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Vraaggesprek met Albarda

• • • waarover de zgn. Arbeiderspers
het stilzwijgen bewaart

Een medewerlèer van het Franse 0 _La. U_I;."
heeft Albarda ondervraaCJd. In het AIc)./Handelsbiad
van 13 Juni en in Het Volk van 14 Juni vinden wii enkele
uitlatinC)en van Albarda. die uit Le Matin ziin overCJe-
nomen.

Wat Het Volk overnam. i~buitenCJewoon maCJer.Heeft
~Ibarda zich verpraat? Heeft hii dinCJenCJezeCJd.die niet
onder de oOCJender Nederlandsche arbeider,s mOCJen
komen?

VolCJenshet Handelsblad wordt Albarda de ..Léon
Blumvan Holland" CJenoemd.
.: Daarover zwiiCJtHet Volk. Waarom? Is het CJeencom-
pliment? Of was het te veel eer? Of voelen de heeren.
zich niet heelemaal lekker met dezè vergeliiking?

Wii CJeloovenhet laatste. Immers. daarvoor is reden.

AT nu had de "Léon Blum van Holland"W aan den Parijschen verslaggever te ver-
tellen, dat de moeite van het navertellen
waard is?
Afgaande op hetgeen Het Volk weet mede

te deelen, heeft Albarda niet veel bijzonders
gezegd. Het is daarom aardiger na te gaan wat
Het Volk heeft verzwegen. Dat zijn waarlijk
typische dingen.
Albarda heeft o.a. gezegd - dat staat dus

niet in Het Volk:

"dat Karl Marx nagenoeg geen invloed
meer heeft op de jongeren."

"zelfs de socialisten in Nederland vra-
gen zich af wat er is overgebleven van
Marx' uitspraken, als men de feiten ziet."

Ook daarin heeft Albarda gelijk. Het zijn
speciaal de ouderen in de S.D.A.P., die zich
groen ergeren aan Albarda's onzeker ge-
scharrel.

Voorts beweert Albardal

"De werkloozensteun op zichzelf ech-
ter is geregeld."

Volkomen juist! Vandaar in Nederland ge-
regelde, d-l. gereglementeerde ellende.
Dan verkondigt Albarda den lof van Colijn:

"de heer Colijn is van plan een kracn-
tigen striJd tegen de werkloosheid te gaan

aanbinden."

.Abonnementsgeld
derde kwartaal

Inderdaad, het is ons bekend. De jongeren
voelen meer voor nationaal-socialisme. Maar
om de ouderen niet te ergeren, werd deze uit-
spraak in Het Volk verzwegen.
Albarda zegt verder:

Ten einde de incasseering der kwitanties
zoo vlot mogelijk te doen geschieden, verzoe-
ken wij U beleefd doch dringend het a.~onne-
mentsgeld voor het 3e kwartaal 1938 voor ~en
1sten Juli 1938 te willen storten op onze giro-
rekening no. 2,07915. .
Alle stortingen, die na dien datum binnen-

komen veroorzaken extra werkzaamheden en
onkost~n in onze administratie, daar de kwi-
tanties den 2den Juli worden aangeboden.
Wij vertrouwen op uw medewerking in

dezen.

DEDI
ROST VAN TONNINGE

UIT" DE KAMER GEZET

ROST VAN TONNINGEN

Ook dat was niets voor Het Volk, evenmin als
hetgeen daar op volgt:

"Is zijn plan goed, dan zullen de sooia-
listen met genoegen hun eigen plannen,
geïnspireerd op die van De Man, opgeven
en het zijne steunen, want hun oppositie
is volstrekt niet systematisch."

Vooral dat laatste begint meer en meer. in
S.D.A.P.-kringen door te dringen. Het is een
van de redenen, waarom Albarda meer en

\ meer het vertrouwen der arbeiders - dat was
toch al niet groot - kwijtraakt, Daarom was
deze zinsnede voor Het Volk zeer ongeschikt.
Schoon is ook wat Albarda over de demo-

cratie en de bewapening zegt:

"Sinds in 1933 de democratie in

;dtschland den ioo~strijd is ingeg.aan,
hebben de Nederlandsche 80cialUJten
hun stellingen herzien, hun anti-mili-
taire theorieën uüen varen, de noodzake-
lijkheid van herbewapening erkend."

Het gaat dus niet om de belangen der
arbeiders. Het gaat om de dierbare demo-
cratie, want de democratie is het middel,
waarmede de heeren zich opwerkten. Als
de democratie doodgaat, gaan zij naar be-
neden. Daarom ook we.rden de stellingen
herzien. Als al deze ding.en zó6 duidelijk
in Het Volk zouden staan, begreep iedere
arbeider Albarda's doel. Dat zou fataal
zijn voor de S.D.A.P. Daarom staat hel
er niet in.
Albarda is een "voorzichtig" man. In-

derdaad, de "Léon·Blum in Holland".

Zelfmoorden
in Nederland
INons no. van 3 dezer vestigen wij de aan-
dacht op een mededeeling in de Limburger

Koerier dat de pers "van zelfmoorden over
bet algemeen geen melding maakt." ..
Naar aanleiding daarvan vroegen ~: "z?U

het aantal zelfmoorden in deze enendige tij-
den waarin zoovelen geheel butten eigen
sch~ld te gronde gaan, zóó groot zijn, dat van
hoogerhand bevel is gegeven, dat men hier-
over geen berichten mag plaatsen .... ?"
Op grond van bet stellen van deze vraag

noemt De Maasbode van 4 dezer ons "volks-
vreemd", want het verzwijgen van zelfmoor-
den in onze pers" is - volgens De Maas-

" .. bik'"bode - een "oud-vaderlandsch ge ru .
Wij wisten niet, dat er ten tijde va~ de
oud-vaderlandsche gebruiken" - dat IS dus
in den tijd van de Republiek - al zoo'n g.~-
bruik bij de Roomscb-Katholieke Staatspart]J-
pers was ontstaan, laat staan dat er toen al .
een R.K. staatspartij-pers bestond.... .
Hoe dit zij, een enander was voor ons aan-

leiding eens na te ga~, hoe het met h.et aan-
tal zelfmoorden in Nederland gesteld IS. Voor
heden publiceeren wij de cijfers voor Amster-
dam. In het tijdvak van 1 .Tanuari 1938 tot
10 Juni 1938,hebben te Amsterdam plaats ge-
had 34 zelfmoorden, 22 pogingen tot zelfmoo~d.
Blijkbaar vonden deze personen het niet

zoo heerlijk in Nederland te leven ....
Maar wij kunnen het mis hebben en ~erust

dit groote aantal zelfmoorden eenvoudlg op
een oud-vaderlandsch gebruik" van Amster-
dam:' Wellicht kan De Maasbode hieromtrent
"oud-vaderlandsehe" cijfers geven?

Bij de behandeling
het enquête-voorstel

van
ss

- ,__DjDsdagmiddClq i.l. is onze kameraad Rost VCUI Ton-
~~quête-voorstel-Wendelaar ·-d-"- . 'u~reke de bii hèt
• • I • oor den SfVan Schaik voor een daC)'YQn n~.. --. aatspartiier
uitCJesloten. De reden voor dit onCJehoorde optreden 15

even po+Sierliik als erCJerliik•

INde afdeelingen overhandigde Rost een
lijst van beschuldigingen met het dringende

verzoek deze beschuldigingen - even zoovele
argumenten tegen den minister - in de
schriftelijke stukken op te nemen, opdat. de
Kamer zich een beeld zou kunnen vormen
van datgene waarover de door Wendelaar in-
gediende enquête licht zou moeten verschaf-
fen.

ling, de heer Bongaerts, te moeten opmerken,
dat hij er niet voor kon instaan, dat deze nota
in het Voorloopig Verslag werd opgenomen. Ik
hel, daartegen onmiddellijk geprotesteerd onder
toevoeging van de opmerking, dat ik opzettelijk
de beschuldigingen tegen minister Goseling
schriftelijk had neergelegd om een ieder de
gelegenheid open te laten in de debatten
hierop terug te komen.
Ik verklaarde, dat ik bij niet opname van

mijn opmerkingen in het openbaar hiertegen
zou protesteeren.
Bij het doorlezen van het Voorloopig Ver~lag

is te constateeren, zooals ik in mijn mondelinge
rede zeide, dat de Commissie van Rapporteurs
mijn beschuldigingen aan het adres" van den
.'1in!-ter heeft weggelaten en op pagina 4 uit-
sluitend argumenten weergeeft die den minister
kunnen ontlasten.
Dit is hetgeen wat ik had willen uiteen-

zetten als u mij het woord niet had ontnomen.
Ik wii dan ook op de meest nadrukkelijke
wijze tegen uw maatregel van orde protestee-
ren, die ik als onrechtmatig beschouw.

Hoogachtend,

De Commissie van Rapporteurs heeft
deze lijst weggemoffeld en alleen de ar-
gumenten welk vóór den Minister pleit-
ten opgenomen. Ook hier speelden A.R.,
Chr. Hist., R.K., Liberaal en S.D.A.P.
samen, om de waarheid over Oss te ver-
donkeremanen!

Dat kam. Rost hiertegen een scherp
protest liet booren, was niet slechts ge-
rechtvaardigd, maar noodzakelijk, op-
dat het Nederlandsche volk wete.

NADAT aan Rost vóór een dag het verblijf
in de Kamer was ontzegd, schreef hij den

navolgenden brief aan den voorzitter, den
heer Van Schaik, lid der R.K.S.P.:

LEIDEN,22 Juli 1938.

w.g. M. M. ROST VAN TONNINGENMijnheel' de Voorzitter,

Naar aanleiding van bet feit dat u mij gis-
teren bet woord bebt ontnomen en v.oor een
dag bet recbt tot het bijwonen van de verga-
dering hebt ontzegd, heb ik het volgende op
te merken:
De aanleiding tot uw maatregel van orde

was de volgende zinsnede: ,,De Commissie van
Rapporteurs heeft echter opzettelijk de door
mij schriftelijk overhandigde zware beschul-
digingen tegen den minister van Justitie weg-
gelaten. Ik zeg opzettelijk, omdat ik bij vo~r~
baat in de afdeelingen tegen de weglatmg
protesteerde" •
Daar u blijkbaar niet op de hoogte is van

de toedracht van zaken voeg ik hieraan het
volgende ter verheldering toe:
Mijn fractiegenoot, de heer Woudenberg en

ik zelve hebben ieder in onze afdeelingen een
gelijkluidende nota met opmerkingen voorge-
lezen en aan de rapporteurs overhandigd. Deze
nota's moeten zich nog in de dossiers van de
Commissie van Rapporteurs bevinden.
'.'IIochten deze nota's zich niet in de dossiers

bevinden, wat mij ten zeerste zou verbazen,
dan ben ik gaarne bereid u een afschrift daar-
van alsnog toe te zenden.
Reeds in den aanvang van het voorlezen van

deze nota meende de voorziter van de afdee-

Mocht de waarheid niet worden gehoord?
Nu al weet het kleinste kind op straat, .dat er
iets geheimzinnigs is aan de macht,. ~le den
heer Goseling als minister van Justl~le werd
toevertrouwd, maar in de parlementalre sfeer
geeft men de voorkeur aan het voortduren
van deze geheimzinnigheid dan aan een eer-
lijke poging daarin klaarheid te brengen. I:Iet
volk heeft juist een volksvertegenwoordigmg
_ zoo zeggen degenen die bij hoog en laag de
democratie" verdedigen - om te weten wat
~r gedaan en nagelaten wordt en tevens waar-
om men het doet of nalaat.
Voor zoover wij weten: voor het eerst in de

parlementaire geschiedenis, heeft men het
zelfs niet noodig geoordeeld, den schijn op te
houden, maar openlijk de vrije meeningsuiting
belet, door een Kamerlid het woord te ontne-
men en bovendien buiten de deur te zetten.
De heer Goseling moet wel veel vertrouwen
hebben in de rustige goedgeloovigheid van het
volk dat hij zich zulke maatregelen te zijnen
gunste laat aanleunen, zonder het noodig te
vinden, thans eindelijk met de waarheid - en
niets dan de waarheid - voor den dag te
komen.
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Z ARTE· ZOR I ZOME TID

Democratische
de onmacht

-"ordenaar" ontkent
stelselvan het

•
a~ ..._voorwaarden aanwezig om het hem en
zijn ~ers goed te laten hebben.
Al die tijd was er ook een regeering, die

tot taak h te zorgen voor e€n rechtvaardige
orde in het .s des volks, maar er is geen
rechtvaardige orde.
Dit alles vermalen de boerenhersens als ze

de krant uit de vereelte hand leggen, waarin
Louwes het toekomstbeeld van de onmacht
schildert.
Gij, boeren, aidus Louwes, moet het onder

elkaar eens worden over de regeling van uw
zaken, gij moet niet ~lleen maar critiek heb-
ben op de regeering, die het niet kan, gij moet
zelf de regeling ter hand nemen en qe ver-
antwoordelijkheid aanvaarden.
Ook dit betrekt de boer in zijn overdenking.

Hij richt zich wat hooger op en hij zegt: Wij-
zelf? Moeten wij het zelf regelen? ~aar ....
hebben wij iets te zeggen? Sinds wanneer?
Heeft men ons niet kunstmatig uit elkaar ge-
jaagd in partij- en b~langenbonden? Houdt
men ons niet kunstmatIg uit elkaar? En speelt
men niet van boven-af onze verdeelçlheid uit,
door de maatregelen als het even kan zóó te
nemen, dat er altijd een groepje is; dat het
er beter afbrengt dan de anderen en beroept
men zich dan niet op dat groepje "tevrede-
nen" tegenover de "ontevredenen"? ' ,
Inderdaad zoo is het onder het tegenwoor-

dige bestel en daarom is het eigenlij k verre-
gaand brutaal van meneer Louwes, om tot
den boer te zeggen: gij moet het zelf eens
worden over de regeling der dingen. Haast
komisch doet daarbij de wenk aan, niet te-
veel waarde te hechten aan psychologische
factoren!

GESTELD eens, dat w~arlijk al die groepen
en groepjes eens bIJ elkaar kwamen en

zeiden: allo, we hebben nu lang genoeg onze
kracht verspeeld aan gespletenheid, wij gaan
samendoen. En gesteld Ook, er was dezelfde
regeering van dezelfde democratie en dezelfde
Zwanerubergen en LOuwessen en hoe ze meer
heeten mogen, trokken .aan de economische
touwtjes en de margarme-productie mocht
niet worden ingekrOmpen en het werkloozen-
vleesch moest over Oss bij de braadpannen
komen en de groote fabr.ieken behielden hun
voorkeur bij Uitvoer-contingenten en de ban-
kiers moesten hun rente behouden en de
werkloozen even goedkoop grond ontginnen
voor beleggtngsmaat, r:happijen en Joden moes-
ten hi de Wieringe 'eer boeren en onze ko-
loniàl~ grond ~~tlf!~trAR lt~ét&l¥~ ~o-men-' .a.i •••• V. J a ~le~er
_ gesteld dat alles ast zóó blijven. Wat zou
dàn de hechtste eensgezindheid van de boe-
ren-organisaties baten? Immers niets!
Alleen zouden dan de heeren zich de han-

den in nog schijnheiliger onschuld kunnen
wasschen en zeggen: maar boer, wat klaagt ge,
gij neemt toch zèlf de noodzakelijke maat-
regelen?
De boeren van Nederland zullen er waar-

schijnlijk niet inloopen.
. Al is het niet onverdienstelijk gevonden. Er
zijn eenige jaren verloopen; vele voormannen
in de organisaties Zijn geschOOld tot uitne-
mende crisis-ambtenaren en hebben geleerd
er een slordige duit bij te verdienen. Deze lie-
den moesten nu eigenlijk in hun kwaliteit
van organisatieman gaan doen, wat ze nu als
regeeringsambtenaar verrichten, dan zou de
democratie van de boeren niet zooveel last
meer hebben.

del'S (tot 24 jaar!). En dan praat men nog
van godsdieast- en gewetensvrijheid~ die wij
in Nederland zouden genieten!
Bovendien wil men alleen de werkïooza

jeugd in den arbeidsdienst brengen. De secre-
tarts van de K.J oM.V.vroeg zelfs al, hoe het
dan moest met de ,,standen". Daardoor krijgt
deze confessioneel~politieke arbeidsdienst een
zeer onaangenaam bijsmaakje van "dwang-
opvoeding voor den minderen man", uit angst
dat die eens lets VOorde N.S·B. mocht gaan
voelen.
Met een echten arbeidsdienst heeft dit gedoe

niets te maken. Een echte ArbeIdsdienst be-
doelt niet, een werklooze jeugd van de straat
en binnen het partijgareel te houden, maar de
jeugd van het geheels volk zonder onder-
scheid haar eenheid bij te brengen. Niet ,,mo-
reele en godsdienstige reconstructie" , maar
opvoeding tot lld der nationale arbeidsge-
meenschap Is het doel. Zooals de militaire
dienst opleidt tot soldaat, zoo voedt de ar-
beidsdienst op tot arbeider. De moreele en
godsdienstige opvoeding daarentegen is een
zaak van het gezin en van de kerk, die de
arbeidsdienst volstrekt niet beoogt over te
nemen.

OP bovengenoemd congres kwam ook de
emigratie ter sprake, waarover mr. Van

Haastert een inleiding hield. Het congres kwam
tot de uitspraak, dat de emigratie als een pnn-
elpteele oplossing moet worden beschouwd en
stelselmatig en met kracht, ook met regee-
ringssteun, moet worden bevorderd.
Nu komen voor emigratie practisch enkel

boeren en landarbeiders in aanmerking, daar
de meeste landen, die dan nog emigranten
opnemen, alleen hieraan behoefte hebben. En
het zijn weer alleen de allerbesten, de flink-
sten en meest onderlegden, die kans van slagen
hebben. Er wordt dus een keus gedaan, waarbij
de beste elementen heengaan en ons volk van
hun waardevollen erfelijken aanleg berooven.
Terwijl eenerzijds Joden uit Oost-Europa

over Duitachland en Oostenrijk hier binnen-
komen en opname vinden, zullen straks Neder-
landers het land moeten verlaten. Zij zijn "te
veel" en zullen met aanlokkelijke aanbiedin-
gen van overheidswege geneigd worden ge-
maakt om zich te laten deporteeren, Zij zullen
ergens in Zuid-Amerika, in Brazilië of Chili

En de nood van het boerenvolk zou in een
"vrijwillige slavernij" veranderen.
Wij zullen niet beweren, dat menschen

als Ir. Louwes het aldus bewust uitdenken.
Maar in het wezen der zaak komt het
daarop neer, omdat zij heel goed weten,dat de
boeren zelf in deze maatschappij van demo-
eratie en kapitalisme niets te ordenen hebben,
zoodra de heilige huisjes en de bankkluizen
daarbij in gevaar zouden raken.
Daar is maar één uitweg: volksche eenheid,

onder deskundige leiding, dienende een volks-
gemeenschap, gericht op de belangen van heel
die gemeenschap. In zulk een gemeenschap
komen de belangen op rangorde te staan:
daar begint de ordening, waar zij beginnen
moet - bij het vooropzetten van wat beslis-
send is voor het volksbestaan.
, In de huidige maatschappij is beslissend de
geldwinst van enkele machtigen, die veelal
yolksvreemden zijn. Om die "verdiensten" in
goud te verwerven moet het volk zelf zijn
rechtmatig deelontberen. De vrije boer op
vrijen Nederlandschen grond, het oudste volk-
sche recht en de eerste volksnoodzakelijkheid
in een gezonde orde, is de nachtmerrie dier
volksvreemden- De Van Zwanenbergen en hun
soortgenooten weten heel goed, dat zij temid-
den van een vrij boerenvolk geduld worden
als gasten zoolang zij zich als fatsoenlijke gas-
ten gedragen, maar dat zij daarin geen neeren
en meesters - Ossche meesters! - kunnen
spelen.
En deswege haten zij niets meer dan de

volksche wederopstanding, die in de N.S.B.
begonnen is en doorzet. Daarom moeten zij
noodwendig trachten, het boerenvolk eronder
te houden en het tegelijk een schijn van zelf-
standigheid te hergeven. Houden zij het er niet
onder dan is hun rijk uit, halen ze de ketenen
der demoeratie te sterk aan dan zal er van
onder houden geen sprake kunnen zijn.
Vandaar de gedragsregel: "crisis-omstandig-

heden in wezen laten voortbestaan, maar de
ordeningen" in zoogenaamde boerenhanden
Ïeggen". Er zijn Louwessen en andere "hoog-
geplaatsten" genoeg, die de baan daartoe vrij
willen maken.
Zij, die over die baan hun duistere doel wil-

len bereiken kunnen beter niet op den voor-
grond gaan staan, nietwaar, Sally?
Het is nu maar jammer, dat er lieden op-

stonden, met oogen, die door schermen heen-
kijken en met handen, die de bedekselen van
de demo-liberale volks-verdomming een voor
een afrukken.

Dat is de macht van het volksche na-
tionaal-socialisme, dat ondanks alle
probeersels, ondanks alle listen en lagen
ook, die het huidige stelsel op zijn terug-
tocht in den weg legt, den vrijen Ne-
derlandschen grond aan den vrijen Ne-
derlandschen boer zal teruggeven. Eens
zal de Leider van het Nel1erlandsche
volk zeggen: Boeren" werkt en oogst
vruchten voor dit volk en hebt er uw
¥Aêht.nati", deel van. Leeft voor het leven,schept waaraehtl!;e vreugae ... Qa.t ,.,-

ven. En dankt met blijmoedig hart in den
rijken zomer uw God er. mijn God voor
de gezegende ~ak, die Bij u te vervullen
gaf in dienst vau heel een volk!
Zoo zal het eens zijn en verloste rente-

slaven zullen dan aan den tijd van de
Zwane'nbergen en de Loowessen terug-
denken en dat zal dan hon nachtmerriè
zijn. Een nachtmerrie in den voltooid
verleden tijd!

Wanneer is het zoover?
Het koren wast in de aren. Wanneer het

rijpen zal, is niet in onze hand. Maar als het
rijp is, hebben wij klaar te staan om te maaien
en het Nederlandsche boerendom zal dan aan
onzen kant in het voorste gelid zijn ....
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OM EEN VRIJ BOERENDOM
OP VRIJEN GROND

Op de akkers van het Nederlandsche volk staat wuivend in den zomerwind het
graan welhaast weer te rijpen. In de weiden dartelt het jonge vee en in het gezel-
schap der moederpaarden stoeien de veulens, de trots van den rechtge~~rden boer,
die een ingewortelde liefde heeft voor het paard, Het is in dezen tI]d v~n de
volste levensopenbaring, dat het hart van den landman vol vreugde m~~st ZIJno~
de weldadigheden, die de Schepper uitstrooit en die door den goddebJken arbeid
van den mensch tot zegen kunnen worden voor het volk. Het volk. dat welvarend
kan zijn als het den boer wel gaat.
Is het Nederlandsche volk welvarend?
Gaat het den Nederlandschen boer.wen

millioen menschèn is afhankelijk van uw
arbeid, brengt toch voort zooveel als uw ak-
kers en uw weiden en uw stallen kunnen
voortbrengen. Laat arbeiders komen uit de
landen die met hun werkkracht geen weg
weten '_ honderdvijftig duizend, vooruit, een
werkend volk eet veel en gij, boeren, moet
dat vele voortbrengen!

INeen rede voor de Zeeuwsche Maatsch~ppij
van Landbouw betoogde de regeermgs-

ordenaar ir. S. L. Louwes, dat het met de prij-
zer, der landbouwproducten op de wereldmarkt
heclemaal mis is, vooral tengevolge van de
militaire spanningen en overproductie. Daar-
om zal een nationaal prijspeil moeten worden
gevonden, maar men moet vooral niet denken,
dat de regeerlng, als zij maar wilde, den land-
bouw loonend kon maken. Aldus werd om-
streeks midzomer gesproken en het Agrarisch
Nieuwsblad zegt ervan: een sombere re-te.
De Nederlandsche regsering heett in het

getij van de hoogste levensvreugde voor den
boer die de voornaamste plaats inneemt als
het 'om de levende schepping gaat, niet an-
ders dan sombere woorden en de bekentenis:
ik, regeering, kan u niet waarborgen, dat gij
loon naar werken zult hebben.
Na.tuurlijk, dat kan deze regeering niet

helpen, die beroerde wereldmarkt doet het
hem: bewapeningen, overproductie, ziet ge.
Maar achter den rug van den hooggeplaatsten
democratischen woordvoerder, die daar erbar-
melijk de onmacht van het stelsel beleed,
moeten nuchtere llandlieden wel gedacht heb-
ben: hoe nu? De "wereldcrisis" 'brak toch utt
middenin die dierbare periode van Volken-
oondsideaïen, van ontwapenin~sacties,. v8;n
vrijheidslofzangen. Én voorts, zijn er niet ~n
het eigen land duizenden en nog weder dl'l-'di __........--...,zenden menschen, e _1!lJl0- i het leven te

. di hebben om ngen, wat zij noo g el ze met arsuurto
blijven en lang ~e~°rtdn ~haam. eigenlijk
noodig had?
Hoe iS dat toch te rijmen? Zoo denken deze

eenvoudige menschen dat gij, meneer Louwes,
thans de bewapening de schuld geeft van een
toestand ,die ontstond tijdens den ontwape-
ningswedloop en zij vragen zich af, hoe gij
spreekt van overproductie, terwijl in vele Ian-
den honderdduizenden niet genoeg krijgen t
En als ze dan nog lust hebben in verder

doordenken, dan wippen de gedachten even
de Oostelijke grens van ons goede vaderland
'over, om daar eerb1edig stU te staan bij een
volk, dat feest viert om den overvloed van
midden-zomer en waar de leiders roepen:
boeren, denkt er toch om, eeri volk van '14

Overal, waar men ten platteJande
komt en boeren aantreft, die nog niet
murw geteisterd zijn, of niet behooren
tot de harde zelfgenoegzamen, die het
op een groot bedrijf nog tamelijk wel
hebben, - daar overal vecht men met
de vraag, waarom toch' in Nederland
eeuwig en altijd maar weer van boven
af de doode troost van het "wij-kunnen-
het-ook-niet-helpen" moet dienen om
het onrecht, dat aan het volk bedreven
wordt, te bedekken.
Diegenen op het boerenland, die het

hardst werken, genieten van de vruch-
ten van dien arbeid het minste. De 100-
nen der landarbeiders zijn een derde van
die veler stads-arbeiders. De kleine boe-
ren, - met de volle verantwoordelijk-
heid v:an een lang niet ge:makkelijkbe-
drijf _ ploeteren voor rente en voor
brood met of zonde,:_m._E{:ap,£e.t~r;::g
voor -ëë"D1aar of wat iets had ,,_ in den
vonn van een geerfd of zuinfg bij ~1-
kaar gespaard vrij bedrijfje - is dat in
de meeste gevallen per hypotheekakte
afgenomen. Valsche schaamte en in deze
omstandigheden te sterk boeren-eerge-
voel hooden den waren toestand dezer
menschen verborgen en zoo lijkt het veel
minder erg dan het is. Zoo gelooven vele
niet ingewijden: die boeren hebben het
zoo slecht nog niet. In werkelijkheid
liggen er slechts jaren van. nood achter
de kleinen van het boerenland.

Al deze jaren heeft ons volk in vrede geleefd,
is het voor groet natuurrampen gespaard ge-
bleven, heeft zomer aan zomer zijn oogst op-
geleverd en kwam er regen en zonneschijn op
tijd, gaf de boer getrouw zijn arbeid en waren

of waar ook, kleine kolonies stichten, die op
den duur in het mengelmoes van Indianen,
negers" mesüezen, creolen en hoe al- die be-
volkingsgroepen verder heeten, zullen verdwlj-
nen,
'Voor ons volk is dit onvoorwaardelijk een
verlies.

