
door de brigade van de Kon. marechaussee te
Hoensbroek te Oss de arbeiders v. O. en B.
aangehouden en naar Hoensbroek overge-
bracht.
Naar wij vernemen, zou deze aanhouding in I

verband staan met. een moord te Hoensbroek
op vrouw H. aldaar tien jaren geleden ge-
pleegd.
Het onderzoek wordt voortgezet.

OSSENAARS OP VRIJE' VOETEN.
Enkele dagen geleden berichtten wij, dat in

verband met een moord, die op St. Nicelaas-
avond 1925 te Oss is gepleegd, door de ge-
meentepolitie verschillende personen waren
aangehouden.
De meesten hunner zijn intusschen na ver-

.hoor op vrij~ voeten gesteld. Thans worden
alleen nog zekere W. en van E. :in hechtenis
gehouden. '

WEER TWEE OSSENAREN
çEARRESTEERD.

Op transport gesteld naar Hoensbroek.

De Koninklijke marechaussée van de
brigade Hoensbroek heeft gisterenmiddag te
Oss gearresteerd de arbeiders van O. en B.,
beiden wonende te Oss en ongev. 35 j. oud.
Zij werden reeds direct op transport naar

, Hoensbroek gesteld, waar zij aan een streng
verhoor zijn onderworpen.
In verband met het onderzoek achtte men

het nog niet gewenscht, hieromtrent nadere
inlichtingen te verstrekken.



Oude _roofovervallen bekend.

NIEUWE ONTHULLINGEN
TE OSS.

Door de gemeente-politie te Eindhovenwerd
op verzoek van de gemeenté-poütie te Oss,I aldaar gearresteerd en op transport gesteld
naar Oss, de oud-Oasenaar A. v, Sch.
Bij een verhoor, <laf ,hem op het politie-

bureau te Oss Werd afgenomen,_bekende hij
e.m, betrokken te zijn geweest bij den overval
met geweldpleging op den 60-jarigen varkens-
koopman G. van Hinthum -tn den nacht van
1 .op 2 Novêmber 1924waar-bij drie schoten
werden gelost, waarvan een van Hinthum in
den rug trof. Voor dit feit heeft reeds P. van G.
uit Oss; zes jaar gevangenisstraf ondergaan.
Ook toentertijd werd van Sch. gearresteerd,
<lochwegens gebrek aan bev.rijsop vrije voeten
gesteld.
,Verder verklaarde van Sch. medeplichtig
te zijn geweest aan den in 1927 gepleegden
roofoverval op Huysmans in de beide te Oss,
die werd mishandeld en van een bedrag aan
geld een.een jachtgeweer werd beroofd.
Van Seh. zal op transport naar Den Bosch

-worden .gesteïd,



DE ZlJIVERING VAN U~~. WEER EEN ARR.E~TATl.t... . I
§ Door de Kon. Marechaussee werd zitter-l

dagvond op de kazerne ontboden de 38-jarigc
kippenkoopman M. van den E. wonende op den
Berchemsehenweg. Daar moest hij vernemen,
dat hij ervan verdacht werd de leden van het
Ossch e millieu inlichtingen te hebben verstrekt
o.m. hen een tip te hebben gegeven tot het ple-
gen van een overval op den landbouwer Geven
te Deurne, waarvoor zooals men weet Piet delBie en de Ceel in Roermond hebben terecht ge-
, staan.

l Na hunne vrijspraak hebben zij thans een vol-
ledige bekentenis afgelegd.

Het st aat vrijwel vast, dat van den E. die ge-
regeld van Geven te Deurne bezocht hen de
plaats heeft geduid, waar deze het geld bewaar-
de. Hij blijf't evenwel nog steeds ontkennen,
doch aangezien men over voldoende aanwijzin-
gen beschik-i zal hij op transport naar 's-Her-
togcnbosch worden gesteld ten einde aldaar
voor den officier van Justitie te worden ge-
leid.

WEER TWEE ARRESTATIES.

In verband met roofoverval 111

1933 gepleegd.

Door de gemeente-politie van Oss is gtste-
ren meer licht gebracht in den' op den
avond van 23 December 1933 gepleegden roof-
overval op het bejaarde echtpaar van Berkel,
aan den Berghemscheweg te Oss.

Op dien avond drong een drietal gemasker-
de mannen aan de achterzijde de woning bin-
nen, waarbij door twee van hen de oudjes in
bedwang werden gehouden, terwijl de derde
op rooftocht uitging. Na alles doorzocht te
hebben moest men, daar hulp uit den omtrek
kwam opdagen, de vlucht nemen. De spaar-
duitjes, waarop men het gemunt had, waren
juist twee dagen tevoren naar de spaarbank
gebracht. De broer van Van B., die naast hem I
woonde en het onraad b.emerkte, achtervolgde
met eenige buren de onverlaten. Deze losten
hierop enkele schoten, zoodat de achtervol-
gers hun pogingen om de inbrekers te vatten,
moesten opgeven.
De gemeente-politie, welke toen een onder-

I zoek instelde, mocht er niet in slagen de da-
: ders te arresteeren.

In verband met dezen roofoverval zijn thans
gearresteerd, en naar Oss, overgebracht een
zekere Van U. uit de strafgevangenis te Breda I

en Van der 0., momenteel woonachtig te
Maastracht. beiden Ossenaren.
Zij zijn aan. een streng verhoor onderworpen,

doch blijven hardnekkig ontkennen.

DE DIKKE TOON DE SOEP NAAR
VEGHEL OVERGEBRACHT.

Een nieuwe arrestatie.

In verband met nog niet opgehelderde mis-
drijven in Veghel en omgeving heeft de mare-
chaussee in samenwerking met de gemeente-
politie van Veghel, A. H. uit Oss "den dikken
Toon de Soep" uit het Huis van Bewaring ge-
Jicht en _op transport naar Veghel gesteld voor
confrontafie en onderzoek.

Door de' gemeentepolitie van Oss werd nog
aangehouden vrouw v. R. v, d. E. die in 1934
brand heeft gesticht. Bij het eerste onderzoek
had deze vrouwontkend, maar er kwamen nieu-
we aanwijzingen tegen haar, die tot de arrestatle
leidden. Zij heeft thans een bekentenis afgelegd
en wordt ter beschikking van de justitie gesteld.

KEEKE DEN BAMBOES
OP VRIJE VOETEN.

Naar wij vernemen is vrouw v. R.-v. d. E.,
bijgenaamd "Keeke den bamboes" uit Oss, die
zooals men weet werd gearresteerd, op vrije
voeten gesteld, niet omdat ze onschuldig is,
doch ter wille van .le zeven kinderen waarvan
zij de moeder is.DE OSSCHE ARRESTATIES HOUDEN

AAN.

"Slappe Toon de Soep" verdacht van
medeplichtigheid aan inbraak.

Door de Koninklijke marechaussee te Oss'
, is hedenmorgen overgegaan tot de arrestatie
van A. van der W., bijgenaamd de "Slappe
Toon de Soep", als verdacht van medeplichtig-
heid aan een geruimen tijd geleden te Oss
gepleegde inbraak. Hangende het onderzoek
konden hierover nog geen nadere inlichtingen
worden verstrekt.



DE OSSCHE ONDERWERELD.
Naar men ons mededeelt zitten thans

reeds 31 personen van de ossene onder-
wereld in het huis van bewaring te
's-Hertogenbosch in voorarrest, Er wor-
den er nog meer verwacht.
Men seint ons uit 0 s s d.d. 20 Juli:
Nadat reeds Dinsdag zekere T. van B.

had bekend medeplichtig te zijn ge-
weest aan de brandstichting, welke in
den nacht van 10 op 11 Aug. 1926 op
Spitsbergen te Oss was gepleegd, bij wel-
ken brand een vrouwen drie kinderen
het leven verloren, i's naar, aanleiding
van deze bekentenis Woensdagnacht de
eigenaar van de woning H. v. E., bij-
genaàmd Driek van R., gearresteerd.
Tevens Werd' verdacht van mede-

plichtigheid aan deze brandstichting
aangehouden G. van G. Na: ononderbro-
ken te zijn verhoord heeft H. van E.
tenslotte gisteravond bekend aan de
beide medeplichtigen van G. en B., als-
mede aan den reeds vroeger gearres-
teerde N. van G. opdracht te hebben,
gegeven zijn woning in den bewusten
nacht in brand te steken. Hedenmor-
gen heeft ook de verdachte G. van G.
bekend met T. van B. den brand te
..lebben gesticht.
Tot heden hebben derhalve drie van

de 4 verdachten een bekentenis afge-
legd. De vierde verdachte N. v. G. heeft
~~ op heden geen bekentenis afgelegd.
HIJ zou een ondergeschikte rol bij dezen
brand hebben gespeeld. Naar verluidt
zou hij als tusschenpersoon hebben ge-
fungeerd tusschen den opdrachtgever
van E. en de beide brandstichters. __j

NIEUWE BEKENTENISSEN TE OSS.
Men meldt ons uit 0 s s, d.d. 1 Aug.:
Vandaag heeft de gemeentepolitie

alweer nieuwe successen te boeken. He-
denmiddag W3!S uit Amsterdam naar
Oss overgebracht zekere L., als ver-
dacht van verscntllende diefstaLlen in
combmat.Ie met anderen, die reeds be-
kend hebben. oos L. legde op het
politieburea u alhier een volledige be-
kentenis af.
, Nog werd vandaag gehoord J. v. B.,
gedetineerd, die na een langdurig ver-
boor bij de gemeentepolitie eveneens
een volledtge bekentenis aflegde. Hij is
betrokken gewees1'en medeplichtig aan
verschülende diefstallen, o.m. den
spek- en vleeschdiefstal bij slager Jan-
sen in de vternoekstraat. Bovendien
heeft hij belangrijke aanwijzmgen ge-
geven, waardoor o.a. heden een revolver

Lin beslag is genomen kunnen worden.

ROOF-OVERVAL OP EEN
WINKELIER.

Weer een Ossche bekentenis.
De Woensdag j.l. door de Kon. Marechaus-

s~e te Oss gearresteerde Bl., als verdacht van t
medeplichtigheid aan een op den morgen van,
2 ~ovember 1930.gepl~egden. roofoverval, ten
huize van den winkelier KUIpers in het ge-'
hucht Zevenbergen, onder de gemeente Oss,
waarbij een bedrag van f 1000 werd buit ge-
maakt, heeft gisterenmiddag voor de Kon.
marechaussee te Oss een volledige bekentenis
afgelegd. I
De andere gearresteerde verdachte F. de R.

b_I.ijftt~t op he,den hardnekkig ontkennen. Ziji
znn belden naar Huis van Bewaring te Den '
Bosch overgebracht. .

Provinciaal Nieuws.
EEN PRACHTIG SUCCES

:VOOR DE OSSCHE GEMEENTEPOLITIE.
Drie van de vier verdachten
bekennen de brandstichting
van 1926.

Men seint ons uit 0 ss, d.d. 20 Juli:
Gisteravond heeft de 57-jarige H:Y. E.,

bijgenaamd "Driek van Reiniere" die
Woensdagnacht door de gemeentepolitie
werd gearresteerd als verdacht van
medeplichtigheid aan de in den nacht
van 10 op 11 Aug. 1926 gepleegde brand-
stichting op Spitsbergen te Oss na onaf-
gebroken dag en nacht te zijn verhoord,
tenslotte een volledige bekentenis afge-
legd. Hij bekende o.m. aan de drie
andere verdachten, N. v. G., Th. v. B. en
G. v. G. opdracht te hebben gegeven in
den nacht van 10 op 11 Aug. 1926 zijn
huis op Spitsbergen in brand te steken,
waarbij de huisvrouw van Van Zantvoort
die het huis bewoonde met drie harer
jeugdige kinderen in de vlammen om-
kwam. Als belooning hiervoor zou hij de
medeplichtigen f 100 hebben geschonken. I

Had de gemeentepolitie door deze be-
langrijke bekentenis reeds een schitte- '
rend succes mogen boeken, hedenmorgen
werd dat nag vergroot, doordat na een
langdurig verhoor ook de derde ver-
dachte G. v. G. in snikken uitbrak en
volledig bekende medeplichtig te zijn
aan deze hemeltergende brandstichting.
Hij zou met v. B. den brand hebben
gesticht, terwijl de vierde verdachte
1'\. v. G., die nog steeds geen bekentenis
heeft afgelegd, slechts werkzaam zou zijn
geweest als tusschenpersoon.
De gemeentepolitie is er dus in mogen

slagen een der gruwzaamste misdrijven
van Oss tot ophelderlng te brengen.



DE M1SDAD'ENTE OSS.
Door de gemeentepolitie uit Oss-werd

voor den heer Officier van Justitie al-
,hier geleid: Th. G. v. B., 32 jaar, arbei-
der te Oss, verdacht van brandstich-
ting gepleegd te Oss in den nacht van
10 op 11 Aug. 1926 waarbij e€n vrouw
en hare 3 kinderen zijn verbrand. Na.
door den Rechter-Commissaris te zijn
gehoord werd hij ingeslo,t,en,'in hetl
Huis van Bewaring. ,
Door de marechaussées uit Oss wer-

den voor den heer Officier van Justitie
alhier geleid W. A. B., 29 jaar, schilder
te Oss en F. de R., 30 jaar, landbouwer
te Oss, beiden als verdacht van den
roofoverval gepleegd op 2 Nov. 1930 op
J. Kuipers te Zevenbergen, gemeente
Oss.
Na door den Rechter-Commissaris te

zijn gehaO,rd, werden beiden' ingesloten ~
in het Huis van Bewaring.,' l

DE OSSCHE BAND
ZONDER EINDE.

" .
'DE ARRESTATIES TE OSS.

Men meldt ons uit '0 s s d.d. 2 Aug.:
Naar aanleiding van afgelegde beken-

tenissen van reeds eerder gearresteerden,
werd, vandaag door de gemeentepolitie
overgegaan tot arrestatle van Th. v.d, W
Na aan een langdurig verhoor .te zijn i
onderworpen, bekende v. d. W. mede-
plichtig' te zijn aan' een door anderen ge-
pleegden ~ippendi~fstal. welke kippen hij
als heler m bewarmg had genomen.
,Nadat, hij deze bekentenis had afge-

legd, werd hij wederom' op vrije voeten
gesteld.
Eveneens: werd door de gemeente-

politie nog gearresteerd J. B.
In verband met het onderzoek, .kan

thans omtrent deze laatste arrestatie,nog
niets 'naders worden gemeld.

De oud-Ossenaar L.,' die geruimen
'tijd in Amsterdam woonde, en die zich-
zelf enkele, dagen geleden bij de politie
heeft aangegeven, is., na .verhoor door
den Officier van Justitie te Den Bosch
op vrije voeten gesteld. .'
In tègenstellmg . met berichten in

andere bladen, die van L. een "berucht
type" maakten, is tijde,ns het verhoor
gebleken, dat L. slechts in verwijderd'
verband stond met' enkele kleine dief-
stallen in de omgeving van' Oss ge-
pleegd. 'Mede omdat L. zichzelf geheel
vrijwillig is komen aanmelden, achtte de
Officier geen termen aánwéatg, om L.
in arrest te houden en heeft hij hem

, vrijgelaten.

I Weer tientallen inbraken en dief-I stallen opgehelderd.
i De Zaterdagmiddag te Amsterdam op ver-
~ zoek van de gemeente-politie te Oss ge-

l
,arresteerde oud-Ossenaar de 21-jarige ,C. va~
B., die Zaterdagavond een bekentems af-
legde, dat hij in 1932 op het R.K. kerkhof

j
' te Oss grafschennis had gepleegd, heeft gis-
terenmiddag bel,end, nog aan een serie in-
braken en diefstallen, voornamelijk in het

\ najaar van 1932 gepleegd, medeplichtig te
zijn geweest.
O.m. heeft hij medegedeeld, deel te hebben

genomen aan een in den nacht van 16 Augus-
tus 1932 gepleegden diefstal in het tram-
kantoor te Oss, waar een klein bedrag aan
geld werd ontvreemd, Voorts aan een in den
nacht van 14 op 15 October 1932 gepleegde
inbraak bij den boekhandel der firma Heys
Wolf op den Heuvel te Oss en aan een ten
huize van den heer van Rossum aan de Mo- I
lenstraat te Oss.
Verder heeft van B. bekend, medeplichtig J

te zijn geweest aan tal van kleinere inbraken.
Verder heeft van B. bekend, medeplichtig

te zijn geweest aan tal van kleinere inbra-

. ke~'aar aanleiding van deze bekentenissen' is I
gisteren door de gemeente-politie te Oss de '
29-jarige U., aldaar wonende, gearresteerd.!
Hoewel van het verhoor, dat hem nog des I

middags is afgenomen, nog geen bijzonder-
heden konden worden medegedeeld, vernamen I

I wij toch, dat hij een bekentenis zou hebben
afgelegd, van meer dan twinig diefstallen en
inbraken.
Vermoedelijk zullen nog meer arrestatles

volgen.
Nog een orrestatie.

In verband met de bekentenissen van U.
vernemen wij nog nader, dat de man niet
mlnder dan 35 inbraken pleegde, waarvan vele'
kippen- of konijnendiefstallen, maar ook groo-

t tere inbraken.
I Naar aanleiding hiervan is nog zekere Van

uit Oss gearresteerd, die bij zijn verhoor
kende van B. en U. te hebben geassisteerd
hun diefstallen. Ook hij is ingesloten.



Weer een arr-estatie door
de Gemeente-politie.

Inbraak bij den slager Janssen, tot
klaarheid gebracht.

den speurhond van den rijksveldwachter Wens
uit Heesch een uitgebreid onderzoek in, het-
welk leidde tot de arrestatie van een tweetal
personen. Enkele dagen nadien moesten deze
echter wegens gebrek aan bewijs op vrije voeten
worden gesteld.
Thans heeft Dotje van Berne bekend zich

aan dezen inbraak te hebben schuldig gemaakt
er. noemde hij als zijn medeplichtige zijn
broer Koos. Alhoewel Koos, die reeds voor an-
dere misdrijven in arrest zit, aan een streng
verhoor werd onderworpen, legde hij geen be-
kentenis af.
Opnieuw befeekent de opheldering van dezen

inbraak een groot succes voor onze gemeente-
politie. Nog onderzoekt zij tal van andere oude
zaken en de mogelijkheid is niet uitgesloten, dat
ook die nog tot, klaarheid zullen worden ge~
bracht.

I Nieuwe misdrijven door de
I 1° • t' gemeente-po rtie to

klaarheid gebracht.
§ In ons Dinsdagnummer hebben wij nog

kunnen mededeelen dat. Dotje van Berne ten
overstaan van inspecteur Van Kempen een v.ol-
ledige bekentenis had af'gelegd inzake den 111-
braak bij den ouden Timmerrnàns in de Mikkel-
donksche straat te Oss' Hij blijkt echter nog
meer te hebben bekend o.m, den brutalen in-
braak welke op 15 October 1934 bij den melenaar
Van der Zwalum op de Kruisstraat was ge-
pleegd. Zooals men zich misschien nog herinne-
ren zal werden tijdens de missiedagen die van 3
tot 13 October werden gehouden meerdere in-
braken gepleegd. Toen de heer Van der Zwalum
met zijn huishoudster zich op 15 October tegen
7 uur naar een der kerken had begeven slopen
dieven, door uitsnijding van een raam aan de
achterzijde de woning binnen en grendelden.
allereerst de voordeur zoodat de heer v. d. Zw.
in geen geval zou binnen kunnen, als hij onver-
wachts zou thuis komen. De achterdeur .werd
open gezet zoodat zij bij gevaar direct konden
ontsnappen.
Hierna doorzochten de dieven het ge-

heele huis en vonden, ten slotte een bedrag van
circa 70 gulden alsmede een groot aantal rente-
en postzegels en de gouden sieraden van de
huishoudster, die zij alle buit maakten. Toen
de heer Van der Zw. thuis kwam overzag hij
dra wat er tijdens zijn afwezigheid was geschied
en stelde hij onmiddellijk de gemeentepolitie
'van het voorgevallene in kennis Deze stelde

Iaanstonds onder leiding van burgemeester
Ploegmakers en met behulp van den beroem-

§ Met onverminderde kracht zet de gemeen-
tepolitie het onderzoek naar de vele nog onop-
gehelderde misdrijven voort. En met succes!!
, Wederom is door haar een inbraak van 1934
tot klaarheid gebracht ..

In den nacht van 4 op 5 Februari 1934 dron-
gen enkele personen de woning binnen van den
slager H. Janssen in de Vierhoekstraat. Na een
speurtocht door het huis slopen zij achter in de
slachterij binnen waar zij een groote partij
vleesch en spek - circa 600 pond - aantrof-
fen. Deze werd meegenomen en gebracht naar
de woning van W. in het Vierhoekje en aldaar

I in de w.e. geborgen. .'
Des morgens geschiedde aangifte bi' de ge-

meentepolitie en onmiddellijk volgde een uit-
gebreid onderzoek onder persoonlijke Ielding
van Inspecteur van Kempen. De Rijksveldwach-
ters Wens uit Heesch was eveneens zeer spoe-
dig met zijn befaamden speurhond. ter plaatse.
De hond volgde een spoor door de omliggende
landerijen en kwam terecht, in het Vierhoekie,
De gemeentepolitie verrichtte op verschillen-

de plaatsen huiszoekingen.

Bij W. trof men het gestolen vleesch en
spek aan en, werd het in beslag genomen,
terwijl W. naar het politiebureau werd over-
gebracht. In den namiddag arresteerde men
nog J. v, B. uit hel Vierhoek]e, R., en de
Gebr. v. D.
Na enkele dagen moesten 4 der verdachten

op vrije voeten worden. gesteld, terwijl W.
naar Den Bos-ch werd overgebracht.

Zooals wij vorige week reeds meldden, werd
.Dotje van Berne gearresteerd en legde hij een
volledige bekentenis af. Naast de andere dool"
hem gepleegde misdrijven, verklaarde hij ook
schuldig te zijn aan dit mlsdrijf,

Als zijn medeplichtigen wees hij aan H.
Reijnders, die reeds vroeger voor dit feit was
gearresteerd, zijn broer J. van Berne, die
voor een kippendiefstal in Nistelrode in ar-
rest zit, en Weijgergans die destijds door de
Rechtbank was vrijgesproken. (Alhoewel
thans uit bekentenissen van anderen zijn me-
deplichtigheid vaststaat).

I Het gevolg van deze bekentenis is geweest
dat hedennacht door de gemeentepolitie van zijn
bed werd gelicht H. Reijnders.

Alhoewel hij aanvankelijk het hem ten las-
te gelegde ontkende, legde hij ten sloUe ten
overstaan van Inspecteur van Kempen een
volledige bekentenis af. Hij zal ter beschik-
king van den Officier van Justitie worden
gesteld.

Dit beteekent opnieuween groot succes voor
de gemeentepolitie.
Nog meerdere misdrijven zijn bij hun in on-

derzoek en het laat zich aanzien dat ook daarin
spoedig klaarheid zal komen.

NOG EEN ARREST ATlE.