IN een academische gedachtenwisseling in de
Utrechtsche plaatselijke bladen over de op-

gravingen op het Domplein, waarbij twee rich-
tingen, de kl'lssieke en de Germaansche,
tegenover elkaar stonden, nam een inzender
het voor zijn Utrechtschen leermeester op. Tot
diens lof meende hij te moeten aanvoeren:
"Hij wees ons steeds op de plaats, die Utrecht
inneemt in de lange rij van grensverdedlgm;
gen, die Rome tegenover de barbaren stelde".
In een artikelover den slag bij Ane, waar

de Drentsche boeren in 1227 den Utrechtschen
bisschop versloegen, schrijft De Telegraaf over
Koevorden: "Er liggen hier soldaten van alle
eeuwen en naties onder den grond, Romeinen,
Barbr.ren, Spanjolen, Munsterschen, Zweden,
Kozakken, Engelschen, Schotten en Ieren en
Zwitsers, Franschen en Nederlanders".
In beide gevallen mogen wij de gevolgtrek-

king maken, dat met die "barbaren" onze eigen
voorouders, staande tegenover de vreemde
overheersching van Rome, worden bedoeld.
Voor de Romeinen beteekende "barbaren" niet
veel anders dan ,,niet-Romeinen"; in het tegen-
woordig spraakgebruik heeft h t zeel' bepaald
de ongunstige beteeken!s van "wilden". Nu
waren onze voorouders zeer zeker geen wilden,
al 'as de Romeinsche groote-stads-beschaving
h.m vreemd, hetgeen de Romeinsche schrijver
Tacitus hun trouwens als eer aanrekent. Deze
term "barbaren" behoort eigenlijk te vallen on-
der Van Schaiks wetje tot wering van beleedi-
ging van VOlksgroepen, met dien verstande dat
hier niet een volksgroep, maar ons geheele volk
wordt beleedlgd. Zooals men weet, is dit wetje
echter alleen bedoeld ter bescherming van de
Joodsche volksgroep binnen onze landspalen.
Het eigen volk is vogelvrij, wat dit betreft.

Uilenspiegeling
- Heb je al gelezen, Tijl, dat de Rotterdam-

sche justitie en politie bijna den dader van den
bomaanslag op den Coolsingel te pakken heeft
gehad?!. ...
- Wat zou' dat 'n rust gegeven hebben,

Lamme, als ze dat lid van de mobiele patrouille
der Gepeoe te grazen hadden gekregen! Maar
je zegt, dat ze 'm "bijna" te pakken hadden;
is ie hun dan nog net door de vingers geslipt?
- Helaas ja, Tijl, want 't scheelde geen

haar ....
- Je maakt me ijselijk nieuwsgterig: vertel

'ns gauw! .
- Nou, het onderzoek had geen enkel resul-

taat opgeleverd, zoodat ieder normaal mensch
begreep, dat het lid der mobiele patrouille der
Gepeoe al lang hoog en droog in Moskou zit,
alwaar hij zich thans koestert in de veilige
armen van .meneer Stalin en meneer Dimitroff.,
Edoch, onze justitie geeft zich niet zoo gauw
gewonnen! Als die de lucht van een of andere
misdaad heeft, dan bijt ze zich vast, net zoo
lang tot ze 'm hebben!
~ En zonder aanzien des persoons, Lamme!

Dat zagen we in Oss!
- Juistement. En daarom hebben ze ten-

slotte gegrepen naar het meest doeltreffend
middel, dat er bestaat: ze hebben een helder-
ziende in den arm genomen.
_ Kolossaal, Lamme, die democratie staat

toch maar voor niks! Enne .... zeker met 'n
reuze succes? Hoe heette deze helderziende? .
- Meneer Fred Marion.
- Wat voor landsman zou dat zijn met zoo'n

fraaien naam?
- Uit z'n portret zou je opmaken, dat ie van

Palestijnschen huize was, want hij heeft zoo'n
edelgevormden neus en van dat gezellige kroes-
haar ....
- Komt uit, zou ik zeggen, want Palestijnen

tooien zich vaak met schoone namen; denk aan
het stuk of tien namen, waaronder meneer
FinkelStein zijn wereldreputatie veroverd
heeft. Maar we dwalen af. Wat heeft meneer
Marion geopenbaard?
- Hij kreeg gesloten pakjes, waarin zich ver-

scheidene bewijsstukken betreffende den moord
op Konovalec bevonden, en dan liet Ie de voor
ons gewone stervelingen onzichtbare "stralen1~
uit die pakjes op zich inwerken, en dan ver-
telde ie wat te zagl. ...
- Lijkt me moenijk; Lamme, te zien wat el'

in van die dichte pakjes zit.
_ Nee, want ie mocht ze open maken, en de

politie hielp 'm telkens flink op weg__ X>_...... __ r-cU.8~ ~~ ~ -!jn. ze veel
wijzer door geworden?
_ En of, Tijl! Want meneer Marlon heeft

iemand van goede familie gezien, die aan sto-
ringen leed ....
- Constipatie, Lamme?
- Als je de zaak niet ernstig neemt, vertel

ik niet verdert
- Verge€f me, Lamme, ik ben op dat hel-

derziende gebied niet zoo erg thuis, weet je.
- Goed dan. Verder zag meneer Marlon een

man tusschen pakken en balen loopen met een
gezicht als een bulldog.
_ Komt uit, Lamme, die lui van de mobiele

patrouille der Gepeoe zullen wel 'ns een ge-
zicht als 'n bulldog opzetten als ze goed In actie
zijn .... En verder?
_ Verder zag ie nog twee lui, die uit elkaar

waren gegaan; de een werkt en de ander doet
niks.
_ Wat wonder als je door een bom uit el-

kaar gescheurd ben .... ! De politie is zeker
ook erg blij met deze resultaten?
_ Dat is nou juist zoo gek, want die lui zeg-

gen, dat het resultaat precies gelijk nul Is.
_ Hé, wat 'n ondankbare lui! Ik vind 't

reuze, wat die meneer Marion allemaal ge-
zien heeft. Het is niet te geloovenl Weet je wat
ik wou, dat ze in plaats van Wendelaar dieën
Marion in die zaak Oss-Gozewijn hadden ge-
haald!
- Nou, Tijl, dat kan altijd nog, zou ik zeg-

gen.
- Zullen Wij alvast van die pakjes met be-

wijsstukken verzamelen, Lamme?
- Lijkt me erg verstandig ,Tijl, want anders

raken die na verloop van tijd misschien zoek.
Wat zou je dan nemen?
_ In één envelop doen we een plukkie ha-

ren van een kolbak van een der overgeplaatste
Ossche marechaussees, in een ander pakkie
doen we een verfomfaaid veertje van den steek
van meneer Gozewijn, in een derde stoppen we
een klein draadje van een Ossche soutane, in
de vierde verpakken we een schakel van den
ambtsketen des ossenen burgervaders, in een
vijfde een stukkie van het kasboek van dieën
Osschen bankier, en ten slotte pakken we ook
nog een der corpora delicti van meneer MaU
in ....
- Wat ben jij toch 'n genie, Tijl. Zullen we

meneer Marion alvast een u1tnoodlging stu-
ren?
_ Geen slapende honden :wakker maken,

Lamme! Laten we geduldig wachten tot me-
neer Wendelaar met z'n staart tusschen de
beenen den aftocht heeft geblazen, want an ...
del'S maken we meneer Gozewijn voor niks on-
rustig, en dat mogen we VaD meneer ColijIli
immers n,let doen ..•• ?

TOEN Hitler zijn bezoek aan Italië bracht,
stonden de democratische Nederlandsche

bladen vol over de uitgebreide veiligheids-
maatregelen, die bij dat bezoek waren geno-
men. De conclusie daaruit luidde dan: Nu
ziet men eens, hoe "geliefd" die dictators bij
hun volken zijn, dat zij zoo tegen die "liefde"
beschermd moeten worden.
Op zichzelf was deze redeneering volkomen

onlogisch, want de maatregelen strekten niet
om Hitler en Mussolini tegen hun vrienden
te beschermen, maar tegen hun vijanden, en .
die vijanden zijn .... de democraten zelf. Zoo-
dat de noodzaak van zulke uitgebreide maat-
regelen een weinig vleiend getuigschrift voor
de demoeratie vormt, die in staat geacht
wordt, zich door moordaanslagen van gehate
tegenstanders te ontdoen.
Nu zal op het eind dezer maand het Engel-

sene koningspaar een bezoek aan Parijs bren-
gen en wat wil het geval? De Parijsche politie
neemt, geleerd door vorige moordaanslagen op
vorstelijke bezoekers van Frankrijk, uitgebrei-
de maatregelen ter bescherming en klest
daarbij als voorbeeld.... de Italiaansche
maatregelen bij Hitler's bezoekl Zij erkent
daarbij dus niet alleen de superioriteit der
Italiaansche organisatie, maar toont duide-
lijk, dat zij krachtige bescherming van haar
bondgenooten tegen haar eigen volksfront-
communisten en -anarchisten noodig acht.

:DE werkloosheid blijft het groote vraagstuk
van dezen tijd dat ons volk moet oplossen,

wil het niet te gronde gaan. Zoolang hon-
derdduizenden volksgeneeten als eenige bron
van inkomsten den steun hebben verarmt ons
volk van jaar tot jaar. Voor de getroffenen
zelf is de gedwongen ledigheid een ramp,
Maar het ergste is het voor de jongeren, die

geen goede vakopleiding kunnen krijgen en
wier toekomst teloor gaat.
Voor de politieke partijen blijft dit een on-

oplosbaar vraagstuk, omdat zij het van den
verkeerden kant aanpakken. Indien zij uitgin-
gen van de volkseenheid, zou de weg zich van
zelf wijzen. Maar zij gaan uit van de bestaan-
de democratische verscheurdheld en zetten er
alles op, deze in stand te houden en te ver-
ergeren. Zij willen de werkloosheid bestrIj -
den, ja; maar onder één voorwaarde: als de
partijpolitiek de oplossing in den weg staat,
dan mag aan de partij-politiek niet geraakt
worden.
Ten einde met name de jeugdwerkloosheid

onder de oogen te zien, heeft de R.K. Commis-
sie voor Jeugdwerkloozenzorg een congres ge-
houden, waar verschillende punten onder de
oogen zijn gezien. Eén daarvan was: de ar-
beidsdienst.
Het congres zag den arbeidsdienst vooral als

,,moreele en godsdienstige r{'-~nstructie van
den jongen werklooze", Uit ".~ F'ezichtspunt
is het alleszins begrijpeltjk, {"'-t men ook den
aangewezen leider zag in dengene, die "ambts-
halve de zielszorg tot taak heeft" gelijk een
nabetrachting in De Maasbode het uitdrukt.
Volkomen in die lijn bleef een deelnemer, die
meende dat eigenlijk ook de 14- tot IS-jarigen
in den arbeidsdienst hoorden.
De inleider, prof. De Quay, wees dit af. Hij

wil alleen 18-24-jarigen in den arbeidsdienst,
want "het komt er in de eerste plaats op aan
dat ze werken" gelijk bovengenoemde nabe-
trachting in De Maasbode zegt- Zeer juist.
Prof. de Quay wil echter ook een zekeren
dwang. Hij wil de onwilligen zelfs in een
staatskamp met een strenger regiem dan de
vrijwillige confessioneele karnpen plaatsen en
ook in die staatskampen aan de godsdienstige
vorming alle zorg besteden. Dat beteekent dus
een onvrijwillige staatsopvoeding 'in gods-
dienstigen zin van meerderjarige Nederlan-
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Arbeiders op hun

Nog steeds onwil en onmacht
bij de democratie

BOUWT AAN DEN NIEUWEN STAAT
VOOR RECHTVAARDIG LEVENSGELUK
Vroeger hebben sommige "volksver-

tegenwoordigers" wel eens gepoogd
staatspensioen voor de arbeiders te ver-
krijgen. Steeds was echter de meerder-
heid der "volksvertegenwoordigers" er
tegen. Er tegen, terwijl de meerderheid
van het volk - de arbeiders en de Z.g.
kleine zelfstandigen er begrijpelijker-
wijze vóór was. Dit laatste zal toch wel
niemand in ernst willen tegenspreken.

ARBEIDERS en kleine zelfstandigen, die
tegen behoorlijke pensloeneering waren,

moesten vroeger met een lantaarntje worden
gezocht; ook nu zullen zij wel schaars te vin-
den zijn. Dit typeert op zichzelf al de parle-
mentaire democratie: het volk in overgroote
meerderheid vóór ouderdomspensioen en de
"volksvertegenwóórdigers" in meerderheid er
tegen.
Hierbij heeft zich steeds nog een eigenaar-

digueid voorgedaan. Het kan zijn, dat wij ons
vergissen, maar wij hebben nooit gehoord, dat
een der "volksvertegenwoordigers" voor zich-
zèlf staatspensioen geweigerd heeft. Princi-

. piëele bezwaren tegen staatspensioen beston-
den er dus niet

Op de keper beschouwd,was er steeds
alleen sprake van onwil en onmacht. En
practisch schiet er thans alleen nog maar
onmacht over. De onwilligen in de demo-
cratische "volksvertegenwoordiging" ver-
schuilen nu hun onwil tegenover de
ouden van dagen achter onmacht, het-
geen hun zeer gemakkelijk valt, omdat
thans alle "volksvertegenwoordigers" zon-
der uitzondering, ervan overtuigd zijn,
-de gelden ervoor zijnerniet
- dat er van de verzorging van den
ouden dag der arbeiders niets meer kan
komen.

Ook de S.D.A.P. praat de laatste jaren niet
in ernst meer over staatspensioen. In een ver-
slag van het jongste N.V.V.-congres vonden
wij als "urgent punt" en "eisch" naar voren
gebracht: "aan alle 65-jarigen en ouderen
beneden een bepaalde inkomengrens wordt
een staatspensioen van f 3.-, voor man en
vrouw f 5.- per week verleend".
Bescheidener kan het haast niet. Want dit

wil zeggen, dat het N.V.V. op de tegenwoor-
dig gebruikelijke bescheiden wijze er de aan-

KRONIEK VAN OSS

1. De bende van Toon de Soep maakt jarenlang Oss en omstreken onveilig,
zonder dat de gemeentepolitie, onder leiding van burgemeester Ploegmakers
van lÏe R.K. Staatspartij, hieraan een eind kan maken.

2. Burgemeester Ploegmakers legt een klacht wegens zedenmisdrijf tegen Mau
van Zw~nen.~erg, directeur der N.V. Organon, ter zijde (1935).

3. De KonmkllJke Marechaussee krijgt Jast Oss te zuiveren en maakt onder
tegenwerkin~ d~r Ossche politie Toon de Soep en zijn vrienden onschadelijk.

4. H.M. de Komngm verleent aan de brigade-Oss der Kon. Marechaussee voor
haar werk aldaar onderscheidingen.

5. ~? R.K: .Staatspartij intrigeert om door middel van een reorganisatie der
rIJkspolItIe de Kon. Marechaussee haar militair karakfoer foe ontne ... en en
samen te smelten met de Rijksveldwacht in een eenheidscorps, rechtstreeks
onder het departement van Justitie. .

6.. De Kon ..Marechaussee zet; haar zuiverend opsporf:agswtSJ:iii: "te oss voort.
7. Door een nieuwe organisatie wordt het korps Rijlisveldwacht onttrokken aan

de leiding der Procureurs-Generaal der Gerechtshoven en onder een eigen
korpschef gesteld, die rechtstreeks onder het departement van Justitie komi
te staan. Hoofd van de aîdeeling Rijkspolitie aan het departement is mr. Va~
Angeren, lid van de R.K. Staatspartij.

g. De voorzitter der R.K. Staatspartij Goseling wordt minister van Justitie.
9. De minister van Justitie Goseling benoemt zijn partijgenoot mr, Van Angeren

tot secretaris-generaal van het departement van Justitie.
Burgemeester Ploegmakers van Oss wordt herbenoemd.
De Kon. J\'Iarecbaussee arresteert Mau van Zwanenberg, directeur der N.V.
Organon te Oss wegens talrijke zedenmisdrijven.
Mau van Zwanenberg voegt de Kon. Marechaussee toe: ,,Dat zal jullie be-
rouwen".
De Kon. Marechaussee arresteert op last van den officier van Justitie te
's-Hertogenbosch een Ossehen bankier.
In de R.Ii. pers wordt actie gevoerd tegen de "terreur" der Kon. Marechaussee
te Oss.
De Kon. Marechaussee moet den gearresteerden bankier weer loslaten.
De Kon. Marechaussee stelt een onderzoek te Oss in tegen een tweetal gees-
telijken wegens een klacht van zedenmisdrijf en is voornemens tot arrestatie
over te gaan.
Het departement van Justitie (minister: Goseling; secretaris-generaal: Van
Angeren) schorst de brigade Oss der Kon. Marechaussee in haar justitieel op-
treden en 'geeft de uitoefening der politioneele bevoegdheid aldaar uitsluitend
in handen van de gemeente-politie onder burgemeester Ploegmakers en de
Rijksveldwacht onder den minister van Justitie. Aankondiging. dat de door
H.M. de Koningin onderscheiden leiders der brigade zullen worden overge-
plaatst.
Drie psychiaters worden aan het werk gezet om te onderzoeken, of Mau van
Zwanenberg mogelijk ook ontoerekenbaar verklaard kan worden.
Interpellatie in de Tweede Kamer over het optreden van minister Goseling
tegen de marechaussee te Oss. Scherpe rede, van Rost van To~ningen; de
publieke tribune wordt ontruimd. De Kamer blijkt met de verklarmg van den
minister van Justitie tevreden gesteld te zijn. . -
Goselings Kamerrede, waarin hij zijn beleid verdedigde, wordt in ~e pers ~ol-
komen weerlegd. Bedreigingen in de katholieke pers, dat "de katholIeken ZIch-
zelf recht zullen verschaffen." .
Een strafvervolging wordt ingesteld tegen den hoofdredacteur van Het NatIo-
nade Dagblad, Rost van Tonningen.
Nationaal-socialistische colporteurs worden te Oss aangevallen door een
menigte, welke onder de oogen van burgeme~ster PIOeg:na~ers ~OO~tS;a~ts~
partijers en geestelijken wordt opgezweept. UIt een vers ag In" e a ss
blijkt dat hier een te voren beraamde overval is uitgevoerd. Een nationaal-
sociaiist wordt naar het ziekenhuis vervoerd.
Rost van Tonningen vraagt een interpellatie inzake Goselings optreden aan.
De voorzitter der Liberale Staatspartij Wendelaar komt terug op zijn be-
tuiging van tevredenheid over Goselings houding en stelt een enquête voor
naar Goselings optreden.
Burgemeester Ploegmakers sluit Oss af door een colportageverbod en w~rdt
in den gemeenteraad door R.K.S.P. en S.D.A.P. om zijn optreden gehuldl~d.
De zes onderofficieren der Kon. Marechaussee, behoorende tot de voormalige
brigade Oss, dienen een bezwaarschrift in bij het Ambtenarengerecht wegens
de onwettige ontneming hunner opsporingsbevoegdheid door minister Gose-
ling en hun overplaatsing zonder disciplinair onderzoek.
De Kamer wijst de interpellatie-aanvrage van Rost van Tonningen af onder
voorwendsel, dat eerst over het enquête-voorstel van Wendelaar moet wor-
den beslist.
Opzienbarende arrestatie van een vroeger te Oss geplaatsten wachtmeester
der marechaussee wegens een beweerd -zedenmisdrijf.
De Krijgsraad stelt dezen \vachtmeester, hangende de uitspraak, op vrije
voeten.
Wachtmeester De Gier verschijnt plotseling opnieuw te Oss voor een onder-
zoek, dat minister Goseling materiaal voor zijn verdediging moet leveren.
Tegen Mau van Zwanenberg wordt drie jaar geëischt na een vooronllerzoek,
waarin niet minder dan 40 personen voor hem bezwarende verklaringen heb-
ben afgelegd.
De wegens een zgn. zedenmisdrijf gearresteerde wachtmeester der Mare-
chaussee wordt door den Krijgsraad vrijgesproken.
Wendelaar wentelt opnieuw en licht het onderzoek naar Goselings onwettig
optreden tegenover de Marechaussee uit zijn Interpellatte-voorstel.
Rost van Tonningen wordt bij de behandeling van het enquête-voorstel-Wen-
delaar het woord ontnomen en uit de Kamer verwijderd; met 50 tegen 37
stemmen wordt het houden eener enquête door de Kamer verworpen.
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ou de n dag
dacht der regeering op vestigt, dat de ouden
van dagen, die de aalmoes (officieel heet het
ouderdomsrente) van f 3.- en f 5.- voor man
en vrouw niet krijgen bij gebrek aan wèrkelijk
pensioen, deze aalmoes ook wel zouden willen
hebben. Dat zelfs dààrvoor de gelden in dit
stelsel nog niet zullen worden gevonden, be-
hoeft niet eens in tWijfel te worden getrokken.
De parlementaire demoeratie heeft al moeite
genoeg, de valide werkloozen met hun gezin-
nen - ruw ··gesc}fat ongeveer twee millioen
menscherr" omva~tende - zoo goed en zoo
kwaad 'als het .gaat in "leven" te houden.
l'ensioeneenng van alle arbeiders is dus

,van de baarr, En men moet al héél naïef zijn
om niet in te zien, dat de verzorging van den
Iavensavond der arbeiders en arbeidersvrou-

.. wen in dit stelsel voorgoed van de baan is.
Het is met dezen eisch van menschelijkheid

al precies eender als met zoovele andere ge-
rechtvaardigde eischen der arbeiders: ook
deze eisch zal pas in vervulling gaan als Ne-
derland Nationaal-Socialistisch is.
Natuurlijk zeggen alle democratische "volks-

vertegenwoordigers", dat ook het Nationaal-
Socialisme de gelden voor afdoende ouderdoms-
pensioenen niet zal kunnen "vinden".
En gelijk hebben ze!
Ook in den toekomstigen Nataonaal-Socia-

listischen staat zal het geld, dat noodig is
voor behoorlijke ouderdomsverzorging van
alle arbeiders, niet "gevànden" worden. Het
zàl worden gemáákt! Gemaakt, op de eenig
mogelijke en jUiste manter - n.l. door arbeid.
Het grondbeginsel, de grondslag, het leidend

beginsel van het Nationaal-Socialisme is zeer
eenvoudig. Zóó eenvoudig zelfs, dat de tegen-
standers van het Nationaal-Socialisme àl hun
ten dienste staande middelen te hulp moeten
roepen en moeten uitbuiten, om dien eenvoud
voor de arbeiders te verduisteren.
Een Nationaal-Socialistische staat wordt

niet van alle kanten gestut en geschoord door
een aantal kunstmatige partijgroepeeringen
en door tallooze groepsbelangetjes. Een natio-
naal-socialistische staat wordt bewust ge-
dragen door twee machtige zuilen, n.l. arbeid
en arbeiders. Deze twee zuilen, zoo hecht en
sterk, zoo gezond mogelijk te maken, is de
eenige drijfkracht van een nationaal-socia-
listische regeering. De eene zuil, arbeid, is on-
denkbaar, is onbestaanbaar zonder de andere,
de arbeiders.
Arbeiders zijn er! Zóóveel zelfs, dat men er

in dit stelsel geen raad mee weet en graag en-
kele tienduizendtallen. afstaat aan een land,
waar de twee nationaal-socialistische zuilen,
- arbeid en arbeiders - al zijn opgetrokken.
Wel een bewijs, dat daar waar nationaal-so-

., cialisme in de practijk wordt gebracht, geen
arbeider te veel is. Eerder het tegendeel zoo-
als wil gen biLDn2:e OOGteiitke buren ette bet
zonuer een gOu('ZTI<lrrV'"···~~ • ' ~~\-
.l>o~~iêX1 _Daten seenen,

Maar de zuilen, arbeid en arbeiders, wor-
den in den nationaal-socialistischen staat niet
uit liefhebberij opgetrokken. Zij worden opge-
trokken met slechts één doel: Zij moeten de
gehééle VOlksgemeenschap dragen. Dus ook
àlle ouden van dagen zoo goed als de gehééle
jeugd.

Na een eeuw harteloozen onwil ·en
partijenonmacht is de parlementaire
democratie vastgeloopen in algeheele
machteloosheid. Tusschen de vier- en

Over dezen de geheele volksgemeen-
schap omvattende eenvoudige eisch van
menschelijkheid, behoeft in een natio-
naal-socialistisch volk, in een natio-
naal-socialistische regeering, niet gedis-
cussiëerd te worden, want dat is natio-
naal-socialisme. Niemand krijgt de kans
om krom te praten wat recht is. De te-
genstanders van het nationaal-socialisme
noemen dit dictatuur. Het zij zoo! Als dt>
arbeiders maar begrijpen, dat zij dan, in
een zoo opgebouwden staat, in zoo'n .
vOlksgemeenschap, de "dictators" zijn.
De "dictators", de valide hoofd- en
handarbeiders, die hun staalharden wil
om door middel - het éénige middel -
van hun nationalen en socialistischen
arbeid hun kindel'en en ouders te dragen,
verankeren in hun zelfgeWilden en er-
kenden architect, den Leider, him Leider
den ontwerper en hoofd-Leider der ge-
heele arbeidsgemeenschap.

VIJFTIG of zestig jaar lang wordt er in
democratisch Nederland door vóór- en

tegenstanders al gesproken en geschreven over
staatspensioen, vrijwillige ouderdomsverzeke-
ring en ouderdomsverzekering in de bedrijven.
Moties zijn aangenomen, interpellaties zijn ge-
houden, gevolgd door tallooze redevoeringen
in en buiten de Kamers - er vóór, er tegen,
enz.. . .. Stapels papier zijn erover vol ge-
schreven. Als de één voorrekende, dat het kon,
rekende de ander weer uit, dat het niet kon.
En het resultaat? Wij weten het. Honderd-

duizenden oude arbeiders en arbeidersvrouwen
zijn in de dorpen en in de steden, na een
leven van arbeid, na een door materieel ge-
brek donkeren en zwarten levensavond ten
grave gedragen.
Honderdduizenden oude arbeiders en arbei-

dersvrouwen zien ook thans nog hun levens-
avond in ten hemel schreiende armoede ver-
schrompelen.
Men is het er in het parlement in al die

jaren niet over eens kunnen worden, hoe
ouderdomspensioen voor alle arbeiders nu
eigenlijk moest heeten, of het geld er wel voor
was, of het principieel wel verantwoord was,
den arbeiders een onbekommerden ouden dag
te waarborgen, of ze daar zèlf niet voor moes-
ten zorgen, of dat de taak der bedrijven niet
was - of dit niet en of dàt niet.
En ja, nu, eindelijk is men het er over eens!

Het kàn niet! Er behoeft al niet eens meer
over te worden gepraat. Iedereen weet het! Er
is geen geld voor! Diaconie, armbestuur, lief-
dadigheid moet zich maar ontfermen over de
"rentetrekkers" en hen die heelemaal niets
krijgen. De staat, het stelsel, kan niet eens voor
de kinderen en de valide arbeiders zorgen,
laat staan voor de ouden van dagen.

•

De lont •IS ontstoken

Het gevoel van Goseling

vijfhonöernUUlZeUU '>u,"", _

tjes, tUÎlldertjes, ~"':._7::.,~-Q, hner-
vinden zich in kommervolle omsllfndtg~
heden; "leven", geheel of gedeeltelijk,
van de bedeeling.
Maar moet dit schrijnende onrecht,

door een onwilligen machteloozen par-
tijenstaat, door de jaren heen en thans
nog, honderdduizenden oude harteloos
afgedankte arbeiders aangedaan, dan
eeuwig voortgang vinden, Nederlandsche
arbeiders?! Moeten dan eeuwig de oud
gewo-rden arbeiders en arbeidersvrou-
wen aangewezen blijven op diaconie en
burgerlijk armbestuur en hun kromge-
werkte handen deemoedig blijven ophou-
den bij de bedeeling?! Gij z ie t toch
dagelijks uw ouders, meestal j.p. de on-
oogelijkste huisjes, worstelen met hun
armoede?! Gij voelt toch den dag nade-
ren, waarop ook g ij zult worden afge-
dankt, om in de levensdagen, die u nog
resten, als waardeloos materiaal in ellen-
dige materieele omstandigheden te ver-
dorren!
Welnu, wat let u dan nog mede te

bouwen aan den nieuwen staat, den
nationaal-socialistischen staat?

Op de vergadering van den R.K. Bont!
van Hotel-, Café- en Restauranthouders
en Slijters zei de voorzitter, de heer Van
Dijk, dat de langverhoopte economische
verbetering een vrome wensch is geble-
ven.

"Een verkiezingsleuze" zou juister ge-
weest zijn.

•
Naar aanleiding van de ongeregeld-

heden, van katholieke zijde verwekt tegen
de nieuw-malthusiaansche tentoonstel-
ling te Hoorn, schrijft de A.R. "Rot-
terdammer", dat de feiten hebben be-
wezen, dat een tentoonstelÏing als deze
de openbare orde in gevaar brengt en dus
verboden behoort te worden.
Het verbaast ons daarom, dat de A.R.

minister De Wilde indertijd geen aanlei-
ding heeft gevonden, de vergaderingen
der vrijdenkersvereeniging De Dageraad
te verbieden.