§ Door de Kon. Marechaussée werd gisteren-
morgen gearresteerd en zwaar geboeid naar de
Kazerne overgebracht zekere J. de N. wonende
aan hetTeugenaarspad. Het verluidt dat deze
arrestatie verband houdt met een oud brand-
stichtingsgeval waar hij een persoon om het le-
ven is gekomen.

Mededeelingen worden hieromtrent van of..
ficieele zijde nog niet verstrekt.



REEKS ARRESTATIES
HOUDT AAN.

Steeds meer Ossenaren achter
slot en grendel.

We hebben gemeld, dat de Ossche politie
Vrijdag zekeren B. had gearresteerd. Thans
vernemen we, dat deze arrestatte verband
hield met een inbraak, gepleegd in het na-
jaar van 1934 bij den slager Janssen op den
Heuvel te Oss.
Na aan een langdurig verhoor onderwor-

pen te zijn bekende hij te hebben deelgeno-
men aan een diefstal van spek en vleesch-
waren, indertijd bij dezen slager gepleegd.
Als zijn mededader wees hij aan zekeren J.
den B. die gisterenmiddag op zijn beurt is
aangehouden.
Gisterenavond heeft ook deze een bekente-

nis afgelegd.
In verband met eenige andere diefstallen,

waarvan de laatste arrestant wordt ver-
dacht, wordt zijn verhoor nog voortgezet.
De "dikke Toon de Soep" is gisteren uit

de strafgevangenis te 's-Hertogenbosch weer
I naar Oss overgebracht. Men brengt dit in
verband met verschillende bekentenissen, die
den laatsten tijd zijn afgelegd.

De 29-jarige J. L. uit Amsterdam, die dezer
dagen was aangehouden in verband met enkele
kleinere diefstallen, is door den Officier van
Justitie te 's-Hertogenbosch op vrije voeten
gesteld. I

OSS, EN GEEN EINDE!
In den afgeloopen nacht wer.çi dOOr,_de

gemeente-politie van .oss geati:'e5tee~ I

de 22-jarige J. C. V. UIt het Vierhoe,kJe.
Na een streng verhoor bekende. ~ij' de
dader te zijlll van een groeten k~ppen,.
diefstal gepleegd' voor ,.eenige 'jaren bij
den heel' Smulders, in de 4ren(jsvlucht.
Eveneens bekende. hij. medeplichtîg te .
zijn geweest aan een groot aantal an- I
dere diefstallen. Het onderzoek, dát op
het, -oogenblik..nog; in ...vollen gap.g, ...IS. ' .1'

veroorlooft nog geen verdere p<ubh~tt~_sc :

DE DIKKE TOON DE SOEP WEER'
NaAR OSS. '

In ver-ba~d ~et weder aan het licht
gekomen misdrijven heeft'de gemeente-
P?IItle van ~ss den dikkeI;l TOon de Soep I
uit het HUlS van Bewaring gelicht en
';ee:!6Jnei;.ee n~~,r Oss. VOQr Ql1derzoel\ I

DE DAGELIJKSCHE ARRESTA'.i'IE.
Men seint ons uit 0 s s, d.d. 8 Aug.:
Hedennacht heeft de gemeentepolitie

alhier gearresteerd een zekeren E. W.
uit Heesch, als verdacht van heling
van een varken, in 1925 te Oss gestolen.
De daders hiervan zijn reeds ingeslo-
ten. W. heeft bekend.
Men verwacht dat W. nog meer be-

kentenissen zal. afleggen.

. DE OSSCHE MISDRIJ,. .l'.Ol.'I.

~éh meldt ons uit, o s s, d.d. 2 Aug.:
In. ons blad van J,1. Zaterdag maakten

wij reeds mèlding. van ..de door de
gemeentepolitie' alhier verrichtte arres-
tatie van zekeren J. B. doch waarvan de
reden, hangende het onderzoek, nog niet
kon worden meegedeeld.

I Thans vernemen wlj, datJ. B. na een
langdurig verhoor, tegenover de ge-
meentepolitie heeft bekend medeplichtig
te zijn geweest aan den in Januari 1934
gepleegden diefstal bij slager Jansen op
den Heuvel alhier.
Ofschoon er destijds aan dit feit welmg

ruchtbaarheid werd gegeven, blij.kt
thans, dat er een groote hoeveelheid
spek en vleesehwaren ontvre·ernd werd
waarvan de last zelfs zoo groet was, dat
men biUitende poort nog een partij ham-
men en wor:st moest achterlaten, welke

, des morgens bij het ondersoek gevonden
werden.
Naar aanleiding van deze bekentenis

werd hedenmiddag nog gearresteerd de
32-jarige J. den Br. aan de Schaijks-
veldschestraat, die er van verdacht wordt
aan bovengenoemde en andere groote 1
diefstallen medeplichtig te zijn.
Het verhoor is in vollen gang en ver-

moedelijk zullen ook hieruit nog belang-
rijke onthulJingen aan het licht komen.



De

.~~pr
lijst van arrestaties en beken-

tenissen weer grooter,

DE KON. MARECHAUSSEE
SPEURT NOG STEEDS.

§ Wij hebben de vorige week zoo links en
rechts al, eens hocren mompelen, dat het met
de arrestatles der Kon. Marechaussee was ge-
daan; dat zij alle zaken hadden afgewerkt.
Toen reeds wisten wij echter al beter. Nog

verschillende zaken zijn bij haar in onderzoek
en zullen. door haar ijverige nasporingen ook
nog tot volledige klaarheid worden gebracht.
Het onderzoek wordt met alle kracht en met
de grootste stilte voort gezet en .•.. met succes.
Op de eerste plaats is Woensdagmiddag de

24-jarige v. d. Wielen door de mand gevallen.
Zooals men weet, werd hij enkele weken gele-
den gearresteerd, als verdacht van 'medeplich-
tigheid aan den inbraak bij den kapper v. d.
Bergh op. den Heuvel. Alhoewel hi5 tijdens
strenge verhocren tot geen bekentenis kwam,
werd hij toch naar den Bosch overgebracht. De
Kon. marechaussee wisten van andere mede--
plichtigen dat Toon mede schuldig was.

In het Huis van Bewaring heeft hij Woensdag-
middag echter tegenover een der Ossche wacht-
meesters een volledige bekentenis afgelegd.

Hij verklaarde zich schuldig aan den in-
braak bij genoemden kapper, zoodat de over-
tuiging die de Kon. Mar, reeds lang had,
thans waarheid is geworden.

Een arrestatie,

Voorts is door de Kon. Mar. vermoedelijk licht
gebracht in een geheimzinnigen brand die in
Februari 1934 plaats vond in de boerderij van
den landbouwer v. Ballegooi in de Ganzesteeg.
Op 21 Februari vatte door onbekende (?) oor-

zaak de boerderij vlam en brandde in korten
tijd als een fakkel. Aan behoud viel niet te den-
ken, te -neer daar de brandweer ter plaatse
over geen water kan beschikken. De boerderij
ging, evenals de landbouw-inventaris in vlam-
men op. Heeds aanstonds kreeg de politie arg-
waan en vermoedde, dat brandstichting in het
spel was. Zooals altijd: geen bewijs en niemand
sprak!

Sinds eenigen tijd heeft de Kon. Mar. nieu-
we aanwijzingen verkregen, die tot gevolg
hebben gehad dat de 23-jarige v, B. (zoon
van den eigenaar der boerderij) in arrest
werd genomen, en verdacht wordt deze boer ..
derij in brand te hebben gestoken.
Hij blijit evenwel hardnekkig ontkennen.

Meerdere zaken wachten nog opheldering.

Wij herhalen, wat wij reeds meerdere malen.
schreven: alles komt aan de beurt. '

Bij de gemeente-politie.

i Ook de gemeente-politie speurt nog ijverig.
4 Zeer binnenkort kan ook van haar weer nieuws

I
'worden verwacht. Het,ond, erzoek laat het thans
echter nog niet toe, zoodat wij u moeten mee-
deelen: Heden geen politie-berichten! ,

, - . ,



DE OSSCHE .MISDRIJVEN.
Door de gemeentepolitie uit Oss werd

vo?r den. heer Officier van Justitie al-
heir geleld: L. L. de It., 44 jaar, arbelde);"
te. H~escl?-. als vlirdacht van .mede-
pllchtlg~eld aan <l'en, roofoverval 'te
Maren In den nacht van 8 op 9 Sep-
tember 1930.
~a door. den heer rechter-commis-

sans 't~ zijn ge~hoord werd hij inge-
sloten In het HUIS van Bewaring alhier.

DE BENDE VAN OSS.
Zaterdag werd door d'e gemeentepolitie
van. Ç>ss v~r den heer Officier van I
JustItIe geleld J. A. v. B., M'lbeidex te Oss:
en J. C. V., eveneens arbeider te Oss
beiden verdacht van diefstal te Oss ge~
pleegd in 1929 en 1934.
Na door den heer Rechter-Commissaris 1

te zijn gehoord werden beiden ingesloten
in het Huis van Bewaring,

ZIJN VADERS BOERDERIJ IN BRAND
GESTOKEN?

Provinciaal Nieuws.
DE ARRESTATIES TE OSS.

Heier aangehouden.
De NRC. meldt:
De Kon. Maréchaussée te Oss is' gis-

tel'en tot arrestatte overgegaan van den
24";jarigen .H. v. D., uit 08'1:1, onder ver-
denking van heling van gestolen goe-
deren. De aangehoudene werd naar de
maréehausséekazeme te, Oss overgebracht
en aan een streng verhoor onderworpen.
Ten slotte legde hij een volledige· be-
kentenis af. Hij gaf toe dat hij een
groote partij manufacturen, wel!ke bij
een inbraak op Kerstnacht 1933 in het
winkelpand van den heer v, d. Zanden
op den heuvel te Oss was gestolen, van
de dieven had opgekocht. v. D. is ter
beschÏ'k{dng gesteld van den officier van
justitie te 's-Hertögenbosch. '

Een straatroof opgehelderd.
Gisteren hebben twee der verdachten

in de moordzaak te Oyen, n.l. A. H., bij-
.genaamd de jonge Toon de Soep, en
van 0., bijgenaamd de Olie, die beiden
in het huis van 'bewaring te 's-Herto-
genbosch zijn gedetineerd, voor de' Ko-
njnklijke marechaussée, een misdrijf
'bekend, dat nooit ruchtbaar is gewor-
den. Beide mannen hebben in het voor-
jaar van 1934 een brutale straatroof ge-
pleegd. Zij waren den zwerver V. on-

I merkbaar gevolgd en hadden den man
op een stil deel aan den Berghernschen
weg te Oss neergeslagen en van zIjn
scharnel bezit beroofd. V., die tijdens
zijn ver,blijf te Oss', steeds in logemen-
ten in de buurt van den Berghemschen
weg vertoefde, heeft uit angst voor I
wraak nooit aangifte van het gebeurde
durven doen.

Nieuwe arrestatie te Oss. 'j
De arrestaties te Oss duren nog steeds voort.

Hoewel reeds verschillende personen, verdacht
van brandstichting zijn gearresteerd, schijnt
men nog niet alle daders hiervan achter slot
en grendel te hebben.
Op 21 Februari 1934 brak in de Ganzensteeg

te Oss brand uit in de boerderij van Van Balle-
gooy, waarbij de heele boerderij met landbouw-
inventaris en veestapel verloren ging.
De politie vond den brand al aanstónds

verdacht, doch beschikte niet over voldoende
aanwijzingen om tot arrestatie over te gaan.
De Kon. marechaussee zette echter haar
nasporingen voort en thans kon door haar
gisteren worden gearresteerd de 23-jarige zoon
van den landbouwer, tegen wien ernstige ver-
denking bestaat, dat hij den brand in lläjns
vaders woning heeft gesticht.
Tot heden blijft hij hardnekkig ontkennen,

doch de. aanwijzingen zijn zoo sterk, dat hij
in arrest wordt gehouden.

Inbreker bekent.
In het huis van bewaring te 's-Hertogen-

bosch heeft gisteren aan wachtmeester de Gier
van de birgade Oss de gedetineerde J. v. d. W.
bekend te hebben deelgenomen aan een inbraak
bij den kapper v. d. Berg, aan den Heuvel te
Oss gepleegd in November van het vorige jaar.



INieuw licht in, zeer vele oude zaken den Vlashoek. waarbij alle kasten en lesse-
naars werden gef.orceerd en de missiebusjes
werden ontvreemd. In de heide stal hij een ze-
weer ~n ~en horloge, terwijl hij alle mogelij1{e
andere diefstallen, ook buiten Oss o.m. in
Heesch, heeft gepleegd.

Zijn bekentenis is zoo vollediet dat de ze-
meentspolitj« de handen nog vol h~eft. Tal v~n
mIsdnJ~en ~.ullen nu vermoedelijk tot algeheele
klaarheld zun gebracht.

nissen is geweest, dat door de gemeentepolitie
w.erd ge~rresteerd zekere v. Lieshout uit het
Vierhoekje. Aanvankelijk ontkende hij het hem
t~n laste gelegde dch uiteindelijk bekende ook
hii en verklaarde tezamen met v. Baardwijk en
ook tezamen met Ulijn meerdere inbraken te
hebpen gepleegd.
.. De gemeentepolHie gaat met onvermoeide
ijver voort met het verdere onderzoek, waarbij
ons nog zeer verrassende onthullingen te wach-
ten staan, aangezien het vast staat dat no"
meerdere arrestaties zullen worden verricht. o

Weer geldt het parool: Wie volgt?

Nieuwe arrestatie.

Het onmiddellijk gevolg van deze- bekente-

HEILIGSCHENNENDE DIEFSTAL met groote brutaliteit te werk ging. Wij herin-
neren ons nog, dat hij in den nacht van 26 op
27 December 1932 werd ontdekt in den winkel
van de Wed. Wagernakers op de Kruisstraat. De
nachtwaker van Philips, de heer Fr.' van der
Lee was de ronde aan het maken, toen hij eens-
klaps een klein lichtje zag aangaan in genoem-
den winkel. Vermoedende wat daar binnen ge-
schiedde waarschuwde hij onmiddellijk de be-,
woners en verzocht hen 'gewapend naar bene- I
den te komen. Op het zelfde moment loste hij
zelf een schot -in de lucht met de bedoeling
hierdoor de politie. te waarschuwen. Toevallig
waren enkele nachtwakèrs in de buurt, die zeer
spoedig ter plaatse verschenen. De inbrekers,

Zaterdag heeft zij wederom een zeer ernstig die zich, ontdekt zagen kozen echter het hazen-
misdrijf opgelost. Het was in het jaar 1932, dat pad en verdwenenin de duisternis. Ook de Kon.

I op het R. K. Kerkhof alhier, een heiligschon- Mar. verscheen ter plaatse en nam deel aan het
nende diefstal plaats vond. Op zekeren dag onderzoek. De heer van der Lee meende de
bezocht de heer Schakenraad het kerkhof om 18 jarige van Baardwijk te hebben herkend en
een bezoek te brengen bij het 'graf van zijn dit deelde hij de politie mee. Allereerst werd nu
kind. Tot zijn niet geringe verbazing consta- een bezoek gebracht aan diens ouderlijke wo-
teerde hij, dat het kruis van het grafje was ver- ning, alwaar hij evenwel niet bleek te zijn. Zoo-
'wijderd. De heer Sch. deed aanstonds aangifte doende kreeg men de overtuiging, dat hij
bij de gemeentepolitie, die onmiddellijk een inderdaad bij de inbraak betrokken was ge-
zeer uitgebreid onderzoek instelde. Overal stiet weest. Er bleek een bedrag aan klein geld -
«rnen echter op de zwijgzaamheid der Ossche circa 40 gulden - te zijn ontvreemd alsmede
'bevolking en zoodoende werd tot voor eenige een partij dranken.
dagen nooit klaarheid gebracht in dit aîschu- Toen de politie op speurtocht door het Vier-
welijke misdrijf. Sinds enkele weken verkreeg hoekje toog zag zij licht hranden in de woning
de gemeentepolitie echter nieuwe aanwijzingen, van van L. Onder het raam werd een druk
die erop duidden dat de 21-jarige van Baard- gesprek afgeluisterd en hieruit werd afgeleid.
wijk dit feit destijds had gepleegd. Daar deze dat de dieven daar binnen zaten en dat vrouw
tegenwoordig als steuntrekker te Amsterdam van L. het geld aan het verdeelen was. Men t
vertoefde werd de recherche aldaar verzocht drong de woning binnen en trof daar van I
hem te arresteeren en hem naar Oss over te Baardwijk aan met zijn andere medeplichtigen.
brengen. In den loop van Zaterdagmiddag werd Zij werden in arrest genomen en bleken in bezit
hij gearresteerd en Zaterdagavond was hij reeds te zijn van het ontvreemde geld. Tijdens een
ingesloten op het politiebureau. streng verhoor legde van B. een volledige be-

Tijdens een verhoor legde hij - ziende kentenisaf. Voor dit feit werd hij door de recht-
dat ontkennen hem niet zou 'baten - een bank veroordeeld. Sedert eenigen tijd was hij
volledige bekentenis af en verklaarde hij het - als' steuntrekker- té Amsterdam.
monumentje te hebben gestolen om er geld van Ook de Kon. Marechaussee heeft hij eenmaal
te maken. Hij ~ekende voorts nog ~leint;re die~: een mooie poets ge,?akken. Hij was gearresteerd I
stallen o.m. diefstal van een autöklokie. HIJ voor een revolverdiefstal. Men had waardevolle
wordt van nog meerdere diefstallen en inbraken vingerafdrukken genomen en toen van B. dit,
verdacht en verwacht wordt, dat hij die ook vernam begreep hij dat hij zou worden gestraft.
spoedig zal bekennen. • Snel handelen was dus zaak. Voordat iemand er
Met de arr-estatie van dezen 21 jarigen jonge- erg in had schuurde hij met zijn handen over

man heeft de gemeentepolitie zeer zeker een de muur en krabde daarna zijn vingers kapot.
goede slag geslagen. Immers jarenlang heeft hij Weg waren de vingerafdrukken en van B. bleef
deel uitgemaakt van een inbrekersbende, die ongestraft.

Weer 'n arrestatie door de Gemeente-politie

Het jaar 1932 schijnt voor v. Baardwijk het
groote jaar te zijn geweest. Vooral in de twee-
de helft opereerde hij op groote schaal. 35 INBRAKEN OP Z(JN GEWETEN~

I Wel pleegde hij geen groote inbraken, doch
hij pleegde er vele, waarvan wij er hier enke-
' Ien laten volgen. § R d d h bb .. I r
I, Zooals men weet kwam het vooral In dat ee s eer er ' e . en WIJ vers agen ge-

maakt van de heldendaden van de leden vanI jaar zeer veelvuldig voor dat er muntmeters he~ O~~che milieu. Er waren er bij die talr-ijke I
Iwerden gelicht. Steeds bleven de daders on- misdr-ijven op hun kerfstok hadden, doch Ulün I
I bekend. Hij bekende thans den dader hiervan heeft allen "knock out" geslagen. Hij heeft bij,
te zijn geweest. (1) In de consumptietent op de gemeentepolitie bekend zich aan 35 inbra- I

het gemeentelijk sportpark werd glaswerk ont- ken ..en diefstallen .te hebb en schuldia gemaakt.
vreemd en kwam nooit terecht. Ook dit be- H ' ~ ~
'kende hij, ('2) Uit een auto werd een 'klein IJ spant dns verreweg de 'kroon en heeft

alle records gebroken.
klokje ontvreemà. Van Baardwijk deed het. (3) .Het is natuurlijk onmogelijk om al zijn daden
Voorts stal hij op het Orseleind enkele korrij- hier op te sommen. De meesten zijn echter "e-'
nen. (4) , , . <1 pleegd in het jaar 1932. Speciaal legde hij zkh
In }eI?-. nacht van 16 .op 17 ~uoustus 1932 toe op kippendiefstallen, terwijl hij vele gan-

drong hIJ het kantoor binnen van de stoom- zen' konijnen en levend' ken ko .eb .
tram Den Bosch-Helmond-Veghel-Oss. (5) Hier k ' e var ens on ge rui-
ging hij op zijn gemak te werk, forceerde alle en... " , <

laden en kasten en vond ten slotte een bedrag' HIJ bek~ende voorts een inbraak te hebb~n
van f 1.40 an vergat f 20.- die er vlak bij Igepleegd III de scholen van pastoor Bloem III

lagen.
Even later opereerde hij in denzelfden hoek

en drong hij de woning binnen van den heer
van Rossum. (6) , •
Alhoewel alles was nagesnuffeld, was ook

hier. zijn buit slechts gering, zoodat het geluk
waarlijk niet met .hem was.
In den nacht van 14 October 1932 bracht

hij een bezoek aan den boekenwinkel van
Meijs-Wolf op den Heuvel. (7) Ook hier ging

!hij met licht te werk. De buit bestond uit een
klein bedrag aan geld en een partij postzegels.
Hier' had hij de brutaliteit de slaapkamer- bin-
nen te dringen. De heer v. Hal schrok echter
wakker, waarop hij het hazenpad koos. Ge-
meentepolitie en burgemeester Ploegmakers
waren "opslag" ter plaatse doch spoorloos was
de dader verdwenen. Voeg daarbij de hellig-
schermende diefstal op het kerkhof en den in-
braak bij Wagernakers, dan had die knaap in
dat jaar 9 diefstallen op zijn geweten. Van
Baardwijk bekende zoo volledig dat de gemeen-
tepolitie thans licht kan brengen in nog vele
onopgehelderde misdrijven.,

Het eerste gevolg der bekentenissen was de
arrestatie van den 29-jarigen ongehuwden C.
UIijn uit het Vlerhoekie,

OPGEHELDERD.

Men moest geld hebben .••••

Zooals bekend zijn door de gemeentelijke po-
litie tal van duistere misdrijven tot klaarheid
gebracht en nog steeds speurt men jag in dag
uit en het laat zich aanzien, dat nog meerdere
misdrijven die in de afgeloopen jaren zijn ge-
pleegd en op opheldering wachten, tot klaar-
heid zullen worden gebracht.

Groot succes voor de
gemeente-politie.

NIEUWE ARRESTATIES EN
BEKENTENIS.

35 Diefstallen en inbraken tot
klaarheid gebracht.

§ Hierboven schreven wij 'dat de gemeente-
politie door de arrestatie van Kees van Baard-
wijk een goede slag had geslagen, omdat hij
van nog meerdere diefstallen en inbraken werd

I verdacht.

I Maar niemand, ook wij niet en ook de ge-
meentepolitie niet had durven veronderstel-
[Ien, dat zijn arrestatie en zijn bekentenis zoo'n
igroote gevolgen zou hebben.
I
1 W~t hij bekende.

Nieuwe arrestatie.

I Gisterenmiddag werd door de' gemeentepoli-

1

tie op de werkverschaffing gearresteerd de
29-jarige C. Ulijn, die verdacht werd tezamen
met v. Baardwijk meerdere kraakjes te hebben

I
gepleegd.

, Eindelooze reeks.