Welk godsdienstig geloof en welk beginsel
is in strijd met het nationaal-socialistische
werkelijkheidsideaal om de twee machtige zui-
len, arbeid en arbeiders, op te trekken, opdat
de jeugd zich onbelemmerd zal kunnen ont-
plooien en de ouden van dagen van materieele
zorgen bevrijd zullen zijn?
Heeft het onrecht nog niet lang genoeg ge-

duurd en moet de nood nog hooger stijgen?
Wilt gij wachten tot de partijleiders deemoe-
dig komen vertellen, dat zij hebben gefaald,
dat de geheele parlementaire democratie voor
de arbeiders een hopelooze mislukking is?
. Als gij sociale rechtvaardigheid, als gij be-
staanszekerheid wilt, voor uzelf en voor uw
ouders, dan zult gij in Nederland iets nieuws,
iets degelijks en rechtvaardigs moeten bouwen.
Dan is het voor de arbeiders niet geraden te
wachten tot dit stelsel uit zichzelf in elkaar
stort en zij onder de puinhoopen worden be-
dolven.

•
Het passage- en reisbureau Wm. H.

Müller en Co. organiseert thans "ritueele
privéreizen" en heeft daarvoor een aparte
afdooling onder leiding van den heer
Jacques Wolff geschapen.
Een teeken des tijds.

•
De bestuurder van het R.K. Werklie-

denverbond Kuiper deelde op de bijeen-
komst van den Bosschen Diocesanen
bond mede, dat men zich tegen gedwon-
gen uitzending van Nederlandsche ar-
beiders naar Duitschland verzet had,
omdat de werkwilligheid der Nederland-
sche arbeiders groot genoeg is. Ja, daar
hapert het niet aan, maar deze uitzen-
ding vindt ook niet plaats, omdat de
Nederlandsche arbeiders arbeidsschuw
zouden zijn, maar omdat de Nederland-
sche democratie hun geen arbeid weet te
verschaffen!

DOELBEWUST zullen de Nederlandsche ar-
beiders de tallooze stutjes. waarmee dit

democratisch-kapitalistische stelsel nog over-
eind wordt gehouden, weg moeten halen. Doel-
bewust sloopen en doelbewust in groeiende
eenheid bouwen aan de twee hechte zuilen, die
straks de nieuwe gemeenschap, de arbeidsge-
meenschap met vrijheid, arbeid en bestaans-
zekerheid voor allen, zullen dragen.

Twee nationaal-socialistische massale zuilen,
arbeid en arbeiders, méér is er voor het Neder-
landsch volk met zijn vruchtbaren bodem en
zijn onovertrefbare koloniën niet noodig. Deze
twee zuilen, voor· Nederland ontworpen door
den hoofdbouwer Mussert, zullen den ouden
arbeiders een onbekommerden levensavond
waarborgen.
Den centralen wil der Nederlandsche hoofd-

en handarbeiders om door middel van eens-
gezinden nationalen arbeid jong en oud te
beschermen en te dragen, dáár komt het op
aan! Zich van dezen wil bewust te worden, te
harden en te mobiliseeren, slechts daarom
gaat het! Al het andere is aanwezig en wacht
op dien wil!

"Middenstand en arbeidersklasse vor-
men geen tegenstelling, doch hebben
dezelfde belangen en moeten elkaar steu-
nen", zei ir. Vos op het congres van den
~modernen" middenstandsbond.
, Vandaar natuurlijk al die roode coöpe-
raties.

•
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a" Inze "gruwelpropagan
Toestanden in Giethoorn

de werkverschaffing•In

SOCIAAL-DEMOCRATISCH ARBEI DER
WORDT HET SLACHTOFFER

In ons no. van 27 Mei j.l. plaatsten wij
een artikeltje over de concentratiekam-
pen der democratie. Toevalligerwijs
maakten wij kennis met een werkloozen
arbeider, die tijdens het zware werk, dat
hij in de werkverschaffing te Giethoorn
moest verrichten, een wervclfractuur had
opgeloopen en ondanks dit ernstige feit
op hondsche manier was afgescheept,
waarna hij in een der Rotterdamsche
ziekenhuizen werd verpleegd.

NADAT het stuk "Concentratiekampen der
democratie" was verschenen, belde de

adjunct-inspecteur der Rijks-Inspectie voor de
Werkverschaffing in Overijssel, Gelderland en
Utrecht de heer Van Eek, onze redactie op
met de ~ededeeling, dat het door ons gesigna-
leerde geval niet bekend was; hij zou gaarne
den naam van het slachtoffer vernemen. Daar
de redacteur, van wiens hand het artikel was,
enkele dagen uitstedig bleek, konden wij niet
dadelijk aan dit verzoek voldoen; beleefd-
heidshalve meldden wij dit den heer Van Eek
als volgt:

1 Juni 1938.
Den Heer Van Eek.
Rijks-Inspecteur Werkverschaffing
Emmastraat 5, Zwolle·

Mijnheer,

Tot ons leedwezen konden wij nog niet
voldoen aan uw verzoek, u den naam te
noemen van den man, waarover het door
u gesignaleerde artikeltje in Volk en
Vaderland handelde.

De betreffende redacteur, die het ar-
tikeltje schreef, ts momenteel uitstedig.
Binnen enkele dagen hopen wij u echter
de gevraagde inlichtingen te kunnen
verstrekken.

Met de meeste hoogachting
(volgde otuierieekeninç)

heid en minachting voor de arbeiders" -
aldus concludeert het blad.
Neemt men zich nu de moeite dit

ijselijke geval nauwkeurig te onderzoe-
ken, dan blijken de volgende feiten:
In de Giethoornsche uierknerschaffinç

moest een kanaalput bemalen worden,
waarvan de grondslag uit drijfzand be-
stotui- Om dit tegen te houden werd een
houten damwand geslagen, die, opdat
hij niet omhoog zou drijven, van boven
met twee zakken zand werd bezwaard,
elk va'n ongeveer 70 K.G. inhoud. De
ploeg, die deze verzwaring van zegge en
schrijve twee zakken zou aanbrengen,
bestond uit zes mensenen. Samen had-
den zij de zakken gevuld. Een flinke,
groote arbeider had den eersten alléén
geplaatst. De man, die thans door "Volk
en Vaderland" als martelaar van de
werkverschaffing wordt voorgesteld, een
zekere W., een man van betrekkelijk
klein postuur, wilde op zijn beurt den
tweeden zak óók alleen over een plank,
die tegen den damwand op lag, torsen en
te bestemder plaatse deponeeren. De
ploegbaas waarschuwde hem: "dat moet
ie met z'n tweeën doen, dat gaat niet
alleen over die plank". Waarop W. ant-
woordde: "Ik ben geen kleine [onçen ;
dat kan ik wel alleen". Hij nam den zak
op zijn rug, liep over de plank, doch bij
het afzetten zwikte hij en viel van de
plank· Waarschijnlijk bezeerde hij zich,
doch hij zei niets en werkte den heelen
verderen middag door. 's Avonds in het
kamp klaagde hy over p jn in den rug.
Hij ging loopend naar den kampdokter
en werd - daar deze afwezig was
door zijn plaatsvervangster behandeld,
die hem poeders gaf om lekker te slapen
met het advies den volgenden dag in het
kamp te blijven en gewoon met de an-

dere arbeiders, die dan juist na, - R~~-
terdam terugkeerden, huiswaarts te rei-
zen. Om tien uur echter, toen het bedtfjd
werd, verergerde de pijn en de man
meende, dat hij niet meer kon gaan lig-
gen. De kok, dat is zooveel als de huis-
vader van het kamp, werd erbij geroe-
pen en deze hielp hem op bed leggen,
dan zou hij op zijn poedertjes wel lekker
slapen. Den volgenden morgen voelde W. -,
zich zóó goed, dat hij maar weer aan het
werk wilde gaan. De kok ried hem aan
dit niet te doen, waarop W. den heeleii
dag opgewekt door het kamp liep, zijn
schoenen poetste enzoovoort! Daags
daarop eerst in Botteräam. ging hij,
waarschijnlijk op aanraden van zijn
huisdokter, naar het ziekenhuis aan den _
Bergweg, waar hij ter observatie werd
opgenomen en eenige weken verbleef.
Uitdrukkelijk verklaarden de behande-
lende geneesheeren dat de röntgenfoto
geen spoor van een wervelfractuur te
zien gaf.

Ziedaar het verhaal van Volk en Va-
derland tot zijn juiste proporties terug-
gebracht. Commentaar is overl,odig.
Men vergelijke en oordeele zelf over dit
specimen van gruwelpropaganda.

om te zeggen dat ik niet kon
we r ken ent 0 e n n a a r den kok
om een briefje te vragen
v 0 a r den dok ter, in dit geval een
dokteree- Ze hebben mij op een fiets
gezet en ik moest maar zien bij die dok-
teres te komen, die eer uur fietsen van
het werk woont. De lwk, heett niet de
moeite genomen iemand met mij mee
te sturen en als een mijner maats mee
ging kostte hem dat zijn loon.

Toen ik bij de dokteres aankwam,
heeft zij m~j moeten uiikleetieti en later
ook weer moeten aankleeden, daar ik
daar zelf niet toe in staat was. Ik heb
van h a a r vijf poeders gekregen om de
pijn te stillen en kreeg opdracht mij di-
rect onder behandeling te stellen van
mijn musarts te Rotterdam. Buiten heb
ik mij, mij va-sthoudend aan een hek
weer op mijn fiets çehescneïi en ben
naar de keet teruggegaan. Des avonds
ben ik, tegelijk met ongeveer 20 per-
sonen, per vrachtauto naar den trein
gebracht, en in Rotterdam per auto met
een mijner maats naar huis gereden. Dit
was Vrijdagavond 29 April.

Den volgende morgen heeft mijn
vrouw direct den huisdokter laten ko-
men die een spoedbrietie gaf voor di-
recte opname in het ziekenhuis. Per
ziekenauto werd ik toen al spoedig van
huis gehaald, en in het ziekenhuis wer-
den direct twee foto's genomen. E r
werd mij gezegd dat mijn
ruggestreng was gekwetst
en mijnruggebekken was
ges c h e u r d. I k heb toe n
negentien ü a a e n op een
planTe gelegen en mocht
m ij i n het IJ e h e P- 1 n iet v e r-
roe r e rz- Er zijn toen nogmaals twee
foto's genomen, waarna ik een uurtje op
mocht. Den volgenden dag mocht ik
tusscheti twee zusters in een eindje 100-
pen en na eenige dagen mocht ik naar
huis. Voorloopig blijf ik nog onder be-
handeling van den geneesheer uit het
ziekenhuis en moet mij heel kalm hou-
den.

Het

Naar aanleiding van deze nogal indrukma-
kende tegenspraak wendden wij ons nogmaals
tot het slachtoffer, die ons machtigde van
de volgende verklaring naar eigen goeddunken
gebruik te maken:

Rotterdam, 11 Juni, 1938.

Ondergeteekende, Roeland Witvliet,
wonende Almondestraat lOb, Rotterdam,
verklaart hiermede wat hem is overko-
men in de RijkSwerkverschaffing te
Giethoorn op 28 April 1938:
Bij het versjouwen van een zak zand,

wegende ongeveer 75 k.g., wel kei k
a 11 een moe s t dra gen, ben ik weg-
gezakt in de modder, waardoor het nolle
çeioictü van den zak op mijn rug kwam
en ik daardoor doorzakte. Ik was geheel
machtelans geworden en heb mij met
groote moeite en pijn naar de keet ge-
sleept. Ik ben toen oP den rand van mijn
bed gaan zitten, niet in staat mij ach-
terover te laten vallen. Des avonds heb
ik den kok laten roepen, die mij achter-
over heeft gelegd en nog aan mijn bee-
nen heeft getrokken. Ik gilde het daar-
bij uit van de pijn en op aanraden van
een mijner maats, die nog zei: "Kok,
doe dat niet want je weet niet wat het
is", is hij daarmede oPgehoUden.
Den volgende morgen moest
ik nog eerst naar mijn baas

vertrou ~n •In

Ziehier het sobere, allesbehalve sensatio-
neele verhaal van een eenvoudig arbeider. Het
spreekt voor zichzelf; wij hebben daaraan niets
toe te voegen. Men legge er de paradijsbe-
schrijving van De Tijd naast en trekke de
conclusie. . .. over dit specimen van goed-
praterij, omdat het nu eenmaal de afdeeling
van minister Romme betreft.
Tenslotte merken wij nog op dat genoemde

Witvliet geen Nationaal-Socialist is. Integen-
deel, hij is zelfs aangesloten sociaal-democraat.
Voor ons was dit geen reden .aan de mensch-
onwaardige behandeling, welke hem ten deel
is gevallen, géén aandacht te besteden.· Voor
ons is een volksgenoot een volksgenoot. Wordt
er onrecht gepleegd dan vragen wij niet naar
de politieke of gOdSdienstige overtuiging van
hem, die daar slachtoffer van werd.
Maar wellicht is het voor onze heeren cri-

tici een reden, deze kwestie nu wat nauw-
keuriger te onderzoeken.

DIET~(NEMARE
ONLANGS hebben wij bijzondere aandacht

gewijd aan den opmarsch der nationaal-so-
cialisten in Zuid-Afrilm, onder lelding van dr,
Malan. Bij de jongste verkiezingen boekte deze
beweging als politieke partij een niet te onder-
schatten succes dat zeer zeker een groote
belofte voor de' voldongen onafhankelijkheid
der Boeren inhoudt
Hoe in weerwil der Engelsche voogdij de

Boeren sterke "toekoms-drome" in het hart
dragen en hun Dietsche afkomst trouw zijn,
blijkt uit het gedicht, dat Afrikaander onder
dien titel schrijft en dat wij hier overnemen:

As stille hulde, vir wat Holland,
Gedaan het op die Aîrikaanse strand,
Staan duisendes van Malan's troepe,
En strek vir d'ouwe vlag die hand!

En soet klim1c, ondanks veule jare,
Dat dit verdruk is, nog die taal!
Maar nooit-nie, nooit-nie salons toe-staan,
Dat Engeland ons vlag neerhaal ....

0, Holland, lank is dit geleden!
Tag trek die bande van wel-eer;
En ons zal naas Ou-Holland trede
As een keer Mussert sal regeer!. '

Dan sal Sniä-Ajrika weer iruq-tiink,
An skone äa' uit uroeër tijd!
En Holland's seuns sal welkom wese,
So sal dit wees in ewigheid ....

BIJ Waterloo - aan den voet van het ge-
denkteeken "De gekwetste adelaar", opge-

richt ter nagedachtenis aan de Franschen, die
in den slag aldaar sneuvelden - vond Zondag
de lle Waalsch-Fransche "bedevaart" plaats,
waarbij de Fransche nederlaag in 1815 met.
haar gevolgen betreurd werd, maar tevens
critiek werd geoefend op de huidige politiek
van België-
De Waalsch-Franskiljonsch-Fransche be-

toogers. die ten getal~ van 10.000 naar <lit
altaar van het GallIsche vaderland" waren

gekomen, bleken in alle opzichten bezield door
Fransche gevoelens, zoodat er voor België niets
dan hoon en minachting werd vernomen. Deze
pro-Fransche en anti-Belgische stemming
vindt haar oorzaak in de Waalsche propa-
ganda, dat de Vlamingen de meesters van
België zijn(!), .zoodat de Walen een "ongeluk-
kig minderheidsvolk vormen", uitgeleverd aan
de "Germaansche machten Vlaanderen en
Duitschland" .
Al moeten de onjuiste Waalsche propaganda-

methoden ten sterkste worden afgekeurd, deze
demonstratie is zeer belangrijk. De ontwikke-
ling in België gaat in een richting, zooals alle
Dietsch-gezinden zich die wenschen. Deze be-
toeging met zijn centrifugale werking vormt
er wederom een bewijs voor.

DOOR den Raad der Daad zijn in Vlaande-
ren 100.000protestkaarten in omloop ge-

bracht, waarop een reproductie van den Gram-
mens-kop door den beeldhouwer Raf VOOl'-
komt en tevens de drievoudige etsen is afge-
drukt: "eentaligheid - amnestie - Grammens
vrij!" Het is de bedoeling, dat de kaarten,
waarvan de keerzijde geheel is opengelaten
voor het plaatsen van een of meer handteekc-
ningen, bij duizenden, bij vele tienduizenden
zullen worden verzonden, om in Brussel dezen
rechtmatigen eisch van geheel zelfbewust
Vlaanderen te doen hooren. Een vloed van
telegrammen is de laatste dagen uit alle .hoe-
ken van het land bij minister-president Spaak
bezorgd, waaronder er zijn, die wel doen voe-
len, dat de getergde volksgeest zich niet langer
met staats-Belgisene beloften zal laten paaien,
zooals b.V.dit telegram: "Grammens-vrienden-
kring, Steenokkerzeel, eisctit Held Gra.mmens
en Helpers vrij of .... "

In het Lakenmetershuis op de Vrijdagmarkt
te Gent organiseert het Vlaamsch Instituut

voor Volksdans en Volksmuziek (Vivo) een
feestavond op Zaterdag 2 Juli a.s. - aan den
vooravond van het zesde Vlaamsch-nationaal
Zangfeest, dat op 3 Juli in Gent wordt gehou-
den en waarvan reeds thans met zekerheid kan
worden gezegd, dat 10.000leden van den V.T.B..
er aan zullen deelnemen. Aan dezen Vivo-
avond zullen - behalve de Vivo-kernen en
een aantal zangkor·en -. eel). gemengde huis-
muziekgroep met blokflUltspelers uit verschil-
lende Vlaamsche steden deelnemen, evenals het
dubbel mannenkwartet "Peter Benoit" uit
Halle.

AAN het sterfhuis van Florimond van Duyse,
den grooten Vlaamschen musicoloog,

auteur van het standaardwerk in drie deelen
"Het oud-Nederlandsche lied", zal op Zondag
3 Juli a.s. in de Laurent Delvauxstraat te Gent
's middags om 12 uur een bronzen gedenkplaat
worden onthuld.

---------....~==~--------

HET groote zangfeest te G~~t, op 3 Juli a.s..
van stipt half drie tot vIJf uur te houden

op het St. Pietersplein, stelt een g:ootsch pro-
gramma in uitzicht: 23 eenstem~~ge liederen,
te zingen door het volk onder Ielding van een
aantal toonkunstenaars; Lod. Mortelmans,
Arthur Meulemans, Jan Broeckx,.Emiel nune-
broeck, Gaston Feremans, Jd .Tinel 'en R W.
Kuiper (koorleider afd. Gronmgen der Ver.
voor Nederl. Volkszang). Duizend leden van
twintig koorgroepeeringen zullen mannen- en
gemengde koren uitvoeren. Dr. Rob. van Roos-
broeck zal een korte rede houden "Het verleden
leeft in ons, de toekomst hoopt op ons"; ~~:;
Bruggen bijgestaan door de Jongens en melS)
van ..G~nda", voert de regie en zegt tek.~t~~
naar ontwerp van Ferd. Vercnocke, waarbi)

. 11· t "1 hij' tevensaanwezigen moeten mva en, erwu k
de opvoering van Alb. Rodenbach's !,Klok e
Roeland" leidt met een muziekbewerkmg van
Meulemans, waarbij de 30.000 aanwezigen als
spreekkoor zullen optreden.

Wij wisten dus niet beter, of onze inspecteur
wachtte met smart op den naam van den man,
die in Giethoorn zulke droeve ervaringen had
opgedaan, terwijl de inspecteu~. daarv.~n n~
afwist En natuurliik .})].rua]zj-J> ]0", .. ~- ~.__,.
zuuara- rrem de naam bekend was, een ge-
streng onderzoek in te stellen.

• ..•
Na zijn terugkomst was onze redacteur juist

van zins inspecteur Van Eck zoo volledig mo-
gelijk in te lichten, toen wij het volgende
briefje (hier met de tik- en taalfouten), ont-
vingen:

RIJKS-INSPECTIE VOOR DE WERKVER-
SCHAFFING IN OVERIJSSEL EN GELDER-
LAND EN UTRECHT.
Dossier No.: 16.1
Onderwerp: Rotterdam.

Aan
de Neäerl- Nat. Socialistische Uitgeverij
Kuiserstraat 9, Leiden.

Zwolle, 4 Juni 1938.
Emmastraat 5.

Naar aanleiding van Uw schrijven d.d.
1 Juni 1937 HIE betreffende het artikel
inzake tu : werkverschaffingskamp Giet-
hoorn in Volk en Vaderland van 27 Mei
[L, bericliteit wij U dat het slachtofter
heet Roeland Witvliet, Almondestraat
11b, Rotterdam.
.Gaarne zagen wij dat U na deze

kwestie een nader onderzoek instelde en
ons t-z.i, hierover berichtte.
cou:

De Rijks-Inspectie
voor de Werkverschaffing,
(wg.) W. H. VAN EEK,

aäi-msrecteur

Wij lazen en herlazen dit briefje. Kende de
inspecteur - zonder van ons iets naders te
hebben vernomen - den naam van het
slachtoffer dan toch? Naam en adres klopten
althans, tenminste op het huisnummer na, dat
10bis (3 x bellen) moet zijn. Maar dan was
toch de weg voor een behoorlijk onderzoek ge-
ëffend? De heer Van Eek is toch niet voor spek
en boonen adjunct-inspecteur van de Rijks-
inspectie voor de werkverschaffing? Waarom
dan aan ons "na deze kwestie" nogmaals een
onderzoek te vragen? Al spoedig werd het
raadselopgelost. Blijkbaar kent de heer Van
Eek de kanalen met de Rommepers goed. Reeds
in De Tijd van 8 Juni 1.1. (drie dagen na de
ontvangst van Van Eek's briefje, waarin hij
om nader onderzoek verzocht) werd ons arti-
keltje tot "gruwelpropaganda" verklaard- En
bladen van anti-rev., katholieken en Chr.-hist.
huize waren er natuurlijk als de kippen bij,
den triomf van De Tijd op de "gruwelpropa-
ganda" van Vova voort te dragen.
Wij zullen De Tijd de volle maat geven, en

haar "weerlegging" - zonder dat zij het
slachtoffer ook maar gezien, laat staan ge-
sproken had - hier volledig overnemen.
Na ons artikel gedeeltelijk te hebben aange-

haald, schreef het blad:

Ziedaar het 'bragisch lot van "een der
vele etactüottere van de uierkoerschai-
fingsmethoden van dit regiem, die ge-
kenmerkt worden door naodeloaze hard-

De N.S.B. "arbeidersvijandig"?

Een nieuwe tactiek
van democraten
HET UTRECHTSCH NIEUWSBLAD

IN HET EENHEIDSFRONT
• "GELIJKGESCHAKELD"

Het Utrechtsch Nieuwsblad wil ons een
lesje geven. Een gevoelig lesje. Een af-
straffing. D.w.z. het schijnt zoo. Het
schijnt, dat het Utrechtsch Nieuwsblad
de bedoeling heeft ens onze fouten te
doen zien en wie zich zoo uitslooft om
onze feilen te toonen, mogen wij maar
niet zoo zonder meer van vijandige ge-
zindheid beschuldigen ....
In het no. van 17 Juni j.1. trekt de

redactie van leer tegen wat zij noemt
,,Musserts negatieve anti-marxisme". De
redactie noemt zicL._lf ook anti-marxis-
tisch. Het artikel is dus gericht tegen het
"negatieve". Het anti-marxisme van
Mussert heet negatief, zonrl.....meer af-
wijzend, zonder er iets p. ...•èÎs tegen-
over te stellen; dat bedoelt de redactie
met het "negatieve".
Twee dingen willen wij nu éérst aan-

toonen: Ie. dat di.t "negatieve" een pro-
duct is van de redactie van 't Utrechtsch
Nieuwsblad zèlf, uit den redactioneelen
duim gezogen om het Mussert aan te
wrijven; 2e. dat die "anti-marxistische"
redactie in mar x i st i s c h vaarwater
is verzeild geraakt, laten wij aannemen,
zonder het zelf te weten.

OM den valsehen indruk te wekkeri, hoe
ontzaglijk ver de N.S.B. zich van den ar-

beider verwijderd houdt, geeft de redactie van
het Utrechtsch Nieuwsblad een overzicht van
de ellende, die de arbeider Ir, de 1geeeuw heeft
geleden en komt dan tot de slotsom:

"Het is zeker dat de arbeiders dit alles
niet kunnen vergeten."

De bedoeling is duidelijk. De lezer moet het
gevoel krijgen: de N.S.B. weet niets van het I
leven der arbeiders, niets van het verleden,
niets van het heden. Zóó dom is de N.S.B., en ..
het blad vervolgt zelfs:

,;dom is het, niet te kunnen inzien, hoe
zwaar de schuld is die christendom en
liberalisme in het verleden jegens den
arbeider op zich hebben çeltuien-"

Dit is dus het "negatieve" in Musserts anti-
marxisme. Wij geven gaarne toe, dat het zeer
dom. zou zijn, die zware schuld niet te zien.
Maar moeten wij aannemen, dat bovengenoem-
de redactie zóó dom is, wèl die schuld te zien,
maar niet wat daarover in den loop der jaren

al door ons is gezegd en geschreven? Wij kun-
nen het haast niet geleoven. Wij gelooven veel
eerder, dat het de bedoeling van de heeren is,
de arbeiders in den waan te brengen, dat Mus-
sert in het geheel niet aan hen denkt. Het is
elm typische en typeerende wijze van bestrij-
ding van het nationaal-socialisme. Het is een
poging tot het zaaien van wantrouwen; im-
mers, als de arbeiders gelooven, dat ~ussert
hun vertrouwen niet waard is, laten zIJ alles
bij het oude en blijven zij genoegen nemen met
de demooratie.
Wat er over blijft van de domheid der N.S.B.

en de "wijsheid" van de redactie van het
Utrechtsch Nieuwsblad, moge o.a. blijken uit
de volgende passage uit Volk en Vaderland
van 3 Juni j .1., waarbij wij nog aanstippen, dat
wij niet naast het llberalisme het Christendom
aansprakelijk stellen, maar hen, die het heb-
ben vervalscht:

"WIJ ZULLENNIETS VERGETEN.

Wij zullen niet vergeten, dat in de
negentiende eeuw het kapitalisme hon-
derdduizenden arbeiders, volksgenooten,
Dietschers, met het geweld van den hon-
ger heeft neergeworpen in slavernij. Wij
zullen niet vergeten, dat kinderen van
tien jaar werden gedwongen tot nacht-
arbeid. vele nachten aaneen vaak, dat
vrouwen, moeders werden voortgezweept
op den akker en in de fabriek, in de bran-
dende zon en fabrieksvuil, Wij zullen niet
vergeten, dat de arbeider werd vernederd,
dat zijn arbeidskracht werd uitgemer-
geld, dat hij gehuld was in lompen, dat
zij, de werkers, moesten wonen in ellen-
dige krotten.
Parasitisme was tot levensbeginsel ver-

heven. Niet alleen in Nederland. Het ka-
pitalisme was oppermachtig, overal. Het
kapitalisme was internationaal. Millioe-
nen arbeiders zijn geofferd aan Mammon
en Moloch. Is het wonder, dat de arbei-
ders meenden, dat het kapitalisme
slechts internationaal was te verslaan?
Is het wonder, dat zij geloof hechtten
aan de internationale anti- en a-natio-
nale theorieën van den vaderlandsloozen
Karl Marx, die in werkelijkheid Mardo-
chaï heette? Is het wonder, dat zij, de
vernederden, de bloedenden, .s het won-
der, dat zij de Joodsche machtsbegeerte
niet doorzagen? Is het wonder, dat zij
niet konden voorzien, dat hun strijd voor
recht en rechtvaardigheid door de volks-
vreemde machten. zou verworden tot
negotie, tot handjeklap tusschen Van
Zwanenberg c.s. en Albarda?
De worsteling der arbeiders was nood-

zakelijk. Maar in die worsteling zijn zij
verraden door volksvreemde sjacheraars
en verkocht aan.hen, die zij meenden te
bestrijden.
Van' dat volkskrachtvernietigende

c kapitalisme' en volksgeestontwrichtende
marxisme.rzijt gij, democratische macht-
hebbers, gij .partljletders van zwart tot

•

Mu ~ert
rood, de ontstellende consequentie.
En de arbeiders, de werkers, de vrou-

wen, de moeders, de kinderen, de ouden
van dagen, de invaliden zijn de slacht-
offers. ,
Dat waren zij in de negentiende eeuw,

dat zijn zij nog.
Als gij werkelijk machtig zijt, demo-

cratische machthebbers, waarom laadt
gij dan op u zop groote schuld?"

In dezen geest hebben wij herhaaldelijk ge-
schreven, reeds vijf en een halven jaargang
lang. Is het niet vermakelijk, dat nu het
Utrechtsch Nieuwsblad hinkend komt achter-
na hollen en de N.S.B. beschuldigt van dom-
heid en blindheid ten aanzien van het verleden
van den Nederlandsche arbeider? En blijkt uit
het ee~ en ander niet duidelijk, dat genoemde
redactie aan duimzuigerij doet?

En dit nu is het marxistische in het
"anti-marxisme" van het Utrechtsch
Nieuwsblad. De z.g. Arbeiderspers heeft
dezelfde tactiek. Dit i~ de eenheid der
democratie. Mussert voorstellen als een
arbeidersvijandtga bestrijder van het
marxisme, :'100 hoopt men de demoeratie
te redden. De arbeiders mogen niet
weten, dat Mussert in de eerste plaats
wil zorgen, dat de arbeiders behouden
kunnen wat zij zich in den strijd voor
recht en rechtvaardigheid hebben ver-
overd. Ontelbare malen is in de natio-
naal-socialistische pers en door de spre-
kers verkondigd, dat Mussert strijdt voor
de eer van den arbeid. Het programma
is vóór alles een arbeidsprogramma.
Maar de democratische pers - het
Utrechtsch Nieuwsblad dus inbegrepen -
tracht zooveel mogelijk de waarheid en
de werkelijkheid te vertroebelen in den
hoop bij de arbeiders afkeer voor het
nationaal-socialisme te wekken.
Zoo ook probeert men het .groeiend

ve.rtrouwen der arbeiders in Mussert te
schokken. Het lukt niet al te best. De
jongste Hagespraak was het bewijs.

Het Utrechtsch Nieuwsblad verwijt ons, dat
wij geen waardeering hebben voor hetgeen de
vakbondsbestuurders tot stand hebben ge-
bracht. Het is grappig. Telkens en telkens
hebben wij gezegd, dat ons eenig bezwaar te-
gen de vakbeweging is, dat zij verpolitiekt is.
Wij kunnen toch moeilijk waardeering heb-
ben voor politiekelingen, die zich in de vak-
beweging hebben gedrongen? Wij hebben
slechts de bedoeling deze lieden te ontmaske-
ren, omdat wij diep overtuigd zijn, dat zij niet
het heil van de arbeiders op het oog hebben.
Maar juist dàt mogen wij niet doen van de

redactie van eb.et Utrechtsch Nieuwsblad. De-
ze redactie - den schijn aannemende op te
komen voor de arbeiders - neemt het in wer-
kelijkheid op voor de marxistische politieke-
lingen. Verkapt marxisme is óók marxisme.
Ook Albarda noemt zich geen marxist meer.

Dàt is het ware marxisme, want het marx-
isme draagt een masker, een gekleed pak,
keurige handschoenen. Dat zijn de middelen,
waarmee het marxisme anno 1938werkt. wat
niet tegen dit marxisme is, is er vóór.
Het Utrechtsch Nieuwsolad is er vóór.
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WERKLOOSHEID
ZONDER EINDE

Hoe parlementariërs
haar bestrijden ...

HET DEBAT VAN 85.000 GULDEN
Zooals wij de vorige week uitrekenden, kostte het volkomen

onvruchtbaar debat over de werkloosheid den belastingbetaler 85.000
gulden.
Men vraagt zich af: hoe zijn de heeren er toch toe gekomen een zoo

duidelijk bewijs van hun onmacht te leveren?
Intusschen hebben zij ons dit geheim zelf geopenbaard. Uit het debat

sprak duidelijk de angst van alle parlementariërs, dat tenslotte het volk
door de feiten zelf tot het inzicht zal geraken, dat de sociale problemen en
dit probleem in de eerste plaats door de tegenwoordige parlementaire
inrichting van het staatsbestel niet zijn op te lossen.

DE heeren kleeden den angst voor hun
politiek hachje natuurlijk, der gewoonte

getrouw, in de schoone woorden va~. ,,~e~oud
der democratie" en "behoud der vrijheid en
dergelijke termen meer, maar hun angst was
er met nimder duiè.elijk om! Zoo zei de heer
Van Gelderen :

Die strijd tegen de massale werkloos-
h;id raakt veel meer dan het regeerings-
beleid alleen' het is tevens een eeretaak,
een werkprdeve van ons democratisch
stelsel, dat voor niets en niemand in de
doortastendheid behoeft onder te doen(!)
Het is voor de kleine landen een hache-
lijk historisch oogenblik. ..
Moge dan van onze qeneratie tn de ge-

schiedenis van ons volk eenmaal worden
getuigd: zij deed ten volle haar plicht,
zij behoedde haar vrijheden, zij ver-
sterkte en beuraakte de landsgrenzen en
zij bevestigde de eenheid van het volk
door werken des vredes!"

Men hoort het wel, de heer Van Gelderen
zet zijn generatie ertoe aan, zijn plicht te
.doen - o.a. door het versterken en door het
bewaken der landsgrenzen! Het zou zonde
Zijn aan deze woorden van dezen S.D.A.P.-er
nog iets toe te voegen. Wij wachten met be-
langstelling de "doortastendheid" af!
Ook de heer COlijn speelde op het demoera-

tisch sentiment, door te verklaren:

"Vooral in een democratisch land is
het noodig, dat men de grenzen van het
financieel kunnen in het oog houdt.
Vol~~vertegenwoordigingen hebben in
het átrJetneen de neiging, contrail' aan
de bedoeling, ioaaruoor zij in het leven
zijn geroepen, te jagen naar vermeer-
deling van de uitgaven.'

Ook dit woord is Kostelijk. Eenerzijds heet
het in een democratisch - dat wil in den
gedachtegang van den heer Colijn zeggen:
een parlementair - land noodig, de finan-
eleele mogelijkheden in het oog te houden.
Maar meteen voegt hij daaraan toe, dat volks-
vertegenwoordigingen juist de neiging hebben
de uitgaven te doen vermeerdéren.
Ook de heer Beaufort tapte als lid der R.K.

Staatspartij uit hetzelfde vaatje:

"Ernstige momenten onzer historie.
Het schijnt mij geen overdrijving, mijn-
heer de voorzitter, het huidige tijdsge-
wricht juist om het werkloosheidspro-
bleem als zoodanig te typeeren. Want al
kan niemand voorspellen, wat de toe-
komst nog brengen zal, voor de Christe-
lijke grondslagen onzer samenleving en
voor ae gezonde ontwikkeling onzer na-
tionale staatsinstellingen vormt de hui-
dzge werkloosheid een ernstige bedrei-
ging. Voor een regeering, die waarlijk
uooruit ziet - en p r é v 0 i r is nog steeds
het karakteristieke van g a u ver n e r
- ligt hier het meest beangstigende
probleem, maar tevens de meest eervolle
taak, en - ik voeg het er aanstonds bij
- speciaal voor een Christelijke reçee-
rinç de meest dure plicht."

Daaraan voegde hij nog toe:

"De volksramp der werkloosheid vormt
naar mijn overtuiging een ernstige be-
dreiging van het goed der staatkundige
medezeggenschap, van deze tiooçe natio-
nale waarde, want wie jaar in jaar uit
moet ervaren, dat onder de bestaande
verhoudingen hem geen kans geboden
wordt om zijn natuurlijke roeping te vol-
gen, en daarnaast voortdurend te hooren
krijgt, dat andere staatkundige stelsels
de ioerkloostieiä dan toch maar wisten
uit te bannen, en dat die zelfde systemen
ook hier te lande daartoe in staat Zijn,
moet op zijn minst twijfel voelen opko-
men over de juistheid van het huidige
stelsel; zijn weerstandsvermogen tegen
valsche voorspiegelingen wordt ver-
zuialci; het bewustzijn van de gevaren,
die de nieuwe systemen inhouden VOor
zijn persoonlijke, maatschappelijke en
vooral godsdienstige vrijheden, wordt
afgeslepen en er is niet veel meer noo-
dig om hem, zoo al geen principieel aan-
hanger van die, Goddank, nog uitheem-:
sche systemen te doen worden, dan toch
gelaten daarin te doen berusten."

Met andere woorden: eindelijk zullen de
oogen opengaan, dat niet parlementair ge-
praat, maar alleen nationaal-socialistisch
handelen de zaak recht kan zetten.
De christelijk historische heer Weitkamp

stelde met pijnlijke openhartigheid vast:

Het zal op den duur weinig baten te
spreken' over den volksinvloed op het
landsbestuur, over de vrijheid van den
staatsburger, over de democratie, wan-
neer daartegenover geconstateerd moet
worden, dat de democratieën op sociaal-

economisch terrein, in de concrete, da-
gelijksch dingen van het bedrijfsleven
niet durven ingrijpen,"
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De boodschap van Romme
voor den werklooze

En dat is natuurlijk het ergste wat den
heeren kan overkomen.
De heer OUd leverde zelfs een pleidooi voor

het instellen van een dictatuur, door te zeg-
gen:

"Het is verkeerd als men zou meenen,
dat een regeering bij een parlementaire
democratie geen bijzondere bevoegdhe-
den zou kunnen verkrijgen in een biizon-
deren tijd. Dit is geen concessie aan de
stelsels der dictatuur omdat primair hier
blijf~ de verantwoordelijkheid van de re-
g~erzng aan de volksvertegenwoordiging,
tiie wel bereid is, aan de regeering extra
bevoegdheden te geven, maar het in haar=». houdt, zoodra zij meent, dat de
reçeermq daarvan gebruik maakt op
een wijze, die zij niet acht in het belang
v~n het land te zijn, dit aan de reçee-
rmq kenbaar te maken - dat kan in ons
stelsel -, zoodat het kabinet dan plaats
moet maken voor een andere. En voorts
kan de volksvertegenwoordiging deze be-
voegdheden binden aan een bepaalden
termijn, die telkens weer voor verlenging
vatbaar is. In dit opzicht kunnen wij
ons spiegelen aan de wij.'1heid van het
oude Rome, waar zoodra het volk in
nood was, men een dictatuur benoemde,
maar waar men ook zoo vrij was, den
termijn van het dictatuurschap op zes
maanden te stellen,
Nu zeg ik niet, dat wij dit ook voor

precies zes maanden moeten doen, maar
wel, dat wij de machtigingen moeten
geven op een zoodanige wijze, dat er
geen sprake van is, dat het democra-
tisch-parlementaire bestel daardoor te
gronde zou gaan.
Het is duidelijk, dat de parlementaire de-
mocratie bereid moet zijn om te geven
bijzondere bevoegdheden in een bijzon-
deren tijd."

Het is opmerkelijk, dat men in de pers vol-
komen naliet, op dit verlangen van den heer
Oud naar een democratische dictatuur aan-
dacht te vestigen. Want men moet goed be-
grijpen, dat de geheele machtsconcentratie in
DUltschland in handen van de regeering op
geen andere wijze is leschied dan juist op die
welke de heer Oud aanbeveelt. Maar alleen'
had de N.S.D.A.P. - aleer zij tot een derge-
lijke overdracht van de mr.cht op de regee-
ring besloot - het volk duidelijk laten be-
grijpen dat zij daartoe zou overgaan terwijl
in dit geval de heer Oud de overdracht van
deze macht door het parlement verdedigt, ter-
wijl de heeren notabene Gekozen zijn op grond
van hun "democratische beglnselen" en hun
campagne juist voerden met de redeneering,
dat de parlementaire controle zoo noodig
was!

Wij voelen er alles voor, het volk hierin
uitspraak te laten doen. Maar laat de
heer Oud dan ook voor zijn kiezers treden
met de leuze: .Stemt op mij en mijn
partij, opdat ik gelegenheid krijg, dic-
tatoriale macht aan den heer Colijn te
verschaffen, want dit is het wat hij
nu wil!

Een kat in het nauw doet rare spron-
gen!

VEERTIG-URIGE
WERKWEEK

TEKORT AAN ARBEIDSKRACHTEN

In een redactioneel artikel in Het Volk
van 16 Juni j.!., handelende over den
"triomftocht" der veertig-uren-week,
moeten de "fascistische landen" het weer
ontgelden. En natuurlijk, als van ouds, is
de eindconclusie van den schrijver: "het
gevaar ligt in de landen van het fas-
cisme".

Het zal wel weer aan onze overmoe-
digheid liggen, maar wij hebben ook op
dit punt weer geen "gevaar" - voor de
arbeiders tenminste - kunnen ontdek-
ken.

DAT een land als het tegenwoordige Duitsch-
land, waar men te kampen heeft met een

groot tekort aan arbeidskrachten, zoodat er
behalve de tienduizenden uit andere buurlan-
den ook uit Nederland vijf en twintigduizend
arbeiders werk en behoorlijk loon hebben ge-
vonden, voorloopig niet aan een veertig-uren-
week 'kan denken, is bij een normalen geàach-

ROMME: "Probeer het zoo nog een poosje uit te zingen, tegen Kerstmis is er wéér een debat!"

tengang begrijpelijk, In dit geval, het Duitsche
geval, mag dan ook - alweer voor de arbeiders
tenminste - eerder van uitkomst dan van
"gevaar" wórden gesproken.
Dan zou het "gevaar" nog in Italië kunnen

schuilen. Maar in Italië is de veertig-uren-
week reeds in October 1937wettelijk ingevoerd.
Voor alle bedrijven wettelijk ingevoerd, behal-
ve voor de arbeiders in de industrieele continu-
bedrijven en de ambtenaren. Deze laatsten
hebben een wettelijk vastgestelde werkweek
van twéé en veertig uren.
Ook op dit punt dreigt er dus geen "gevaar"

voor de arbeiders, maar slechts voor hen, die
er, op z'n zachtst uitgedrukt, een beroep van
maken, de arbeiders om den tuin te leiden.

~

nistisch blad hij de Vragenrubriek op
medisch. gebied verzorgt;

lid van het bestuur der Nederlandsche
Vereeniging voor Sexueele Hervorming;

bestuurslid van een der Loges van de
Indepent Order of Odd Fellows;

spreker voor de Vrijdenkersvereeniging
"De Dageraad";
spreker voor de Vereeniging van Vrien-

den der Sovjet-Unie (V.V.S.U.);
lid van het Comité van Waakzaamheid

van Anti-Nationaal-Socialistische Intel-
leciueelen;

spreker voor anti-militairistische ver-
eenigingen;

spreker voor de Vara over sexueele
vraagstukken.
Deze ontegenzeggelijk veelzijdige medi-

cus hield tot voor korten tijd voor den
Neo-Mnlihusuumschen. Bond zitting in
het Dr. Aletta Jacobshuis en in een lokaal
in de Albert Cuypstraat, in welk lokaal
tevens vergaderingen der Com.munisti-
sche Partij Nederland (C.P.N.) toertien
belegd.

Tegenwoordig geeft hij zijn adviezen
echter uitsluitend aan zijn privé-adres,
Prinsengracht 796.

Malthus is groot, en Premsela is niet
voor niets zijn profeet.

Romeinsche opgravingen

NAAR DE RESTEN UIT ONS VERLEDEN

WORDT NIET VERDER OMGEZIEN

HET Logboek van deze week bevat een aan-
teekening over de opgravingen in Utrecht.

De bij dat werk betrokken klassiek gevormde
hoogleeraar kiest zijn standpunt kennelijk niet
binnen zijn volk, maar buiten en tegenover zijn
volk; wij komen er daarom nog even afzonder-
lijk op terug. Deze hoogleeraar staat geestelijk
aan de verkeerde zijde der door hem onder-
zochte grensverdedigingen: aan de zijde der
Romeinen, die ze opwierpen tegen de door hem
aangevallen landzaten in plaats van aan de
zijde dier landzaten tegenover den vreemden
overheerscher. Dezen geest brengt hij, naar uit
het ingezonden stuk van zijn leerling bleek,
op de door hem opgeleide jongeren over.
, "Jeze zgn. klassieke geesteshouding is sedert
de renaissance mode in intellectueele kringen.
Typeerend daarvoor is b.v. ook, dat bij de
Utrechtsche opgravingen de boel schijnt te zijn
dichtgegooid, toen men met het Romeinsche
gedeelte klaar -neende te zijn; of er dieper wel-
licht nog Germaansche overblijfselen lagen,
was niet van belang.
Dit soort klassiek-humanistische wetenschap

staat niet in dienst van het eigen volk, maar
in dienst van een vreemde beschaving. Zij
dient niet, maar overheerscht.

Profeet van Malth us
IN het kringblad der N.S.B. in Amsterdam

De Daad lazen wij den navolgend€n staat-
van-dienst van den Joodschen arts Bernard
Premsela, die volgens dit blad "een groot be-
smettingsgevaar voor zijn omgeving oplevert."
Juist omdat dit gevaar zich niet tot de hoofd-
stad beperkt, maar - gezien de waakschheid
en spraakzaamheid van dezen medicus - over-
al in Nederland doorsiepelt, vestigen wij hierop
de aandacht.
Het blad SChrijft:

Daarenboven blijkt de arts B. Premsela nog
de eenige commissaris van het Intern. Exper-
tise- eh Taxatiebureau. (International Asses-
sor's and Valuers' 'Office), ingeschreven in
het Handelsregister onder no. 43272 (maat-
schappelijk kapitaal: f 5.000.-; geplaatst en
gestort f 1.000.-). Het kantooradres van dit
bureau is gelijk aan het huisadres van dokter
Premsela zelf =n deze veelzijdige geneesheer
beconcurreert dus ook nog de normale exper-
tise-bedrijven.

Behalve geneesheer is deze man:
voorzitter van den Medischen Raad

van den Neo-Malthusiaanschen Bond;
spreker voor dezen Bond;
medewerker aan het Volksdagblad

(eertijds De Tribune), van welk commu-
t.

•
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Van Zoutkamp
tot Eijsden

HEBBEN de booze-brievenschrijvers, die
klaagden over het niet vermelden hunner

mededeelingen en het niet plaatsen hunner
verslagen de gemoedsrust hervonden? Deze
rubriek werd wel geschreven, maar de copie
moest "overstaan", zooals dat in de vakterm
v l den krantenman heet. En bewegingsbe-
richten, die een week of drie oud zijn, die nog
stammen uit de week vóór de Hagespraak
krijgen de frischheid van een fleschje spuit-
water, dat een heelen dag heeft opengestaan.
Niet meer opdienen dus. Daaronder vallen ook
tal van pittige verslagen van reizen naar de
Hagespraak en indrukken over dezen glorieu-
zen dag, ook van niet-leden der Beweging:
Eén heel kleine uitzondering. Een niet-ver-

schaald cijfer. Rotterdam was de laatste col-
portage-tocht in Mei op straat met ruim drie
honderd en vijftig colporteurs! Is het won-
der, dat de verkoop van Vova in Rotterdam
goed loopt?
Overal waar deze wordt aangepakt, loopt

de verkoop. Zoo bericht Vlissingen, dat in
Breskens regelmatig een vijf en twintigtal
bladen worden geplaatst. Oostburg wordt
voorbereid. Goed zoo, Zeeuwsche kameraden.
Gij vergeet bij uw actie Zeeuwsch-Vlaanderen
- dat zoo belangrijke deel van Nederland, te
vaak door ,,De Heeren in Den Haag" verwaar-
loosd - gelukkig niet!
De colportage wordt overigens van alle kan-

ten weer door tegenstanders bemoeilijkt. Wat
overigens een zeer gunstig teeken is. In Rot-
terdam en elders zijn de oommuntsten weer
eens van tactiek veranderd. Ze tarten, schel-
den en jouwen weer als van ouds en trachten
relletjes uit te lokken. Onze kameraden hou-
den zich voorbeeldig. Het middel is onver-
stoorbare kalmte, ijzeren zelfbedwang.
In Oss is de R.K.S.P. ook weer de aanval

begonnen. Hier worden de kinderen tegen
onze colporteurs opgehitst. Regelmatig wor-
den in Oss 50 à 85 Vova's verkocht, ondanks
de zeer ongeschikte tijd voor colportage: Vrij-
dagmiddag tot 4 uur. Dit succes heeft blijk-
baar de machthebbers op nieuwe middelen
doen zinnen!
Na beëindiging der colportage, toen onze

kameraden naar den auto wandelden, vlogen
plotseling uit de ZusterschOOl, aangevuurd
door enkele zusters, een paar honderd meis-
jes op hen aan, rukten hun de kranten uit de
zakken ,trokken een insigne af, enz.
Natuurlijk weerden de kameraden niet af.

Iedere afweer van een meisje had kunnen be-
teekenen, dat het kind was gevallen en zich
had bezeerd.
Zoo rustig mogelijk vervolgden de kamera-

den hun weg, omjoeld en telkens aangevallen
door de krijschende kinderschaar, die door
enkele werd voorafgegaan, die de opengesla-
gen catechtsmus in de hand droegen. Zóó
hadden de Zusters het voorgeschreven!
Is het wonder, dat mondeling en schriftelijk

in 0, zoo bittere woorden ouders zich hebben
beklaagd over deze opvoeding hunner kin-
deren?
Zusters in Oss, als ge dit mocht lezen, be-

denkt dan en zegt tegen hen - want g ij zijt
tenslotte ook slechts opgehitsten ._ die u dit
kwaad influisterden, dat gij gebracht zijt tot
het naar beneden halen van wat u heilig en
dierbaar is, dat gij gezondigd hebt door erger-
nis te geven. En laat af van deze zonde.
Bedenkt ook, dat onze strijd in Oss begon-

nen is, om de reinheid der jeugd, omdat de
jeugd van ons volk ons heilig is.
. De politie, vraagt ge, lezer? Zeker, een h\1.lf
uur later kwam de politie. Zonder den opper-
bevelhebber Ploegmakers, ditmaal. Ze lachte,
hield de kinderen, die moegeschreeuwd en ge-
vochten waren, op een afstand en.... nam
onze kameraden, die al lang niet meer colpor-
teerden, de kranten af. Omdat deze zichtbaar
werden gedragen, werd proces-verbaal opge-
maakt! Het raadslid in De Bilt, die dit bij ge-
meerite-verordening wilde verbieden en waar
heel Nederland om gelachen heeft, was dus
geen haar dwazer dan de politie in Oss!

DEN HAAG gaat de Gulden-Sporen-slag
herdenken met een tooneelstuk. Anton

Verheyen zal met zijn gezellen op 11 Juli a.s.
een opvoering geven van "Dampiere" , het
nieuwe tooneelstuk van Vercnocke. Wie dit
stuk kent heeft bewondering voor de nobele,
gespierde taal, den diepen, volkschen zin van
het stuk.
De opvoering zal vol worden in Den Haag,

ook van kameraden buiten de residentie.

VAN 22 Juni a.s. af wordt de zangpropa-
ganda weer voortgezet. Aanvragen te richten

aan kd. Melchert Schuurman, Roemer Vis-
scherstr. 17, Alkmaar en liefst een behoorlij-
ken tijd te voren. Een piano, Melchert Schuur-
man, een aantal bezoekers .... binnen enkele
minuten weerklinken onze liederen! Ook een
tweede avond! Want wie eenmaal met Schuur-
man heeft gezongen, wil het stellig herhalen.

HET fondsje voor Sociale Hulp, dat midde-
len krijgt uit postzegels, theelood, enz., is'

ter gelegenheid van de Hagespraak mooi aan-
gevuld. AIleen de postzegels brachten bijna
80 gulden op; de vracht theelood is groot; de
flesschendienst bracht heel goed op.
De werkers danken allen, die hun pakje

kwamen brengen hartelijk. En natuurlijk vra-
gen zij verder. Reeds nu: werpt op 1 Augustus
het oude rijwielplaatje niet weg. Een bak op
ieder kringhuis; een zending naar het H.K. en
er kan weer op een paar plaatsen gelenigd
worden.
Wij zijn een strijdorganisatie. Maar wij

~ullen in den strijd niet vergeten den gewon-
den kameraad te laven.

o BEWEGING

II

WAT WIJ WILLEN

HET liberale Algemeen Handelsblad heeft
een ontdekking gedaan omtrent hetgeen

wij willen. Naar aanleiding van de rede van
den Leider op de Hagespraak schrijft dit blad:

De heer Mussert heeft zich. bij ode
Hagespraak te Lunteren op één punt wat
duidelijker uitgedrukt dan men van hem
gewoon is. Hij verklaarde zeer positief
dat de N.S.B., in scherpe tegenstelling
met sommige andere groepen - bedoeld
zal wel zijn de groep van dr. Van Rap-
pard - Nederland een vrij land wil doen
blijven en dat daarin niemand wenscht,
dat Duitschland hier komt interveniee-
ren. Wij nemen gaarne nota van deze
verklaring; wij achten het trouwens on-
mogelijk, dat iemand te midden van tien-
duizenden Neäerlomäers, van welke
denkwijze ook, iets anders zou kunnen
verklaren, zelfs al mocht hij het willen.
Er is ook geen reden om aan te nemen
dat ir. Mussert persoonlijk voorheen zoo-
iets wél :zou gewild hebben - en zoo ja,
dan. zouden thans na het in Oostenrijk
voorgevallene de illusies omtrent de
positte van onze N.S.B. na een aanslui-
ting hem zeker zijn ontvallen.

Men zou het Handelsblad voor deze uitzon-
derlijke erkenning van iets goeds in de N.S.B.
kunnen loven, ware het niet, dat dit blad ten
eerste in het vervolg van zijn artikel toch nog
eenig voorbehoud maakt omtrent dit standpunt
van de N.S.B.en dat 't blad het ten tweede voor-
stelt, of Mussert zich nu eindelijk over dit punt
duidelijk heeft uitgesproken en bovendien dui-
delijker dan men van hem gewoon is.
De waarheid is, dat onze Leider van den be-

ginne af de onafhankelijkheid van Nederland
niet alleen vanzelfsprekend heeft ondersteld
maar dat hij tevens aan geheelons volk ee~
sterke opwekking heeft gegeven, om zich op
zijn nationaal gevoel te bezinnen. Het natio-
nale besef was namelijk vóór het optreden van
de N.S.B. door het democratisch défaitisme
hopeloos onderdrukt. Vooral de S.D.A.P. had
gedurende bijkans een halve eeuw door een
intensieve propaganda gepoogd de groote massa
der handarbeiders tot vaderlandsloozen, want
tot internationalen, te maken. Ook de Roomsch-
Katholieke politiek betoonde zeer weinig na-
tionaliteitsbesef, om van oranjeliefde te zwij-
gen. En de rest van ons volk was ook zoo ver-
demoêratiseerd 'en onder invloed van den in-
ternationalen Joodschen geest, dat de gemid-
delde Nederlander van geestdrift voor land en
volk nagenoeg niets liet blijken en de monar-
chie opvatte als een "republiek onder het Ko-
nlngsschap."
Mussert en Mussert alléén, heeft in deze ver-

derfelijke volksstemming een groote wijziging
gebracht. Zelfs de regenten, die ons volk re-
geeren, zijn weer aan nationaal gevoel en
Oranje-liefde gaan doen, tot in de SD.A.P. toe.
Zij hebben daarbij echter niet kunnen verber-
gen, dat dit alles geschiedde, om aan het na-
tionaal-socialisme den wind uit de zeilen te
nemen.
Het is dus een volstrekt valsche voorstelling

en slechts een politieke manoeuvre als het
Handelsblad het voorstelt, of Mussert door
den "Anschluss" van Oostenrijk de oogen zijn
opengegaan. Wij zouden tal van citaten kun-
nen geven, waaruit blijkt, hoe Mussert van den
aanvang af voor het behoud niet alleen, maar
juist voor de versterking van ons nationaal
bestaan, krachtig is opgekomen.
Citeeren wij slechts een enkele uitspraak;

b.v. in Mussert's toelichting op Zijn program
van 1931staat:

3s~~~~~---~~~~·t
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"Wij nationaal-socialisten willen eerst
in het belang van ons eigen volk een ste-
vig gefundeerde, goed geordende natie
vormen. Wij unüen toonen, dat wij in
staat zijn onze eigen boontjes te doppen
en goed ook."

Na er op gewezen te hebben, dat de drie
deele~ van ons tmpertum in Europa, Azië en
Amerika elkaar zoo krachtig mogelijk hebben
te steunen, zegt hij in dezelfde toelichting op
het program:

"Daarom zullen wij, nationaal-socia-
listen, ons ten krachtigste verzetten
tegen een ieder, die deze drie-eenheid
wil aantasten en zullen wij in de onder-
mijners daarvan de gevaarlijke vijanden
van het volk zien, die zij zijn."

Reeds op 18Juli 1933zeide Mussert te IJmui-
den (zie ons blad van 22 Juli 1933):

"de slechtste regeering in Den Haag
is ons tienmaal liever dan de beste in
Berlijn, en wij zullen de eersten zijn om
een Duitschen inval in ons land te be-
letten."