I Op het politiebureau kwam hij spoedig tot
een bekentenis., Niet alleen bekende hij het
hem ten laste gelegde, doch bovendien somde

!h,ij achtereenvolgens 26 diefstallen en inbraken
op die door hem waren gepleegd. Wellicht zal

. dit getal nog greeter .worden, '

--.._---------~-~--------

De gemeentepolitie staat thans voor een
zeer lastige puzzle, die slechts met de grootste
moeite tot' oplossing kan worden gebracht.
Alle feiten moeten worden nagegaan en er zul-
len vermoedelijk nog andere verdachte perse-
nen worden gearresteerd.

Het is slechts een kwestie van tijd. Alle on-
gure elementen zullen worden uitgeroeid. De
afrekening met alle bandieten staat voor de
deur.

Niemand, maar dan ook niemand zal den
dans ontspringen.
Intusschen is hier een woord van hulde aan

het adres van de gemeentepolitie zeer zeker op
zijn plaats.
Vele gevaarlijk lieden zijn door haar reeds

schadeloos gemaakt; nog meerderen zullen het
worden.

Wij wenschen 4e gemeentepolitie bij haar
verder, uiterst moeilijk onderzoek evenveel
succes .toe, als ze tot nu toe heeft gehad.

HIJ SPANT DE I{ROON .•••



Mr. F. H X. Verheijen. rechter in de
rechtbank te den Bosch. betreedt het
gerechtsgebouw in Brabants hoofdstad
voor de bijwoning der behandeling

van de Ossche strafzaken

Getuigen b~treden het gerechtsge-

bouw te den Bosch, waar Maandag

de behandeling der Ossche strafzaken

aanving'



WEER EEN.

Vrouw te Oss wegens heling
gearresteerd.

De. gemeentepolitie te Oss heeft in den af-
geloopen nacht gearresteerd als verdacht van
heling de huisvrouw V. uit het Vierhoekje,
een wijk in die gemeente. Zij legde reeds spoe-
dig een bekentenis af en verklaarde o.m. van
het reeds geruimen tijd geleden gearresteerde
viermanschap van Lieshout, Ulijn, van Baard-
wijk en Lamers gestolen goederen te hebben

I opgekocht. Zij blijft voorloopig in hechtenis.

BIJS DE SIJP BEKENT ALI,ES.
Men meldt ons uit 0 s s d.d. 6 Aug.:
Hedenmiddag heeft de reeds gerufinen

tijd gearresteerde L. V., beter bekend als
Bijs de Sijp, ten overstaan van de ge-
meentepolltie van Oss en in het bijzijn
van den Officier van Justitie te Den
Bosch op het paleis van Justitie aldaar
een volledige bekentenis aangaande zijn

I
WEER 'NS EEN ARRESTATIE IN HET'

OSSCHE MILIEU.
i Hedenmorgen is door de Kon . .Mare-
chausée te Nijmegen op verzoek van den
brigadecommandant te Oss aldaar gear-
resteerd zekere S., inspecteur van een
verzekeringsmaatschappij. Het was reeds
I lang bekend, dat deze altij~ in ~ezelscha:p

I was van een zekeren C. uit 'I'ilburg, die
reeds in an-est zit als verdacht mlicntin-
gen te hebben verstrekt aan de leden van
het Ossche 'milieu tot het plegen van
branden en het stelen van kippen. Hij
zelf kwam daardoor in het bezit van een
vast percentage van het verzekerde be-
drag. De verklaringen van reeds gearres-
teerden hebben het vermoeden der ma-
rechaussée, dat ook S. uit Nijmegen zich
hieraan zou hebben schuldig gemaakt
bevestigd. flij is van Nijmegen naar Oss
overgebracht. ),'ot nog toe ontkent hij. I
Hij zal echter op=transport worden ge- I
steld naar Den Bosch.



OSSCHE VROUW GEARRESTEERD.

In verband met een misdrijf te Oss g~pleegd.

Naar ons ter oore komt is door de politie te'
Den Bosch gearresteerd en op verzoek van den
burzemeester van Oss naar Oss overgebracht,
zek~re vrouw A. O. wonende in de Walpoort te
Den Bosch geboortig uit Oss.

Genoemde vrouw woont sedert twee jaar daar
ter stede en zou zijn gearresteerd in verband
met een ernstig misdrijf gepleegd te Oss.

Hieromtrent meldt men ons nader:
Inderdaad is deze vrouw naar Oss getrans-

porteerd in verb.~nd met een. der jongste. beken-
tenissen, waarbij een ernstig zedendehct aan
het licht is gekomen. Deze vrouw werd er van
verdacht zich te hebben schuldig gemaakt aan
het onbevoegd uitoefenen van dokterspractijk en
werd te dien einde door onze gemeentepolitie
ter verantwoording geroepen.

***In verband met een ingesteld onderzoek in
zake roofovervallen, inbraken enz. is Bijs de
Sijp gisteren naar het politiebureau te Oss over-
gebracht, om daar opnieuw te worden .gehoord.

Buurvrouwen scholden
Vrijdagmiddag kwam het voor den zooveelsten

keer tot een scheldpartij tusschen enkele vrou-
wen in het Vier-hoekje, wier schoonzonen reeds
in arrest zitten. Men overlaadde elkaar metI grove verwijten en het eind van het liedjeIwas, dat zij elkaar in de haren vlogen. Toen de
strijd het hevigst was verscheen de gemeente-
polHie en nam een der vrouwen in arrest. Na
enkele uren op het bureau te hebben vertoefd
werd zij in vrijheid gesteld.

Man vermist.
Toen zij thuis kwam ontwaarde zij dat haar

echtgenoot B. was verdwenen. Bij inforrnatie
bleek dat ook hij was gearresteerd, verdacht
van heling.

Op het politiebureau werd hij. danig aan den
tand gevoeld en hij bracht het er niet zoo goed
af als zijn vrouw. Hij werd in arrest gehouden. '

Nadat hij aanvankelijke hardnekkig bleef
ontkennen kwam hij Zaterdagmiddag 10t een
bekentenis.

Hij verklaarde meerdere malen goederen
te hebben afgenomen van van Lieshout, Ulijn

en van Baardwijk. O.m. verklaarde hij zich ook
nog schuldig aan een misdrijf dat nog niet is
opgelost en in verband waarmede nog nieuwe
arrestaties zullen worden verricht.
Zijn arrestatle en bekentenis zijn voor het

verdere onderzoek naar de helers van het aller-
grootste belang.

Zoo zien we dus dalons vermoeden van een
maand geleden waarheid bevat. Wij plaatsten
toen reeds een lange lijst van 50 arrestatles en
gaven in overweging deze te bewaren en er een
even groet verlengstuk aan te bevestigen.
Helaas gaat het er naar uit zien dat de bende

inderdaad zoo groot is geweest en dat wij tij-
dens deze groote schoonmaak de honderdste
arrestatle nog wel zullen beleven. _---

HET ONDERZOEI{
DUURT VOORT.

NA DE STELERS ..... DE HELERS.
HOé groot was hun aantal??

§ Nu de meeste inbrekers achter slot en
grendel zitten meenen velen, dat de groote
schoonmaak ten einde is, een meening, die
absoluut onjuist is. Nu eerst staat de politie
voor een uiterst zware taak, omdat naast de
inbrekers thans ook de helers moeten worden
gearresteerd.

Immers de helers zijn even schuldig als de
stelers. De dieven stalen op verschillende plaat-
sen gouden sieraden e.d. alsmede pluimvee,
waarvoor zij personen moesten hebben die dit
van hen opkochten.
Hen was het slechts om geld te doen en de

helers die het kochten natuurlijk ook.
Zij kochten de gestolen waren voor een appel

en een ei en verkochten ze daarna weer met
zoete winst.

Het eerste succes is inmiddels al weer door
onze gemeentepolitie geboekt.



STEEDS MEER.

OS8che schoenmaker verdacht van
heling gearresteerd.

De gemeentepolitie te Oss zet het zuive-
~ingsproces met onvermoeide kracht voort.
~oo zijn door haar gistermiddag gearresteerd
ie 47-jarige schoenmaker B. en echtgenoote,
wonende in het Vierhoekje te Oss. Ze wor-
den verdacht van heling van goederen van
de Ossche inbrekersbende.r Hoewel ze tot gisteravond alle schuld ble-
ven ontkennen, meent de politie voldoende'
aanwijzingen van schuld in handen te hebben.
De vrouw is gisteravond weer in vrijheid I

gesteld.



UIT HET BERUCHTE MILIEU VAN OSS.
Het zwakke geslacht van het
Vierhoekje roert zich.

Men meldt ons uit 0 s s, d.d. 9 Aug.:
Reeds geruimen tijd broeit er iets Ïil1

het. Ossche vrernoekfe.
De veie arrestaties, die de laatste

maanden in oss zijn geschied; .hebben
blijkbaa,d' oneenigheid gewekt, tusschen
de vrouwelijke familieleden der gearres-
. teerde personen. ' ' ' -

Vooral, .in het Vierhoekje is dit de
, laatste weken duidelijk waar te' nemen,

I
'er gaat dan ook pijna geen dag voorbij,
.. of men scheld ervelka....rider de huid'vol,
::w:aarbij efkander "-van alles word:t
':V'¢rweten.
,': Deze SCheldpartijen geselûeden voor-
namelijk tusschen de verschillende .echt-
genooten en schoonmoeders der gearres-.
,.teerden. Ook hedenmiddag 'was men
.wederom getuige van zoo'n scheldpartij
in het Viernoekje. Thans liep het echter
zoo ver, dat een tweetal vrouwenelkan-
del'<~.,-ààl;l,_are.n.. vlogen, en rak'e<ltlapPeh I
1;pebrachten:"- , '.t' j

, !< De gerrreentepoiitte was echter ook
'thans zeer spoedig' 'ter plaatse en wist
door haar optreden": de vechtenden

i .wederom spoedig te kalmeeren. Ze ging
over tot arrestatle van een der twee
ivrouwen, die aan het vechten waren
, geraakt, welke naar het politiebureau
I -Werdovergebracht. ,

r, Dat deze scène een veèlzijdige beïang-:
stelling trok, behqeft wel geen betoog.

HEJ:,ERS AANGEHOUDEN.
De gemeéntepoütie te Oss zet het

zuivertngsproces met onvermoeide
kracht voort. Zoo zijn door haar gister-
middag gearresteerd de 47-jarige
schoenmaker B. en echtgenoote, wonen-
de in het Vierhoekje te Oss. Ze worden
verdacht van heling van goederen van
de Ossche inbrekersbende.
, Hoewel ze tot gister-avond alle schuld
bleven ontkennen, meent de politie vot-
doende aanwijzingen van chuld in

, banden te hebben.
De vrouw is gister-avond weer in

vrijheid gesteld.
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De Moordenaars
Brandstichters uit Oss

OPDRACHTEN EN UITvOERINGEN
DOOR BENDELEDEN

De meeste aangehou denen hebben reeds

bekentenissen afgelegd

v
I
r
C
~
1
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De beweging in de anderszoo kalme straat, waar 't politiebureel
gevestigd is,t : eyen n~ de o}?!e.!d!ngvan een der bendeleden

. -
-alles bleef ongestraft, evenals de overval meer aannemen. De meeste branden wa-
op een gepensionneerden majoor der ren aan kwaadwilligheid te wijten, maar
rijkswacht te Dinther en een paar ban- de feiten konden nooit bewezen worden.
dietenstreken te Eindhoven, waarin de De verzekeringspremies werden geregeld
bende van Oss insgelijks de hand had. uitbetaald. In 10 jaar tijds telde men

DE GERECHTELIJKE SUUR- te Oss en omgeving meer dan 300 bran-
DIENSTEN den.

. ., Waarheidshalve moeten wij bekennen
Het ka~ zonderlmg schijnen, .dat de dat wij te Oss weinig sporen van deze

onderzoekmgen naar. a~ deze misdaden branden gezien hebben. Het betrof
op een dood punt uitliepen, maar het meestal afgelegen kleine boerderijen of
staat vast, dat men meestal vermoedens' schuren, zooniet stroomijten.

Op 8 Juni werd echter een ophefma-
kende aanhouding verricht en wel van
Jan Verhoeven, of Jan Bol, bestuurder
van de Ossche wielerbaan, die moest be-
kennen dat Toon de Soep voor 25 gulden
een paviljoen van het sportterrein had
in brand gestoken. Deze Toon de Soep
nam weldra een honderdtal brandstich-
tingen voor zijn rekening, voor zoover
hij het zich kon herinneren. Dat deze
bendeleider, die niet meer tot de jongere
generatie behoorde, was beginnen te
spreken, heeft in de Ossche onderwereld
niet alleen verbazing, maar ook de ver-
dere ontreddering gebracht.
Zekere KooIen, een gewezen stations-

bediende, die echter ook als verzeke-
ringsmakelaar optrad, was reeds vroe-
ger verklikt geworden als hebbende in-
lichtingen verschaft, opdrachten gege-
ven, of personen te hebben aangegeven,
waar er een slag te slaan was. Later
volgde dan de. aanhouding van den
verzekeringsopziener Snabel, uit Nijme-
gen, die door zijn bekentenissen andere
misdrijven tot klaarheid bracht.
Ondertusschen geraakten ook enkele

inwoners uit Oss in de gevangenis, die
tot een anderen kring dan de bendele-
den behoorden, maar die op enkele hun-
ner hadden beroep gedaan om in hun
woning brand te stichten. Anderen had-
den op eigen handje het slechte voor-
beeld gevolgd. Maar tijdens vele bran-
den was er denzelfden nacht bij
nieuwsgierigen, die hun huis verlaten
hadden, ingebroken.

EEN BRANDSTICHTING DIE
EEN VREESELIJKE RAMP WERD

Een dezer brandstich tlngen, en wel
een der oudste waar de thans meest be-
ruchte bandieten echter de hand niet
in hadden, dagteekent uit het jaar 1926.
In een tweewoonst op het gehucht Spits-
bergen, stond alles plots in lichtelaaie.
Het gezin Bevers kon zich met moeite
redden. maar de 24-jarige vrouw van
Zandvoord, wier man werkzaam was in
de nachtploeg van een groote slagerij
te Oss, vond met haar drie kinderen,
3 jaar, 2 jaar en 1 maanden oud, een
vreeselijken dood in de vlammen. In de
Ossche onderwereld wist men reeds se-
dert lang hoe deze brand ontstaan was.
maar geen enkel bendelid dacht er in
de verste verte aan iets te verklappen.
Toen echter de eene aangehoudene te-
gen den anderen uitgespeeld werd, wa-
ren sommigen niet tegen de behendige
ondervragingen opgewassen en zij licht..
ten een tikje van de geheimen op.
Zoo werden verleden maand N. van

G€enen en Dorje van Berne aangehou-
den. Deze laatste bekende het tragische
huis met zekeren van Galen tegen gel-
delijke belooning te hebben aangesto-
ken. Het huis hoorde toe aan Drtek van
Erp, die voor enkele andere eigendom-
men reeds hooge premies had opgestre-
ke en die nu door bemiddeling van ze-
keren van Geenen andere brandstich-
ters had gevonden. De aanstichters en
de opdrachtgevers werden insz eliiks
aangehouden.
Men ziet hoe deze geheele reeks van

feiten met een «keten der misdaad»
aan elkander verbonden zijn en zoo zul-
len ook, als het geheele proces van de
Ossche bandietenbende zalopgeroepen
worden. de schakels van dezen ketting
in hun verband behandeld worden

AI deze omstandizheden werpen e=n
schril licht op de vsrwildertng die in
sommige families uit de streek sedert
vele jaren heerscht.

L. SCHALCKENS
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De M'oordenaars
Brandstichters uit Oss

OPDRACHTEN EN UITvOERINGEN
DOOR BENDELEDEN

De meeste aangehou denen hebben reeds
bekentenissen afgelegd

Een bekende molen op een der buitenwijken te Oss
had op de ware daders, die herhaalde-
lijk werden aangehouden, maar die, door
hun zwijgen en door een gebrek aan
bewijzen voor ernstige zaken, de mazen
van het gerechtelijk net ontglipten.
De gemeentepolitie van Oss, tien man

sterk, was nochtans van geen klein ge-
rucht vervaard geweest en de rijkswach-
ten, die zich de laatste weken zoo zeer
onderscheidden, dat twee hunner door
de koningin werden toegesproken, geluk-
gewenscht en gedekoreerd, werkten met
verdubbelden ijver. Ook leden van den
bijzonderen speurdienst werden naar
Oss gestuurd. Maar het is vooral door
de knappe ondervragingen, nadat enke-
len aan het spreken waren gegaan, dat
al deze oude zaken opgehelderd werden.

NOG ENKELE OUDE MOORDEN
Wij hebben in vorige bijdragen het

misdadigersbedrijf uit Oss doen kennen
en de misdaden van enkele der voor-
naamste bendeleden opgesomd.
Het sombere lijsje was echter verre van
VOlledigen de misdrijven van de familie-
leden de Bie, Ceelen, de Soep, e.a, die-
nen aangevuld door andere oude moor-
den, waarin nu opheldering is gekomen.
Weer vinden wij er gelijkaardige fami-
lienamen in, b.v, van Orsouw, beter be-
kend als « de Koperen» en « het
Schoentje », of de gebroeders den Brok,
waarVán er reeds een paar vast zaten.
voor er nu weer een werd aangehouden,
- aanhouding, welke Wij enkele dagen
geleden, zooals gemeld, te Oss bijwoon-
den.
Er 1s immers nog de roofoverval in

Apri11933 bij den ouden van der Burcht Oss had, vóór de bendeleden waren
te Veghel, bij Betje van Dijck, bij het opgesloten, vooral bekendheid verworven
oude echtpaar van Bergen te Oss. Er is door het groote aantal branden, die er
de veeloudere roofmoord op de weduwe woedden. Sommige verzekeringsmaat-
Haekmans te Hoensbroek in 1923. Dat schappijen wilden er zelfs geen klanten
alles bleef ongestraft, evenals de overval meer aannemen. De meeste branden wa-
op een gepensionneerden majoor der ren aan kwaadwilligheid te wijten, maar
rijkswacht te Dinther en een paar ban- de feiten konden nooit bewezen worden.
dietenstreken te Eindhoven, waarin de De verzekeringspremies werden geregeld
bende van Oss insgelijks de hand had. uitbetaald. In 10 jaar tijds telde men

DE GERECHTELIJKE SeEUR- te Oss en omgeving meer dan 300 bran-
DIENSTEN den.

. .. Waarheidshalve moeten wij bekennen
Het ka~ zonderlmg schijnen, .dat de dat wij te Oss weinig sporen van deze

onderzoekmgen naar. a~ deze misdaden branden gezien hebben. Het betrof
op een dood punt uitliepen, maar het meestal afgelegen kleine boerderijen of
staat vast, dat men meestal vermoedens schuren, zooniet stroomijten.

DE BEDRIJVIGHEID
VAN DE BRANDSTICHTERS

Op 8 Juni werd echter een ophefma-
kende aanhouding verricht en wel van
Jan Verhoeven, of Jan Bol, bestuurder
van de Ossche wielerbaan, die moest be-
kennen dat Toon de Soep voor 25 gulden
een paviljoen van het sportterrein had
in brand gestoken. Deze Toon de Soep
nam weldra een honderdtal brandstich-
tingen voor zijn rekening, voor zoover
hij het zich kon herinneren. Dat deze
bendeleider, die niet meer tot de jongere
generatie behoorde, was beginnen te
spreken, heeft in de Ossche onderwereld
niet alleen verbazing, maar ook de ver-
dere ontreddering gebracht.
Zekere KooIen, een gewezen stations-

bediende, die echter ook als verzeke-
ringsmakelaar optrad, was reeds vroe-
ger verklikt geworden als hebbende in-
lichtingen verschaft, opdrachten gege-
ven, of personen te hebben aangegeven,
waar er een slag te slaan was. Later
volgde dan de. aanhouding van den
verzekeringsopziener Snabel, uit Nijme-
gen, die door zijn bekentenissen andere
misdrijven tot klaarheid braent.
Ondertusschen geraakten ook enkele

inwoners uit Oss in de gevangenis, die
tot een anderen kring dan de bendele-
den behoorden, maar die op enkele hun-
ner hadden beroep gedaan om in hun
woning brand te stichten. Anderen had-
den op eigen handje het slechte voor-
beeld gevolgd. Maar tijdens vele bran-
den was er denzelfden nacht bij
nieuwsgierigen, die hun huis verlaten
hadden, ingebroken.

EEN BRANDSTICHTING DIE
EEN VREESELIJKE RAMP WERD

Een dezer brandstichtingen, en wel
een der oudste waar de thans meest be-
ruchte bandieten echter de hand niet
in hadden, dagteekent uit het jaar 1926.
In een tweewoonst op het gehucht Spits-
bergen, stond alles plots in lichtelaaie.
Het gezin Bevers kon zich met moeite
redden. maar de 24-jarige vrouw van
Zandvoord. wier man werkzaam was in
de nachtploeg van een groote slagerij
te Oss, vond met haar drie kinderen
3 jaar, 2 jaar en 1 maanden oud, ee~'
vreeselijken dood in de vlammen. In de
Ossche onderwereld wist men reeds se-
dert lang hoe deze brand ontstaan was,
maar geen enkel bendelid dacht er in
de verste verte aan iets te verklappen.
Toen echter de eerie aangehoudene te-
gen den anderen uitgespeeld werd, wa-
re_::,somm.igen niet tege~ de. _b~~~n9:.i.~" . . . ._
p10fte en den jongen werden de toppen vijvers wat te '_'Uren..Hun bootje kan
van rechterduim en wijsvinger argerukt, telde, en allen vielen tn het water: ~en
Hij werd naar het Stuivenberggasthuis meisje verdronk, on~anks de pogingen
overgebracht. van haar vriendmnet]es om haar op het
Politieagent aangereden. Aan de droge te halen. Het slachtoffer 1S de

brug van de Amsterdamstraat werd de 18-jarige M. Peeters, wonende aan de
politieagent Pieter Back, 24 jaar oud, Kloosterstraat. - H. .
wonende De Marbaixstraat, door een au- LIEZELE. - Dubbele wonmg afge-
tabus omvergereden. Hij werd aan rug brand. - In de belendende woningen
en schouders gewond en na verpleging van de landbouwers G. Van Praet en J?-
in het verbandhuis naar Zijn woning zef De Cuyper, brak's nachts brand Ult.
overgebracht. Niets kon gered worden, maar de bewo-
.Vrouw gewond. Op de parkeer- ners geraakten in veiligheid.

plaats van het Noordkasteel viel de 53· De gendarmen uit Puurs stelden ter
jarige vrouw Van Driessche. wonende plaatse een onderzoek in en zij waar-
Graaf van Egmontstraat, bij het afstap. schuwden het parket te Mechelen.
pen uit een autobus, tegen een wagen,
Zij werd opgenomen met gebroken rib-
ben en naar het Stuivenberggasthuis
overgebracht.
Kind van een wagen gevaUen. - De

tienjarige knaap Frans Dockx viel tij-
dens het spel nabij de OUderlijke woning,
Luikstraat 9, van een wagen en bekwam
een vrij ernstige hoofdwonde. De jongen
moest in het verbandhuis verzorgd wor-
den.
Verkeersongeval. - In de Nationale-

~"".....e es+ 'hoA 4.0"" ",,.,.;<1 'h.o'l7;nO, hn.+c+nn nla~.t.C!