VOORLOOPIG PLAN VOOR DE TERREINEN TE LUNTEREN - Binnenkort zal door het Hoofdkwartier een brochure worden uit-
gegeven, waarin een voorloopig plan van opbouw is uitgewerkt VOorde terreinen der Stich ting "Nationaal Tehuis" te Lunteren. De
hierboven gereproduceerde schetsteekening, gemaakt door den architect kam. Ma!;"t.Jansen, is ontleend aan bedoelde brochure, welke
opent met een woord van Mussert "Wij bouwen ons tehuis in Lunteren", terwijl tevens een overzicht van werken en aanschaffingen
wordt gegeven (o.a, den bouw eener electrische Installatle, de overname van het 'in onbruik geraakte keurige groepshuis uit Dinxperlo
en tenslotte den bouw van een kamphuis voor 120 kameraden gedurende de te houden zomerkampementen). Een goed ingericht terrein
zal mede voor onze jaarlijksche Hagespraak, waarvoor tot dusver telkenmale veel geld moest worden uitgegeven, om de terreinen voor
ontvangst gereed te maken, belangrijke voordeelen opleveren. Practisch zal de inrichting dan zoodanig moeten zijn, dat voor een te
houden bijeenkomst slechts de vlaggen behoeven te worden geheschen. Van Juli 1938 tot en met April 1939- dus in tien maanden tijds
- zal hiertoe een bouwfonds worden bijeenge bracht, waarvoor van allen, die lid of begunstiger der Beweging zijn en tot een bijdrage in
staat mogen worden geacht, tenminste een bedrag van f 1.- wordt, gevraagd (desgewenscht te voldoen in maximum tien termijnen van
10 cent per maand). Elk lid of begunstiger krijgt dan ook binnenkort zijn opbouwkaart; de Stichting zal echter ook gaarne rechtstreeks
güten ontvangen. Het giro-no. der Stichting "Nationaal TehUis" Utrecht is 296900.

Een kersentocht door
de Betuwe KAMP OP DEN GOUDSBERG

En in de in 1937- dus vóór den "Anschluss"
- verschenen brochure over de ,,Bronnen van
het nationaal-socialisme" zegt onze Leider
onder meer:

"Ons vaderland is ons heilig. Overal,
waar het vaderland wordt aangetast in
zijn grondgebied, in zijn natuurlijke rech-
ten, in zijn taal, in zijn cultuur, staat de
nationaal-socialist klaar om de verdedi-
ging op zich te nemen, om zijn geheelen
persoon in te zetten tot behoud van het-
geen behouden moet blijven".

Wij wilden deze enkele uitspraken uit vele
aan schrijvers als in het Handelsblad voorhou-
den, opdat zij zich schamen over hun laffe
praatjes. Mogen de heeren _ alvorens weder-
om over Mussert's bedoelingen te schrijven -
eerst eens zich behoorlijk op de hoogte stellen
van hetgeen onze Leider ronduit, rechtuit en
onveranderlijk gezegd heeft na te streven.

van 15. tot 20 Augustus' a.s.Mussert spreekt
in Hemmen Van Maandag 15 Augustus a.s. tot en met Zaterdag 20 Augustus zal

een kamp op den Goudsbelg te lunteren worden georganiseerd.
Maximum aantal deelnemers wordt gesteld op 15Ó. Zij die het vorige

jaar hebben deelgenomen aan het kamp der Bezinning, genieten thans
voorkeur. Tijdens dit kamp zalook terrern-arbeid worden verricht.

Vóór 2 Ju)) a.s, moet de aanvrage tot deelneming aan het kamp w;orden
ingestuurd aan: Organisatie Kamp op den Goudsberg, pia Hoofdkwartier
der N.S.B., Maliebaan 35, Utrecht.

Alleen mannelijke leden kunnen zich aanmelden
naam, adres, stamboeknummer, eventueele functie
gehuwd of ongehuwd.
Kosten tot bijwoning van het kamp bedragen f '1.- per lid. Nadere

gegevens zullen aan de deelnemers tijdig worden verstrekt
De leiding der besprekingen en voordrachten berust bij kam. dr, R. van

Genechten. De algemeene leiding van het kamp berust bij' kam. jhr.
D. de Blocq van Scheltinga.

REDEVOERINGEN VAN
DIETERS EN HENDRIKS

IN het midden van ons land ligt als een
eiland, omspoeld door Rijn en Waal, de Betu-

we, onze groote boomgaard. De opbrengst van
het fruit was veelal de sluitpost op de begroe-
ting van den Betuwschen boer. Al ging het
dan met landbouw, veeteelt en tuinbouw niet
naar wensch, de hoop was steeds gevestigd op
het fruit, wanneer hypotheekrente of pacht
moesten worden betaald. Het plukken van
fruit gaf in den zomer ook den arbeider een
vrij zekere bron van inkomsten.
De geïsoleerde ligging en de opbrengst van

het fruit maakten, dat de Betuwnaar de
groote gebeurtenissen, welke de thans levende
generatie in ons volk beroeren, aan zich voor- '
bij liet gaan. Door den aanhoudenden stren-
gen vorst in den bloeitijd en de striemende
stormen daarna is de fruitstand dermate be-
perkt, dat er dit jaar niet veel te plukken zal
zijn.
Nu is ook de Betuwsche boer alleen aange-

wezen op de uitkomsten van landbouw, vee-.
teelt en tuinderij.
Nu groeit ook in de Betuwe verzet tegen be-

perking der productie, die nog meer armoede
brengt voor geheelons volk.
Dan is het ook n u de juiste tijd, om ons op

overtuigende wijze aan de Betuwe te toonen,
dat organische opbouw van ons saamgebun-
deld volk alléén mogelijk is in een nationaal-
socialistische volksgemeenschap.

met opgave van
in de Beweging,

DE ORGANISATIE VAN HET
KAMP OP DEN GOUDSBERG

Onze kameraden
in den vreemde

Onze sprekers

Den Haag
Rotterdam

DINSDAG 28 JUNI
Buitenhuis
Van KampenDE organisatie der Nederlandsche N.S.B.-ers

'n Duitachland krijgt een eigen orgaan: het
maandblad "De N.SB.-er". Het blad is alge-
meen met groote instemming begroet.
Lezing ervan bewijst, hoe stevig onze ka-

meraden in Duitschland werken. Het laatste
nummer geeft een dertigtaloproepen voor
groepsvergaderingen en verdere bijeenkom-
sten in een periode van nog geen vier weken.
De vergaderingsverslagen wijzen op goede
opkomst, een prettigen geest en een regelma-
tigen leden-aanwinst.
Een vergaderingsbericht als voorbeeld:
De beide Düsseldorfer groepen 6 Noord en

9 Zuid van kring 504Düsseldorf hielden appèl.
Kringleider F. van der Veen hield voor het
talrijke gehoor, dat met veel belangstelling
zijn uiteenzettingen volgde, een rede over:
Musserts strijd voor een gaaf volk.
Een beroep werd gedaan op de aanwezigen,

die in staat en bereid zijn Nederlandsche kin-
deren (niet jonger dan tien jaar) van arme
werklooze gezinnen in het vaderland, die daar
honger moeten lijden en ondervoed zijn, ge-
durende het tijdvak van half Juli tot eind
Augustus gastvrij op te nemen. Hieraan werd
voldaan. Zij die thans in Duitschland weer
arbeid en brood hebben, bewijzen met deze
daad hun solidariteit met de beproefde mak-
kers in patria, dat eens het land van overvloed
was .... !

De sterke groei dezer beide groepen maakt
wederom een splitsing noodig: de wijk Düssel-
dorf-Eller zal binnenkort een eigen groep
vormen. Overigens konden ook staande deze
vergadering, die g~ propaganda-karakter
had, weer enkele nieuwe leden worden inge-
schreven.

WOENSDAG29 JUNI
Reeser
Hendriks

Alkmaar
Rotterdam

- In den tijd, dat de nog overgebleven
meikersen door de zon gerijpt zijn -
op Zaterdagmiddag 9 Juli. a.s. zal
met auto's, motorfietsen en fietsen een
tocht door de Betuwe worden gemaakt,
welke om 5 uur n.m, zijn eindpunt heeft
in Hemmen. Hier zal een samenkomst
zijn, waar de Leider en de kameraden
Dieters en Hendriks zullen spreken.
Kameraden buiten de Betuwe, zorgt

dat op 9 Juli de zwarte legioenen de
Betuwe overstroomen, dat ook de Betuwe
wordt gegrepen door onzen eensgezin-
den wil naar waarheid en recht.

Utrecht
DONDERDAG30 JUNI

Van Geelkerken en
d'Ansembourg

(openb. verg.)

Rotterdam
DONDERDAG7 JULI

Hollander

Hemmen
ZATERDAG 9 JULI

de Leider, Dieters en
Hendriks

(openl, bijeenkomst)
Rost van Tonningen
(openb. verg.)

Groningen

S(HIPPERS! ~ DINSDAG 12 JULI
Rost van TonningenRotterdamHet adres van den Schipperskring is:

kam. G. Teetenburg, kringleider, pia
Nieuwe Haven 167, Rotterdam. IJ.
ZEEVARENDEN!
Het adres van de groep Zeevarenden Is:
F. van Gunsteren, pIa Ned. Sigaren-
Bedrijf "De Driehoek", Kruiskade, Rot-
terdam. Verslagen en mededeelingen voor de

rubriek "Uit de Beweging" moeten wor-
den gezonden aan afd. III van het
Hoofdkwartier, welke deze samenvat.

Houdt voeling met de organi-
satle, ook tijdens uw reizen.
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Terechtwijzing
voor Vliegen
Wat De Opmarsch

verzwijgt

HET NATIONAAL-SOCIALISME
NIET VEROORDEELD

. E R.K.S.P. heeft een klein meeningsver-D schil met de S.D.A.P. Niet zoo'n erg groet,
daarvoor is men toch te nauw met elkan~er
in den politieken geest verbonden. B?vendien
gaat het over de N.S.B. en dan begrijpt men
wel, dat men den bondgenoot niet al te zeer
aanvalt. .
De heer Vliegen heeft n.l. den katholleken

;verweten, dat hun beroemde. katholiek.e ~en-
heid ten aanzien van het natlonaal-socialisme
niet wordt toegepast. Hij schrijft:

Hier in Nederland verbieden de bis-
schoppen voor R.K. het lidmaatschap
van de nationaal-socialistische partij,
maar heeft een der Duitsche bisschoppen
_ toch magistraten van dezelfde kerk -
het gewaagd zooiets t~ ~o~n tegenover
Duitsene nationaal-soczalistzsche katho-
lieken?"

Deze beschouwing is volkomen juist. De
.( Opmarsch, die deze kwestie behandelt, weet
ihiert~gen dan ook niets in te brengen ~~ be- .
perkt zich er toe, de bewering "Hitler, Go~bels
en Von Papen zijn Roomseh" terug te WIJzen,
door van de beide eersten te zeggen, dat ze

• buiten de kerk staan en van Von Papen, dat
hij - "voor zoover wij weten" - geen aange-
sloten lid der N.S.D.A.P. is.
Wat het eerste betreft, zoo staat toch wel

vast, dat honderdduizenden katholieken wel
degelijk leden der N.S.D.A.P. zijn. Dat weet
De Opmarsch natuurlijk ook.
Wat het tweede betreft, kon De opmarsen

evengoed weten, dat Von Papen kort geleden
het gouden insigne van de N.S.D.A.P. heeft
ontvangen en daardoor lid dier partij is ge-
worden.
Nog typeerender voor de mentaliteit van De

Opmarsch in zijn antwoord op de volgende
;vaststelling van den heer Vliegen:

"In Maart 1937 verschenen twee pau-
'selijke encyclieken, één gericht tegen het
communisme, ééa handelende over het
nationaal-socialisme in Duiischlasui, Die
tegen het communisme bevatte, in de
tels~ mogelijke taal, een principiëele ver-
oordeeling, die over het even Vrijheid-
roovende nationaal-socialisme enkel een
protest tegen de R.K. gerichte daden.
Van eeniqe principiëele veroordeeling is
met geen woord sprake. Het fascisme,
geheel gelijk aan het nationaal-socialis-
me, ook wat zijn gedragingen tegen de
R.K. b treft, wordt er niet in genoemd.
Dat'"is blijkbaar te dichtbij."

-- Ook hierin heeft de heer Vliegen volkomen
gelijk en men zou haast kunnen verÓnder_

{ stellen, dat hij zijn argumenten uit onze pu-
blicaties heeft geput.

De Opmarsen vertelt zijn lezers nu het vol-
gende:

"De soc. demo oud-afgevaardigde moet
de encycliek ,,Mit brennende?' Sorge" toch
nog eens lezen. Hij zal dan zien, dat het
nationaal-socialisme 1uist in zijn grond-
slagen wordt aangegrepen en veroor-
deeld. En wat het fascisme betreft, de
heer Vliegen schijnt niet te weten, dat
er een encyclieJc.,,,Non abbiamo bisogno"
verschenen is, die zich zoo scherp tegen
de fascistische totalitaire theorieën keer-
de, dat zij in Italië niet gepubliceerd
mocht worden."

De Opmarsch is wel zoo verstandig (of
moeten wij zeggen handig?) om het feit, dat

leen principleele verOOrdeeling van het natio-

naaI-socialisme door den Paus niet is uitge-
sproken, buiten beschouwing te Iaten,

Het blad tracht zijn lezers wijs te
maken, dat de Paus in de encycliek "Mit
brennender Sorge" het nationaal-
socialisme i n zijn g ron d s Iage n
zou hebben aangegrepen en veroordeeld.
Dit is nu een pertinente enwaarheld,
De misleiding is gelegen in de han-

di~heid, iets tot de "grondslagen" van
het nationaal-socialisme te proclamee-
ren, wat geen grondslag is. Grondslag
van bet Duitsche nationaal-socialisme
is het programma der N.S.D.A.P. en de
toelichting daartoe in "Mein Kampf".
Grondslag van het Nederlandsche

nati()nalisme is het programma met
toelichting en ;,De bronnen van het
Nederlandsche nationaal-socialisme".
Het Duitsche episcopaat heeft den

katholieken toegestaan leden der
N.S.D.A.P. onder haar programma te
worden en ze mogen ook nog heden
toetreden _ dus na verschijning van de
encycliek ,,Mit brennender Sorge". Reeds
daaruit blijkt, dat het nationaal-socia-
lisme door den Paus niet in zijn grond.
slagen veroordeeld is.

lIet Nederlandsche nationaal-socialisme is
evenmin veroordeeld op grond van zijn grond-
slagen.

De redenen waarom men sancties tegen
onze katholieke leden heeft toegepast, zijn
even duister als het heele politieke katholi-
cisme.

Goseling grijpt in

VERBLIJVINGSVERGUNNINGEN
VOOR VREEMDELINGEN

Verantwoording

Strijd- en VerklezlngsfoncJs
Postgiro 168000 - Utrecht

IllTSLUITEND ANONIEME WFTQ

VERJ·AARDAGEN:

Busjes kring 56,Rotterdam-O. Groep 1 f 0·25;
Groep 2 f 3.43; Groep 3 f 0.85; Groep 4 f 0.50;
Groep 5 f 0.10; Groep 6 f 4.35; Groep 8 f 1.70%;
W. T. te D. 32 jaar f 3.20 en diversen f 1·80,
samen f 5.-; Busjes kring 18, groep 1 f 1.92;
Groep 2 f 0.50; Groep 3 f 3.44; Busjes kring 6
f 15.79; Busjes kring 19 f 17.68; Kring 21 kam.
K· de G. K. f 1.11; A. C. S. f 0.47; Mej. G. P.
den H. 65 jaar f 2.-; Van iemand, die geen lid
kan zijn, trouw lezer Vova te A'dam f 0.52.

COLPORTAGE:

Van Indisch verlofganger te R'dam, bij col-
portage op Coolsingel f 1.-; Lid. No. 80161.
Van heer in auto bij spoorboom te Hoeve-
laken, voor één Vova f 1.-; Kring 32 Oost,
groep 2 Overschot colportage 4 weken f 2.87;
Idem. Post Theresiastraat Den Haag, Van heer,
die zelf nog niet gireeren kan f 2·50; M. K. te
B. Van ouden heer voor een Vova bij huis-aan-
huis colportage te Naarden op 11/6 1938 f 1.-;
Post Heerestraat Groningen van onbekend
heer f 0.25; Door G/8 kring 23 van st. No. 41274
voor 25-jarige trouwe kameraadschap f 1.-;
Post Koningspl. te A'dam "van de Bolsjewiek
uit Bussum voor het succes van Lunteren,
Hagespraaknummer f 2.35; Laan V. Meerder-
·voort/Fahrenheitstraat Den H:,.In de schaduw
van net dal maken "wij ons g~reed·om te gaan
stijgen" f 0.40; Mevr- F. huiscolportage, kring
24, groep 5 f 1.50; Ontvangen van kam. V.
Baerlestraat, hoek Willemsparkweg f. 0.94;
Extra ontvangen bij-Vova No. 23 post station
D. p. Rotterdam-O. f 0.94; Groep 7, kring 49
f 1.-

DRIEHOEKSWINKELS:

Kruiskade Rotterdam, busjes f 27.16; Kruis-
kade Rotterdam: door karn. v. d. Voo Van
onderwijzer, die geen lid "mag" zijn, voor S. &
V.-fonds f 1.-.

DIVERSEN:

S. C·von H. A. 35 jaar getrouwd 35 X 5 cent
f 1.75; "Enthousiast" te Lunteren (geen lid)
f 2.50; 6 D. Goede oplossers van deze rebus

6/6
beleonen zichzelf met een vrijwillige storting
aan het S. & V. van zestig cents minstens. H. J.
F. Den H. f 0·60; J. D. te E. f 5.-; Gift op ver-
gadering Wijk en Aalburg f l.-; idem, idem
f 0.25; "Wij moeten de emigranten met open
armen ontvangen" zei dr. :Kahn (ochtendblad
N. V. d. Dag van WoenSdag, 15 Juni 1938). Dan
is hier het antwoord Van een werkloos Neder-
lander: ,,Nederland VOOrons volk" f 0.25; Voor
knoopsgataffiches in hotel De Veluwe te Lun-
teren op 4 Juni 1938 f 0.98; J. W. v. V. te R.
Hagespraak gevluchte chauffeur f 0.25; Orde-
dienst A. H. Parkeerterrein te Bussum f 0.35;
Ontvangen op parkeerterrein te Bussum f 0.40;
G. T. S. te H. Voar bphouà vlag en insigne
f 1.-; "Kon de Hagespraak ~t bezoeken, toch
t 1·-; (N. M Rotterdam) K. teA. f 0.50; Groep
1 kring 18 f 5'.-; H. te N. f 13.33;B. te H. f l.-;
B. te N. f 2.50; ·Gift kam. autorit xw Pekela
f 0.54; B. te L. f 1.-; Van middenstander te
Zutfen, die geen toegang had f 0.50.

RECTIFICATIE:

Vova 17 staat: W. J. O·E. Sch. te 0., st. No.
17193, verjaardag 6-6-'37 moet Zijn 1938.

Alle stukken voor de redactie
bestemd, moeten uitsluitend ge-
adresseerd worden aan de R e-
dactte van Volk en
Vaderland, Maliebaan
3 J, U t r e e h t, zonder bijver-
melding van namen van een del'
redacteuren.
Alles wat abonnementen en ad-

vertenties betreft uitsluitend te
aeJresseeren naar Postbus 2. Leiden

~Ibarda is de ..Léon Blum van HoI-
land" schriift het Fransche blad ..Le
Matin" Raar aanleiding van een
v~aaggesprek. dat een medewerker
van dat blad had met den leider der
S.D.A.P.
Dat is precies. wat de N.S.B. altiid
beweerd heeft. De zaak klopt dus als
.een bus. Laat ook de re~t kloppen.
kameraden. en stort op

Postgiro

NADAT 'de N.S.B. er jarenlang op heeft ge-
hamerd, dat aan de emigranten-overstroo-

mmg van ons vaderland een eind moet komen,
heeft de minister van Justitie een nieuw rond-
schrijven uitgezonden, waarin hij schijnbaar
ernstige maatregelen tegen de immigranten
gaat nemen.
Tot nu toe was de toestand z6ó, dat elke

vreemdeling, al had hij hier ook twintig jaar
gewoond, op staanden voet kon worden uitge-
zet. Men bereikte dit door de bestaande wet op
een bijzondere wijze uit te ~~eren. Deze v:et
maakt het wel is waar mogelijk, dat vreemee-
lingen een verblijfsvergunning krijgen en
daardoor tot toegelaten vreemdelingen worden,
die niet meer op staanden voet kunnen worden
uitgezet, maar deze verblljfsverg~nningen
werden nimmer gegeven. De vreemdeling - al
was hij ook feitelijk jarenlang ingezetene -
was rechteloos. Vandaar het woord "democra-
tische rechtsstaat".
De nieuwe circulaire van mil;lister Goseling

voert nu voor alle vreemdelingen, die Ianger
dan tien, resp. twee dagen (voor hen die een
visum noodig hebben) hier vertoeven, een
voorloopige v.erblijfsvergunning na verplichte
aanmelding bij de politiE' in, indien hun aan-
wezigheid niet als ongewenscht wordt be-
schouwd.
In de practijk komt dit hierop neer, dat

degenen, die voor 'n iets laager studie- of saken-
verblijf hier vertoeven - voor b.v, veertien
dagen of een maand - geheel onnoodig eon
verblijfsvergunning moeten gaan aanvragen;
onnoodig, omdat zij volstre~ r..~ei.van plan
zijn hier te "verblijven". De IDlm!granten zul-
len in dichte drommen om verblijfsvergunnin-
gen komen. Als- zij die hebben, zullen zij dit
officieele stuk overal vertoonen en het als een
soort legitimatie gebruiken om zich in te
dringen. Op die manier werkt het systeem pre-
cies averechts: de welkome vreemdelingen
worden bemoeilijkt en de onwelkome krijgen
een "rechtspositie".
Zoo doet de democratie alles precies ver-

keerd.

Utrecht

Strijd- en Verkiezingsfonds van de N.S._Bti\

NEDERLANDERS.
JAVA kan ik niet naar Nederland brengen, de producten daarvan kan ik
U echter wèl leveren, producten afkomstig van

INDISCHE ONDERNEMINGEN
door mij GEIMPORTEERD en inNEDERLAND VERKOCHT
DOE EEN DAAD
en probeert eens mijn heerlijke javathee en koffie, die zeer voordeelig
in het gebruik zijn. Voor slechts f 2.- lever ik U franco- huis 1 pond
heerlijke thee en 1 pond geurige koffie.

L. OENSTRA, Burglaan 37, Giro 321113, Apeldoorn

---------------~--------------------:--___;.---~~_._._~-~-_.,..._~------....,..----------

HET DUITSCH VERKEERSBUREAU TE AMSTERDAM C, KAI,;j~UTRAAT III EN HE' LANDESFREMDENVERKEHRSVERBAND RHEINLAND E.V. BAD GODESBERG GEVEN KOSTELOOS ALLE INLICHTINGEN.

KLEVE De boschrijke mooie stad van Maurits vanf - -:--.. "_.-. - RENGSDORF het geneeskr: klimaatkuur~rd op de Rijnheuvels.(Kleef) t h' d Sch bu Treinaansluihng over NeuwI.d, vandaar postauto.Nassau me aar ou en wanen re,

DUSSELDORF de elegante DuitsdIe lIad
viert haar &5o..jarig jubileum all afad.
11-11 Aug •• 938: Groote jubileumsfeestweek. "'

WUPPERTAL en het mooie Bergische Land - ~
cultuur - an ontspanningscentrum

(E I be r fel d-B arm e n) wereldberoemde zweefbaan _dierentuin.

REMSCHEID de hooggelegen bergstad In het midden van het
BerglSChe Land, noodt uit tot een verblijf voo,

herstel of gedurende het weekend. Bosdl,ijk landschap mef vele beziens-
Lwaardlgheden. Gezochte standplaats voor uitstapjes In het verdere Be'gische
and. - Prospectussen bi) het Verkehrsamt Remscheid.

KClN leuke dagen - vroollJke avonden -
gezellige reizen in het land van den Rijn.
Informaties over Hoîels aan het Hoofdstation.

(Keulen)

BAD AACHEN Het bad v.oor rheumliliek
(Aken' 'IlltorilChe 1Iad, mooi gelegen Hi j.)n Eifel.
Kurhofel.Der Quell.nho" Bet Ho'.) w.ar gij nih.it vws. Therm.bill:" met. iii"o ~i
Hotel Kall.rbad Eigen geneeskrachtige bronnen. Kamers me -:"e comfort.

BAD NEUENAHR Nabi) den Riln. Hel ,.neeskr'lchtlg.
bad tegen sulker-. .aa'J-. .. ........

leve,-. gal. en nlerzlekt.n. Kurconcert. Allerl.1 sport. l'loog-' ,ilhDergen.
Groote mooie bL'·""'en. Aang. wandelln",a." Nieuwe ~rink- 8" N~ ....JelhaL.

DUREN Uitgangspunt tot den Noord-Eifel.

BONN de Beethovenstad élan den Rijn

Inlichtingen: Städt. Verkehrsamf.~~~~~--~~~-------MONSCHAU Het romanfi"che. Eifelstadje in de rots.
ketel der RUI Inlicht. door Verkehrsverein.

MUNSTEREIFEl Het bel,!ngrljkste Kneipp-kuuroord van
_____ West-DUItschland. Prospectussen.

HONNEF met Rh6ndorf. Kuuroord in het Zevengebergte.

Ä "'DER~.A"H met ~.Ijnmiddeleeuwsche bouwwerken -MJ~ __ !l~ ~ en RIn lantsoenen.

"' ,.

---_._- -
BAD KREUZNACH -(Ofg' en RLdiumbadplaats
Bilzond. gunstig. resulta,en bil Rheul ... iiek, ••chl_Jlcht, Vrouwen- .." Kinderzl.1ef.

BAD "UNSTER ~t HlerllJk gelegen aan de Nahe...".. a. ". ,ef warmwater-, zoulwater- en
radiumbronnen. 24minuten per sn.ltreln ,. den Rijn (bij Bingen). Buitengewone
geneesk. resultaten bil rheumatlek, Ilchf. Ischias. vrouwenziekten. kinder-
ziekten. Roeien. zwemmen, tennissen. Vaste tarieven voor volledige kuren.

DE RIJN"BOOTTOCHT
moet U maken!

Een vrolijk leven en bedrijf heerscht er op de groote witte schepen der
K6ln.Dihseldolfer Rheindampfschlffahrt

Voortreffelijke keuken en wijnen aan boord.--;;;;:----;R.-:.~.--;.;--.'• .i,;'·1 ., den 11/6 Nederrijn (Duisburg)De IJft In 'if ammen den '1.17Zevengebergte (lSonn)
:radttige Belldtting der O~YeH van den Rlln: den 30/7MIddenrijn (Koblenz)
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NEDERLANDSCHE VOLKSKUNDE
Methodisch onderzoek in nieuweren tijd

VOLKSKUNDl" - het woord zegt het reeds
_ is de kennis omtrent volken in het

algemeen of van een bepaald volk in het bij-
zonder. Nederlandsche volkskunde is kennis
omtrent het Nederlandsche volk. Ruim een
eeuw geleden begon men de volkskunde stel-
selmatig te beoefenen; dit geschiedde echter
niet altijd op dezelfde wijze. In den beginne
stond men natuurlijk voor een onontgonnen
terrein, zoodat van een bepaalde methode
nauwelijks sprake was. Later, toen men ge-
leidelijk over meer gegevens kon beschikken,
kwam er methode in het onderzoek. Deze
was echter niet bij allen dezelfde en afhan-
kelijk van een groot aantal factoren. De be-
langrijkste factor - want hij raakte direct
het wezen der zaak - was wel het eigen
standpunt van den onderzoeker inzake het
wezen van een volk.
Ook de volkskundigen waren beïnvloed door

de liberalistische opvatting, dat een volk een
willekeurige verzameling van individuen was,
wier saamhoorigheld voornamelijk bepaald
werd door het hebben van een gemeenschap-
pelijke landsgrens. Nu spreekt het wel vanzelf
dat wanneer een dergelijk "volk" uit verschil-
lende bestanddeeten bestaat (b.v. Germanen
en Joden of Vlamingen en Walen, enz.) hun
door de volkskundigen verzamelde uitingen
eveneens zeer uiteenloopend zullen zijn.
Men kan dan twee dingen doen: de volks-

kundige gegevens splitsen naar de volksbë-
standdeelen en dan tot het wezen, den geest
daarvan doordringen, of de gegevens door
elkaar vermelden als: "interessante" volk-
kundige verzamelingen. Het intellectueele
liberalisme neigde tot het laatste. Wel paste
:men daarbij eveneens een bepaalde systema-
tische indeeling toe, maar er werd daarbij
niet de weg gevolgd, waarop men tot de ziel
van het volk kon doordringen.
En dit laatste is juist volkskunde in natio-

naal-socialistischen zin. Wij zien de uiterlijk-
heden, die de volkskundigen verzamelen, niet
als belangwekkende, op zichzelf staande bij-
zonderheden, maar als zinnebeelden van den
in het volk levenden geest, als uitdrukking van
den volksaard.

Uit den aard der zaak onderscheidt
de nationaal-socialistische volkskun-
dige in de naties, zooals deze thans be-
staan, de volken, die deze samenstellen.
Voor dat volk in de natie, waarnaar
zijn belangstelling uitgaat, zal hij dan
de volkskundige gegevens verzamelen
en - deze als een geheel beziende -
zal hij daaruit de gevolgtrekkingen
maken ten aanzien van den volksaard.
Deze volksaard is onverbrekelijk ver-

bonden met het volk, dat door afstam-
ming en dus door erfelijke factoren een

eenheid vormt: een eenheid in aanleg
en in daaruit voortkomende eigenschap-
pen - een eenheid in uitingen en
uitingswijzen, die wederom het gevolg
van deze eigenschappen zijn.

Willen wij dus de ziel van on's volk leeren
kennen, dan moeten wij zijn uitingen leeren
begrijpen, daarbij welonderscheidende, of
deze uitingen het gevolg zijn van datgene,
wat diep in de eigen ziel leeft, of een weer-
klank zijn van iets, dat van buitenaf, door
een volkSvreetnde geestelijke overheersching,
den eigen aard tracht te verdringen.
Zoo gezien is de taak van een volkskundige

heel wat moeilijker dan die van den liberalen
"eigenaardigheden-verzamelaar". Maar zij
heeft ook meer zin, want zij blijft niet bij het
uiterlijke staan, maar tracht daar doorheen
het wezen van ons volk aan ons te openbaren.

Een gefantaseerd
vraaggesprek
met Hitler

00 RLOG'S HITS ERS

doen.
Ditmaal willen wij een teekenend voorbeeld

aanhalen van wat heet de "neutrale pers" van
ons land. In een aantal provinciale bladen
vonden wij een bericht in de rubriek "Buiten-
land", dat wij hier letterlijk overnemen.

om vooral een grooten bek tegen Duitschland
op te zetten. Daarvan belooft hij, de nameloc-
ze en verantwoordingslooze krantenschrijver,
succes!
Zoo hitst men ook den Nederlandschen klei-

nen burger, lezer van deze "neutrale" bladen,
op. Een groote bek tegen Duitschland en de
Duitsehers; blaffen maar!
En als dan, wat God verhoede. deze tactiek

van schelden en blaffen de houding der Duit-
schers doet veranderen, dan wasschen deze
hitsers hun handen in onschuld! Niemand
kent hen, de namelooze nieuwsbureau-schrij-
vers.
Het Nederlandsche volk moet hun schuld

betalen. De opgehitsten dragen het leed, de
schuldigen weten hun lijf wel te bergen.
Laten de hitsers echter wel weten, dat zij

eens met naam en toenaam bekend zullen zijn
aan het Nederlandsche volk. En dat hun ver-
antwoording zal worden gevraagd!

MOETEN DE OPGEHITSTEN
ER HET LEED VANDRAGEN?

terecht schrijft de "Völkischer Beobachter", dat
bij den gespannen toestand in Europa elke
verscherping door gewetenlooze persorganen
als niet meer of minder dan een misdaad is te
beschouwen.
Inderdaad, een misdaad!
Maar helaas, oorlogshitserij door de pers

wordt niet gestraft. Integendeel!

DUITSCHLAND VERLOOR

De voortdurende activiteit der Z.g.
groote democratieën vindt ook een psy-
chologische verklaring in het feit, dat
deze haar zelfvertrouwen hebben her-
vonden. Ze zijn onder den indruk ge-
komen van de mcicht en de kracht, welke
van haar nog steeds uitgaan, indien ze
gezamelijk optreden en dreiging tegen-
over dreiging durven stellen.

Dit hervinden VQ·nzich zelf door de
groote West-Europeesche mogendheden
danken deze aan Duitschland. Berlijn
heeft zijn methode van directe actie te
Ve'1' doorgedreven en daardoor dappere,
maar licht-blozende tegenstanders, hun
schuchterheid doen overwinnen.
Nu zoo duidelijk is gebleken, dat zéits

een 'Nazi-mond dichtgeblaft kan worden,
als het maar hard genoeg wordt ge-
daan, zal men zich te Berlijn voortaan
wel bedenken Vóór het praten.

Nieuwe Geuzenliedekens
IX

HET Engelsche weekblad "Sunday Graphic"
publIceerde een interview met Hitler, dat

deze zou hebben toegestaan aan den mede-
werker van dit blad Edward Price-Bell.
Het .,interview" had een strekking, die de

internationale verhoudingen ten zeerste kon
schaden.
De geheele pers nam het verhaal van den

journalist Price-Bell over. Geen Nederlandsch
krantje, hoe klein ook, of het schreef er over.
De journalist Price-Bell bleek echter een

ordinaire leugenaar te zijn. Hij had Hitler
ntmmer gesproken; het door hem opgedischte
vraaggesprek was geheel uit den duim gezo- De marxistische pers in Nederland blaas,
gen. haar valsche tonen lustig mee in het ophitsers-
Met zeer grooten nadruk heeft de Duitsche lorkest.

pers tegen dit in een groot Engelsch blad op- Wij vestigden hierop reeds enkele malen de
genomen leugenverhaal gewaarschuwd. Zeer aandacht en vreezen het nog vaak te moeten

. De vrijheict van de pers, óók om te
liegen en door leugens het oorlogsgevaar
te vergrooten, wordt verdedigd als een
heilig recht!
En altijd weer zijn broodschrijvers te

vinden voor dit verachtelijk werk. De
betaalsheeren blijven verborgen en
lachen in hun vuistje.
Men meene niet, dat het verachtelijke

werk, om door leugens en feiten-ver-
draaiing, door ophitsing en uitdaging de
oorlogsmogelijkheid te vergrooten, alleen
. geschiedt door Fransche en Engelsche,
kortweg door buitenlandsche bladen.

ROST ER UITIs algemeener oorlogsophitsing dan dit stuk-
je uit de "neutrale" Nederlandsche pers denk-
baar?
. De inhoud is volstrekt leugenachtig. Bij de
moeilijkheden, die de kunstmatige staat Tsje-
cho Slowakije in Europa veroorzaakt, is her-
haaldelijk de bewonderenswaardige zelfbeheer-
sching van de Duitsche leiders en het Duitsche
volk gebleken.
Op den kritieken Zondag, toen in Parijs en

Londen extra kabinetB-zi·ttingen werden , ge-
houden en toen een paniek-stemming den kop
begon op te steken, sprak Hitler in München,
Hij sprak' niet over oorlog, maar over arbeid
en volkskracht door arbeid.
Henlein, de leider der Sudeten-Duitschers,

handhaaft een bewonderenswaardige tucht
onder zijn aanhangers, die ondanks het dood-
schieten van twee hunner, ondanks allerlei
incidenten, die. bedenkelijk op provocaties
lijken de tanden opeen bijten en rustig blijven,
vertrouwende op hun leider.
Wat doet de Nederlandsche laffe ophitser,

voor wien de "neutrale" pers plaatsruimte
geeft? Hij schrijft hoera-berichten en stelt het
voor, alsof door hard blaffen, de Duitsehers
zijn teru'ggetreden!
In deze leugen zit dan tevens een aansporing

Dankbaar mag ieder zich voortaan verheugen:
vrijheid alleen heeft heel Nederland lief _
spreek als er ergens iets niet aan mocht deugen
(nièt in den Praathof - er uit asjeblieft!).

Dat was een donderslag
net op den langsten dag:
deur dicht voor Rost
- "Paradise lost!"

Goseling lacht en de andere heeren
roepen "bravo" met een pak van hun hart -
oogen maar dicht, om 't gevaar te bezweren:
troepen van Mussert - een stormloop van zwart!

"Weg met den boozeling,
die meneer Goseling
snood'lijk belaagt
en ons mishaagt!"

Wat is het lot van een Mussert-corveeër
ànders dan openlijk aanklager zijn? ,
dacht u dan, dat ooit een goed N.S.B.-er
"aangepast" wordt aan de "rust" van Colijn'l,

Als je geen waarheid wil,
zet ook de klok maar stil,
't is haast volbracht .•••
"broeders, geê-naeht!"

BOEKHOUDING

Leider: H. van Beuzekom, Utrecht, Steenweg

I

NOORDWIJK aan ZEE ZOO N N V
Huize "Norhtgo" J. J. KR ANT Z &, J I.

Voor herstellenden, rustoe-
hoevenden, schildklieraan-
doeningen. Vacantie-oord v.
kinderen. Geen besmettelijke
aandoeningen. Binnen-, zwa-
vel- en zonne-baden. Hoogte-
zon-, rust- en licht-kuren. 4
minuten van het strand.

J9
P. DIK KEN - KLEIWEG5

Telefoon 44862
HILLEGERSBERG van goede

8ELASTINGZAKEN

"Dank zij Uw (ursus
is er een ommekeer gekomen
in mijn persoonlijkheid. Het
optreden tegenover mijn
cliëntèle is geheel veranderd
mijn omzet met 50 pCt.
gestegen". J. S. Tilburg
De cursus "Voor de Vuistweg
Spreken" leert U suggestief,
beïnvloedend en overtuigend
spreken. Onmisbaar voor den
spreker' in het openbaar.
voor den handelsreiziger, den
vertegenwoordiger, den amb-
tenaar. Beïnvloedt Uzelf tot
een noodzakelijke daad. Tee-
kent in. Bet. vanaf f 1.- p.w.
Prosp. aanvr. DONDERS'
School, Sneeuwbalstraat 60,

Den Haag.

maken van

Lakenfabriek
LEIDEN

PAK
Hollandsche stof

Accordeons

beteekent : ru im 10 werkuren

aan Hollandsehen arbeid voor het

de stof alleen.

IsRh~P1~!~~E~d
onder garantie

B erg i n g voor Inboedels

IJan v.d. Meent & Zn.
- UTRECHT -
Jansveld 31 Tel. 1-3-5-6-8-

Scavari

IDe beroemde Italiaansche
instrumenten. Vraagt
prijs aan de importeurs:

IDe Schelrie - Goes
(Het lied Zwart Rood Banier
voor accordeon g rat 1 s
verkrijgbaar op aanvrage)

Reisonderneming "Dietschland"
21

Reizen naar Duitschland, Italie, Zwitser-

land, Luxemsurg enz. Vraagt programma!

BEHANGERU
STOFFEERDERIJ
MATRASSENMAKERIJ

"ONZE WONING"
Palteerweg 291, Den Dolder

Tel. 29~5 - Bilthoven

(Uitsluitend voor leden en-abonné's). Bewijsnummel'l
worden n i. tv. rit r • k t. fO.25 per regel
van ::!: 30 letterteekens, mInimum f 1.-. Uitsluitend
t!Oen vooruitbetaling.

Hypotheek. Part. kap. beschlko.
in bedragen van 5. 7 én 20 mille
op cour. panden.Inl. Makr.Buiten-
huis. Valeriusstraat43, A'dam Z.
Tel. 95204.

Komt naar Apeldoorn.Voor f 2.-
p. p. P. cl. Uitstekend pension.
ruime kamers in mooi gelegen
villa. Br. lett. Z. 10. Kringhuis
Arnh. weg.34. Bespreekt vroeg-
tijdig,

Gem.Kamerste huur met gebr. v.
keuken. f 10.- P. w. bij bosch en
heide,4 à 5 bed.W. Lodder,Maars-
bergseheweg, Leersum.

Nog af te geven: Pracht boxers,
7 weken. Off. stamboom, Raad
van Beheer. Ouders kampioenaf-
stamming. tentoonstellingsdieren
Zend rembours f 12.50.Verp. vrij.
J. Cazemier Jr. Midwolde (post
Tolbert>.VELUWE. Pension aangebodenbij

N.S.B.-ers. Prachtige omgeving.
bosch en heide. f 2.- P. d.. kind
f 1.- tot 12 jaar. Prima ref. Ook
gem. te huur zitkamer, keuken,
4 slaapkamers. Br. H. Jansen.
Kootwijkerbroek.

VELUWE. Pension boerderij. f 2.-
P. d. Boschr.omg, Verhuurv. rIj-
paarden. D. Schuld, Terschuur.

In kl. gezin even buiten A'dam
gevraagd per 18 Juli a.s, Flink
Meisje, intern, goed kunn. koken
en in staat zeltst. huish. on zich
te nemen, met hulp voor ochtend-
uren, Br. met verlangd sal., op-
gave leeftijd en verdere inlicht
lett. W .• Driehoek,Kalverstraat 7,
Amsterdam.

pension voor 3 personen (man.
vrouwen dochter). Br. metprijs-
opgave onder letter D. aan het
KringhuisN.S.B.,Langestraat 65a,
Hilversum.

•
IN DEPOT
N EN AS U
JHR. R. GROENINX
VAN ZOELEN

Troelsfra
De bet eek e nis
van zijn leyeo.
ook voor onzen tijd

I 0.40
DE AMSTERDAM-
SCREKEURKAMER
Ook verkrijgbaar in
den boekhandel.

•

~,CENTRUM"
Rozengracht 57 - TeL 35393

AMSTERDAM
VALKENBURG (LiJnburg). - UW adres is Hotel AUTO
,,0 RAN J E HOF" TEL E F 0 0 N 54 -M-O-T-O-RONDERDEELEN
Van ouds bekend, prlma keuken, mooiste ligging, modem
comfort, koud en warm stroomend water. Volledig pension
f 3.- en f 3.50.Vraagt geïllustr. prospectus.

A M S T E R 0 A M Bezoekt Dotel-Café-Rest. F.
"Neutraal" Damrak 8, 2 min.
v.a. C.S. Log. m. uitst. ontb I

f 2,- Plat du Jour f 1.-, Diner f 1.50. Div. bitters f 0.20.
Koffie en thee f 0.15. Wed. M. W. KOCH, Tel. 45403-47510 'h fl}tJtlligr fSftn ••••• ,

25 CENT PER WEEK
F 3.~ PER KWARTAAL

POSTBUS 2 LEIDEN

ASSMANNSHAUSEN AI RHEIN
Nederlandsche Nat.-Soc., bezoekt op Uw Rijnreis Hotel-
Rest. "UNTER DEN LINDEN". Direct gelegen aan de aan-
legplaats der Ned. Stoomb- Mijen. - Vrij uitzicht op burcht
"Rheinstein". MOdern Comfort. Tel. 380 (RüdesheÏm).

Eigenaar: L. SCHMmG.

Bij N.S.B.-ers prima pension
aangeboden, geheel vrij ge-

legen tusschen Burg en Koog, dicht bij dennen en duinen.
f 2.50 per persoon per dag. - K. PARLEVLIET, Duinweg,
DEN BURG (Texel).

TEXEL

Teklltw\jzigingenen nieuwe advertenties voor deze runr iex ,,",I'len
vóórW~ensdag 12 uur ingediend zijn bÜ: NENASU - LEIDENSCHILDER

BEHANGER
H. J. POST

Karel du Jardinstraat 58

- ,

Amsterdam. Kromme Waal 36, Telefoon 43229

REGENJASSEN
voor DameS en Heeren, gemaakt en naar maat

A. C. NONNEKENS
.,

Ze J. v. d. Beijdenstraat 8 - Amsterdam .. Tel. 91894
.Bezoekt ons magazijn

Gevraagd op boerderij op de
Veluwe of in den Achterhoek BOOTMOTOREN Zeer groote sorteering

van 2 tot 40 pk. w.o. een b 11 k
nieuwe 4 cîl. 18 pk. Albin i ij e prijzen

GEVR. ON G. 100 Ford boot::o;~n4 v.a. flOO D. H. SW A-R T
Gevraagd als tweede hYD.f 500 TERRASSTOELEN Jachtwerf "WO IF RAT"

lS.-HoIl.Kaas 40 +. Oude f 1- als bedrfifskapit. ruime over- m. tafels, hout of riet, ook
Jong f 0.90.Kruidkaas 5 cts. hoo- waarde, rente 4 pCt., afl. f 50.-
ger. BIj 5 st franco. Giro 247049p. i. Br. onder no. 700, bur. van parasols en Bloembakken,
C. KOEMAN'Azn. Blokker N.-H. dit blad, Postbus 2, Leiden. 81'. no. 80485,Bolrek, A'dam C.

tegen LAGEN PRIJS en MUGGEN .. MOTTENPLAAG?
onder GARANTIE, naar NAPHTALINE _ KAMFER

M. Zeilmaker MOTTENGAS - FLIT enz.

Marnixstraat 7 - Tel. 48616 N.V. "De Posthoo rn"
M::-:O:-T=O:-:R::B~O:-:O:-:T:E=N:r::========:ï----_:_---- Hartenstr. 15 - Tel. 32880

Div. kajuitbooten HEERENMODE, HOEDEN l'Teylard's Vraagt "REINO"-'Insecten-
tot 12 meter lengte :.. poeder. Doodt en ruikt beter I
Snelle open beoten REGENJASSEN
tot 11 meter lengte ZWARTE HEMDEN enz.

Rozengr. 217, tel. 43677- 4952& Gratis brandverzekering VLAGGEN
STEMMEN REPAREEREN gedurende 1 jaar. Ook al WIM PELS

is U reeds verzekerd. Inl. bij: SJ ERPEN

J. de Vries, Amsterdam BAN DEN
LINTEN

. Jac. v. Lennepkade 65 STRIKKEN
Sub-agenten gevraagd voor

Amsterdam, Telefoon' 81818 VRAAGT ADRES:doo~a~·S.B~I~:verz. op elk gebied. Flinke \W. A ..RUDER, AMSTERDA~
AA Kringhuizen. verdienste E!andsgracht 12, Teleloon 32319_ &a&&Il

HOTEL CAFE-REST. "KIP"
Markt 15, tlo Postkantoor

Tel. 3871, roept U allen een "welkom" toe. Eenvoudig, maar
degelijk en goed. Kameraad, uit Noord en Zuid, of Oost
en West, bij Anton Kip is 't best.

APELDOORN

Op Uw vacantie of week-end
naar de Poort van Twenthe.

Pracht omgeving. Kampeer-gelegenheid en Pension.
Groepshuis, Pension "BOSCH EN HEI", Enterweg 202.
Eenvoudig, gezellig en goed. Pension f 2.50.Week-end f 4.-

RIJSSEN (0.)

Het koopen

bij onze

adverteerders

ZANDVOORT Bondspension "WEST-END"
Modern comf. - Zeezicht.

Vóórseizoen. f 2.50.Tel: 2308.

OVERTOOM 532
AMSTERDAM

Tel 51889

CORSETTEN
MANUFACTUREN.

B.E.KOOT
Zde Van der Helstraat 28 Is eisch
Tel. 28959 - Ainsterdam~Z. \

van kameraad·

schap, solida-

riteit en -

sociaal-

economisch

·inzicht.

De lVlunttoren

Uw
VOORJAARSPRIJZEN

BRA N D S TOF FEN Bestelt U natuurlijk bij

HAMERSMA
Banden - Gereedschappen Om de kwaliteit en .... Adverteert ook Uw leverancier

reeds vier jaar' in de Nat.-S oc. pers?
Gov. Flinckstraat 368 - Te I. 28935 - Hoendjepstraat 11Gedipl. Coupeuse

Mantels . . . . .. vanaf f 8.-
Japonnen .... vanaf f 3.50

Mej. J. W. MARTIN
pIa Postma

Bolstr, 115bov., A'dam-Z.

'n "Max"-zeil, tent of dekkleed
betere waar en minder besteed

Zeil- en vlaggenmakerij J.MAX

In ..~ lDittStbt". mmmU

\J
6put 28 • &lrfaon 37451

UW COSTUUM CHEMISCH QEREINIGD VOOR SLECHTS
f 1.75 COSTUUM PERSEN fO,50, MET ONTVLEKKEN f 1.-

Nationaal Stoomerij Bedrijf
TELEFOON 80771

VOOR EEN GOEDE
SCHRIJFMACHINE SLOTERKADE 95

Pianohandel

In Zuid-Stadion

Verhuizingen



DE ZAAK TEGEN DEN OSSCHEN
INDUSTRIEEL.

2 Jaren gevangenisstraf met aftrek
voorarrest.

De rechtbank te 's-Herfogenbosch heeft he-
denmorgen uitspraak gedaan in de zaak tegen
den Ossehen industrieel M. v. Z., die op 9 Juni
terecht heeft gestaan als verdacht zich aan
eenige zedenmisdrijven te hebben schuldig ge-
maakt.

De officier van justitie heeft tegen van Z. drie
jaren. gevangenisstraf geêischt,
De rechtbank veroordeelde v, Z. tot 2 jaren

gevangenisstraf met aftrek van het voorarrest.______________ ~.__ I



,')Br~bantiaNostra'
in beslag genomen.

BELEEDIGENDE INHOUD VOOR DE
MARECHAUSSEE TE OSS.

BREDA, 23 Juni. I
I Op last van den officier van justitie te Breda
I,zijn gisteren te Tilburg in beslag genomen alle
nog aanwezige exemplaren van het tijdschrift
"Brabantia Nostra", wegenshoogste beleedigen_
den -inhoud 'voor de marechaussee te Oss.

De hoogst beleedigende inhoud ligt vervat in
een gedicht van Paul Vlemminx, getiteld: "De
goede stad Oss". .

-;,s."".~ _.,,- '....,-:.: ..' I
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OVERZICHT VAN DE WEEK.

Werkplaats voor jeugdige
werkloozen.

])e vorige week is in Den Bosch een congres
gehouden van de Nationale Katholieke Commis-
sie voor jeugdwerkloozenzorg, op welk congres
het \ zO,o belangrijke vraagstuk der jeugdwerk-
Iooshnir! van alle kanten is behandeld. Voor-
namelijk is de aandacht gewijd aan den arbeids-
dienst of werkplicht voor werkloczen van 18
oot 24 jaar.
Er waren voor- en tegenstanders van arbeids-

plicht, maar de meerderheid van !het cong-res
sprak zich uit voor arbeidsp I ic 'h t.
Een der conclusies van het congres vraagt de

verplichte tewerkstelling in werkkampen van
alle werklooze jonge manmen van den hierbo-
ven genoemden leeftijd. '
Dit is voorzeker een icrgr ijpend verlangen.

Maar de ernst van het vraagstuk eischt doortas-
ten,
Er is gevraagd, of verplichting moest worden

opgelegd. Het congres heeft ze bevestigend be-
antwoord.,
De feiten dwongen er toe. Op ruUerlei wijze

is de deelneming aan werkkampen, jeugdwerk-
verschaffing, centrale werkplaatsen, vakcursus-
sen enz. aanlokkelijk gemaakt.
. Nu heet men van 6 gemeenten in het land, n.l,
Breda met omgeving, Nijmegen, Dordrecht, Lei-
den, Maastricht en Zutphen, gegevens omtrent
het deelnemen van jongens tot den 21-jarigen
leeftijd aan het werk, dat de overheid, rijk en
gemeente, met de particuliere vereendgingen on-
derneemt voor de jonge werkloozen.
Die deelneming was in die gemeenten 16 pct.

f\'an het totaal der jonge werikloozen; een poever
:getal.
• Men weet, hoe !hei: gaat met den aandrang,
door ieugdleiders, geestelijken en anderen op
de jongens uitgeoefend. Zij vinden hier en daar
een gretig 0'01', op anderen moet een zachte of
meer harde drang worden uitgeoefend. Maar
velen weigeren.
Onwil om de handen uit .de mouwen te steken,

kan bij slechts weinigen worden verondersteld,
In de kringen, die het aangaat, is het dikwijls de
moeite, om te scheiden nU het geûn 'en met mil-
lieu, het gaan in den vreemde.

Ook van de zijde der ouders wordt menigmaal
bezwaar glemaakt. Dit is te eerbiedigen, wan-
neer de bezwaren het heil van den jongen be-
treft, wanneer wantrouwen in het toezicht op
de [ongens in het kamp of vrees voor wange-
drag, wanneer het ouderlijk oog niet lay gel' op
hem rust, de ouders weigerachtig maakf,

Maar zulke bezwaren der ouders z'ijn te ou-
dervangen. Wanneer de katholieke jeugdleiders,
priesters en hoogstaande leeken, den eiseh stel-
len van verplichte tewerkstelling, dan spreekt
bet vanzelf, dat zij '~_geliiikertijd waarborgen
eisahen voor de godsdienstige en geestehjke
verzorging der jongens, welke zij den arbeids-
plicht opgelegd wensc:hen te zien.

Daarenboven kan er op worden Igerekend, dat
de leiders van de kampen, waar de jongens gaan
werken, met de uiterste zorg 'zullen worden
uitgekozen,
, Natuurlijk, - dit is een zeer voorname eisch
voor den katholiek, - zullen kathelieken uit-
sluitend maar werkkampen worden gezonden,
Waar de, Ielding uit katholieken bestaat. Het is
niet de bedoeling ons af te scheiden van alle
anderen, maar waar deze karnpen e'en opvoed-
kU'1dig middel zijn, moet de katholieke opvoe-
ding geheel tot haar recht kunnen komen.
Op dit punt 'zijn we trouwens volkomen ge-

rust, schrijftt de Roermondsche N. K., omdat ook
de 'regC'erin~ werkkampen verlangt OP confes-
sioneelen grondslag. Zoo alleen kan de opvoe-
ding tot haae recht komen.
'Vaar die animo voor vrijwilll'gen arbeid 'in de

geslic'hte weri]ûmmpen derhalve niet zoo g,root
blijkt, dat de jon.gens, die er met de meeste
vrucht werkzaam kunnen zijn, er komen,

, spreekt het vanzelf, dat een ander middel te
baat moet worden genomen 'Om het doel te
bereiken. Dat middel is de werkplicht, om liefde
en eerbied voor den arbeid aan te kweeken. om
den gemeenschapszin bij de jeugd te ontwikke-
len en om haar geestelijke en Iichamelijke vor-
ming te geven.
Wanneer 'wij in ons land spreken over zulk

een arbeidsdienst, wordt Iets anders bedoeld als
dit uit het Duifsch vertaalde woord in het land
van zijn oorsprong aangeeft. Daar is ,.A:rbeit&-
dienst" meer algemeen, dus niet voor de jeugd
alleen, de mannen worden in uniform .gestoken,
de Ielding is militairement, maar vooral: de Op"
voeding is er anders, geschiedt over de geheele
linie in nationaal socialistischen geest. Zij wil
den mensch miet slechts eerbied en Iiefde voor
den arbeid bijbrengen, maar eischt ook volko-
men zijn geest en wil 0iP. om hem te maken tot
een werktuig der partij en van den eveneens
aan de partij ondergeschikten staat,

De werkloosheid eischt ingrijpende daden,
waals wij zeiden. In het groote belang van de
slachtoffers. Het, aantal jeugdige mannelijke
werkloczen bedraagt in onseland veel meer d~n
honderd duizend. De heer A. C. de Bruyn, een
der prae-advisceurs van bovengenoemd COCl-
gres, berekent dat aantal ~elfs op ongeveer
16{).OÛO.Het spreekt vanzelf, dat zulk een groot
aantal jongelui Invloed uitoefent op de toekomst
van 'Ons land, niet het minst in godsdienstigen
en cultureelen zin.
Wanneer door de opgelegde verpliehtilll,g de

legenstaJ:1.d zal zijn overwonnen om zich maar
een werkkamp !te begeven, zullen ook 'zij den
weldadigen invloed daarvan ondergaan, die an-
deren er hebben ondervonden.
Hier WOI'd- de tijd van voorbereiding niet te

fang genomen. Er dient mel spoed gehandeld
Uiterlijk :im het volgende voorjaar moet de Te-
geling in werkéng kunnen treden. Natuurlijk zal
zij een Nederlandschen geest moeten ademen,
niet' de straffe militaristische van elders. Nie-
mand make zich daarover ongerust, De regeling
welke tot stand komt, zalongetwijfeld strekken
Om in den jongen werklooze levenslust en le-
vensvreugde te behouden en hem de weldaad
te geven, die de tijdsomstandigheden hem 'Ont-
houden, het d~elijlksch werk voor het dage-
Ujksch !brood.

Ächteruitstelling van katholieken
in Engeland.