Oost-Vlaanderen
GENT. - Wielriider aangereden.

Op het Antwerpenplein deed zich een
aanrijding voor tusschen de auto, ge-
voerd. door Bert Andre, wonende Vrij-
dagmarkt en den wielrijder Van der ,
Linden Prosper, wonende Herderstraat.
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BELANGRIJKE BEKENTENISSEN
, '

Als nelers aan het praten 8'aan.
Men meldt ons uit 0 ss dd, 10 :Aug.:
In ons blad van Zaterdag maakten

wij reeds melding van de arrestatle Van
•den 47.jardgen F. B. uit het beruchte
V:ierhoekje te Oss, wiens vrouw reeds
's middags W3.S gearresteerd, daar zij met 1
eenige andere personen van het zwak-
ke gesla.cht Vrijd~-milddag Mg eens
het geheele Vierhoekje in rep en roer
, had gebracht, en ten slotte ila.:li.'"tegen-
standster in de naren vloog, waarna de
politie tusschen bekte moest komen, en
tot het weder terugleeeren van de rust
vrouw B. voor eentge uren naar het po-
Htiebweau overbracht; Zij werd later op
den avond wederom op vr1je voeten ge-
steld.
Eenige uren nadat men vrouw B: had

los gelaten, werd haar echtgenoot ge-
, arresteerd, en in het politiebureau inge-
sloten. .

B. werd' er reeds geruimen tijd van
; verdacht de heler te zijn, geweest van
'een groot aantal goederen, atkomstig
! van tal van diefstallen en inbraken, die
; in de laatste jaren speciaal door de
: je'\!lgdlge bendeleden op zeer geraffineer_j
Oe en uiterst brutale wijze waren we;"

·pleegd, en wlen het, door bemiddeling
i va.. B. gemakkelijk were gemaakt, om
de door hen ontvreemde goederen van

j de, hand te doen.
· " B., die aanstonds na zijn arrestatle
'aän een' streng verhoor werd onderwor-
, pen bleef a'a~vankeIijk hardnekkig ont-
'kennen, ooit iets met de leden der' Os-
,sche mlsdadlgersbende uitstaande ge-
had te hebben.
Men had echter mede door die be"

: ke:ntEmi.9~n van reeds eerder gearees-
: teerde, bendeleden, zooveel bezwarend
Qewij.s:ina.te,ria.al tegen hem weten' te
ve:r~a.melen, dat B. ten slotte inzag dat
'ontkennen hem niet meer kon baten
en. hU ·le,gde Zaterdagavond ten over-
staan van de gemeentepolitie een voï-

I ledige bekentenis af.
· Door deze bekentenis kwam vast te
; staan, dat de gemeentepolitie van 0$8
~met de arrestatle van :El. wederom een
I goede vangst heeft gedaan, want B. be-
kende de heler te zijn geweest van een
groet aantal goederen, afkomstig van
tal van gepleegde diefstallen en Inbra ..
kiln in tal van [aren in Oss gepleegd,
O.m. bekende B. de heler te zijn geweest
van het in 1929 in de pastorie van de

, Vlashoek ten nadeele van de ZeerEel'w. I

I heer pastoor F. Bloem ontvreemde
, waardevolle horloge, dat thans wederom
. in het beert is van den rechtmatigen
eigenaar. -'

I In verband met door B. afgelegde be-

~

'kentenlssen, zullen dan ook nog nadere
arresta ties worden verricht. I

" Reeds lang heette het: "Als nu de
herers nog eens gehaald worden" en
de helers wórden gehaald en met sue-

Ices. De gemeentepolitie is er thans
i reeds ,"in mogen slagen een tweeta; te
arresteeren. en het zal er wel niet bij

'blijven: wie volgt? __. __ ,i,~_J J



Het zondenregister van Toon de Soep en Sijs de Sijp. _
De roofoverval Ite Maren opgehelderd. - Croot succes
voor de gemeente-politie.

Men schrijft ons uit Oss, d.d. 17 Aug.: te spannen, want de belangrijke bedra-
Dat wij nog niet aan het einde waren gen, welke door hen steeds werden buit-

van de arrestaties en bekentenissen uit gemaakt, stelden hen voorzeker in staat
de Ossche onderwereld en dat de schoon- een heerlijk en rustig leventje te leiden.
maak nog niet voltooid was, is thans we- Daar de roofovervallen, diefstallen en
derom op zeer overtuigende wijze geble- inbraken, door hen gepleegd en die zij
ken. nu volledig bekend hebben, als het ware
En ook nu nog is er geen einde in zicht, ontelbaar zijn te noemen, en deze alle

want zooals altijd kunnen wij onder nagenoeg op dezelfde wijze zijn gepleegd
onderstaand verslag wederom plaatsen: waarbij steeds hetzelfde systeem van
"Meerdere arrestaties zullen nog volgen'. overval en roof werd toegepast, zullen

De roofoverval te Maren. w:i deze niet allen in de finesses verha-
Toen de schoonmaak in de ossene on- len, doch ons bepalen tot eenige der

derwereld eenige weken bezig was, werd voornaamste roofovervallen en inbraken,
door. hen gepleegd, welke zooals onze

door de gemeente-politie overgegaan tot lezers zien zullen, toch reeds een volle-
arrestatie van M. de R. uit de Ossche digen kijk geven op de brutaliteit van
heide, van M. v.O., bijgenaamd "het deze twee hoofdmannen der Ossche mls-
Schoentje", en van C. V. B., beiden even- dadigersbende.
eens te Oss, als verdacht van medeplich-
tigheid aan den bekenden roofoverval,
gepleegd op 8 September 1930 op den
kassier van de Boerenleenbank te Maren.
Eenige dagen vóór deze roofoverval

werd gepleegd, werd genoemde kassier
bezocht door een z.g. sigarenreiziger, die
trachtte aan den kassier sigaren te "er-
koepen. Het hoofddoel is alstoen echter
geweest, om de zaak te verkennen, want
ongetwijfeld is deze persoon een van de
drie bovengenoemden geweest. De bru-
tale overval is kort na, dit bezoek ge-
pleegd - in den avond van 8 September
1930. De kassier, die de inbraak be-
merkte, werd door eenige gemaskerde
personen overvallen, en zag zich tenslotte
genOOdzaakt om de bandieten de plaats
van het geld te wijzen, waarna deze met
een buit van ruim f 3000 op de vlucht
sloegen
Het onderzoek, dat aanstonds werd in-

gesteld, mocht geen resultaat opleveren.
Ook thans hadden de drie bovenge-
noemde arrestanten nog geen bekentenis
afgelegd.
De gemeente-politie was er echter in

geslaagd nog meer bewijsmateriaal in-
zake dezen roofoverval te verzamelen,
wat aanleiding was, dat kon worden
overgegaan tot aanhouding, en arresta-
tie van L. de R. te Heesch.
Deze verklaarde tijdens een streng

verhoor, dat hem' werd afgenomen,
schuldig te zijn aan dezen roofoverval;
hij legde een volledige bekentenis af. De
R. verklaarde o.m. dezen roofoverval te
hebben gepleegd in samenwerking met
de hierboven genoemde reeds eerder ge-
arresteerden, zijnde zijn broer M. de R.,
M. v. O. en C. v. B.
Hiermede is men er dus in mogen

slagen, om ook dezen geruchtmakenden .
overval tot klaarheid te brengen: Onze lezers zullen zich nog herinneren,

hoe vóór een paar jaren een brutale
Men sloeg kraakjes van honderden roofoverval is gepleegd bij den landbou-

r --.,......_.._~e;:n~d:u:i::z:endenguldens. - Een vast. wer ~loegmakers op Velgt te Heesch. Deze
rnofovervaUen ,en 'was bij zijn broer thuis, en had de g1!-

woonee steeds op" een hooizolder te sla-
pen. Dat men ook dit te weten was ge-
komen, bleek uit het felt, dat men in
een nacht van Zaterdag op Zondag op
den bewusten hooizolder een bezoek
bracht; ook hier werd het slachtoffer
gebonden en van een bedrag van f 200.-
aan spaarcenten ontlast.
Daar door Ploegmakers eerst gerui-

men tijd later van het gebeurde aangifte
werd gedaan, werd het politie-onderzoek
zeer bemoeilijkt; dit bleef dan ook zon-
der resultaat.

De schoonmaak te Oss.

inbrak
Reeds eerder hebben wij uitvoerig ver-

haald omtrent de belangrijke bekente-
nissen van den Dikken Toon de S~p.:
waarbij hij o.m. zijn medeplichtigheid
bekende in de roofovervallen, gepleegd
te' Gassel, Veghel, Tubbergen, Loon-op-
Zand en vele andere, welke belangrijke
bekentenis hij in de Marechaussee-Ka-
zerne te Oss aflegde.
Eveneens maakten wij voorafgaande

week reeds melding van een volledige
bekentenis, afgelegd door Bijs de Sijp,
in het huis van bewaring te 's-Hertogen-
bosch, ten overstaan van de gemeente-
politie te Oss.
In verband met deze laatste bekente-

nis waren zoowel Toon de Soep als Bijs
de Sijp naar het politiebureau te, Oss
overgebracht en werden zij daar meer-
dere malen aan een verhoor onderwor-
pen. ,
Tot op heden kon in verband met het

uiterst belangrijke onderzoek hierom-
trent nog niets naders in de pers wor-
den medegedeeld. _

Zaterdagmiddag ging de kogel door de .
kerk, waardoor wij thans in staat zijn
gesteld een en ander mede te dee len
omtrent het uitgebreide zondenregister
van deze twee bekende en beruchte aarts-
misdadigers van Oss, die voorzeker, de
hoofdmannen zijn geweest van de Ossche
onderwereld. Uit het onderstaande. zal
men begrijpen, als men zulks 'aanvult
met hetgeen wij reeds eerder gemeld
hebben dat deze twee - die steeds on-
afscheidelijk van elkander waren, want
waar men Toon zag, zag men ook Bijs
_ steeds mijnheer hebben kunnen
spelen, zonder zich hiervoor speciaal in

begrepen. ?loet~n worden die van kippe>
welke blJ dsnzendan door hen zijr.
gestolen evenals veel ander pluimvee.
Ook zij nog medegedeeld, dat door de

dezen middag afgelegde bekentenissen
nogmaals is komen vast te staan, welke
zeer belangrijke rol in de ossehe onder-
wereld is gespeeld. door .clen onlangs
gearresteerden en thans In het Huis
van Bewaring te 's-Hertogenbosch ver-
toevenden verrzekeringsinspecteur te
Nijmegen.
Het zal onnoodig .zijn, hierbij nog te

v-ermelden, dat thans wederom een aan-
tal nieuwe personen op de nominatie
staat, om te worden gearresteerd, zoodat
wij ongetwijfeld op deze geschiedenis nog
nader terug zullen moe-ten komen.
Inmiddels een èere-saluut aan de

gemeentepolitie voor het kranige en
intensieve werk door : haar wederom
verricht en dat zij opnieuw met een
schitterend succes bekroond ziet.

Ook de Kon. Marechaussee
werkt door., I

Met onvermoeide kracht blijft ook de
brigade ,van de Kon. Mar chaussee
te Oss, die haar werk reeds -erdere-
malen met buitengewone . veeessen
heeft bekroond gezien, .aan 1 I, werk,
en ook bij haar volgt arrestatte op arres-
tatie en bekentenis op bekentenis.

Arrestatie te Haarlemmermeer.
Op verzoek van de Kon. Maréchaus-

sée te Oss, werd door cnl1ega:s te Haar-
lemmermeer, hed sn g~arresteerd' en
naar de kazerne ,~Oss overgebracht
de 25-jarige M. v. H. te Oss, ' de-
lijk als landarbeider te Haat f
meer vertoefde.
v. H. werd er van verdacht mede-

plichtig te zijn aan den op Zondag 24
December 1933 gepleegden diefstal bij
den manufacturier v. d. Zanden op
den' Heuvel' t-e Oss.
Op dien avond werd tijdens afwezig-

heid van de bewoners in hun winkel
door uitsnijden van een ruit ingebro-
ken. Na alle kasten en laden te nebben
geforceerd, waarin niets van waarde
werd gevonden, hadd'en de onsencode
gasten een aantal manuracturen ont-
vreemd en waren hiermede op de vlucht
gegaan.
v. H. bekende schuldig te zijn aan het

hem ten laste gelegde. M!!deplichtig
aan deze inbraak zijn geweest van :0.,
bijgenaamd de Olie, die, in voorarrest
zit als medeplichtig aan den roofmoord
te Oijen en van 0., bijgenaamd' het
Noesje, die eveneens reeds in het HUlS
van Bewaring is opgesloten als. ~ede-
plichtige aan den roofoverval blJ. het
echtpaar van Bergen in de Kapelstraat
te Oss. Ook deze twee hebben bekend
aan de inbraak schuldig te zijn. Ook
van v. H. zal ter beschikking van den
Officier van Justitie worden gesteld.

. .

Ro()foverval te Neerloon.
Zoo hadden zij in de vruchtbare jaren

van hun vak eenmaalook het rustige
dorp Neerloon met 'een' bezoek vereerd
en daar een man, die er in den omtrek
voor bekend stond er warmpjes bij te
zitten, de primeur van hun komst ge-
schonken; zij wisten ongemerkt diens
woning binnen te dringen, en zoo als
hun gewoonte was, den man door hem
te binden, or,:;chadelijk te maken.
Spoedig werd gevonden wat men

zocht en met een buit van f 2000 verliet
men wederom, even stil als men gekomen
was, Neerloon.

Inbraak Veerhuis te Megen.
In het veerhuis van het Maasdorpje

Megen was de kraak niet zoo groot en
moest men zich tevreden stellen met een
bedrag van f 40.-, doch men wist ook
nog eenige weken rookvoorraad in te
slaan door het medenemen van eenige
kistj es sigaren.
Dat Toon de Soep zich bijzonder 'aan-

getrokken gevoelde tot Megen, weet men,
als men zich herinnert, dat hij reeds
meerdere malen getracht had in Megen
zijn slag te slaan.
Men denke slechts aan het avontuur,

dat hij heeft meegemaakt met Zijn com-
pagnon Bijs de Sijp, waarbij zij in den
aldaar staanden gevangenistoren werden
ingesloten, doch kans zagen, om door
het maken, van een opening onder de
poort van den toren, te ontvluchten, met
achterlating van de mededeeling "De
ooievaars zijn gevlogen".

Roofoverval te Heesch bij Oss.

Zij maakten hun slachtoffers
eerst dronken.

Hoe geraffineerd zij soms te werk
gingen, mag blijken uit 't onderstaande:
Wanneer men een of ander persoon

ontmoette, dLe nogalopschepte o:,er veel
geld dat hij bij zich' droeg, da~ wist men
hem zoo-ver te krijgen, dat hïj, beschon-
ken raakte waarna men hem op e,en
afgelegen plek welke hij bij ?et huis-
waarts gaan moest passeeren gmg staan
'opwachten. Daar werd hij dan beroofd.

Zoo hebben zij meerdere malen belang-
rijke sommen in handen gekregen, o.a.
eenmaal in de Harenschesteeg tusschen
Haren en Berghem. en eenmaal in ..h~~
beruchte Vierhoekje te Oss, waarbij ZlJ
resp. bedragen van f 200 en f 260 buit
maakten. '
Men ziet dus, zij waren van alle mark-

ten thuis en elk middel werd aangevat
om hun slag te kunnen slaan.
Zoo zouden wij nog kunnen voortgaan

met het' opsommen van overvallen,
inbraken en diefstallen, doch dan komt
er geen eind aan. Wel zij nog vermeld,
dat bij de gepleegde diefstallen, speciaal



~ 1. tot leeraar in de Oude Talen,
tevens als conrector, Dr. J. Niemeijer;
2. tot leeraar in de Nederlandsche

taal en letterkunde en Geschiedenis, Dr.
J. Brandt corstius:
3. tot leeraar in de Engelsche taal

en letterkunde Drs. P. Nijhoff. .
Ten slotte wardt de vaste benoeming

voorgestaan van Ir. C. Kampman tot lee-
raar in de Wis- en Werktuigkunde. Deze
laatste is sedert 8 Junuari 1934 als tij-
delijk leeraar aan de school werkzaam.
- De vereeniging Woenselsch Markt-

belang organiseert jaarlijks met Konin-
ginneverjaardag groote kinderfeesten op
de Woenselsche markt. Wegens de Woen-
selsche Zaterdagnamiddag-markt zijn
deze feesten thans uitgesteld tot Woens-
dag d.a.v. 4 Sept. De feesten beloven nog
grootseher van opzet te zullen worden
dan andere jaren.
- Het ligt in de bedoeling van het

Oranje-comité om dit [aar Koninginne-
dag met meer luister te vieren. Tot dit
doel zullen op 31 Aug. a.s. een reclame-
optocht alsmede een bloemencorso ge-
organiseerd worden.
FIJNAART, 17 Aug. Tot onderwij-

scres aan de. R. K. school te Geldrop is
benoemd mejuffrouw W. stoop uit onze
gemeente,
DINTHER, 18 Aug. Zondag zalonze

dorpsgenoot de Eerw. fr. Lucas Ord.
praem; (Fr. v. Helvert) zijn eerste
plechtige H. Mis om 10 uur in onze
parochiekerk opdragen. Na de H. Mis
:1 het kerkkoor een priestercantate

1 tvoeren. Harmonie en Mannenkoor
zullen een- serenade brengen om onge-
veer half vijf n.m. Een buurtcommissie
is reeds druk in de weer voor de aan
te brengen versiering.

-:-We vernemen, dat de [aarlijksche
~-uevaart naar O. L. Vrouw van Han-
del zal worden gehouden op Zondag
1 September.
- Tot secretaris van het R. K. Kerk-

bestuur .alhîer is benoemd kerkmeester
Mart. Klisdonk.
.- Zooals reeds gemeld zal Konin-

gmnedag worden gevierd op Zaterdag
31 Aug. Het programma bevat o.a. op-
tocht en zang der schoolkinderen in
den voormiddag, kinderspelen in den
namiddag.en van 6 tot 9 uur concert.
G GEERTRUI~ENBERG. Burgert. Stand.
S
eboren: aaltJe, d. van A. Gunnink-van
pronsen.
Overle<:1'~n:Wilhelm Sperber 59 jaar.

- Sebastlanus G. Berende 66 jaar.
GEFFEN. Burgerlijke Stand over de

eers~e helft der maand Aug.: Geboren:
Mana A., d. van Antonius Draad en
U·""il'l. Jagers, Petrus L., z. van

......~L~4 ....~_ ... 1' ........ "''''''

wijding van de Marta-veldkapel op het
Hageland alhier plaats.
- Op Zondag 8 September trekt de

jaarlijksche bedevaart van Ossendrecht
naar O. L. Vrouw van den Hagelberg te
Beirendrecht (B.) voor de 190ste maal.
Dit is de bedevaart, op grond waarvan
in deze gemeente de godsdienstoefenin-
gen geheel vrij mogen worden uitge-
oefend. Men verwacht dat de deelname
dit jaar buitengewoon groot 'zal zijn, om
de Moeder Gods te Beirendrecht te gaan
bedanken voor het groote geluk dat ka-
tholiek Ossendrecht dit jaar te beurt is
gevallen.
ROOSENDAAL, 19 Aug. Heden, Maan-

dag, viert het echtpaar A. Buy-sen, ver-
:blijvende in het gesticht Charitas, zijn
gouden huwelijks.feest. Het feit wordt in
intiemen kring gevierd.
- Geloof en Wetenschap heeft haar

winterprogramma bekend gemaakt. Het
vangt aan met een opvoering van
Genesius door de Amsterdamsche Too~
neelvereeniging en vermeldt voorts o.m.
het oputreden van Dr. Ve~bis.t te
Mechelen, piloot F'renken van de K.L.M.,
Dr. J. MuIs, Mr. H. P. Marchant Jac
Elsäcker en Dr. C. Hentze. ,.

SAMBEEK, 16 Aug. Burgerlijke Stand.
Geboren: Francisca M. G., d. van J. J.
van Os=Wilmens. - Johannes Th., z.
van A. Jonkers-c-Centen,
Gehuwd: Hubertus A. van Duren 22 j.

en Johanna M. C. van Neerven 26 j.
Overleden: Huberdina J. H. Jacobs

7 maanden.
SON, 17 Aug. Door onbekende oorzaak

ontstond brand in de schuur van M.
v. d. H. te Breugel. Aan het krachtdadig
optreden der brandweer en de volstrekte
windstilte is het te danken dat het vuur
zich niet kon uitbreiden.' Een partijtje
rogge en een tweetal rijwielen werden
door de vlammen vernield. Assurantie
dekt gedeeltelijk de schade,
- Op de;n .Riooyschen dijk had heden

een aanrijding plaats, die gelukkig
€'venwel geen ernstige persoonlijke on-
gelukken met zich braent. De auto van
d:el'?-.Z.Eerw. l?-,eerpastoor van Vianen bij
Cuijk kwam m botsing met een vracht-
wagen. De eerste werd deerlijk gehavend
en moe~t op sleeptouw worden genomen
naar Emdhoven. De inzittenden liepen
enkel eenige ontvellingen op.
';l'ILBURG, 17 Aug. Het echtpaar H. v.

StlphoU~-V. d. DObbelsteen, Heuvel,
hoopt Dinsdag a.s. de gouden bruiloft te
v~e~en. V~.n 1 tot 3 uur wordt er gere-
clpieerd In de, achterzaal van Huize
Remmers.
UDEN. Burgerlijke Stand. Geboren:

Henricus S. van Dongen, z. van P. v.
Dongen en J. C. van der Ven. - Adria-
nus W., d. van W. van del' R~it en M.
Bos. - Martinus, z. van L. Herlings en
A. van Hal. - Maria Th., d. van H. van
de Wetering en M. van der Rijt. -
Joannes Fr. W., z. van J. Bongers en A.
Vogels. - Franciscus A., z. van P. J. de
Groot en A. M. Verhoeven.
Gehuwd: J. Vesters, 32 j, -en Th. M.

Kuijpers, ,28 j. - H. van del' Palen, 39 j.
en M. A. C. van der Heijden, ~o .1.
Overleden: J. W. van l.{atwijk, echtg.

van J. van den Berg, 31 j.
VEGHEL. Burgerlijke Stand van 9 tot

en met 15 Aug. Geboren: Petronella H.
H., d. van Leonardus van de Moesdijk
en Hendrika M. van Lieshout. - Johan-
na A., <:1'.van Marmus Ruys en Adriana
Josephina M. VerbakeI. - Hubertus L.
K., z. van Hendrikus J. Klaren en Ca-
tharina E. van Aalbeek.
Gehuwd: Antonius H. v. Stokkum 34

j. en Anna M. van Uden 26 j.
OVerleden: Hendriena Hurkmans,

weduwe van Johannes Vissers 85 j. -
Hendrikus J. Raijmakers 8 m.