De ;bUna dictatoriaal regeerende directeur-ge-
neraal der B.B.C. (Britsehe Radio Omroep) Sir
John Reith" heeft als zoodanig ontslag genomen,
om in het vervolg den scepter te voeren over de
.,Imperial Airways", de se~~-officiee.Je Engel-
sehe Luchtvaart-Maatschappii.
, 'Dit ver-trek van Sir John. Reith is voor ons
!Nederlanders in zooverre belangrijk dat nu
wel vast staat dat onder de energieke lelding van
den ouden B.B.C.-directeur de Imperial Airways
een goede toekomst tegemoet gaat, en dat de
concur-rentie voor de K.LiM. zeker heviger eal
worden. Voor ons Katholieken hemt deze be-
noeming om heel andere redenen een interes-
sante zijde. Toen Sir John. Reith. aftrad, kwam
natuurlijk direct de vraag naar voren wie zijn
plaats bij de B.B.C. zou innemen. Aller oogen
richten zich onmiddellijk op Sir John. Reith's
populaire en kundige plaatsvervanger Mr. Cecil
Graves. Mr. Graves heeft zes jaar lang het on-
der directeurschap tot, groote tevredenheid
waargenomen en in breeden krmg nam men ook
aan, dat hij de aangewezen opvolger zou zijn.
Dat dit echter niet zoo gemakkelijk ging als

, oorspronkelijk werd aan aangenomen, bleek pas
toen bekend werd dat Mr. Cecil Graves ...• Ka-
Iholiek was. Alhoewel geen wet of regel de be-
noeming van een Katholiek als directeur 'V18nde

B.B.C. verbiedt, voelt men toch In groeten kring, jaar meer ui,tgegev,én voor sociale doeleinden,
dat de geloofsovertuiging van Mr. Graves de Spreker hoopte, dat deze Ielten den buiten-
oorzaak zal zijn dat hij in Portland Place den landsohen vredesverstoorders bekend zullen
scepter niet zal voeren. De antikatholieken, worden om hun te beduiden, dat Groot-Brittan-
waar Engeland ondanks alles zoo rijk aan is, nië onuitputtelijke f'inancieele., materiecle en
zijn direct in het harnas. gesprongen toen ze geestelijke hulpbronnen heeft, welke het land
bemerkten dat er kans bestond, dat er een ka- in staat stellen het 'hoofd te hieden aan om het
tholiek benoemd zou worden. Dat deze groep even welke situatie.
reeds onmiddellijk succes had met haar actie IIIk hoor vaak zeggen", aldus He,li~ha, "da,t
moge blijken uit het feit dat niemand ruinder WIJ geen kanonnen en slechts een klein aantal
dan sir John Reith zelf" openlijk verklaard .IdateIl I:~bben, ..om tegenstand ..te bieden aan
beeft, dat het buiäengewoon onwaarschijnlijk is een mogelijken vijand .. Welnu; Wl.]ftle1bben!haus
_ met andere woor-den onmogelijk _ dat een ~81.000~llanSc.~l,~ppen111 de landweer tegenover
Katholiek de functie zou krijgen. 130.000In 193'6.
De Angficaansche Aartsbisschop van Canter-

bury en de Bisschop van York hebben te 'ken-
nen gegeven, dat zij de ontwikkeling der dingen
met belangstelllng volgen en dat zij een benoe-
ming die in strijd is met de belangen van de
Engelsoho staatskerk ten sterkste zullen bestr ij-
den. Dat wil dus in werkelijkheid zeggen: "We
zulen er' ons niet mee bemoeien, maar waag het
niet een Katholiek te benoemen, want dan zult
ge van ons hoeren."
Het B.B.C.-Ibestuur dat in eerste instantie ver-

antwoordelijk is voor de benoeming van den
Dir-ecteur heeft te kennen ~egev'en, dat zij zich
door geen politieke noch godsdienstige bijbedoe-
lingen zal laten leiden. Dat men desondanks op
hei oogenblik weinig rekening houdt met de
mogelijkheid dat Mr. Graves 'gekozen zou wor-
den, blijkt uit het feit, dat hij op het lijstje der
candidaten ten eenemuale onfbreekt,
De pas benoemde gouverneur Sir Stephan

Tallents, een zeer knap man overigens, schijnt
op -het oogenblik de beste papieren te hebben.
In protestantsche kringen schijnt men wel

zeer geschrokken te zijn, toen bleek, dat de
mogelijkheid bestond, dat een katholiek deze
betrekking zou krijgen, want op het congr-es
der Zuidelijke afdeeling der Engelsche Baptis-
ten vormde dit plan een belangrijk oeiderwerp
bij de debatten.
Ben spreker, Rev. Hunter, ging zelfs zoover.

dat hij verklaarde, dat de katholieke invloed o.p
de B.B.C. de laatste jaren buitengewoon was
toegenomen en dat hij vreesde, dat het vertrek
van Sir John Reith er toe zou leiden, dat de
katholieken in de B.B.C. zouden gaan domineee,
reu. Andere sprekers gaven uiting aan dezelfde
gevoelens en de vergadering nam een resolutie
aan waarin zij het .bestuur opdroeg alle maat-
regelen te nemen, die noodig 'Zijn Om aan de
"verro'Omsching" van de B.B.C. paal en perk te
stellen.

Onnoodlg te zeggen, dat deze meren spoken
zien, want er zal nog heel wat moeten gebeu-
ren voor de katholieken im werkelijkheid de
B.B.C. zouden gaan beïnvloeden. Deze houding
en protest-actie geven echter een goed beeld
van de "veI'draagzaamheid" die een groot ge-
deelte van de Engelsene staatskerk tem opzichte
van' zijn katholieke Iandgenooten koestert.

Engeland en Spanje.
In ~let Engelsche Lagerhuis heeft de minister-

president Chamberlain zijn scherpste -afkeuring
uitgesproken over de bombardementen in
Spanje en de aanvallen op Britsche schepen.
Hij gaf als zijn meening te kennen, dat ieder-

een in het Lagerhuis het wel eens zou zijn met
de opmerkingen, gemaakt door Noel Baker (La-
bour) over de verschrikkingen van den moder-
nen oorlog tengevolge van luchtbombardemen-
ten. Indien deze tooneelen.niet zoo ver van ons
verwijderd waren, aldus Chamberlain, zouden
gevoelens van medelijden, verschrikking en ver-
ontwaardiging, welke gewekt worden bij een
persoonlijke waarneming dezer gebeurtenissen,
het Britsche volk kunnen brengen tot gedragin-
gen, welke het tot nu toe nimmer onder oogen
heeft gezien.
De Brîtsche regeering bestudeert thans den

toestand nauwkeurig, om te trachten een uit-
voeroaar 'Plan' 0'P te ~tel\en., da\. ".'",d,,,,,,,,\.ec"'d,,~
zou kunnen worden voorgelegd en door hen
aanvaard zou kunnen worden, of eventueel ge-
wijzigd.
Er zijn drie regels in de internationale wet-

geving, die van toepassing zijn op de oorlog-
voering in de lucht,
Op de eerste' plaats is het in strijd met de _in-

ternationale wetten 'hurgers te bomhardeeren
of weloverwogen aanvallen te doen op een bur-
gerbevolking. ,

Op de tweede plaats moet het doelwit een
wettig militair doel zijn, dat als zoodanig te
identificeeren is. ,
Op de derde plaats moet 'er op redelijke wijze

rekening mede worden gehouden, dat hij aan-
vallen op militaire doelen- voorkomen wordt, dat
in de buurt wonende burgers 'Op zorgelooze
wijze worden gebombardeerd,

Laaf mij direct zeggen, dat wij niet streng
genoeg iedere verklaring van wien dan ook
kunnen veroordeelen, dat het een onderdeel
van een weloverwogen politiek zou zijn, dat
geprobeerd wordt een 'Oorlog te winnen door
de burgerbevolking te trachten te demoralisee-
ren door luchtbombardementen.

Dit :is volkomen in strijd met de internatio-
nale wetten en Chamberlain zou hieraan willen
toevoegen, dat naar zijn meehing een 'dergelijke
politiek, indien zij wordt gevolgd, een verkeer-
de politiek is van het standpunt van hen, die
deze aanvaarden, omdat, aldus vervolgde Cham-
berlain, "ik niet geloof dat weloverwogen aan-
vallen op de burgerbevolking ooit de overwin-
ning zullen brengen aan hen, die dat doen.
Wij handhaven nog steeds de politiek van

Eden inzake optreden in volle zee, 'wanneer
Britscha schepen worden aangevallen, maar
wij kunnen ons niet verplichten om bij ieder
geval een Britsch oorlogsschip binnen hel be-
reik te hebben.

Voor' zoover ik weet, aldus vervolgde Cham-
berlain, is er geen grond voor de veronderstel-
ling, dat, deze schepen wapens of munitie ver-
voerden.
Wij staan noch aan Franco, noch aan iemand

anders het recht toe onze schepen aan te val-
len. Wij moeten evenwel toegeven, dat wij op
het oogenhlik geen uitvoerbaar middel zien om
deze aanvallen te voorkomen zonder een poli-
tiek te aanvaarden, welke geheel verschilt van
de Britsche politiek. .
Chamberlain zeide te vreezen, dart terwijl de

oorlog voortduurt, verwacht moet worden, dat
deze incidenten en' verschr-ikkingen, waartegen
geprotesteerd is, zich zullen herhalen.

Een bevredigende oplossing van de Spaarische
kwestie zou zijn- een beëindiging van den oor-
log, welke onmiddellijk een einde aan al deze
moeilijkheden zou maken.
In antwoord op een desbetreffende vraag zei-

de Chamberlain, dat er een aantal gevallen was,
waarin het de regeering voorkwam, dat de
aanval op Britsche schepen weloverwogen' was.
Nog gisteren was in deze aangelegenheid een
nota aan Franco gezonden.
Wij geven Franco niet het recht Britsche

schepen met opzet of bij ongeluk te bomhar-
doeren. Indien wij geen strenger maatregelen
nemen dan protesten, dan is dat, omdat wij een
groote verantwoordelijkheid hebben en omdat
wij de niet inmenging van het allergrootste be-
lang achten.

Op de jaarvergadering van den raad der na-
tionale liberale partij in Engeland 'heeft mi-
nister van oorlog Hare Belisha het woord ge-
voerd. Hij zeide: "Wij hebben op het gebied
der herbewapening wonderen verricht en het
land is thans gereed zich te verdedigen."
Hij voegde hieraan toe: "Wij hebben aan !her-

'bew~'Pening een bedrag uitgegeven, dat thans
een midlioen pond sterling per dag benadert
en iheIDibendesondanks vijftig miH100n meen
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De positie der Nationale Kerk in
Tsjecho-Slowakije.

vrijheid verkreeg, leek buitengewoon RUnstig
voor een Nationale Kerk die geheel "os van
Rome" zou komen te staan. De pries ers in
Tsjecho-Slowakije die reeds lang van h "jukU
van Rome bevrijd wilden worden, waren van
oordeel, dat, wanneer het streven naar vrijheid
ook op kerkelijk gebied, op de juiste rnanier
werd geleid, beslist bij de breede ma 'sa des
volks succes zou worden geoogst. Zou b.v. het
gebruik van de Tsjechische taal bij de kerke-
lije diensten niet machtig veel bijdragen om hot
nationale gevoel van het volk te streelc(l'? Zou
op die wijze niet een invloedr-ijke nationale kerk
ontstaan, die zeer veel zou kunnen bij'([ragen 0111
de eenheid van het volk te versterken?
Oorspronkelijk lag het in de bedoeling van de

priesters die in Smichoff saruenkwamcn om
weliswaar "los van Home" doch voor hel overi-
ge een "Katholieke Kerk voor TsjecllO·Slowa-
kije" te behouden, door de voornaamste punten
betreffende geloefs- en zedenleer over ~e ne-
men. De Ielder der beweging was een p'lester,
Farsky genaamd, die later 'een Handboek der
Godsdienstleer. een Tsjechische Cateclüsmus
schreef. In het eerse jaar nadat deze nieuwe
kerk was gesticht, was de toevloed vanjrieuwe
leden - dank zij de geweldige pl'Opaganda-ap-
paraten, die de leiders ter beschikking adden
- zóó groot dat men weldra meerdan een half
millioen volgelingen kon' regisn-eer en. De bewe-
ging 'belde haar aanhangers speciaal in die stre-
ken waar de Vl'ijdenikersbeweging slteeds een
sterken invloed had kunnen uitoefenen. H t Par-
lement in Praag zorgde dat de afvallige pries-
ers van den staat een salaris ontvingen, terwijl
hen tevens tal van kerkelijke gebouwen Ier be-
schikking werden gesteld voor het uitoefenen
van den Tsjechischen eeredlenst. Teneinde den
overgang naar de nieuwe nationale ke k zoo
gemakkelijk mogelijk te maken behoefden de le-
den der Tsjechische Kerk geen kerkelijke belas-
ting tie betal-en.
In 1921 hedroeg het a:antal leden dez I' Na-

tionale Kerk 525.000, waarvan 440.000 in Bohe-
men: later bleek bij de volkstelling dat dit aan-
tal was gesteg,en tot 900.000, waarvan meer dan
600.000 in Bohemen, waaronder 700 Duitsehers
en 800 Russen, Op het eerste gezichrl: lijkt dit
cijfer heel hoog, maar de beweging had daar-
mee ook ineens haar hoogtepunt berei:kt. Voüral
sedert den dood van den Ielder Fur-sky, di~ over
een uitstekend organisatietalent hesc:hi'klte, is

het steeds meer in dalende lijn gegaan.
Farsky had het land in vier bisdommen inge-

deeld: de bisschoppen zouden door het volk
zelf worden gekozen. Ondanks de herhaalde po-
gingen die bij de Anglicanen en Oud-Katholie-
ken werden aangewend wilde niemand aan deze
"uitverkorenen des volks" de Bissoh.opsw~ding
toedienen, Tenslotte zou men met de Servische
Orthodoxe Kerk tot een accoord zijn gekomen
en werd ook de eerste Tsjechische Bisschop ge-
consacreerd doch toen de Serviërs dell eisch
stelden dat ~de Tsjechische Kerk als een filiaal
van de Servisch Orthodoxe Kerk beschouwd
moest worden, ontstond onmiddellijk weer. een
nieuw schisma en daarmee was het begin van
het einde ingeluid. Zij nog vermeld d'at het' voor-
naamste bisdom in West Bohemen is gelegen en
dat de eenige bisschop de Patriarch in Praag
resideert.
Ook hier werd weer opnieuw de oude onder-

vinding bevestigd, dat zoodra de afscheiding
van de oude Moederkerk is voltrokken, het leer-
gezag verdwenen is en de eenheid des geloefs
verloren gaat. De opvattingen ave'!' Christus lie-
pen weldra ontzaggelijk ver uiteen. De Hervor-
mer van Bohemen Jan Hus kwam meer in het
middelpunt der belangstelling te staan, als Tsie-
ohische held en martelaar, maar daarmee was
de verwarring in de geesten der eenvoudige
menschen nog grooter geworden. De Tsjechi-
sche Kerk werd langzamerhand totaal ,,'Ver-
leekt" en zoo vrijzinnig in haar leer 'en gClbf\ui-
ken, dat er van geen ,;katholieke Kerk - los
van Rome" meer kan gesproken worden.
Op het platteland zijn de meeste Tsjechen

trouw gebleven aam de Katholieke Kerk, die
weer tot een krachtig nieuw leven ontwaakt
is. Vele lauwe katholieken kwamen IDt bezin-
ning en keerden terug tot de praktische beleving
van bet Christendom. Het dreigend bolsjewis-
tisch gevaar dat in de Tsjechische Kerk geen
weerstand ontmoette, dwong de katholieken om
pa'!'tij te kiezen. Zoo staat de Katholieke Kerk
in Tsjecho-Slowakijc, waarbij nog altijd 60 pro-
cent van het Tsjechische 'Volk is aangesloten,
voor een zware taak,
Gelukkig dat velen die afgedwaald waren en

in hun overdreven nationalisme hun heil Ïl.'1 de
Tsjechische kerk hadden gezocht, thans weer
terugkeeren tot de oude Moederkerk, waar ze
eindelijk rust vinden voor hun moegestreden
zielen.

Û1~g'eveer 20 jaar geleden werd de Nationale
Kerk van Tsjecho-Slowakije uit den storm van
revoluties, die toen over Europa' kwamen, in
,praag, in .het hart van Europa, geboren. De
periode die sindsdien verloopen is, geeft OilS

weleen juist beeld van de positie der Nationale
~eI'k; met het oog op de' gespannen verhou-
dingen in Tsjecho-Slowakije is dit probleem
():lgetwijfeld in hooge mate ,actueel.
Men schreef Ja:nuari 1920 toen in Smichoff', een

iladje ten weston "an Praag gelegen de z.g,
e_Clubvan Tsjechische Katholieke Hervormde
rriesters" hijeenkwam om een nieuwe "Ts,Ï<e-
ehisch Slowakische 'Kerk" te stichten. Dit be-
sluit werd genomen met 140 tegen 66 stemmen.
)leeds wekelven maanden tevoren had men ge-
tracht onderhandelingen te voeren met het Va-
ticaan, waarbij men van den H. Vader geëischt
had dat Z. H. speciaal o.p twee punten belang-
rÜke concessies zou doen. Vooreerst zou het
celibaat dell' priesters moeten worden opgehe-
ven en zou als liturgische taal in plaats van het
Latijn het Tsjechisch worden ingevoerd. Op
geen van beide punten wilde Rome van eenig
wijken weten. .Ongeveer 8 dagen nadat de nieu-
we Naionale Kerk van Tsjecho-Slowakije was
gesticht, verscheen er een buitengewoon Pause-
\Iijk Decreet waarbij op besliste wijze en open-
lijk de nieuwe lkerk veroordeeld werd.
De' onrustige periode van den na-oorlogschen

tijd toen zoovele oude, eerbiedwaardige begrip-
pen werden weggevaagd en het volk van Tsj.e-
eho-Slowakiie plotseling zijn lang verhoopte

De.·zaak OSS eede Kamer.in de
Het enquête-voorstel verworpen.

De enquête-commissle die den minister niet
kan hooren kan geen volledig onderzoek instel-
len. Een nota van den minister komt in handen
eener commissie die nadere inlichtingen kan
vragen. Ze komt met het rapport der commissie
in de Kamer en dan kan de minister aan het
debat deelnemen. Dan kan altijd nog een nieuwe
interpellatie of enquête volgen. Spreker zal geen
voorstel tot schorsing van het debat doen. Doch
mocht men hiertoe overgaan, dan kan de stem-
ming over hel voorstel-Wendelaar tot na de
behandeling eener nota worden gehouden.

Voorkeur voor een nota van
den Minister.

tie !heer Alb a r d a (S.D.) zegt, dat hjj velen
de vrees bestaat, dat de beginselen V'aJ:1.een
rechtsstaat niet in alle opzichten zijn hoog ge·
houden. Het Onbevredigend resultaat der inter ..
pella tie is, dart de antwoorden van den ministen
niet onmiddellijk werden geanalyseerd.

Nieuwe opheldering is noodig. Het is maar:
de vraag, hoe. Minachting moet men hebben
voor zekere agitatie: anti-papisme is even ver ..
achtelijk als anti-semitisme. Er mag echter in
onzen rechtstaat geen reden voor onzekerheid
bestaan.

Motie-Albarda-Oud (nota van den minister)
aangenomen.

De Tweede' Kamer h€eft Dinsdag en Woens-
dag in openbare behandeling genomen het voor-
stel-Wendelaar (Iib.) tot het houden van een
enquête omtrent de opdracht van den minister
'van Justitie tot onthouding van opsporingson-
derzoek door de marechausseesbrtgade te Oss.
Men kent de voorgeschiedenis:
Op 7 April hield de peer Drop (S.D.A.P.) e~n

WJJerpeII.atie in de 'K'Ill1er over deze kwestie,
",aarD\! de minister vam Justitie 'lie heer GÓ'se-
ling antwoordde tot tevredenheid van bijna de
geheele Kamer. .
Toen kwam er van links en vooral van na-

tionaal-socialtstische zijde een perscampagne te-
gen minister Geseling los, Men was niet Ianger
tevreden over het antwoord van den minister.
Toen kwam op 25 April de heer Wendelaar

met het voorstel een, parlementaire enquête
over de zaak Oss te houden.
De Kamer !Iu'acht over het voorstel op 9 Juni

haar voorloopig verslag .uit, waarop 14 Juni de
Memorie van Antwoord van den heer Wende-
laar volgde, Daarin deelde deze mede nit de
enquête .alle onderzoek naar het ministerieel
beleid te willen uitschakelen en haar slechts te
willen bezigen om de toedracht der feiten te
onderzoeken, welke tot het ministerieele optre-
den aanleiding gaven, alsmede in het !bijzonder
na te gaan "de politieele doestanden te Oss en
wat daarmede in verband staat".
In de zittingvan Dinsdag en Woensdag werd

dit voorstel in de Kamer 'lheha!:1deld. De behan-
deling geschiedde zakelijk, met uitzondering van
den N.S.B.-er Rost van Tonnimgen ·en den be-
kenden anti-papistischcn "dominee Kersten.
De heer Rost, die de eerste spreker was Dins-

dagmiddag, maakte het 'zoo bont, dat de voor-
zitter mr, Van Schaik, hem eerrige malen waar-
sCJhu~de, maar, gedekt door zijn parlementaire
onschendbaarheid, raasde hij voort. Zijn col-
lega's in den Duitsehen Rijksdag krijgen daar-
voor geen kans, die mogen alleen Heil! roepe,n.
Iatusschen -werd het zoo bar, dat de, vooreit-

ter den heer Rost het woord ontnam en hem
voor één dag het recht ontzegde, de veogadering
der Kamer ibij de wonen.
Een deel der Kamer applaudisseerde bij de

beslissing van den voorzitter.
De heer Rost verliet daarop de zaal, den voor-

zîtter toeroepende "dat zijn inquisitie-metho-
den".
De vergadering werd daatna 10 minuten ge--

schorst. ' "-

lYe enquête een ongerijmdheid.

beschouwen. De enquête is hier niet op
haar plaats. Spreker gaat de gevallen a.
waaromtrent enquêtes werden aangevra d.
Het lange vacuum is op zichzelf geen e-

zwaar tegen een nieuwe enquête.

Spreker h~spl'eekt de slaatsrech.felijke vol-men
"an enquêtes. Hier is een enquête, bed ......IÀ' oU);
de luistheid van het regeel'ingsbele1d te t0l11sen.
Alvorens tot zulk soort enquête te besluiten,
moet blijken dat ze noodig is doch in een eval
als dit is een weg mogelijk, zooals hier~ ..na
dagelijks wordt gevolgd, o.m. door begroe ngs-
debat en door gebruik making van het echt
van interpellatie. In andere landen kan ve on-
recht gebeuren vooral als daar geen' vrije ers
boven staat, Waarom is de gewone weg, a hier
licht te verschaffen, een andere? In den" acht
van Staal" b.v. werd de minister aan een C oss-
examination in den derden graad onderworpen,
Ter staving van zijn meening beroept spreker
zich o.m. op prof. Buys. Bovendien beschikt de
regeerîng beter over de gegevens dan het pu-
bliek ook bij onderzoek. Een door de regeering
gegeven opheldering kan de Kamer niet bevre-
digen, dan kan zij dit in een motie uitspreken,
zooals ook wel is voorgekomen. Gewoonlijk
echter verwierp de Kamer zulk een 'motie van
wantrouwen.

Daarom betreurt spreker dat het enquête-
voorstel is uitgegaan van één persoon in plaats
van verschillende fracties. De heer Wendelaar
heeft zich van een pogen tot samenwerking o~t-
houden. Zelfs is een aansporing daartoe gestuit,
Spreker betreurt dit. Toen de heer Rost vail
Tonningen een nienwe interpellatie aanvroeg
op 26 April, heeft niemand - ook de heer Wen-
delaar niet -_ het bezwaar opgeworpen dat het
een tweede interpellatie zou zijn.

Spreker acht het niet juist dat de minister
buiten de enquête blijft. Daarom geeft spre-
ker de voorkeur aan een nota van den n1Ï-
nister,

Er is over de marechaussee te Oss-een inter-
pellatie gehouden. Terecht of ten, onrechte
toonde de 'Kamer zich bevredigd. De minister
is .toen op geen vraag het, antwoord schuldig
gebleven.
De Kamer moet het gesprek met den minister

voortzetten, alvorens zich tot het pub lick te
wenden.

Bij den heer Kersten 'geen.
anti-papisme? •• ..,.

De heer K ers if en (staatk, geref.) is cell
voorstander eener enquête, ter wille van een
volkomen onpartijdig onderzoek. Het antwoord
van den minister bij de interpellatie heeft spr.
nooit bevredigd. Maar spr. stond vrijweJ. alleen
in de Kamer. Een verwijt van anti-papisme aan
zijn adres wijst spr. af (gelach). Het wapen
der marechaussee heeft recht op rechtvaardi-
ging, en inzonderheid de brigade te Oss welke
werk verrichtte, waartegen de gemeentepolitie
ie Oss onmachtig stond. Het is treurig dat het
zoolang moest duren, eer tegen de misstanden
werd opgetreden. Spr. wenseht eerherstel voor
de brigade der Kon. Marechaussee te Oss, die
zoo goed is opgetreden tegen Toon de Soep e.d.,
ook nu er R. Katholieke priesters bij betrokken
zijn. Er is het noodige licht ten opzichte vars
het toepassen van canoniek recht niet verkre-
gen. Noch de protestantsche minister van De-
fensie, noch de katholieke minister van iustitie
heeft het noodige licht doer. schijnen. Toclr
moet di,t)geschieden in het landsbelang, terwille
van ons geuzen volk ( ?) en 't Nederlandscha
recht.
Wat 'gebeurd is, is duidelijk van roomsch stand

punt, in het stelsel van roomsche kerkregee-
ring. Maar als het Nederlandsche recht niet
onvoorwaardelijk geldt, is de rechtszekerheid
althans voor het protestantsche deel van ons
volk ondergraven. Wachtmeester De Gier was
standvastig en heeft niemand ontzien; dat moet
duidelijk blijken. De aandacht mag niet van
het gepleegde' onrecht worden afgeleid. Tegen
zijdelingsche pogingen om de marechaussee in
een minder gunstig licht te stellen, moet voorts
worden opgekomen. De minister heeft hoven-
dien in de Kamer geen volkomen [uisten indruk
gegeven.
Spr. verdedigt in deze de beginselen der her-

vorming tegenover "utramontane" overheer-
sching, Spr. is vóór een enquete, al hangt veel
af van de samenstelling der commissie,
En dan durft dominee Kersten nog te bewe-

ren, dat IIJjjgeen anti-papist is I••••

Op dit moment is daarom een enquête een
ongerijmdheid. Eerst roepe men den minister
opnieuw ter verantwoording, alvorens zich acll-
ter diens rug om tot anderen te wenden. Spr. is
van oordeel dat een nieuwe interpellatie be-
hoort te volgen, en liefst terstond. De voorstel-
ler der 'enquête zou daart~ het initiatief kun-
nen nemen.
Spr. hoopt dat de voorsteller zij~ meaning zal

herzien.
Ook zou een nota van den minister op ver-

zoek der .Kamer kunnen dienen, met als gevolg
een uitvoerig debat in de Kamer. Dit heeft het
nadeel, dat de Kamer zie zaak niet meer voo I'
het reces kan behandelen. Daarom 'geeft spr.

Na tien minuten wordt -de vergadering te 1.35 -de voorkeur aan een nieuwe interpellatie.
uur heropend. ' " Tegen een enquête heeft spr. dus wel prin-

cipieel bezwaar.
De heer D e G e-e r (C.H.), zal het voor- Geen dag Ianger dan noodig is, dure echter

stel niet. .politiek doch volkomen zakelijk de al dan niet gerechtvaardigde twijfel· voort,

De heer Van M a a l' s eve e n (R.K.) zeg~
dat het antwoord van den minister bij de inter ..
pellatie van den heer Drop duidelijk is geweest.
De heer Rost van Tonningen stelt in den mi-
nister geen vertrouwen, de heer Wendelaar wel,
doch wil mee r inlichtingen. Nu zou de eerste
een interpellatie willen, terwijl de tweede een

De enquêtte niet het geëigerUle
middel.

De uiiioclü der Spaansche vluchtelingen. - Bijna twaalfduizend nluclitelin-
gen ,passee.rden in-;.de..nfgeloopen daqen. de Fransche grens te Arreall. Een

- kijkje bij heLgrensstatio~



2
----------------------------------~------~----------------~------------------------------------------------.-

DE STAD OSS
enquele voorstelt. De houding van den heer
Wendelaar is volgens spr. niet juist. Spr. acht
hel bevreemdend dat de heer Wendelaar ver-
band legde lusschen de kabinetsformalie en de
cuquetc,

Meer licht kan gcwcnscht zijn; het gaat
alleen om dcn modus quo. Is hiertoe een en-
quete vereischt ? Spr. ziet het niet. De roep om
rccht heeft zich reeds geconcretiseerd door een
beroep der ambtenaren ten deze op het ambte-
narengerecht. Al de quaestles komen daarbij ter
sprake. Het vertrouwen in den rechtsstaat kan
dus niet geschokt zijn. Een enquete over
dezelfde zaak is niet alleen overbodig, doch
schadelijk. Het algemeen belang is betrokken bij
de vraag of het gerechtelijk onderzoek tegen
bepaalde personen gestuit is. Zeker, doch het is
reeds gebleken, dat er geen strafbaar feit was
gepleegd.
De verdachtmakingen, waaraan het Nationaal

Dagblad zich schuldig gemaakt heeft, hebben
geen enkelen grond. Daarmee is dit uit.