Aanbestedingen.
MIERLO, 16 Aug. Aanbesteding woon-

huis voor den heer v. Bussel te Mierlo.
Geb. Waals, Asten i 6750
Hendrikx, Mierlo-Hout - 6290
P. Rox, Mierlo-Hout - 5990
M. Verb-ruggen, Mierlo - 5600
P. Huijbregts, Mierlo - 5447
M. Jansen. Mierlo-Hout - ·5100
Dudok, Geldrop - 4983
v. d. Akker, Heeze - 4417
Het werk is gegund aan den laagsten

inschrijver.
_ OISTERWIJK, 17 Aug. Onder arcl?-~-
tectuur van J. A. van Esch te OisterwlJk
werd aanbesteed het vergroeten van de
schoenfabriek van de N.V. Berkelmans
aldaar.I Ingeschreven werd als volgt: f 4835

I Seebregts, Hilvarenbeek,
Looiikens. Oisterwijk, - 4690Ar-n,.,

startten de amateurs voor de wereld-
kampioenschappen op den weg over een
afstand van 162 K.M. Voor Nederland
vertrokken de wegrenners Braspenninx,
Nuyten en Schippers, waarvan alleen
Nuyten de finish bereikte. Winnaar
werd qp overtuigende wijze de Italiaan-
sche amateurkampioen op den weg
Mancini in den tijd van 4 uur 37 min.
16 sec. d.w,s. met een gemiddelde snel-
heid van 35.056K.M. per uur. Hij kwam
geheel alleen door de finish. Nuyten
werd 22s.te in den tijd van 4 uur 4~ min.
19 sec.
De belangstelling voor deee we:reli:i.

kampioenschappen was bijzonder groot.
Alleen reeds bij Buzet - ongeveer op de
helft van de helling - waren zeker
20.000 toeschouwers bijeen, terwijl van-
zelfsprekend bij de finish vele duteenden
kijkers zich hadden verzameld.
38 Amateurs vertrokken om 7.10 uur

voor hun lange reis over 162 K.M. Het
traject is, naar bekend, 13.5K.M. lang en
dit circuit moest dus 12 maal worden
afgelegd. Na den start ging het even
omhoog tot op 1K.M. van het punt van
vertrek de maximale hoogte 263 Me-tel'
was bereikt. Van' hier ging het steeds
dalend vla-Bart st. Laurent naar bene-
den tot op 8 K.M. van den start het
laagste punt was bereikt, n.l. bij het
Hotel des Grottes, waar tevens een bocht
moest worden gemaakt. De laatste 5.5
K.M. van dit circuit moest de lastige
heuveloverwonnen worden.
Van deze 38 vertrekkers waren er 3

Nederlanders, n.l. J. Braspenninx, C.
Nuijten en P. Schippers.
In de eerste ronde gebeurde er wei-

nig vermeldenswaard. De tijd over
deze 13.5 K.M. bedroeg 23 min. 53 sec.,
d.W.Z. een gemiddelde uursnelheid van
33.914K.M.
Toen de renners voor de eerste maal

onze tribune passeerden lag de Luxem-
burger Didier op kop. In de tweede
ronde werd het tempo reeds hooger en
het was toen de Zwitser Buchwalder,
die zich onderscheidde. Deze tweede
rond werd afgelegd in den tijd van 23
min. 17 sec., d.w.Z. met een gemiddelde
snelheid van 34.788 K.M. De Fransch-
man Gouion geraakte 150 Meter ach-
ter. doch wist weldra weer in te 100-
pen. De Oostenrijker Hofner kreeg een
lekke band en moest achter blijven.
Bii het beklimmen van den heuvel
bU Buzet loste Buchwalder, doch het
gelukte hem spoedig weer bij te komen
terwijl zijn landgenoot ott toen de lei~
ding had genomen.
De derde ronde werd afgelegd in den

tijd van 22 min. 5 sec., dUS met een
gemiddelde uursnelheid van 36.379K.M.
De totaaltijd bedroeg 1 uur 9 mln. 15
sec.

Na de derde ronde vonden talrijke
ontsnappingspogingen plaats.
De Franschman Vergili probeerde

het het eerst, gevolgd door den Luxem-
burger Moneta, terwijl de Italiaan Bizzi
er ook al van door ging.
De vierde ronde werd afgelegd in 22

mtn, 4. sec., _, terwjJI de. •.t.o.ta.a.lti;id tot :1
uur 34 min. 19 sec. was. opgeloopen,
d.w.s. men reed toen met een gemi-d-
delde snelheid van 35.5 K.M. per uur..
De rust was inmiddels teruggekeerd

en allen waren weer bijeen. Totdat de
Deen Jacobsen een poging tot ontsnap-
ping deed, doch ook hij slaagde niet.
In deze v~ifde ronde onderscheidde

zich in het bijzonder de Italiaan Bizzi.
De tijd over de 5e ronde was 23 min.
48 sec. De achterstand, die Hafner in'
verband met zijn lekke band had op-
geloopen, was ondertusschen aanmer-
kiJijk vergroot.
De Deen Jacobsen had eveneens moe-

ten lossen, doch slaagde er weer tn bij
te komen.

Braspenninx ontsnapt.
Op dat moment. ontsnapten onze

lax::ctgenootBraspennlnx en dot:' Duitschar
Wolkert. In razend tempo gingen beide
de helling af. en vergrootten langza~in
maar zeker hun voorsprong. In een
bocht kwam Schipper te vallen, evenals
de' Duitseher Krückl. Onze landgenoot
reed moedig door, ondanks enkele bles-
sures, terwijl het wiel van den' Duit-
sc~er gebroken w~s. Baspennlnx en:
Wolkert werden trigeleopen door den,
Franschman Vergili, die zelf doorging
en met 8 seconden voorsprong alleen
langs onze tribunes ging, toen <:1'ehelfll
van den af te leggen afstand achter den
rug was. Hij werd gevolgd door een vijf·
tal renners, terwijl direct daaracnter het
peleten reed.
D~ 6e ..ronde was afgelegd in den

fraalen tljd van 21 min. 33 sec. d.w.z,
met een gemiddelde snelheid' van
37.587 K.M. per uur. Over de' Sl K.M.
ha:d men een tijd gemaakt van 2 uur 16
mmo 40 sec., hetgeen _~~~ .g,e"mi~(\_~l_~.e

..
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Nieuwe arrestatie te Oss.

GOEDE BEKENDE IN DE BENDE·
WERELD.

Gisteren is door de marechaussee te Oss
overgegaan tot arrestatie van den 29-jarigen
arbeider L. B. wonende te Nijmegen. De aan-
gehoudene is naar de kazerne te Oss overge-
bracht, waar hij aan een streng verhoor werd
onderworpen.
De verdachte L. B., in Oss beter bekend

onder den naam van de "Gekke Boey" wordt
verdacht van heling van een partij manufac-
turen, in den Kerstnacht 1933 ten huize van
den winkelier v. d. Zande op den Heuvel ge-
stolen.
Maandag werd eveneens een heler van deze

goederen de 23-jarige H. v. D. gearresteerd.
Ondanks het feit, dat B. aanvankelijk ont-

kende kon hij hierin niet blijven volharden.
Tenslotte gaf hij toe, zich aan heling te heb-
ben schuldig gemaakt.
Hij wordt ter beschikking van den officier

van Justitie te Den Bosch gesteld.
De aangehoudene heeft tot voor circa een

jaar steeds te Oss gewoond en komt uit het
bekende Ossche millieu. Hij is in het proces
de Bie opgetreden als getuige tegen P. de Bie
en legde zeer bezwarende verklaringen tegen
verdachte af.
Ook in de moordzaak-Oyen was hij als ge-

tuige gedagvaard, daar de beide daders in den
moordnacht te zijnen huize waren aange-
troffen.
B. heeft Oss toen moeten verlaten, omdat

hij zich niet meer veilig achtte en hij door de
Ossche bende meerdere malen werd lastig ge-
vallen.
De marechaussee onderzoekt verder of B'l

nog meer op zijn kerfstok heeft.

Oude roofoverval tot klaarheid

gebracht. I
Een der verdachten in den roofoverval van

mej. Kuipers, gepleegd in 1930 in de Zeven-
bergsche heide te Oss, de thans gedetineerde
J. de B. is door den rechter-commissaris mr.
Schröder en mr. Dubois subs. officier van
Justitie in het paleis van justitie te Den Bosch
aan een verhoor onderworpen. Hij bekende dat
hij medeplichtig was aan dezen roofoverval.
De beide andere daders in deze zaak A. H.
"Dikke Toon de Soep" en F. de R., beiden
uit Oss hadden reeds een bekentenis afgelegd. i
Door de bekentenis van de B. is deze roof-
overval tot volledige klaarheid gebracht.
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NOG MEER ARRESTA:rmS TE OSS.

De kroongetuige in het moord-
proces G~ de 'Bie als heler ge-
arresteerd.

Men meldt ons uit 0 s s d.d.. 20,Aug·.:
Op verzoek der Kon. Marechaussee der

I brigade Oss, werd hedenmiddag te Nij-
megen gearresteerd en naar Oss overge-
bracht de oud-Oasenaar B. bijgenaamd
."den gekken Boei", die onzen lezers nog
speciaal bekend zal zijn uit het gerucht-
mak-ende proces inzake den moord op
Gerrit de Bie, waarin deze als kroenge-

Ituige optrad en op wtens verklaringen
P. de B. werd veroordeeld tot 15 jaar ge-
vangenisstraf.
B. werd er van verdacht evenals H.

v. D. heler te zijn geweest van de j.l.
Zaterdag opgehelderde inbraak gepleegd
op Zondag 24 December 1933 en waarbij
ten nadeels van de winkelier v. d. Zan-
den op den Heuvel te Oss, een groot aan-
tal manufacturen werden ontvreemd.
Op de kazerne, waar B. aan een streng

verhoor onderworpen werd legde hij een
volledige bekentenis af.

B. zal ter beschikking van den heer
Officier van Justitie te 's-Hertogenbosch
worden gesteld.
Men verwacht spoedig nog meerdere

arresta ties.
Nader vernemen wij nog dat heden

Woensdagmorgen, de reeds gearresteerd~
en in het Huis van Bewaring te 's-Her- ,
tog enbosch opgesloten Ossenaar J. den
B. naar de kazerne te Oss is overge-
bracht in verband met een nader in te
stellen onderzoek.

ONSCHULDIG VEROORD'EELD.
In het jaar 1928 werd bij den land-

bouwer Vos te Bakel een groote partij
kippen gestolen. Het spoor der dieven
leidde na:ar Os~ en de gemeentepolitie
gmg eemgen tijd later er toe over om
een ze~eren c. W. v. d. Heuvel, van be-
roep klppenkoopman, thans wonende te
Wychen, te arresteeren.
Van den Heuvelontkende het hem

ten laste gelegde doch daar dit in Oss
de gewoonte was meende de politie toch

I den dader in handen te hebben en Van
den H. werd naar 's-Hertogenbosch
overgeeracht. waar hij ter beschikking
van de justitie werd gesteld.
In de rechtszaal bleef hij in zün ont-

kennende houding volharden, doch des-
ondanks werd hij tot negen maanden
gevangenisstraf veroordeeld zonder af-
trek van voorarrest.
De man heeft deze straf uitgezeten.

Nu evenwel zoovele Osschenaren aan
het bekennen zLin gegaan is het thans,
naar de Maandagmorgen meldt, geble-
ken dat v. d. Heuvel een slachtoffer is
geworden van de Ossche stilzwijgend-
heid en hij volkomen onschuldig is ver-
oordeeld.
Het was v. d. Heuvel ter oore gekomen

dat Bijs de Sijp de hand in dit misdrijf
moest hebben gehad. Van den Heuvel
heeft zich toen schriftelijk tot de Sijp in
de strafgevangenis te 's-Hertogenbosch
gewend met het verzoek om aan de
politie mededeeling te doen dat van den
H. volkomen onschuldig aan den kip-
pendiefstal te Bakel was geweest en dat
hij (de Sijp) deze had bedreven.
De Sijp heeft dezen diefstal voor zijn

rekening genomen; hi] heeft ook de
namen van zijn medeplichtige genoemd,
n.l. L. v. d. H., E. H. en De W.
De kippenkoopman van den Heuvel,

die destijds ten onrechte een gevan-
genisstraf heeft ondergaan van ruim 11
maanden, stelt pogingen in het werk om
revisie van zijn zaak te verkrijgen, Hij
hoopt thans volkomen van alle blaam
gezuiverd te worden.

van zes personen. In verband hiermee
bevindrn zich reeds in voorarrest! Koos-
je van Berne, M. de Reuver. Van
Orsouw of de Koperen uit Heesch en
Verhoeven of de Frik uit Aalst.

Nadat Lamb. Vos (Btjs de Sijp) aan
het praten was gegaan, heeft men tal-
rijke arrestatles kunnen verrichten en
nog steeds zijn De Sijp en zijn voor-
naamste medewerker De Soep niet aan
het eind van hun verklaringen. De
politie is van meening, dat door zijn
aanwijzingen nog meer arrestaties kun-

I nen volgen.



Peerlee Verhoeven, die te Loon op Zand
~or de Ossche bende werd uitgeschud
~" gisteren meehielp een boschbrand te
~ h~ussch~, la~~z'n schop even rusten.
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De Gemeentepolitie

verricht een arrestatle
te Heesch.

VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ
OPGELICHT.

Ook hij bekende ....•.

~
De ~~geheimzinnige''''
Boeien gearresteerd.

Verdacht van heling,

§ De lange reeks van arrestaties is Woensdag-
avond laat vervolgd door een arrestatie te
Heesch door onze Gemeentepolitie.
Deze had aanwijzingen verkregen, die erop

duiden, dat daar een man woonde, die meerdere
malen een Verzekeringsmaatschappij had op-
gelicht.

Gearresteerd 'wertJ' 'Zekere G. Timmers die
na een langdurig verhoor eveneens tot een
bekentenis kwam.
Deze man, die .een winkeltje in Heesch drijft

was tegen inbraak verzekerd.
In de atgeloopeu jaren deed hij hij de politie

meerdere aangifte dat bij hem was ingebroken.
Alhoewel sterk een uitgebreid onderzoek werd
ingesteld, slaagde men er niet in de daders van
deze inbraken op te sporen. En geen wonder!
Thans heeft Timmers bekend dat deze inbra-

ken slechts "gefingeerd" waren. Hij gaf het
slechts aan om zich aldus in het bezit te stellen
van de verzekeringsom. '
Bij deze bekentenis meenen wij even te moe-

ten opmerken dat thans ook een niet-Ossche-
naar heeft bekend, zoodat de oorzaak van het
bekennen niet ligt - zooals de burgemeester
van Den Bosch -beweerde - aan het water van

'Den Bosch, dat Oss, sinds de ingebruikneming
van het waterbedrijf, drinkt. In Heesch heeft
men n.l.. nog geen waterleiding.

Deze man wordt er voorts van verdacht rela-
ties te hebben gehad met Bijs de Sijp van wien
hij meerdere malen goederen zou hebben opge-
kocht.
Dit heeft hij evenwel not niet bekend.§ Een der merkwaardigste figuren uit de

moordprocessen tegen Piet de Bie en Willem
de Bie, resp. verdacht van moord op zijn neef
Gerrit en Verhoeven te Ooyen, is zeer zeker
geweest de koopman Boeien, beter bekend on-
der den naam van ,.de gekke Boei". In het
moordproces tegen Willem de Bie was zijn ge-
tuigenis van groot belang omdat de beide ver-
dachten van den af'schuwelijken roofmoord in
den bewusten nacht in zijn huis werden aan-
getroffen door burgemeester Ploegmakers en
inspecteur van Kempen. In het moordproces te-
gen Piet de Bie waren zijn verklaringen van
zeer groot belang, omdat hij beweerde, dat hij
op den avond van den moord Piet in het
Steegske was .~eg~n gekoI?en, .. Op dien avond I
Immers zou hIJ Piet de BIe ZIJ'n tegengekomen
en met hem hebben gepraat. Toen hij even met I
hem had staan praten kwam volgens zijn ver-
klaringen t~dens de terechtzitting een persoon
met twee rijwielen langs gefietst in wi en hij
de Rut meende te herkennen, Toen hij naar,

/' huis wilde gaan, zeide Piet de Bie hem: Zeg
nooit tegen iemand dat je mij hier hebt gezien,
want Gerrit de Bic is vermoord. Doe je het
dan snij ik je den nek af. Tijdens de zitting
verklaarde Boeien dat hij om deze getuigenis
Oss had moeten verlaten en dat hij zelfs in
Nijmegen niet met rust werd gelaten. Daarnaar
gevraagd door mr. Boobol, die de verdediging
van Piet de Bie voerde antwoordde Boeien, dat
hij van den burgemeester van Oss 100 gulden
[lad ontvangen om daarmee een handeltje in
Nijmegen te gaan beginnen. Mr. Roebol beweer-
de echter dat hij met een taxi naar Nijmegen
was gegaan en op meerdere plaatsen grove ver.
teringen had gemaakt. .
Thans is Boeien zelf gearresteerd, zoodat I

voor hem van toepassing is het spreekwoor-d: I
.,Wie een kuil graaft voor een ander ..•. "
Sinds vorige week was door de Kon. Mare-

chaussee gearresteerd zekere van Hees, die be-
kende den inbraak te hebben gepleegd bij den
manufacturier van der Zanden op den Heuvel.'
De andere medeplichtigen vertoefden reeds in I
het huis .van bewaring te den Bosch, doch al-1
leen de helers liepen' nog op vrije voeten. Als
eerste .heler werd gearresteerd zekere H. van
Dijk, die een bekentenis aflegde (men zie ons
Dinsdagnummer) •

Er was. echter nog een tweede heler
• geweest en dat zou Boeien zijn. Daarom
werd zijn arrestatie te Nijmegen verzocht
en werd hij op transport gesteld naar Oss.
waar hij ten overstaan van de Kon. Mar.'
inderdaad bekende goederen van boven-
genoemden diefstal afkomstig te hebben
opgekocht. Ook hij zal dus op transport
naar+den Bosch worden gesteld.

Men veronderstelt, dat deze Boeien nog bij l'
meerdere zaken betrokken is geweest omdat hij
Isteeds een eigenaardige rol met de hendeleden J

heeft ·gespeeld. Inmiddels blijkt, dar!:men mo-
menteej met s~cces. speurt naar de vele helers,
die JarenIanI? in dienst der bende hebben ge-
staan. Dat WIJnog steeds met aan het einde der
arrestaties zijn, blijkt thans wel weer.

I Uitstapje naar Oss.
I Wde~,gdagmorgen werd de in het Huis van
Bewarmg .vertoevende J. den Brok VOOr het
verdere on~derzoek naar Oss overgebracht en
mgesloten 111 de marechaussee-kazerne. Zooals
men weet heeft deze bekend ten overstaan van
de gemeentepolitie deel te hebben genomen aan
den spekdiefstal. bij den slager Janssen op den
~~uvel aan den Inbraak bij den heer Hes waar-
bIJ 900 gulden werd gestolen (same~ met
~huyers) en den inbraak te hebben gepleegd
blJ den landbQuwer van Berkel op den Ber-
chemsehen weg waarbij f 100 werd gestolen
ye~acht wordt dat hij zich nog aan and~re

mIsdrijven heeft schuldig gemaa:klt.



OOK HIJ WILDE NIET MEER
ZWIJGEN. '

Men meldt ons uit Oss, d.d. 23 Aug.:
In verband met een nader in te stellen

onderzoek, werd heden-middag door de
Kon. Maréchaussée vanuit het Huis van
Bewaring, te 's-Hertogenbosch naar de

f kazerne te Oss overgebracht de op 16I Juli j.l. door de Kon. Maréchaussée ge-
arresteerde F. de R., als verdacht van

r medeplichtigheid aan den op 2 Novem~
ber 1.930te Oss .gepleegden roofoverval
op den Win!{ëIler Kuipers, wonende op
Zevenbel'gen, bij welken overval flOOD
werd ontvreemd:
Van de 4 verdachten die voor dezen

roofoverval waren gearresteerd, hadden
reeds drie n.l. Toon de Soep, J. d. B.
en W. B. een volledige bekentenis afge-
legd. " ' .

I
Na een langdurig verhoor bezweek ook

F. de R. voor het aangevoerde bewijs-

I materiaal: hij legde ten slotte een vol-
ledige bekentenis ar. ' I
I Dus weer een roofoverval opgehelderd,

DE OPVOEDING VAN "JONG OSS".
De jus~i~ie heeft gisteren ingegrepen in

het, f~mllIeleven der de B.'s in Oss. '
Marmus .de B., va.der van de berucht

geworde!l Jongens Plet en Wim .de B., is
ontzet UIt de. ouderlijke macht over zijn
Jongsten 16-Jarlgen zoon. Er werd een
gxüot aantal getuigen gehoord, w.o. de
bUl:g~meester, een parochiegeestelijke en
politIepersoneel.



Het arrestanten -kamp wordt
dichter bevolkt ....

Nieuwe arrestaties en bekentenissen.
Hel vervolg van hef zondenregisfer
van Toon de

I
Tijdens zijn nachtrust werd de landbouwer Op verzoek der Kon. Mar. werd te Haar-

Ploegmakers overvallen, gebonden en van hem lemmermeer gearresteerd de Ossehenaar M.
geëischt de plaats aan te duiden waar het geld v. Hees, bijgenaamd het "rooi Mies]e." •
zat. '2Q(} Poppetjes verdwenen in- hun' zakken,'] .
Na-Hc=clr-kwa= Megen .• ftdde'Q. in den nacht Hij werd op transport gesteld naar Oss err op

gingen. zij ?p bezoek bij den ,~igenaar van het Ide 'kazerne aan, een .l,ansdurig_ verhoor onder-
veerhuis, met om overgezet' te worden" maar Om .worpen, ': . ." ,
'de buffetlade te lichten. . " '

Ruim f 40 'werd ontvreemd, alsmede enkele ' .e'ok hijIegde een volledige bek~ntei1Ïs af' en,
kistjes sigaren. noemde als zijn medeplichtigen op: Van Oro,

De opeenvolging der roofovervallen, die alle 30UW, bijgenaamd "de Olie", die in ar re st zit
op dezelfde wijze wer den gepleegd, kon hen ge-
vaarlijk worden en daarom besloten zij op een voor medeplichtigheid aan den rootmoord in
andere rnanier te rooven. Ooijen en Ottens, bijgenaamd "Het ;-';oesjp",
En ook hierbij .boekteri zij weldra successen. gearresteerd voor den roofoverval bij V an
In een café' ontmoetten zij een man, met wie BergenIn de Kapelstraat. ' ,

een gesprek werd aangeknoopt: Spoedig was
men goede maatjes en werd een stevige borrel
gedronken op de vriendschap.
, Het resultaat was dat de man stom dronken
het café verliet en er geen erg in had dat hij
door zijn vrienden" werd achtervolgd. In de
donkere H~arensche Steeg werd hij plots over-
vallen. Zijn portefeuille, inhoudende f 200, werd
hem ontstolen. Spoedig had men weer een an-
der slachtoffer, die op dezelfde manier in het
Vierhoekje werd overvallen .en die f 260 werd '\
afhandig gemaakt. ,

In Nistelrode probeerden zij -hetzelfde, maar
daar grepen zij er naast,
Dat wil zeggen niet naast den man, maar

naast het geld, want dit droeg hij niet bij zich.
Voorts bekenden zij enkele inbraken en over-

vallen te Oss, o.m, den brutalen inbraak bij den
heer N. de Louw op den Heuvel, en talrijke kip-
pendiefstallen.

§ In ons Vrijdagnummer schreven wij dat de
gemeente-politie nog steeds ijverig speurde, zoo-
dat zeer binnenkort ook weer nieuws van haar
kon worden verwacht.
Wij zullen thans bewijzen dat wij toen niet te

voorbarig zijn geweest in onze berichtgeving.
Het-was ons bekend dat Toon de Soep Sr. enI Bijs de Sijp sinds vorige week in Oss vertoefden

en hun intrek hadden genomen in het politie-
bureau, Ridderstraat.

Dat zij het op hun vacantiereisje naar Oss
best naar den zin hebben gehad spreekt vanzelf.
Zij waren zelfs zoo goed gehumeurd dat zij,
uit dankbaarheid voor het onderdak, hun gewe-
ten verder ontlastten en de gemeente-politie
nog belangrijke mededeelingen verstrekten.
Reeds geruimen tijd geleden legde de dikke
Toon de Soep een "volledige" bekentenis af
ten overstaan van de Kon. Marchaussee. Thans

'1 is echter gebleken, dat die "volle,dige bekente-
nis" vrij onvolledig was. Het moet voor hem
trouwens wel uiterst moeilijk zijn zich al die
, misdaden weer voor den geest te roepen. Geen
wonder dat er talrijke werden "vergeten" en
het zou geen wonder zijn, dat hij er zich na
verloop van tijd weer enkele herinnerde.

Ook Bijs de Sijp die in het Huis van Bewaring
te Den Bosch ten overstaan van de gemeente-
politie een bekentenis aflegde, bleek nog heel
wat meer op zijn kerfstok te hebben.

Enkele dagen heeft het verhoor geduurd en
het resultaat was dat weer een 15 tal misdrij-
ven tot volledige klaarheid is gebracht.
Hij bekenden reeds eerder roofovervallen te

hebben gepleegd in Loop op Zand, Tubbergen,
Geffen, Veghel, Heeswijk. Dinther, Langeboom,
Gassel enz.
Aan deze lange reeks zijn nog de volgende

misdrijven toegevoegd:
In Neerloon drongen zij een woning binnen,

knevelden den man aan handen en voeten, for-I ceerden laden en kastea en gingen met een
buit van f 2000 naar Oss.
Heesch werd met een bezoek vereerd.

Zij hebben als hun medeplichtigen aange-
wezen Peer de Bie en L. van den Heuvel, bij-
genaamd "den Brus", terwijl zij voorts ver-
klaarden steeds inlichtingen te hebben ver-
kregen van verzekeringsinspecteur Snabel,
die reeds in arrest zit.

Hij wist precies waar men tegen inbraak ver-
zekerd was en wist tevens waar het geld in huis
werd bewaard, zoodat zij zelden of nooit een
vergeefsche tocht hebben gemaakt. Op zijn ad-
vies is volgens bekentenis van Toon de Soep
door hem de boerderij in brand gestoken voor-
bij het Sportpark aan den Berchemsehen weg.

Soep en Bijs de Sijp.
De jongste bekentenis van Toon de Soep en

Bijs de Sijp beteekenen een enorm succes
voor de' gemeentepolitie. daar het onderzoek
veel aanwijzingen opleverde en weer nieu-
we arrestaties van medeplichtigen en helers
.kunnen worden verwacht.

De zooveelste arrestatle.

Op 8 September 1930 werd Maren in opschud-
ding gebracht door een brutale overval die had
plaats gevonden op den kassier van de Boeren-
leenbank aldaar, waarbij f 3000 was ontvreemd.

In -dit verband werd reeds gearresteerd ze-
kere de Reuver, die evenwel geen bekentenis
aflegde.

Thans is door de gemeente-politie gearres-
teerd L. de Reuver uit Heesch (vroeger te
Oss) die reeds een volledige bekentenis in de-
ze zaak heeft afgelegd en als zijn medeplich-:
tigen heeft aangewezen zijn broer, Koosie van
Berne en .M. van Orsouw, bijgenaamd het'
Schoentje, die allen reeds voor andere mis-
drijven "in arrest zitten.

Door zijn bekentenis is ook deze zaak door
de gemeentepolitie tot volledige klaarheid ge-
bracht.

Nog een arrestatie.

Ook door de Kon. Marechaussée is weer een
arrestatie verricht.

In December 1933 werd tijdens afwezigheid
der bewoners op Zondagavond ingebroken bij
den manufacturier v. d. Zanden op den Heuvel,'
De dieven vonden echter geen geld daar dit
door de bewoners was mee genomen. Daarom.
stelden zij zich tevreden met een partij manu-
facturen.

En zoo gaat het' verder met het onder zoek.
Nog dagelijks speuren beide korpsen en nog is
het einde niet in zicht. Men houde dus de lijst
bij; wij gaan al aardig naar de honder dst- PI'-
restatle sinds het .hegi n van de groote schuuv-
maak.



HUIS VAN BEWARING IS VOL!

Drie en tachtig Ossenaren zitten bi
Den Bosch.

NIEUWE ARRESTATIE EN NIEUWE
.BEKENTENISSEN.

I

Nog steeds gaat er schier geen dag voorbij
zonder dat de politie in Oss overgaat tot de
arrestatle van een individu, dat in het verle-
den deel uitmaakte of in nauwe relatie stond
met de beruchte bende aldaar.
Zoo werd gisteren weer door de Kon. ma-

rechaussee gearresteerd de 23-jarige H. v. D.
Deze wordt ervan verdacht meermalen gesto-
len goederen van Ossche inbrekers te hebhen
gekocht.
Na een langdurig Verhoor heeft hij gisteren-

avond bekend een partij manufacturen te
hebben gekocht, welke was ontvreemd bij een
inbraak bij den manufacturier v. d. Zanden op I
den Heuvel te Oss in den Kerstnacht van 1933.
In het Huis van Bewaring te 's-Hertogen-

bosch volgen onderwijl de bekentenissen der
verdachten nog altijd de eene op de andere.
Thans hebben Van 0., bijgenaamd "de Olie"
en A. H. bijgenaamd "Jonge Toon de Soep" -
beiden bekend door hun medeplichtigheid aan I
den roofmoord te Oyen - verklaard dat zij
in de lente' van 1934 op een donker gedeelte I
van den Berghemscheweg een ouden man, V'I
genaamd, hebben opgewacht. Na hem bewus-
teloos te hebben geslagen hadden zij hem
van zijn portemonnaie met inhoud beroofd.
De oude man heeft hiervan nooit aangifte ge-
daan uit vrees voor wraakneming van deze
ongure typen.
Als bewijs van de kracht en voortvarend-

heid, waarmede de opruiming van het Ossche
geboefte geschiedt, kan als curiositeit worden 1
vermeld, dat het Huis van Bewaring te 's-Her-
togenbosch geheel bezet is. Er is geen cel
meer vrij. Uit Oss alleen zitten daar reeds

. 83 man in bewaring.

politiebureau overgebracht H. v. d. Z.
uit Oss.
Het feit waarvoor deze arrestatie is

verricht kan nog niet worden medege-
deeld.

OSSCHE BOEVEN ROOFDEN f 3000

De laatste van het complot geeft
zich 'gewonnen.

Wederom heeft een Ossche gedetineerde te
's-Hertogenbosch zijn geweten ontlast en een
volledige bekentenis afgelegd met betrekking
tot een ernstig misdrijf.
In tegenwoordigheid van mr. Dubois, sub-

stituut-officier te 's-Hertogenbosch en in bij-
zijn van de bekende wachtmeesters De Gier
en v. d. Weerd heeft de 40-jarige M. de Reu-
ver, die reeds sedert Juni in voorarrest zit in
het huis van bewaring te 's-Hertogenboach,
thans eindelijk bekend, een der hoofddaders te
zijn geweest van den destijds zoo opzienba-
renden roofoverval, gepleegd op den 50-jari-
gen kassier der Boerenleenbank, den heer
Otten, te Mare aan de Maas.
In September 1930 drongen vier personen

de woning binnen van den kassier. De man
werd gekneveld en vervolgens bedreigd met
zijn eigen revolver, welk wapen men hem uit
de hand had gerukt. De kerels dwongen den
heer O. daarop de brandkast te openen, waar-
uit zij een bedrag van f 3000 meenamen.

Alle vier verdachten van dezen overval
hebben thans een volledige bekentenis afge-
legd
In den loop van den middag is gisteren De

Reuver, die ook verdacht wordt van een aan-
tal andere feiten, naar de marechaussee-
kazerne in Oss overgebracht, in verband met
het verder onderzoek naar deze zaken.

WEER EEN ARRESTATIE TE OSS. j
Men meldt ons uit 0 s s, d.d. 24 Aug.:
Door de gemeente-politie te Oss werd

hedenmiddag overgegaan tot arreetatie
van den In' de werkverschaffing werk-
zaam zijnden arbeider L. S. Deze werd
er van verdacht in 1924 bij eenige land-
bouwers in de Ruwaard te Oss . zich
SChuldig te hebben gemaakt aa~ dief-
stal van een aantal landbouwproducten
w.o. aardappelen en bieten. '
Hoewel S. aanvankelijk hardnekkig

het hem ten laste gelegde ontkende. viel
hij 's avonds door de mand en legde een
volledige bekentenis af.
Zijn medeplichtige W., die reeds eerder

is gearresteerd geweest, heeft ook reeds
,eerder hieromtrent een bekentenis af-
t gelegd.



DE VROUWEN VAN OSS.
. Weer een' gearresteerd.

Men seint ons uit 0 s s 227 AUg.: .

G..is.tera.v.o.nd.. w.erd.....b..p....he.t.p....O..ht.i•.e.hur~au..\ontboden de huisvrouw' V:. lilt het vier-.
hoekje d,lè van helID:g v:erdacht. :wordt.
Ten overstaan der gemeentepolitie. be-
kende zij meermalen g~stolen ~oederen
te hebben opgej{qcht,. welkt;). voorname-
Uj.k waren ontvreemd door h~t g~arres- .
teerde' complot van B.; v. L., p., en L'I
Zij blijft voorloopig in hechtenis.

NOG EEN ARRES'l'ATIE.
Door de gemeente-politie is hedennacht gear-

resteerd vrouw Vissers uit 't Vierhoekje die
er van verdacht wordt zich aan heling te heb-
ben schuldig gemaakt. Bij deze vrouw is gerui-
men tijd Lamers die zooals men weet te Amster-

Of zij tijdens het verhoor bekend heeft, kan
nog niet worden medegedeeld.

WEER EEN ARRESTATIE TE OSS.
De marechaussee te Oss is gisteravond

overgegaan tot arrestatie van zekere C.
v. d. A., bijgenaamd Kees van den

'1 Blikken Tinus woonachtig te Berghem.
De aangehoudene wordt verd'acht van
verschillende rijwieldiefstallen gepleegd
in 1933 en 1934.
Ook moet hij niet vreemd zijn aan

kippendiefstallen en diefstallen van
veldvruchten. Hij is in de marechaussee-

kazerne te Oss ingesloten, maar blijft
tot nu toe hardnekkig ontkennen.

DAT G~~~t\TNAAR
DEN BOSCH TOE ..••

§ In ons nummer van Dinsdag hebben wij nog
medegedeeld, dat door de gemeentepolitie weer
een arrestatie was verricht n.l. vrouw Vissers
uit het Vierhoekje. Het onderzoek liet echter
niet toe, dat wi] reeds mededeelden aan welke
feiten deze vrouw zich zou hebben schuldig ge-
maakt. Na een langdurig verhoor, tijdens waar-
bij zij aanvankelijk groote onverschilligheid aan
den 'dag legde en hardnekkig het haar ten laste
gelegde bleef ontkennen, viel zij tenslotte door
de mand en begon te bekennen. Zij verklaarde
zich aan heling te hebben schuldig gemaakt en
herhaaldelijk goederen van diefstal afkomstig
te hebben opgekocht van het quartet van Lies-
hout-Ulijn-van Baardwijk-Lamers. Zooals men
weet zit dit viermanschap reeds in Den Bosch
en hebben zij bekend gezamenlijk meerdere
diefstallen en inbraken te hebben gepleegd. 'n
Tijd lang is Larrrers bij genoemde vrouw in de
kost geweest, zoodat vermoed wordt, dat deze
vrouw wel van zijn nachtelijke strooptochten
op de hoogte is geweest. In elk geval heett zij
reeds ten deele bekend en verwacht wordt, dat
zij haar geweten nog verder zalontlasten. O.m.
heeft zij verklaard een partij spek te hebben
opgekocht, dat van een gestolen-geslacht varken
afkomstig was. Zij vertoeft nog steeds op het
politiebureau. I

Voorts -is door- de gemeentepolitie aangehou-
den zekere H. v ..d. S., die er van verdacht wordt r
zich in 1927 aan enkele diefstallen te hebben
schuldig gemaakt.

r

Het onderzoek laat niet toe hierover reeds
nadere mede. d.eelingen te verstrekken. De ver-
dachte heeft evenwel nog geen bekentenis af-

1
ge1egd.

Nader vernemen wij dat H. v. d. S. wegens
gebrek aan bewijs op vrije voeten is gesteld,r .

I

.De arrestantenlijst van Oss.
IN ALPHABETISCHE VOLGORDE.

Ongeveer een maand geleden hebben wij een
lijst afgedrukt van de eerste 50 arrestaties,
daarbij tevens vermeldend voor welk misdrijf
elk was gearresteerd.

De lijst wordt echter steeds grooter en thans
) zullen wij u de riamen der arrestanten geven in I
alphabetische volgorde:

A. Van den Akker, Berchem. .
B. Piet de Bie _ Willem de Bie _ Peer de

Bie _ Benkers (Megen) _ Wed. v. Ben-
ningen van Heeswijk _ Dotje van Berne
Koos van Berne ._ Jan van Berne _ P.
Bloemers _ W. Bloemers _ H. v. d. Bo-
gaart _ van Baardwijk _ Jan Bevers -
C. den Brok _ R. den Brok _ J. den Brok
_ Boerboom _ van Ballegooi _ Boeien
(Nijmegen).

C. J. Ceelen.
D. A. van Dijk.
E. M. v. d. Elzen - vrouw v. d. Elzen

Driek van Erp.
F. Wie komt hierachter??
G. vronw Glaudemans (Geffen) _ Klaasje van

Geenen _ P. van Geenen _ van Galen -
P. van Galen.

H. A. Hendriks Sr. - A. Hendriks _ M. van
Hees _ L. v. d. Heuvel.

1. Liefhebbers? ?
J_ Ook nog vacant!!
K. KooIen (Tilburg).
L. Lamers _ van Lieshout.
M. Geen belangstelling,
N. J. de Nijs.
O. van Orsouw - Ottens _ M. v. Orsouw -

van Orsouw ~ van Orsouw _ vrouw Otte-
vaire (Den Bosch).

P. H. v. d. Putten.
Q. ??
R. F. de Reuver _ M. de Reuver _ L. de Reu-

ver (Heesch) _ H. Reijnders.
S. Snahel (Nijmegen) N. Schuijers

Schuurmans _ Schel.
T. G. Timmers - J. G. Timmermans.
U. Ulijn.
V. L. Vas -J. Verhoeven - Verhoeven (Ma-

ren) ~G. Verstegen - J. C. Vissers
vrouw Vissers.

W. Peter Wijnen _ A. v, d. Wielen - F. v. d.
Wetering _ Wolf (Heesch).

X. De groote onbekende.

I
IJ. idem.
Z. idem.

lIn totaal dus SINDS 12 MEI 66 arrestaties.
Voorloopig zijn we dus nog niet aan 100.



Oude moord tot klaarheid
gebracht?

De moord op Van Galen in 1929.
§ De Kon. Marechausseè zal binnen zeer kor-

ten tijd vermoedelijk licht brengen in een oude
moordzaak.

Op Woensdagavond 11 December i Iûäê circa
half 10 waren eenige bekende .vechtersbazen in
het café van Fr. de Louw op den Heuvel, onge-
veer dezelfden' die eenige maanden te voren bij
elkaar waren in het Vierhoekje, waarbij ook een
moord gebeurde. .
Twee "vrienden" G. van Galen en Koosje van

Berne raakten op een gegeven moment aan hel
bakkeleien over een tractatie en verdwenen
naar achter, waar zij slaags geraakten. De vecht-
partij liep zoo hoog, dat v. Galen bloedend neer-
stortte en naar Dr. Stolz werd overgebracht, al-
waar hij spoedig na aankomst overleed. Een
doorlelijke wond had de long getroffen. Van
Berne werd naar het Ziekenhuis overgebracht,
waar hij onder bewaking van de politie werd
gesteld. '

Ook deze had flinke messteken bekomen, doch
niet deodelijk. Enkele getuigen werden gehoord,
doch deze wisten - traditie getrouw - van
niets. Ook hier scheen weer een vrouw in het
spel te zijn.
Donderdagavond d. a. v. werd van Berne naar

de marechaussée-kazerne overgebracht doch
bleef hardnekkig ontkennen.
Vrijdags werd hij op transport gesteld naar

Den Bosch en ingesloten in het huis van be-
waring.
Voortdurende stuitte men echter op de zwijg-

zaamheid der Ossche bevolking en zoo kwam
het dat ook van Berne op vrije voeten moest
worden gesteld.

Thans heeft de Kon. Mar. nieuwe aan-
wijzingen verkregen, die haar de zekerheid
geven dat v. B. indertijd dit misdrijf heeft
gepleegd.

Hij zit reeds voor andere misdrijven in Den
Bosch en is daar reeds meerdere malen over
dezen moord ondervraagd.
Tot nu toe heeft hij evenwel .nog geen be-

kentenis afgelegd.

Weer arreStaties door de
gemeente-politie.

§ De bekentenissen van v. B. en U. hebben
tot gevolg gehad dat op verzoek van de gemeen-
tepolitie te Oss door de recherche te Amsterdam
werd gearesteerd de oud-Ossehenaar Lamers,
bijgenaamd "De Pilo". Hij wordt er van ver-
dacht zich tesamen met v. B. en v. L. aan tal-
rijke diefstallen te hebben schuldig gemaakt.
Voorts werd door de gemeentepolitie als ver-

dacht van het plegen van een roofoverval in
1933 zekere v, d. O. werkzaam te Maastricht en
U, die in de strafgevangenis te Breda zat. Deze.
laatste, die geen bekentenis aflegde is inmiddels
weer naar Breda terug gebracht.
v. d. O. wordt nog in arrest gehouden.

Weer twee bekentenissen. Ploegenstelsel.

Maar wat blijkt thans uit de vele arresta-
ties? Thans blijkt dat er verschillende ploe-
gen in Oss opereerden. De gevaarlijkste ploeg
was zeer zeker die, welke gevormd was uit
Toon de Soep, Bijs de Sijp, Peer de Bie, den
Brus, de Ceel en den Brornmer-t, Zij hadden
prima "spionnen" hadden de verzekerings-
agenten Koolen en Snabel op hun hand, pleeg-
den de groote roofovervallen en brutaalste
inbraken.
Meerdere malen waren ook de jonge de Bi'e's

in hun gezelschap. Men vertrouwde hen"
want .••• ze waren grondig onderricht.
De tweede pleeg was die van, de Rut, A. van

Orsouw, Willem de Bie en de jonge Toon de
Soep. Meerdere kleinere inbraken pleegden

Rijks- en gemeentepolitie veronderstelden aan-
vankelijk, dat alle inbraken door dezelfde lieden
werden ,gepleegd. Vermoed werd dat de bende
onder Ielding stond van den dikk!en Toon de
Soep.

§ De successen, die de gemeentepolitie de
laatste tijden boekt, worden met den dag
grooter, Opnieuw zijn op het politiebureau gis-

1
steren twee belangrijke bekentenissen afgelegd,
waardoor het onderzoek weer een flink stuk
gevorderd is. '
Jan van Berne, die voor een kippendiefstal

te Nistelrode was veroordeeld en in de straf-
gevangenis te "s-Bosch vertoefde, werd gisteren
naar het politie-bureau overgebracht. Na een
kort verhoor kwam ook hij tot spreken en ver-
klaarde hij zich aan talrijke diefstallen te heb-
ben schuldig gemaakt o.rn, aan den spekdiefstal
bij den slager Janssen in de Kromstraat. Hij
verstrekte voorts nog meerdere waardevolle in-
lichtingen waardoor het onderzoek voor de
gemeentepolitie een stuk wordt vergemakkelijkt.
Het eerste gevolg is geweest dat in een perceel
reeds een revolver is in beslag genomen, terwijl
nog enkele arrestaties staan te wachten.

Het tweede succes dat de gemeentepolitie
boekte was de bekentenis van Lamers, die door
de recherche te Amsterdam werd gearresteerd.
Hij verklaarde met Van Baardwijk, v. Lies-

hout- en Ulijn zich aan talrijke diefstallen te
hebben schuldig gemaakt.

Beiden zijn hedenmorgen op transport naar zij en het slot van hun optreden werd de laag-
"s-Hertogenbosch gesteld en zu.llen ter beschik- hartiae roofmoord bij de gebr. Verhoeven in
king- van den Officier van Justitie worden ge- I Oijen "
steld. . di . h . 1 .

Het onderzoek wordt inmiddels met groote Een derde' pleeg, . re ZiC speciaa op kip-
kracht voortgezet. pendiefstallen toelegde, doch ook meerdere

brutale overvallen pleegden, was die van de
gebr. den Brok, M. van Orsouw, die geassis-
teerd werden (o.m. te Dinther) door "de
Ceel".

En de laatste ploeg was de pleeg van Baard-
wijk, Ulijn, van Lieshout, waarin nog een vier-
de persoon was opgenomen, die ook spoedig

achter slot en grendel zal zitten.

Hoe lang werkten zij ?

De Ossche schoonmaak.
GEDULD OVERWINT ALLES

EN ALLEN.

Men werkte met vaste ploegen.
Een dag of tien geleden hebben wij in ons

blad een beschouwing, een zeer duidelijk over- .. . ..' ..
zicht gegeven van de vele arrestatles en beken- De laatste Jaren IS eigenlijk pas recht duide-
tenissen, die sinds het begin van den Ossehen llijk tot ons doorgedrongen, 110e uiter.st brutaal
scho~nmaak hebben plaats gehad. de dieven optraden;. Vooral het jaar 1932 was

WIJ somden er toen reeds 50 op en schreven It' dit tit "1 h t
erbij, dat de lange rij nog wel verdubbeld zou ie Jaar v~~ oe aa s e p oeg, erWIJ .et vas
worden. En inderdaad het begint er al goed OD staat, dat ZIJ reeds op 9 Febr. 1925 een Inbraak
te lijken. Nauwelijks een week verder noteeren hebben gepleegd in de schoollokalen van pas-
we al we~r 8 nieuwe arrestaties, zoodat het toor Bloem. Aanvankelijk meende de politie, dat
reeds aar-dig naar de honderd gaat... . d . b kt' UI" .b t f d . b k' di

't Is voor iedereen onbegr-ijpelijk, dat de da- e e en ems van IJn e ro ,e.In raa In re
ders nooit eerder tot bekentenis zijn gebracht. schoollokalen van 1932, doch uit het verdere
Vooral in de jaren 1931, 1.932 en 1933 was het verhoor is gebleken dat het betreft den inbraak,
aantal inbraken legio. die daar in 1925 was gepleegd

Niet altijd waren het groote inbraken en zoo- , DId .'" .
als thans is gebleken werden deze gepleegd door at comp ot moet us reeds CIrca 10 Jaar
jongere inbrekers, leerlingen in het vak. hebben geopereerd, zoodat het verdere onder-

Dat hun wandaden niet eerder tot volle klaar- zoek nog verrassende onthullingen zal opleve-
heid zijn gekomen is schuld van de Ossohe be- ren. . ,
volking zelf. Immers de gedragingen van die
jongens moeten door .velen zijn ONCmlerkt. Zij
zullen zeer zeker wel uitgaven hebben gedaan,
die niet door den beugel konden, terwijl het bo-
vendien niet onwaarschijnlijk wordt geacht, dat
zij meerdere handlangers hadden,

Immers zij stalen meerdere gouden
voorwerpen, die verkocht zijn. Zij haal-
den een levend varken weg, dat 's nachts
nog werd geslacht, alhoewel zij geen sla-
gers waren .•••
D1t alles geeft te denken!!

Er moeten medepIichhlgen;zijn geweest, die
goederen van hen afnamen en die jarenlang
mede schuldig. zijn geweest aan de vele mis-
drijven die werden gepleegd en onopgelost ble-
ven.

Een niet minder .geväarli~ complot, was dat
van de gebr. van Berne en van Galen, die het
ook speciaal op kippen badden begrepen. Be-
schouwt men thans alles rustig, dan zal men
beseffen, dat het niet anders kan, of meerdere
ploegen moeten werkzaam zijn, aangezien het
meerdere malen voorkwam, dat divers!' inbra-
ken in een nacht wer den gepleegd.

Voor de aardigheid zullen wij eens een be-
schouwing geven van het jaar 1932, waarin
vooral het trio van Baardwijk, Ulijn en van
Lieshout ,.werkte".

22 Januari werden enkele koffers ontvreemd
uit de auto van den heer S. v. d. Sluis in het
Villapark.

2 Februari werden hij K. 6 zakken kunstmest
(1200 K.G.) gestolen.
26 Februari: een roofoverval bij Jan Tornpe

in de Hei.
22 Maart werd voor 50 gulden aan sigaren en

sigaretten ontvreemd bij P-. in de Arendstraat,
terwijl in dienzelfden nacht werd ingebroken
bij N. v. Orsouw in de Verlengde Torenstraat.

1 April. Inbraak bij v. L. in de Rooien en bij
pastoor Bloem (horloge en tifelzilver 'gestolen).

24 Mei 93 kippen ontvreemd bij A.Theunissen.
27 Jul-i: roofoverval op Jan Kusters; de buit

was f 900.
16 Augustus: inbraak in kantoor stoomtram.
23 Augustus 100 kippen gestolen bij v. Lies-

hout.
2'3 Augustus: inbraak in villa .Liesbeth" aan

de Kruisstraat.
23 Augustus: inbraak bij G. v, Erp,
2 September: inbraak bij R. v. Rossum.
6 September ~ revolvers gestolen op het kan-

tongerecht.
4 October: inbraak bij W. Vcrbruggen en kip-

pen gestolen bij v. d. Pas.
18 October: inbraak bij Meijs Wolf.
18 October: kist met goederen' ontvreemd bij

I

H. Speet. .
21 October: 100 kippen gestolen bij Geurts in

de .Heischeut.
24 October: sleutels en gereedschap gestolen

op het oude Kerkhof.
2:4 October: waschmachine .en wringer ont-

vreemd bij v vd. Ven in de Heide.
27 December in braken bij: v. EI'p. Heischeut

Veld, Heuvel, Wittenberg, Heuvel, C. Verhoe-
ven, Floraliastraat, H. Cox, Asters-iraat bij wed.
Wagemakers, Kruisstraat.
Een opsomming van het jaar 1933 zou een

zelfde beeld geven. De meeste diefstallen bleven
onopgelost, doch zijn thans tot klaarheid ge-'
bracht. De nog onopgehelderde komen ook vrij
spoedig aal1 de beurt.

De inbrekerswerktuigen.

Een groot aantal misdadigers zit reeds achter
slot en grendel en nog steeds heeft men geen
wapenen of inbrekerswerktuigen gevonden, al-
hoewelook daarnaar ijverig wordt gespeurd,
Maar ook die zal men uiteindelijk wel vinden.
Tot slot spreken we de hoop uit, dat spoedig

algcheele klaarheid wordt gebracht in alle nog
onopgehelderde misdrijven.

De gemeentepolitie nogmaals proficiat.
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Vol!
Het is eenvoudig ongelooflijk zooals het

tourisme in ons land zich ontwikkeld heeft!
Alle omringende landen doen het uiterste
om Nederlandsche plezierreizigers tot zich
te trekken en zij gaan dan ook in drom-
men de grenzen over. De vrees heeft wel
bestaan, dat het hotelwezen in ons eigen
land daardoor gevoelig zou worden getrof-
fen, maar het schijnt mee te vallen. Lazen
we niet onlangs, dat Egmond aan Zee een
wezenlijk goed jaar maakt? En gisteren
stond zoo waar in het ochtendblad, dat het
Huis van Bewaring in 's-Hertcgenbosch
zelfs geheel vol is!
Dit is nog merkwaardiger als men in

aanmerking neemt, dat de gasten daar voor-
namelijk uit één Brabantsch dorp afkom-
stig zijn. De' Bossche feestviering van on-
langs heeft in het nabijgelegen Oss zoc'n
onweerstaanbaren indruk gemaakt, dat een
groot aantal dorpelingen als om strijd be-
sloot de vacantie te gaan doorbrengen in
deze lollige stad. Er werd zelfs voor deze-
gelegenheid een afzonderlijk verkeers-
bureau geopend om den stroom van touris-
ten in goede banen te leiden. Wel heeft
het de aandacht getrokken, dat de leiding
van dit bureau beruste bij de Kon. Mare-
chaussee, maar in Brabant gebeuren wel
meer gekke dingen. Men behoeft trouwens
niet overal iets achter te zoeken.
Helaas, niettegenstaande de organisatie in

zulke straffe handen was, is bij de bestaande
animo de boel in 's-Hertogenbosch spaak
geleopen. Het logement waarvoor de Osse-
naren een onbegrijpelijk-hardnekkige voor-
keur aan den dag leggen is eindelijk vol
en naar wij vernemen zien gegadigden zich
reeds genoodzaakt om kleine sierlijk-
gestelde kabouters te plaatsen in dezer
voege: "Net heer, Ossenaar, z.b.b.h.h., vr.
voor zoo sp. mag. zit-slaapk- m. voll. pens.
te 's-B. liefst omg. H. v. Bew. Br. and. no•
..... Bur. v, d. bl."
Bij dezen drang "naar den Bosch toe"

kame men nu niet aan met het "zoete lieve
Gerritje". Het is algemeen bekend, dat het
Schayksche Veld zich in een betrekkelijken
welstand mocht verheugen. De N.V. tot bet
uitvoeren van Inbraken gaf aan velen g~-
regeld werk, terwijlook de Brandmaat-
schappij tot het innen van Assurantie-pen-
ningen langen tijd zeer behoorlijke winsten
heeft afgeworpen. Daarbij kon met nach-
telijke beroovingen op straat nog een
aardige bijverdienste worden gemaakt. In
zooverre kan men dus tegen de vele va-
cantiegangers nauwelijks gegronde bezwa-
ren inbrengen.
Ingewijde kringen schijnen echter te mee..

nen, dat na afloop van de vacantiès de
moeilijkheden eerst zullen beginnen. Thans
is .het onder degenen die op het Schayk-
sche Veld zijn achtergebleven heel gewoon
om te zeggen: "Pa is naar de Italiaansene
meren", of: "Mijn oom maakt een kruis-
tocht langs de Noorsche fjorden". Maar
wat zal gezegd moeten worden als half
September nog niemand van de familie is
teruggekomenj;

GRIMBEERT DE DAS.



DE ROOFOVERVAL IN DE OSSCHE
HEIDE.

Laatste verdachte bekent.

Gistermiddag is uit het Huis van Bewaring
te 's-Hertogenbosch naar de marchechaussee-
kazerne te Oss overgebracht de reeds eenigen
tijd geleden gearresteerde Frans de Reuver,
die, evenals Toon de Soep, Jan den Brok en
Wim Bloemers. gearresteerd was verdacht van
medeplichtigheid aan den in November 1930
gepleegden roofoverval op den heer Kuipers
in de Ossche heide, waarbij ruim f 1000 was
buitgemaakt.
De drie laatstgenoemden hadden reeds een

volledige bekentenis Itfgelegd. De Reuver, die
tot nu toe hardnekkig was blijven ontkennen,
moest gistermiddag voor het tegen hem aan-
gevoerde bewijsmateriaal ''ZWichten el! legde
tenslotte een voüedige bekentenis af, .zoodat
hiermede wederom een roofoverval tot vol-
ledige opheldering is gebracht.

-I
[I

I
\

NAAR DE HONDERD.
Nieuwe arrestaties te Oss.

Sedert Woensdag vertoefde op het politie-
bureau te Oss zekere M. v.O., bijgenaamd
"de Kopere", die reeds voor verschillende de-
licten in de strafgevangenis te 's-Hertogen-
bosch verbleef. Deze v. O. werd ervan ver-
dacht nog aan verschillende misdcijven te
hebben deelgenomen. Na een dagenlang ver-
hoor heeft hij eindelijk Z'ondagnacht een vol-
ledige bekentenis af\gelegd. Aangezien door
deze bekentenissen nog vele onthullingen te
wachten staan, konden geen nadere mede- I
deeltrigen worden versteekt.

Zaterdagnacht is door de gemeente-poätts
te Oss van zijn bed gelicht zekere J. T., die
ervan verdacht wordt in 1934 een oude, al-
leenwonende vrouw van haar spaargeld te
hebben beroofd.

Te zijnen huize werden tevens een aantal
rijwiellantaarns in beslag genomen. Hij heeft
bekend deze ontvreemd te hebben en heeft
ook de berooving toegegeven.

:r~vü .t;J!,;NARRESTATIE TE OSS. 1
Men meldt ons uit 0 s s, d.d. 28 Aug.: t
Door de gemeente-politie werd heden-

middag aangehouden en naar het

,~ DE ZOOVEELSTE .... !
-\l De arrestatle van den dag,
Men seint ons uit 0 ss d.d. 22 Aug.:

r Door de gemeentepolitie is gisteravond
I laat gearresteerd zekere G. T. uit Heesch
bij Oss, die ervan verdacht wordt 'n ver-
zekeringsmaatschappij te hebben opge-
licht. Nadat hij op het politiebureau aan
een langdurig verhoor was onderworpen,
bekende hij enkele malen aangiften te
hebben gedaan dat bij hem was ingebro-
ken, zonder dat zulks het geval bleek te
zijn geweest. Hij was n.l, tegen inbraak
verzekerd en kwam op deze wijze in het
bezit van verzekeringspenningen die hem
rechtens niet toekwamen. Ook wordt hij
nog verdacht van heling doch in deze
heeft hij nog geen bekentenis afgelegd.

"DE KOPEREN" BEKENT.
Men seint ons uit 0 s s:
Ten overstaan van de gemeentepolitie

heeft de sedert eenigen tijd gearresteerde
~. v. O. - bijgenaamd "de Koperen" _
die voor nader onderzoek opnieuw naar
Oss was gebracht een volledige bekente-
ni~ afgelegd waardoor weder een aantal
misdrijven tot opheldering is gekomen.
In verband met den verderen loop van

het onderzoek als .gevolg van deze be-
kentenis, zullen wij ons van verdere me-
dedeelingen voorloopig onthouden.
Meerdere arrestaties worden verwacht.

VERZEKERINt;::;lVIAA.l;:,\...uaPPIJ
OPGELICHT.

Gefingeerde inbraken.
Gisterenavond is te Oss door de gemeente-

politie gearresteerd zekere G. T. uit Heesch
die ervan verdacht werd een verzékerinO's~
maatschappïj voor assurantiè-penningen "'te
hebben opgelicht.
Na een langdurig verhoor bekende de man

ten slotte door het aangeven van gefingèerde
inbraken, die bij hem zouden ziJn gepleegd,
geld van. de verzekérings-maatschappij te J
hebben ontvangen.
T. wordt ook verdacht van heling. . r



·ZOU HET LIEDJE NOG
NIET UIT ZIJN? ....

EEN VROUW AANGEKLAAGD DOOR
HAAR MAN&

Wegens brandstichting.

§ Sedert een paar dagen was het op de' Var-
keusmarkt te OS'S niet pluis; er was huiselijke
twist ontstaan door R. en zijn wederhelft, die 't
met elkaar blijkbaar niet te best konden vinden.
In den nacht liep de ruzie zoo hoog dat een fa-
milielid de gemeentepolitie waarschuwde, die
ter plaatse verscheen en maatregelen nam, wat
tengevolge had dat de onderlinge herrie smoor-
de maar tevens dat de man op wraak zon. Hij
meldde zich aan bij de marechaussee en stelde
er deze van in kennis dat zijn vrQUW den boel
in brand had wil len steken. Aan zijn uitnoodt-
ging gevolg gevende stelde de kon. marechaus-
see ter plaatse een onderzoek in en moest tot
Ihaar niet geringe verwondering constateeren,
Idat de mededeeling inderdaad op waarheid be-
rustte. Verschillende voorwerpen, werden in be-
slag genomen en daar de aanwijzingen tegen de
vrouw steeds sterker werden, nam men ook deze
voorzichtigheidshalve mee naar de kazerne,
waar ze in den loop van. den dag terdege aan
den tand gevoeld werd, met het gevolg, dat zij
voor den officier van justitie zal worden geleid,
De vraag rijst nu of 't spelletje weer- vooraan

gaat beginnen; we dachten reeds het eind te
zien, maar terecht' gaan we nu weer vreezen,
dat het vuurtje nog niet geheel gedoofd is.
In ieder geval lijkt het wel een zeer eigen-

aardig slot aan 'n huiselijken twist.



EEN ARRESTAl'll~~
TEBERGHEM.

HIJ "WERKTE"
"MET,TOON DE SOEl? EN

BIJS.DE SUP.
§ De MIst' was weergekeerd, 'doch lis ver-

stoord door een arr-estatie ,te Berchem.
De kon. Marechaussee ging gisterenmiddag

over tot de arrestatie van den arbeider H. v.'
d Vondervoort uit' Berchem. '
•Deze man wordt ervan verdacht in April

1934 aan Toon de Soep en BUs de Sijp inlichtin-
eren te hebben verstrekt, die leidden tot een
inbraak bij v. d. Kamp in Berchem alwaar een
aanzienlijk bedrag aan geld werd gestolen. ,
Hijzelf ontving hiervoor een goede beloorring.
De mail was penningmeester van het plaat-

selijk doktersfonds. In Mei 1934 had p.ij ~an. dit
fonds circa f '100; cinder' z'ijn bewaking. Hij
deelde dit weer aan Toon de Soep en Hijs mee
en verzocht hen dit te komen weghalen op
voorwaarde dat hem een derde' :1JOU worden ver-
strekt, '
Toon en Bijs waren niet teIui en streken de

70 poppetjes op.
Voorts heeft' Ceelen nog .een brandstîchtîngs-

geval aan zijn uitgebreid zondenregister toege-
voegd. .
In 1930 stak hij de woning van Megens in de

Kapelstraat in brand.
De omwonenden snelden zooals hij verwacht-

te - toe .....• en hij maakte, van de gelegen-
heid' gebruik om bij de tegenoverburen een
kraakje te plegen.
Uit deze nieuwe ophelderingen blijkt' dat het

onderzoek nog steeds in vollen sang is.

DE' OSSCHE MISDRIJVEN.
Volgens het "Rbl." is de instructie

tegen de 53 arrestanten in vollen' gang.
De processen-verbaal, die door de mare-
chaussée en de gemeentepolitie zijn op-
gesteld, .vormen een' dossier van zeer
groeten. omvang en .daarbl] komen na-
tuurlijk nog de noodige paperassen, die'
dooi" de jU, stitie worden, samengesteld,"
De bekentenissen zijn als een lawine
losgekomen en aanvankelijk was het een
schier onontwarbaar raadsel om uit te I
zoeken, wat, men' den verschillenden I
personen ,nu eigenlijk ten laste kon leg-
gen. De bekentenissen waren in vele
gevallen wel eens al te vlot en de ver-
onderstelling is niet te gewaagd, dat
verscheidene ..gladde [ongens" 'gepoogd,
hebben, door ..er maar op los te beken- '
nen", een hopelooze verwarring te stich-
ten. Niet zoo zeer de arrestatle van de
leden van het .,milieu", die toch per slot '
van rekening vrijwel algemeen als zoo- ,
danig bekend waren als wel het toetsen
van de afgelegde verklártngen, was het,
moeilijkste deel van de taak van de met
de schoonmaak belaste ambtenaren.

lDaarvoor was een omvangrijk getuigen.,.
verhoor noodlg en daarmede gingen we-
ken heen. Of dit werk tot een volledig
succesvol einde gebracht is, zal de operi-l
bare behandeling' ter terechtszitting
moeten aantoonen. In ieder geval staat
V:i1.St,dat' binnenkort een der omvang-
rijkste en meest opzienbarendao straf-
processen begint, waarbij, zoo als gezeg~
niet minder dan 53 verdachten zijn be-
trokken, die beurtelings in het beklaag-

r den- en getuigenbankje zullen moeten

j
plaats nemen. Dat zich daarbij drama-
tische voorvallen zullen voordoen, ligt
voor de hand en dat daarbij sensatle-
neele bijzonderheden over de gedragin-
gen van het ..milieu" aan het licht zul-
len komen, is eveneens een zaak, die J
aan geen twijfelonderhevig is. i
De instructie in de Ossche misdadi-

gerszaak is' thans, zooals gezegd, nog in
vollen gang, maar is toch zoover gevor-
derd, dat - naar wij vernemen - de
Justitie verwacht, dat de eerste zaken
binnenkort naar de openbare terecht-
zitting kunnen worden verwezen. Het
ligt in de bedoeling in de tweede helft
van October een, aanvang te maken
met de behandeling van deze zaken
voor de arrondlssementerechtoank te
's-Hertogenbosch. Vermoedelijk zal het
eerst de zaak van den moord op den

I" carehouder Van der Pas, bedreven door
lden wielrenner C.. " in behandeling
. komen. Daarbij zullen ',;waarschijnlijk j
bijzonderheden aan het licht komen, die
een verklaring opleveren voor den be-

r ruchten moord op Gerrit de Bie, door j,
diens neef Piet de B.,' die - zooals men

, weet -, tn hoogste instantie ter zake
veroordeeld is tot vijftien jaar gevange-

I nisstraf en eerst daarna, voor den bri-
gadecommandant van de Kon. Mare~1
' cha:ussée te Uden, een volledige beken-
tems heeft afgelegd. "

I ' "



f .
DE OSSCHE SCHOONMAAK. NOG NIET

TEN EINDE.
Opzienbare arrestatie te
Berchem,
Ceelen bekent wederom
brandstichting en inbraak.

Men meldt ons uit 0 s s d.d. 5 Sept.:
Hoewel men zoetjes aan zou gaan den-

. ken, er .komt in Oss. toch ook een einde
aan het verrichten van arrestatles en
het ophelderen van .oude misdrijven,
daar het in de laatste dagen vrij rustig
was gebleven, schijnt toch nog niet alles
te zijn opgehelderd.
"En de overgroote aondenregteters, wel-
ke wij van de meest beruchte leden van
het' Ossche' misdadigersmilieu 'reeds
meerdere malen hebben gepubliceerd,
breiden zich nog met' den dag uit. Het
gaat er' heel aardig op gelijken dat de
bekentenissen van deze personen, nog
onvolledig zijn geweest. Het is echter
heel goed mogelijk dat, zij zich niet alles
meer. hebben nermnerd, en thans, nu zij
rustig in de -stratgevangenls te. Dfln
Bosch zitten opgesloten en. voor zich zelf
nog eens een generale biecht hebben ge-
houden, tot de conclusie komen, dat er
nog meer misdrijven door hen zijn ge-
pleegd dan zij tot nog toe hadden be-
kend. .
, Vandaag is dan ook ongetwijfeld we-
derom een slachtoffer van hunne beken-
tenissen gevallen.

Arrestatie te Berchem.
. Door de Koninklijke MareCl1aussée van
de brigade Oss werd hedenmiddag over-
gegaan tot een opzienbare arrestatte
te Berchem bij Oss van den 48-jarlgen
arbeider A. v. d. V. bijgenaamd' de Snep,
op het Molenvelli te Berchem, alwaar een
paar jaar geleden een verdachte inbraak
werd gepleegd.
V. was namelijk penningmeester van

het Ziekenhuis te Berchem en had hier-
door, menigmaal een aanzienlijk bedrag
aan geld in huis. Op zekeren morgen
ontdekte hij dat door het openschuiven
van een .zijraam engeneode gasten (thans
blijken het genoode gasten te zijn ge-
weest) zijn woning waren binnenge-
drongen en een bedrag van circa .f 100
hadden ontvreemd, hetgeen eigendom
was van het voornoemd ziekeurones.
Aangifte bij de politie geschiedde, doch
een ingesteld onderzoek bleef zonder 1
resultaat.

I Thans was er de Kon. Marechaussée
Iin geslaagd in deze inbraak nader liCht)
te brengen; .men was et: n.l, achter ge-
komen, dat genoemde V. meerdere malen
had onderhandeld met de beruchte Os-
sche bende leden Toon~ge Soep en Bijs
de S~p. Het 18 thanlJ dan (fOk gebleken,
dat dezen de inbraak bij V. hebben ge-
pleegd, echter op uitnóodiging van V.
zeIt Deze had n.1. tot deze twee leden
vim de Ossehe onderwereld 'het verzoek
gericht om bij hem een inbraak te willen
plegen en een bedrag van f 100 te willen
ontvreemden. Toon en Sijs waren hier-
voor natuurlijk niet te lui; vooral nu het
hen zoo gemakkelijkwerd gemaakt. Daar
werd al heel spoedig een plan beraamd
hoe men gemakkelijk zou bmnen.komen
en het bedoelde geld spoedig buit konmaken. . .
V., welke dus dé makelaar speelde, ont-

Ving als belooning voor zijn medewerking
een derde deel van het gestolene.
V. zal echter niet verwacht hebben,

dat zijn medeplichtigen, welke toch met
de grootste buit waren gaan loopen, hëm
ooit zouden verraden én zijn arrestatie
tot gevoig zou hebben. .
Voorts is thans. nog komen vast te

staan dat V. aan bovengenoemde mis-
dadigers in het jaar 1934 inlichtingen
had verstrekt, welke reeds spoedig leid-
den tot een brutale Inbraak ten huize
van den heer v. d. Kamp te Berchem,
alwaar eveneens een belangrijk bedrag
aan geld werd ontvreemd.

De Ceel breidt zijn zonden-
register ,Dog steeds uit. .

.Een der meest beruchte misdadigers,
, w.elke uit de Ossche .onderwereld; reeds
geruimen tijd te Den Bosch vertoeft, is
wel de bekende wielrenner Oeelen, welke
ook een der eerste' is geweest van hen,
die een volledige bekentenis' aflegden.
Of hij' zich nu al Zijn mtsdrûven niet
had' weten te herinneren, of voor alles
te vertellen; eens wilde afwachten wat
de anderen .zouden doen, weten wij niet,
,-

wel is het een feit dat zijn bekentenis,
welke oP zoo'n rouwmoedige wijze werd
afgelegd, nog lang niet volledig is ge-
weest. In ons blad van j.l. Maandag
meldden wij nog nadere bekentenissen
van dezen misdadiger.
Ook thans is hij weer aan het praten

geweest, en heeft opnieuween brand-
stichting en een inbraak tot opheldering
gebracht.
Ten overstaan van de K,on. Mare-

chaussée legde Ceelen een bekentenis
af, inzake een brandstichting gepleegd
in 1930. Hij heeft toen op een avond de
groote kapitale boerderij van Megens
in de Kapelstraat aangestoken, welke.
ten gevolge hiervan tot den grond toe
afbrandde en de geheele inboedel als-
mede een aantal stuks vee een prooi der
vlammen werd, terwijlook de omliggen-
de boerderijen groet gevaar liepen in de
asch te worden gelegd.
Zooals gewoonlijk was het ook bij

dezen brand voornamelijk de bedoeling
van Ceelen, om ihierdoor de buurtbe-
woners .ult hunne woningen te lekken,
en dan de kans schoon te zien, om ter-
wijl de bewoners naar den brand ston-
den te kijken, aan de achterzijde de
woning binnen te glippen, en te trach-
ten een goeden slag te slaan. Ook dezen
avond mocht hem dit weer gelukken, en
hij slaagde er in, bij een der bewoners
in de Kapelstraat een aanzienlijk bedrag
aan geld te ontvreemden.
Thans zijn Dok deze twee misdrijven

wederom tot opheldering gebracht, en
wij wachten maar weer oP de volgende.
want afgeloopen is het voorzeker nog
niet, al blijft het nu en dan al eens een
dagje rustig.



WEER EEN ARRESTATIE TE OSS.
De marechaussee te Oss heeft gister-

avond gearresteerd den 43-jarigen A. de
L., aldaar, verdacht van medeplichtig-
heid aan verscheidene misdrijven te Oss
en omstreken gepleegd. Hij is naar de
marechausseekazerne gebracht.
De arrestant heeft inmiddels een

voüecäge bekentenis in: deze zaak afge-
legd. Hij verklaarde deel te hebben uit-
gemaakt van een bende, die in 1933 te
Oss en omstreken, p,p,ereerde, tezamen
met het beruchte't3io .Peer de Bie, de
dikke Toon de Soep en Bijs de Sijp
maakte hij zich schuldig aan een in-
braak bij den winkelier de L. op den
Heuvel te Oss, waarbij uit de à la sardine
opengescheurde brandkast een bedrag
van circa f 400 werd buitgemaakt. De
L. heeft zijn aandeel van deze som gelds
destijds in ontvangst genomen.
Twee medeplichtigen, n.l. Bijs de Sijp

en Toon de Soep hebben ter zake reed's
eerder een volledige bekentenis afl!elegd.
De L. zal van de marechaussee-kazerne
waar h,ij voorloopig is opgesloten, naar
het huis van bewaring te 's-Hertogen-
bosch worden gebracht, om voor den
offi~ier van justitie aldaar te worden
geleid, 1\,TlO>'"

Provinciaal Nieuws.
UE MOORD OP HAR'l'OGS

TOT KLAARHl1ID GE8RACHT., '

......!l£,k..~~~~!.~senna 10 Jar~~;J
Men seint"--OITS,·tüt,,Oss:- '" ';"""'."~,,;,
Naat wij vernem'Êiti heeft ,P. W.; '·(Hè

door de gerneentepolitde was gearresteerd

),als verdaGht den moord te hebben ge-I
' pleegd op Jan Hartogsr die in den nacht
van 5 December 1925 daar tal van mes- I
steken werd omgebracht in het centrum.
der stad. gisterenavond laat een v 0 I-
led i geb eke n ten i s afgelegd.
De politie is nog overgegaan t.ct' de

arrestatie van zekeren Br. uit Oss die
onmiddellijk aan een streng verhoor
werd onderworpen waarin hij de be,-
kentenissen van P. W. ten slotte als juist
erkènde'. ,', r : :
P.' W zal nog' heden naar 'a-Hertogen-

bosch worden overgebracht ter voorge-
leiding aan den heer Officier van
Justitie.' ,

~ '.,De, gemeentepolitie. die met deze op-
heldering, van het dra~a dat destüds
ont:1;aggelijk veel sensatle veroorzaakte,
een groot succes boekt. is, nog druk' in
de weer en men verwacht dat nog steeds
meer onthullingen over het verleden van
dutster OSs zullen volgen.
Burgemeester Plrtegmakers neemt per-

soonliik' een hoogst werkzaam aandeell
in het ópsporingswerk .

.~- .



Eén verdachte aangèhouden ..
§ Dinsdag is het onze gemeente politie gelukt I

klaarheid te brengen in niet mlnder dan 3 roof-
overvallen; waarvan. er twee -nimmer -waren
aan~egeven bij de politie.

Z1.] h~e~t toen t,,:ee oude b~kenden_ in de ge-'
vangems In Den Bosch opgezocht en aan nieuw
verhoor onderworpen. Aanwijzingen waren
oorzaken van, dit, nieuwe onder-hond, .wat heel
wat, heeft opgeleverd. Het 'warén, Bijs de Sijp
en Toon de Soep met wie zij' eenigen tijd ge-
sproken hadden. Allereerst lekte uit dat zij be-
trokken geweest wáren bird'ën roofoverval op
de VIer gezusters van' Eldijk-te Lith. Deze wer-
den in den nacht van 30 op 31 Mei 1932 door
lawaai opgeschrikt. Zij, stonden op' en 'draaiden
het licht aan. Plots zagen ze 3 gëmaskerde ban-
dieten voor zich. die' hen aangrepen en ook
eenigszins mishandèldën. zij 'mqêstèn hef geld
aanwijzen, deden ze, dat niet" dan' konden 'ze
op den revolver rekenen, dien bereids onder
den neus draaide. Een der gezusters had even-
wel de, vlucht kunnen nemen en 'deze. waar-l
schuwde de buren, die gewapend er op uit
trokken, doch vernamen dat .de .vreemde bezoe- I

ders reeds den afmarsch hadden . geblazen. I
Slechts een bedrag van tien gulden was meege- r
nomen,,' wat sigaren, en sigaretten en wat drank.
Deze overval werd Dinsdag door de Siip en

de Soep bekend tegenover onze gemeente politie
maar er bleken, meer, debet aalt te zijn-geweest.
Als medeplichtigen werden aangewezen K. v.

G; thans' gedetineerd te Breda; die nog niet ge-
hoord is doch er op rekenen kan d~ hij zich
ook hiervoor zal hebben te verantwoorden.
Als vierde verdachte werd' Woensdagmorgen
door de gem.. politie aangehouden J. A. v. d. A.
van Teugenaarspad, die op liet' oógeriblik werk-
zaam was bij de maaswerken onder Megen.!
Hij werd aan ,ee,n"=: verhoor onder-
worpen, waarover men ons n-og geen mede-
deeli ngen kon doen.
De twee oude bekenden lieten echtermig.meer I

los of liever men wist nog meer=van hen los te,
krijgen OP' aanwijzingen. die' dit bezoek tevens ~
tot gevolg hadden. " , , ' J
Bijs .xle Sijp en, Toon de .Soep .bekenden in

April 1934 een varkenskoopman uit Batenburg
irrde Harensche steeg van de fiets ,tohebpen ge-
slagen, en hem toe~ van zijn portefeuille te heb:"
ben beroofd, waarm een bedrag van f 280 was
geborgen. Als derde medeplichtige .hiervan werd

Iaangewezen Peer de' Bie, die zich moeilijk aan'
I een bekentenis zal kunnen onttrekken." ,
I Het derde geval wat de Sijp--en de, Soep bekendI hebben betreft een roofovervál in het najaar vim I
1193:3' op zekeren Bi- trit.Berchem. To~n.'dez-e-vtJ.n l

, de:::Ossche: markt kwam, werd hI] op den B,er',_fr chemschenweg van de fict\1} tegen den grond ge- t
slagen en van zijn geld beroofd. Een bedrag van t
ruim f 70 werd buit gemaakt. Ook hier scheen I
: een derde in het spel te zijn' geweest en daar-
Ivoor is aangewezen M. d. Br .•:,evenee~ gedeti-j

I neerd. ' .. "
, Van deze beide laatste overvallen is nimmer
! aangifte 'gedaan bij de-politie. MenIiet idat om"
Idat men tevoren wist, dat het geld to.ch met meer'
I terecht zou komen en tevens UIt vrees van
Iwraak. Het staat bij dé politie vast; dat er zoo
nog heel wat meer gevalletjes ge,:,:,eest zijn-,-,die
bij kleine aanwijzingen, waarop ZIJ zeer-gesteld
zi.\n. ook zeker zullen worden opgelost.. '

" Drie roofovervallen tot
klaarheid gebracht. -

NIEUW SUCCES DER :GEMEENTE.
POLITIE.

- Nog een arrestatie,
§ Op aan~ij:ziri,g van "dé' ééel" 'is "i:oar- de

, Kon. Marechaussee alhier gearresteerd: L v; d.
W. hijgenaamd "de Brommert", Cèelen, ver-
klaarde dat hij hem een vinger opzettelijk heeft
geamputeerd opdat v. d. W. in 'het hezit, zou
komen van de verzekeringspremie.

'Dit geschiedde in Maart 1935 en: ÎniferrnHrd:1
werd aan v. d. W. een' gedeelte van de-premies
uitbetaald; het' overige gedeelte werd niet uit-
betaald omdat men vermoedde, dat er eemluclr-
bJe aan zat. I
Van de W. heeft nog steeds geen bekentenis'

afgelegd en houdt vol dat het verlies: van:. zijn
vinger aan een ongeval is te wijten.
Hij wordt evenwel in arrest gehouden..



NIEUWE STROOM VA_N
BEKENTENISSEN

TE OSS.
Nog een Ossenaar, die zijn

eigen vinger afgehakt
heeft.

. HUIZE·DE BIE STAAT LEEG,
(Van onzen correspondent).

OSS, 18 Sept. - Het heeft er allen scbijn
van, dat zoowel de Koninklijke IIIare('baus-
see als de gemeentepolitie alhier, na eenl-
ge weken Tan betrekkelijke rust, thans op-
nieuween krachtig offensief heeft ge-
opend tegen het overgebleven deel van bet
Ossche misdadigersmilieu, en algemeen
verwacht men, dat daarbij nog tal Tan ar-
rastaties zullen worden verrlcht,

Slaagde vanmorgen de gemeentepolitie er in
een tot dusver nog onopgehelderd gebleven
roofoverval tot klaarheid te brengen en een
misdadiger te arresteeren, die tot dusver den
dans ontsprongen was, vanmiddag boekte OOK

de marechaussee succes door de arrestatle van
een ander type uit donker 'Oss, dat door op-
zettelijke verminking zich in het bezit wist t2
stellen van verzekeringsgelden.
Deze arrestatie viel een zekeren L. v. d. We-

tering, bijgenaamd Bijs den Brommerd, te
beurt. De marechaussee was er achter gekomen.
dat deze Ossenaar destijds op vr lendschappe-
lijken voet had verkeerd met Ceelen, den toen
zoo populairen Ossehen wielrenner, en het
eigenaardige was, dat in het signalement va o
deze beide mannen een zonderlinge overeen-
komst bestond. Als bijzonder kenteeken mis-
ten zij beiden den wijsvinger van hun linker-

,hand. Ceelen, die als een uiterst berucht mis-
dadiger door de marechaussee kon worden out-
maskerd, bekende kort geleden, da' hij des-
tijds zijn wijsvinger koelbloedig met een bijl
had afgekapt, ten einde zich in het bezit toO
stellen van eenige honderden gu lden s die hem
door verschillende dagbladen en tijJschriften
als premie van de ongévallenverzekering wer-
den uitgekeerd.

Bij het onderzoek, dat de marechaussee
ook naar den verloren vinger van den
Brommerd instelde, kwam aldra aan het
licht, dat Ceelen ook den Brommerd tot
deze weerzinwekkende daad had ge-
inspireerd. Ook deze Ossenaar abonneerde
zich op aanraden van 'Ceel en op een be-
hoorlijk aantal kranten, doch hij miste den
moed zelf de verminking te plegen. Ceelen,
de man die voor geen daad, hoe wreed ook
terugdeinsde bood zijn vriend bij het kar-
weitje de behulpzame hand. Hij rukte den
weifelenden v. d. Wetering de bijl uit de
handen en bracht de verminking ten uit-
voer.
Thans heeft Ceelen ook deze wandaad ten

overstaan van de marechaussee volmondig toe-
gegeven en hier door waren voldoende t.ermen
aanwezig voor de arrestatie van den Brom-
merd, Tot op heden legde de aangehoudene na:;!
geen bekentenis af.
Reeds eerder uuderging de Brommerd eenige

I jaren gevangenisstraf voor een zware mishan-
deling, die den dood van zijn tegenstandèr ten
gevolge had.

INBRAAK BEKEND.
Ceelen heeft voorts in het Huis van Bewaring

nog verklaard, da , hij zich ook schuldig maak-
te aan een inbraak ten huize van de familie
Putjens aan den Berghemschen weg te Oss.
waar hij een bedrag aav geld, benevens een
antieke klok ontvreemdde. Ook deze inbraak
was tot dusver nog onopgehelderd gebleven .

•·ds een treffend symbool van den vrij-
wel volkomen onàergang van het Ossche
misdadigerskamp kunnen wij melden, dat
het stamhuis van de beruchte Ossche fami-
lie De Bie in het Scha yksoh a veld, eens
het toevluchtsoord van vele Ossche mis-
dadigers, thans eenzaam en verlaten in
de voormalige beruchte buitenwijk ligt.
De blinden voor de vensters zij n gesloten

want alle mannelijke gezinsleden vertoeven in
de strafgevangenis, behoudens de jongste telg, I
de tienjarige Marius, die door de rechtba lk
kort geleden aan d-e ouderlijke macht is ont-
trokken en onder voogd ii is geplaatst. De
meest tragische figuur in deze familietragedie \
vormt wel de moeder, die in een krankzinnigen-
gesticht verblijft.

OSSCHE STRAFZAICEN
UITGESTELD.

Behandeling thans 14 October.
(Van onzen correspondent).

's-HERTOGENBOSCH, 18 Sept. - Naar wij
vernemen zal de behandeling der strafzaken
tegen de misdadigers uit Oss voor de recht-
bank alhier niet aanvangen op Donderdag 10
October, doch eerst op Maandag 14 October.
Met welke zaak begonnen zal worden is nog
niet vastgesteld, daar de meeste zaken met el-
kaar samenhangen, wat het onderzoek zeer be-I'
moeilijkt.



TOON DE SOEP EN BIJS DE SIJP
AAN HET WOORD.

Een aantal roofovervallen komen
aan het licht.
Een nieuwe arrestatiè is 't gevolg.

Men meldt ons uit 0 s s, 18 Sept.: I
Ten overstaan der gemeentepolitie

hebben Toon de. Soep en Bijs de Sijp een
a-tar door hen gepleegde roofovervallen
bekend. Zij hadden n.l. in April 1934 in
de Harensche Steeg onder Berghem een
man overvallen en van f 280 beroofd. In
het najaar 1933 hebben zij een zekeren
B. uit Berghem op den Berghemschen
weg overvallen en hem van f 70 ont-
last. Als medeplichtigen in deze roof-
overvallen hebben zij aangewezen resp.
P. de 13. en M. de B. Deze twee roerover-
vallen zijn nlmmer bij de politie aange-
geven geweest.
Tevens hebben zij bekend in Mei 193~

een roofoverval -te hebben gepleegd blJ
de Gez. van Eldijk te Lith en hier een
bedrag aan geld te hebben ontvreemd,
benevens een hoeveelheid sigaren, siga-
retten en drank. Als medeplichtigen in I
dezen roofoverval hebben zij. aangewe-
zen K. van G., die op 't oogenblik in de
strafgevangenis te Breda vertoeft en den
32-jarigen J. v. d. A., wonende op het
Teugenaarspad te Oss. die hedenmorgen
door de gemeentepolitie. aan de Maas-
werken te Megen werd gearresteerd.

/cJ-

OSSCHE BENDELEDEN
STONDEN VOOR NIETS.

Vinger laten afhakken om premies
te krijgen.

Gisterenmiddag is door de marechaussee uit
Oss gearresteerd zekere P. v. d. W. bijgenaamd
"de Brommert", die reeds meerdere vonnissen
o.a. voor moordaanslag en diefstal heeft on-

I dergaan. Door een bekentenis van den be-
ruchten C., die in de strafgevangenis te
's Hertógenbosch vertoeft, is komen vast te
staan, dat deze C. op verzoek van den "Brom-
mert" hem zijn wijsvinger met een bijl heeft
afgehakt. V. d. W., die op tal van bladen en
tijdschriften geabonneerd was heeft op deze
wijze een groot geldbedrag aan verzekerings-
premies geïncasseerd. Tot nu toe blijft hij
hardnekkig ontkennen.

Tragische herinnering aan een
oude moordzaak.

Naar wij thans vernemen ,is Maandag j.l.
te Zwijndrecht begraven G. van G., welbekend
uit de moordzaak op wachtmeester Hoekman,
gepleegd in het jaar 1894 te Oss.
V. G. is indertijd veroordeeld tot levenslange

gevangenisstraf en heeft daarvan 32 jaar in
de strafgevangenis te Leeuwarden doorge-
bracht. Ter gelegenheid van het zilveren re-
geeringsjubilé van H. M. de Koningin is hem
toen gratie verleend. Hij moest zich op last
van de justitie te Zwijndrecht vestigen. V. G.
heeft een leeftijd bereikt van 73 jaren. Tot
het einde toe heeft hij volgehouden onschuldig
te zijn veroordeeld en wees hij als den moor-
denaar van wachtmeester Hoekman aan ze-
keren van B., bijgenaamd "de baron", die in-
dertijd de wijk naar Amerika heeft genomen.
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Gefingeerde inbraak geënsceneerd.
Gisterenmiddag arresteerde de marechaus-

see te Os de 30-jarige vrouw A. S., huisvrouw
van A. v. d. V., wonende aan den Berghem-
sche weg te Oss.
Zij wordt ervan verdacht in Februari 1931

in overleg met A. H., bijgenaamd DikJ,e 1
Toon de Soep, en J. den B. een gefingeerde
inbraak in haar woning te hebben op touw
gezet.
Volgens haar aangifte bij de politie zou

ontvreemd zijn een partij sigaren, sigaretten
en chocolade. Daar deze vrouw tegen inbraak
verzekerd was, kreeg zij aldus de verzeke-
ringssom uitbetaald. Thans is echter komen
vast te staan dat deze goederen weliswaar
uit haar huis meegenomen waren, maar na
het opnemen van de schade door de verzeke-
ring, wederom waren terugbezorgd.

WEDEROM TWEE ROOFOVERVALLEN
OPGEHELDERD.

Nieuwe arrestaties.'
Men meldt ons uit 0 s s d.d. 21 Sept.:
Door de gemeentepolitie werd heden

aangehouden en in arrest gesteld een
28-jarige man uit Oss P. v. d. A. waarvan
men aanwijzingen had dat hij mede-
plichtig zou zijn geweest aan meerdere
roofovervaljen welke in de laatste jaren
ill C?ssen omgeving zijn gepleegd.
BIJ een streng verhoor, dat hem op het

politiebureau werd afgenomen, legde hij
een bekentenis af, waarin hij verklaarde
medeplichtig te zijn geweest aan een
tweetal rootovervanen op straat ge-
pleegd in het begin van 1933. '
Deze roofovervallen zijn geweest de

o-yer:valop bakker Van der Kamp uit Oss
die 10 den avond op den Litherweg door
een drietal bandieten werd overvallen en

I bedreigd. Toevalligerwijze had Van der
K. geen geld bij zich zoodat de bandieten
.ditmaal hadden misgerekend. Eenige
dagen later probeerde men het opnieuw;
ditmaal werd hun slachtoffer de circa.
20-jarige bakkersknecht Van deri Akker
uit OsS, die van de fiets werd gesla-
gen en na eenlge worsteling van een
bedrag aan geld werd ontroofd.
Als medeplichtige wees de gearresteer ..

I
de aan de reeds geruimen tijd gedeti-
neerde Dotje van B. en H. v. G.
Hiermede is er de gemeentepolitie in

geslaagd wederom een 2-tal tot op heden
onopgehelderde roofovervallen tot klaar ..
'held te brengen;

Nog meer bekentenissen.
Ook de Koninklijke Marechaussées

'der Brigade Oss, hebben wederom nieuwe
succesen mogen boeken, en zijn er in
mogen slagen, wederom diverse inbra-
ken uit de laren 1933 en 1934 tot ophel-
.dering te brengen, welke ongetwijfeld
dezer dagen nog door meerdere zullen
worden gevolgd.
In den nacht van 11 Februari 1934

werd een brutale inbraak gepleegd. ten
,huize van P. van Bakel in de Ruwaarçl,
:te Oss. alwaar een klein bedrag aan
.geld (uit den muntmeter) werd ont-
vreemd'; oenevens diverse huishoudelijke
artikelen. Dienzelrden avond werd mge-
.broken bij 'den heer 'van Heek op de
Krakenburg; alwaar naast een bedrag,
'aan geld, verschillende kleedingstukken
en andere voorwerpen werden ont-
vreemd. Deze inbraken, welke tot op
heden onopgehelderd waren, zijn thans
bekend door den reeds geruimen tijd in
,het, huis van bewaring te Den Bosch
vertoevend~n De Rüt, De Jonge Toon de
Soep en Plet de Bie. Piet de Bie heeft
,even~ens n~g bekend, met zijn nee!
Gernt de Bie,· (welke later door hem is
vermoord) een diefstal te hebben ge..
pleegd achter het kerkhof op den Eiken-
-boomgaard, alwaar ten nadeele van den
;timmerman A. v. d. Broek een groot
.aantat gereedschappen werden ont-
vreemd, welke hem later ongetwijfeldi
nog..ten dienste hebben gestaan.
ZIJ durfden 't ook over dag te wagen.
Voorts hebben de Rut en den Olie

.(van 0.) nog bekend, een brutale
Inbraak te hebben gepleegd, in het be-
gill ::an 1934, op een Dinsdagmorgen,
terwijl de bewoners naar de markt
w~ren, ten huize van den winkelier
Tlmmermans op het Schaijksve1d, al-
waar de geheele woning overhoop werd
gehaald, en naast een aanzienlijk be-
drag aan geld. nog een groote hoeveel-
heid sigaren, sigaretten en tabak wer-
den ontvreemd.