Er is helaas kunstmatig een sfeer van wan-
.trouwon in het leven geroepen, Nu kan het par-
lement recht hebhen op nadere inlichtingen.

Maar een enquête is daartoe niet het geêigen-
de middel. De Kamer kan andere wegen volgen.

De heer Wendelaar voert aan, dat de minister
geen nadere 'mededeelingen zal kunmin doen.
Doch de minister heeft bij de interpellatie ver-
klaard, zich zeer te beperken. Er is dus geen
bezwaar tegen een nieuwe interpellatie, en te-
gen het stellen van nieuwe vragen. Door gerucht
en sensatie mag men zich niet laten dringen op
ongewone wegen. De minister heeft in zake de
hr igade-Oss zijn plicht gedaan. De Kamer moet
dit ook doen. De Kamer moet de enquête afwij-
zen.

De heer' Van Houten voor een
'enquête.

De heer Van Hou ten (Chr. Dem.) vraagt
zich af, waarom de minister zoo overhaast en
drastisch ingegrepen heeft. Moest de politie de
les krijgen: handen af van geestelijken '? het ge-
beurt wel meer, dat de politie ontactisch op-
-treedt tegen verdachten. Spr. noemt een geval
van dien aard. Als de minister wil ingaan tegen
verkeerd optreden der marechaussee, dan had
hij dat wel honderd keer-en eerder kunnen doen.
'Waarom juist te Oss'? Waarom zoo overhaast
en zoo drastisch?
Het blijkt dat volgens kanonnick recht een

,geestelijke verlof noodig heeft om als getuige op
te treden. Staat het Nederlandsch recht 'dan niet
op den voorgrond? Het privilegie del' geestelijk-
heid bestaat dus, ook al mocht het niet worden
toegepast. Het is dus een feit dat de goede naam
der geestelijkheid zooveel mogelijk moet worden
ontzien.

De kern der Ossche zaak is: Is hier een geval
aan de orde, dat het kerkelijk recht is gesteld
hoven het Nederlaudsche recht? daaruit ver-
klaart zich de onrust onder ons volk. De zaak-
Oss is geenszins - zooals het van R. K. zijde is
voorgesteld - een relletje. Evenmin is het de
bedoeling, den katholieken een hak te zetten.
Integendeel, men wil juist een uitgebreid on-
derzoek. Er is geen sprake van een ongemoti-
veerden aanval op den minister van Justitie,
ook niet romdat deze katholiek is.

Hoe het best licht te brengen in deze zaak?
Een tweede interpeilatle is geen deugdelijk mid-
del. Dit brengt ons weinig verder. Hetzelfde
onbehaaglijk gevoel als na de eerste maal zal
'Worden gewekt.

Den minister om een scbril.telilike nota re ve-r-
zoeken, en daarover te debatteeren om daarna
te beoordeelen of er' een enquete moet volgen '?
Dit is wel een goede methode, doch dan moet
ze spoedig worden toegepast, v 0 a r het zomer-
reces.

Een enquete echt-er is nog doeltreffender.
Mits de commis-sie zoo veelzijdig mogelijk worde
samengesteld. Zou de Kamer door het Amhle-
naren-gerecht en door de te voeren strafzaak
voldoende zijn ingelicht? Spr. betwijfelt het.
De Kamer moet het onderzoek zelve instelden.
Het volk moet kunnen vertrouwen op zij'n par-
~emel]t.· • ,

.De N. S. B. zal recht en waar-
heid brengen.

De Iheer de Mar c 'h ant e t d' A n s e m-
Ib0 u r,-g (N.S.B.) zegt, dat de heer Wendelaar
~n de iMemoi'ie van Antwoord den minister zoo-
veel plogelijk wil sparen. El' waren te Oss viel'
IgCovaUen, welke volgens. elken rechtgeaarden
Neèler1and-er vervolgd moeten worden, doch
niet vervolgd worden, waaronder twee tegen
~eestelijken. Spr. gaat deze vier gevallen na.

Spr. herinnert er aan, ('~Üde ,heer van Zw~-
nenberg bij zijn arrestatle tot de marechaussée
zeide: dat z-al, jelui berouwen. Hij wist dus al
precies, wat er volgen zou. Spr. zegt dat de mi-
nister ernstige aantijgirtgen lieeft gericht tot de
.;llJarechaussée te Oss, o.m. ten aanzien van hun
zwljgpficht, Daardoor heeft de minister een
weerloczen ambtenaar den mond gesnoerd. Men
beroept zich op anti-papisme, als men het ge-
beurde jegens twee geestelijken critiseert, maar
het is onjuist, de schandalen in het regiem der
R K. Staatspartij te willen verbergen,

Spr. zou wel eens willen weten of het weg-
vallen van bepaalde gedeelten uit het voor-loo-,
pig verslag al dan niet aan opzet is te wijten.
nat ware na het gebeurde met den heer Rost
van Tormingen wel interessant. E. goedè uit-
zonder-ingen daa.gelaten, schijnt men weg te Ia-
il.en, wat de regeering onaangenaam is.

Spr. wil eerherstel voor de brigade-Oss, dochmt. gebeurt niet door. het voorstel-Wendelaar.
Als het nattonaal-socialisme recht en. waarheid
zal hebben gebracht hier te lande, dan eerst zpl
het mogelijk zijn (vroolijkheid).

Een nadere nola aUl.td.e Kamer?

De heer 0 u d (V.D.) gaat, evenals de heer De
'Geer het staatsrechtelijke karakter van enquêtes
na. Voor een politieke enquête heeft men hier
te Jande nooit veel gevoeld. Spr. ontkent echter
jegens den heer De Geer, dat een enquête zich
richt tegen het beleid van een minister. Diens

. Inllchtingen kunnen onvoldoende zijn, doch bui-
-tcn diens schuld. Het feit der enquête is in zich-
zelf geen wantrouwen tegen den minister. Ziet
men het anders, dan ontneemt men feitelijk aan
het recht van enquête zijn reden van bestaan.
De enquête betreft niet in de eerste plaats het
beleid van den minister. Evenmin als dat het
geval is met een interpellatie, welke nog geen'
wantrouwen jegens een minister beteekent. Het
'gaat er om, licht te laten vallen op' hetgeen
Iicht behoeft. Het gebeurt dan ook hoogst zel-
den, dal een interpellatie wordt afgewezen, ook
al is men het er om zakelijke motieven niet me-
de eens. Het kan in hel belang van het parle-
mentaire stelsel zijn, toe te geven aan het ver-
Jangen oak eerier minderheld 0111 op zeker punt
meer licht te doen vallen. Dit beteekent geens-
zins een igcrlei wantrouwen in een minister.
Uitdrukkelijk zij dit geconstateerd, als spr. zou
stemmen voor het voorstel van den heer Wende-
laar.

Is er, om in zake Oss meer licht te verkrijgen,
een enquête noodig ? Van een tweede interpel-
Iatle verwacht spr. niet veel, ook al was de
eerste - de' heer Drop kon dit niet helpen -
niet voldoende voorbereid. Er moet meer licht
komen. Spr. kan zich voorstellen, dat de heer
Wendelaai- op een gegeven oogenblik geen be-
hoefte meer heeft aan een enquête. B.v. als de
minister een nadere nota. aan de Kamer zou
zenden.

-Spr. komt terug op
de uitlating van den
heer Schouten dat
door het voorstel an-
dere middelen om
Iicht te verschaffen,
zijn geblokkeerd. De heer Va 11 Hou ten. (Chr. Dern.) is va 1Doch dit geldt voor
alle middelen, ~!;n oordeel, dat een onderzoek buiten den minister

om de zekerste weg is. De minister toch kal
bovendien heeft drie onjuist worden ingelicht en de enquête-conl-
weken lang na de in- missie kan zelfstandig getuigen hooren. Wat d'e
terpellatie-Drop nie- houding der hoeren De' Geer en Schouten be-
mand iets gedaan. Lreft, men moge de trouw der bondgénoolen
Spr. steekt het volle mooi vinden, ze komt het belang des lands nid w
electrische licht op, ten goede en de minister komt er op hun wijze
en dan beklaagt een wel wat al te gemakkelijk af. Inmiddels is ee}1
ander zich, dat hij schriftelijke nota toch nog beter dan een tweé-

geen kaarsje mag ontsteken. de interpèllatié, Een enquête is echter bet aller-
.Men is het over het toe te passen middel niet beste, ,

eens geworden. Spr. begr ijptInmiddels de hou- De heer Kc r s ten (Staatk, Ger.) zegt dat
ding der .regeering niet. Als de minister van Jus- een nola niet tot het beoogde doel zal leiden.
titie hedenmiddag in de Kamer was gekomen en Het noodige licht zal niet opgaan, het zal alleen
had verklaard, niets liever te willen dan meer ontstoken WOMen door een enquête.
Iicht te verspreiden, dan ware de zaak veel een- Een onpartijdig onderzoek is slechts mogelijk h
voudiger geworden. Doch ook nu merkt spr. door een. enquête. Niet de politiek maar 't recht 4
nog op dat spr.'s voorstel niet tegen de regee- moet beslissen. De coalitiegenooten hebben eI-
ring is gericht. kander trouw gezworen. Spr. wil vóór de motie

Bovendien, de enquête-commissie zou tot zoo- sternmen alleen als ze de enquête niet doet uit-
danige conclusie kunnen Komen, dat ook de of afstellen. Het Nederlandsche recht mag niet
minister het er mede eens zou zijn. bij het canonieke .worden achtergesteld.

Spr. komt op tegen de meaning der N. S. B" De heer 0 u cl (V. D.) is van oordeel dat de
dat de enquête bedoeld is als het middel om de zienswijze van den heer de Geer het enquête-
zaak te sinoren in den doofpot. recht in de grondwet tot een doode letter maakt. s'

Spr. is hel eens met den heer De Geer, dat dit Een enquête beteekent geenszins het uitspre-
voorstel buiten alle polilick blijft. Daarom ook ken van wantrouwen in het beleid van den mi-
beeft spr. het alleen ingediend. Het wil niet an- nister. Men beeft aan het parlement deze be-
del'S dan een onderzoek naar feiten. Er zijn voegdheid gegeven om den minister te kunnen
immers tal van nieuwe feiten, na het onvolledig controleeren. Het recht van enquête en inter-
antwoord van den minister. pellatie moet worden bezien als een recht van

De heel' Albarda heeft zich gekeerd tegen de minderheid der Kamer _ zoo is gezegd. De
anti-papisme en sensatie. Van beide heeft spr'meerderheid moet de minderheid de gelegen-
zich onthouden. Spr. blijft er bij dat de kans tot heid geven om het volle licht te doen schijnen,
samengaan ~an de fra.~ties voor een enquête- en met deze uitspraak heeft spr. geen politic-
voorstel gerrug zou .Zl~n ge\~reest, bovendien kc bedoelingen.
w ilde spr. er de politiek buiten houden. Spr.
ziel niet in dat de enquête-commissie den 111i-, Spr. wil een nota, daarover gedachtenwis-
n istel' geen inlichtingen zou kunnen verzoe- seling, en ten slotte de beslissing of een
ken, welke deze ongetwijfeld zou verschatfcn.. enquête nog noodig is. Daaromtrent kan de

, . d " t heer Wendelaar nu toch niet beslissen. Beter
regen een nota door e regeerrng lS het be- is het, de beraadslaging te schorsen.

zwaar groot, dat de zaak ecnige maanden wordt., . L'b' t d
. .. .. ". De heer Blerel11a (l.) motiveer e

stopgezet, ~n. er lS juist spoed ~IJ vercisebt. En houding zijner fractie over de motie. Wanneer
weet de minister wel, wat er In de nota moet er geen betere weg is zal hij zich tegen een
staan '? Wat de Kamer eigenlijk intcresseert ? verzoek aan den Minister niet verzetten. Maar
Spr. vreest dat de minister niet geheel juist en ?e volgorde der sten~llling staat n iet vast .. Het

. . . , . IS een zonderlinge Iiguur, over een motie te
geheel volledig is ingelicht; zou ZIch dat met stemmen na het voorslel waarop ze belrekking
een noLa niet kunnen herhalen? heeft.

De nota zou dan corrnnissariaal kunnen wor-
den onderzocht. Na haarrapport ZOll de Kamer
dan volkomen bevredigd kunnen zijn. Daarloc
ware het debat over het voorstel-Wendelaar te
schorsen, Di t ZOll op het oogenblik de meest
bevredigende oplossing zijn.

Een enquête niet mogelijk.
De heer Sc 11 0 ute 11 (a.r.) kan zich voor-

stellen dat men méér Iicht nootlig acht, ook al
ziet men zelf de noodzakelijkheid daarvan niet
in. De vraag is dan: op welke wijze is het best
het noodige licht te verkrijgen? Dit geheure
buiten de politiek om. De heer Wendelaar heeft
in zijn memorie van antwoord zich niet vol-
komen daaraan gehouden. Spr deelt de ziens-
wijze niet dat er geen grond is voor' een nieuwe
inter-pellatie, volgens ongeschreven parlemen-
taire zede.

Door de indiening van het voorslel-Wende-
laar zijn alle andere wegen om meer licht te
verkrijgen, geblokkeerd geworden. Het is niet
aan te nemen, dat de heer Wimdelaar dit niet
heeft ingezien. Zoo heeft de voorzitter bij de
aanvraag eener nieuwe interpe.llatie er op ge-
wezen, dat deze niet overeenkomstig de parle-
mentaire zede is, zoolang er een enquete-voor-
stel aanhangig is.

Alvorens een enquete wordt ihgesteld,' moe-
ten andere normale middelen om licht te ver-
krijgen niet of niet meer mogelijk zijn.

Spr. sluit zich te dezer zake aan bij den heer
De Geer. Een enquete is dus nie-t mogelijk. Op
welke wijze dan wel meer licht te verkrijgen?
Er zijn verschillende wegen aangewezen. Spr.
verwacht i dat de regeering desgevraagd we.l
bereid ::al zijn, in eer. nota nadere inlichtingen
te verschaffen. Zal bij een nieuwe interpellatie
de Kamer niet opnieuw zóó onder de bekoring
der .voorden van den minister komen, dat een
derde interpellatie noodig geoordeeld zou kun-
nen worden?

Nold van inlichtingen.
V óór een interpcllatie pleit, dat spoedig op-

heldering wordt verkregen. Het is de vraag of
die spoed - gelet op de ervaring -aan te beve-
len is. Het vragen eener rota van inlichtingen
behoeft niet tot langdurige vertraging aanleiding
te geven,

Alles overwegende, zou spr. thans de voor-
kenr geven aan een oplossing waarin de Kamer
op korten termijn aan de regeering om een nota
van inlichtingen zou verzoeken. De heer Albarda
heeft daarbij de wenschelijkheid van schorsing
dezer debatten naar voren gebracht. Naar spr.'s
meening moet niet een nadere nota worden ge-
vraagd met schorsing der beraadslagingen. De
rcgeering moet op geen wijze invloed oefenen
op ,de beslissing del' Kamer in zake het voorstel-
Wendelaar. Dan moet dit dus eerst van de baan.

De heer Wijnkoop over de
R. K. Staatspartij.

De heer Wij n k 0 0 p (Comm.) gaat den gang
van zaken der Ossche historie in de Kamer nog
eens na. Spr. neemt aan, dat de minister de
Kamer volledig heeft willen inlichten, doch dat
het onvolledig en onjuist is geweest. Nu is de
heer Wendelaar met zijn voorstel gekomen. Zoo
eeni&'izins mogelijk, tnoeten we van dezen weg
gebryik maken, ondanks alle beschouwingen
over het recht van enquête en zijn toepassing.
De N. S. B. is er tegen, zil toch wil alle demo-
cratische midrlc]cn tegen gaan. Doch het is
vreemd, dat de R.. K. Staatspartij den aangege-
ven weg om tot klaarheid te komen, niet wil
aangrijpen, en niet wil helpen aantoonen, dat
ook R. K. geestelijken vallen.onder het gewone
Nederlandsche staatsrecht, en om niet vreemd
te doen vinden, dat de minister zulk _een groote
haast maakte met het ingrijpen te Oss.
Tusschen de andere aangeprezen wegen om

licht te krijgen en het voorstel-Wendelaar is er
een groot verschil. Men bedenke ook aan de be-
teeleenis der pol itieke opinie ten deze. En een
enquête stelt de zaak niet in het licht der open-
baarheid .

Toelichting van den heer Wendelaar.
De heer Wen del a a I' (Lib.) dankt de

Kamer voor de belangstelling, aan. zijn
voorstel betoond, en voor het hooge peil
van het debat, behoudens bij een der Ka-
merleden, te wiens aanzien de voorzitter
moest ingrijpen.

Er is een groote meerderheid in de Kamer
welke meer licht wenscht. De discussie
heeft doen blijken dat er inderdaad nog een
en ander op te helderen is, ook volgens den
heer Van Maarsseveen. -,

Mr. W. C. Wendelaar

De heer Van Maursovecn denkt, dat de roep
0111 recht voor het ambtenaren-gerecht beant-
woord zal worden. Spr. ziet groot verschil tus-
schen dit gerecht en een enquête-commissie,
zoo wordt de verhouding van gemeente-politie
en rnarechaussée te Oss voor het .gerecht niet
voldoende belicht, vermoedelijk.

~Is een kleine minderheid gewoonlijk een
interpellatie toegewezen krijgt, worde aan
een groote minderheid een enquête niet ont-
houden.

De geheele Kamer wenscht meer licht,
het' eenige nu juiste middel is de enquête.
Spr. bedoelt niets tegen den minister. Wat is
er dan tegen de enquête?

De heer A I b a I' d a (S.D.) repliceert. Spr.
blijft een nota van den minister gewenscht
achten, ook al wordt er een enquête ingesteld,
en dan ter voorbereiding. Een volledig vragen-
lijstje echter is niet te maken. De Kamer moet
bij het vragen van een nota zich bepalen tot een'
algemeene formule, zooals de heer Wendelaar
in zijn voorstel innam, terwijl de minister el'
verder in kan opnemen wat hij wenscht,

Een motie-Albarda-Oud.
Spr. dient mede namens den heer Oud

een motie in, waarin de, minister wordt uit-
genoodigd, schriftelijke inlichtingen te ge-
ven omtrent de feiten en omstandigheden
op grond waarvan op 1 April 1.1.aan de br i-

, gade marechaussee te Oss de opsporingsbe-
voegdheid is ontnomen, omtrent zijn oor-
deelover de verhouding . tot gemeente-
politie te Oss, alsmede omtrent al hetgeen '='
hij voor deze záak van belang acht.

dl
De vergadering werd daarop Dinsdagmiddag el

circa zes uur verdaagd tot Woensdagmiddag b.
één uur. is

l~
DE ZITTING VAN WOENSDAG.

Woensdagmiddag werd de behandeling van de
zaak Oss door de Tweede Kamer voortgezet.

Hierbij is tevens aan de orde de motie-Alhar-
da-Oud.

De heer De Gee r (C.H.) schetst het karak
ter eener enquête, wat betreft het beweerde
over het wantrouwen dat er jegens den minister Z(

in zou zijn gelegen. De volksvertegenwoordiging bi
heeft 0.111.tot taak, de regeering te controleeren.
Niettemin blijft spr. op de gisteren gegeven g(
gronden tegen de enquête. ~I

De Kamer pleegt een kleine minderheid een
interpellatie toe te staan. Zij geve een groote hl
minderheid de gevraagde enquête, zoo is er ge- E
zegd, Spr. kan dit standpunt niet deelen. gJI

Spr. zou aan een tweede interpellatie de voor,
keur hebben gegeven. Nu velen de voorkeun
geven aan een schriftelijke voorbereiding, gaat A
spr. met het verzoek om een nota accoord. ni

kt
ti.Spr. z 0 ft eer s the t voo I'S t e 1-

Wendelaar in stemming willen
z i é n geb r.a c h t, Wor d t dit v e r-
wor pen. dan m a a k t d e mot i é-
Albarda een goede kans en zal

VI

spr. er vóór s t e mm e n,

De N. S. B. vraagt een nieuue ~;
interpeilatie,

De heer Ros t v. Ton n in ge 1] (N. S. B.)
zegt, dat in de motle-Albarda een erkentenis
van onmacht der Kamer ligt, om de zaak bui.
ten den minister om te onderzoeken. Spreker
houdt vol dat de minister in staat van beschnl- t-
diging behoort te worden gesteld volgens art. g
355 wetb. van strafrecht. Daartoe zijn vijf Ka- g
merleden noodig. Spr.'s fractie telt slechts vier ct.
leden. Zoo blokkeert de Kamer nu de uiteinde- v
lijke ontknooping van het drama van Oss. h
. Dezelfde bezwaren die spr. tegen het enquête- g
voorstel heeft, geldenvin nog sterker mate de d
motie-Albarda-Oud. Spr. verwacht van dezç e
methode geen heil, temeer 'Omdat er opnieuw te
Oss getuigen onder pressie gehoord worden -
spr. weet wat hij zegt. Spr. vraagt een nienw~
interpellatie aan betreffende Oss.

De heer Sc h 0 n ten (A. R.) sluit
bij wat de heer De Geer heeft gezegd.

Uiteenloopende meeningen>
Spr. gaat den gang van zaken betreffende 0

in deze Kamer na, en zegt dat de heer Wende-
laar het houden van een tweede. interpellatie
tijdelijk onmogelijk beeft gemaakt. SpI'. betoogt
dat vde vergelijking van den heer Wendelaar
over het toestaan eener interpellatie en dllt z
eener enquête niet opgaat.

Ten einde zoo bevredigend mogelijk dit debat
te sluiten, is ook spr. van oordeel dat de motie-
Albarda in stemming moet worden gebracht na-.
dat over het enquête-voorstel zal zijn beslist.
Spr. hoopt dat de heer Wendelaar liet zal in-
trekkcn.
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De Brigade-Oss voor het
Ambtenarengerecht.

Hel oerhoor der getuigen.

Een doolhof van feiten
en verklaringen.

Groote belangstelling.
's-GHAVENHAGE, 23 Juni.,
Onder veel belangstelling, voor zoo vel'

althans de betrekkelijk kleine ruimte van
de zittingzaal dit toeliet, heeft heden het
ambtenarengerecht alhier de bekende zaak
van de marcschaussee te Oss behandeld.

Zooals men weet hebben de zes onderofficie-
ren, die tot de brigade van de Koninklijke Ma-
rechaussee te Oss hebben behoord, en die eerst
van hun opsporingsbevoegdheid ontheven en
vervolgens overgeplaatst zijn, bij hel ambtena-
rengerecht een klacht aanhangig gemaakt tegen
de besluiten en handelingen, welke tot deze
ontheffing en overplaatsing hebben geleid,

Het gerecht was als volgt samengesteld: Mr. A.
van Haeringen, voorzitter, mr. J. H. Scholten,
mi'. Donders, gep. generaal-maloor H. Zeeman
en gep. gen. majoor J. Geesink, leden.

De wachtmeesters werden bijgestaan door mr.
R. -A. James uit Apeldoorn, terwijl de minister
van Justitie was vertegenwoordigd door mr. P.
Moyes.

Na de opening deelde de voorzitter mede, dat
het gerecht besloten heeft alle zaken gelijktijdig
te behandelen en dat van de zijde van het ge-
:recht geen getuigen zijn opgeroepen.

Getuigenverhoor .

Als eerste getuige wordt gehoord de kolonel
der Kon. Marechaussee J. van Sejm.

Op een vraag van mr. James, of getuige voor
1April 1938 ooit eenige klacht heeft ontvangen
over het personeel van de brigade Oss, ant-
woor dt getuige: neen.

Daarria heeft hij inlichtingen ontvangen,
'waaruit hij den indruk heeft gekregen, dat dit'
personeel schromelijk in zijn taak was tekort-
geschoten, o.m, doordat geen voldoende overleg
werd gepleegd met den Officier van Justitie.

Getuige heeft daarop den commandant der 2e
Divisie opdracht gegeven tot het instellen van
een onderzoek. Het resultaat daarvan is ge-
'weest, dat de wachtmeesters wel voldoende
overleg hadden gepleegd en voorts, dat de
kwestie van een beweerde mishandeling niet
Waar was.

Voorts deelt getuige mede, dat het nooit in de
bedoeling van wachtmeester de Gier heeft ge-
legen om een proces-verbaal tegen de geestelij-
ken op te maken.

Op een volgende vraag van mr, James beves-
ligt getuige, dat hij op 2 April een conferentie
beeft gehad met den minister van Justitie, waar-
hil deze hedt medegbdeeld dat htl met den mi-
nister van Deien5i.e tot ovcceensternmrng -was
gekomen omtrent de te nemen maatregelen.

In deze conferentie heeft getuige het voorstel
gedaan, om de brigade te handhaven, doch al-
ileen den opperwachtmeester Curts te doen ver-
vangen door opperwachtmeester Mientjes.

Dit voorstel is echter niet aanvaard.
Op de vraag van mr. James, of getuige ooit

klacbten heeft vernomen, dat het' personeel der
brigade ruchtbaarheid gaf aan verschillende
zaken, zegt getuige daarvan nimmer iets te heb-
ben vernomen.

Alleen was de procureur-generaal zeel' gebelgd
over verschillende persberichten, waarnaar ge-
[uiige toen een onderzoek heeft ingesteld, waar-
bij hem gebleken is, dat die berichten niet van
de marechaussee afkomstig waren.

Daarna wordt als getuige gehoord de gepen-
sionneerde luitenant-kolonel' der Kon. Mare-
chaussee Boellaardt, oud-commandant van de
t2e divisie (tot 1 Maart 1938).

Getuige verklaart, van den procureur-gene-
raal nooit eenige opmerking te hebben gekre-
gen over het optreden van de Brigade te Oss.

Alleen heeft de procureur-generaal het ver-
moeden uitgesproken, dat de mannen door de
onderscheidingen te veelover het paard zouden
worden getild.

Slechte verhouding met P. G.

Voorts zegt getuige, dat de verhouding Ius-
schen hem en den procureur-generaal heel
slecht was. Alleen de noodige dienstbelangen
werden door getuige met den procureur-gene-
raal behandeld, doch een vertrouwelijke omgang
was met dezen procureur-generaal niet moge-
lijk.

Op een vraag van den voorzitter zegt getuige,
rlat de commandanten in het algemeen het per-
soneel in hun optreden vrijlaten ten behoeve
van de Justitie.

Getuige's oordeelover de wijze, waarop
het personeel van de brigade Oss zijn werk
steeds heeft verricht is: zeer goed.

Wanneer het optreden anders zou zijn ge-
weest, zou getuige dat zeer zeker van den
procureur-generaal hebben gehoord, zoo-
als dat ook is geschied bij een klacht over

'de brigade te Uden.

Een vraag van mr. James of de procureur-
generaal zich ten onrechte zekere bevoegdhe-
den zou hebben toegeëigend, wordt door den
president niet t'oegelaten.. .

Hierna wordt als getuige gehoord de majoor
van Everdingen, divisie-commandant te Maas-
tricht.

Deze getuige zegt op 10 Maar! j.1. een onder-
houd van een kwartier te hebben gehad met den
'Procureur-generaal. Bij dil onderhoud heeft de
procureur-generaal met geen woord over de bri-
gade Oss gesproken.

Dit heeft getuige later, loen hij op 1 April van
de klachten hoorde, in hooge mate bevreemd.

Als verklaring hiervoor vernam getuige, dat
de procureur-generaal zeide ninuner dergelijke
zaken met getuige's voorganger te hebben wil-
Jen bespreken, omdat daarmede samenwerking
onmogelijk was en dat de procureur-generaad ge-
meend heeft een dergelijke houding eveneens
tegenover getuige te moeten aannemen. 'Vaar-
om is getuige onbegrijpelijk.

Toen echter op 1 April de procureur-ge-
neraal met zooveel klachten en feiten kwam,
heeft getuige op gezag van eelt zoo hooge
at;toriteit aangenomen, dat de brigade wel

De dijk van Lemmer naar Urk, uiclke in hel kader der Zuiderzeewerken in den Noordooslelijken Polder wordt aangelegd, is
thans in wording. Een kijkje van de voorbereidende werkzaamheden.

op zeer onjuiste wijze moest zijn opgetre-
den.

Meening gewijzigd.

Deze meen ing heeft getuige later na een on-
onderzoek echter gewijzigd en toen is hij tot de
conclusie gekomen, dat het optreden van de brio
gade geenszins onbehoorlijk of onjuist is ge-
weest, en dat wanneer el' dan al een fout moge
zijn gemaakt, deze toch zeer gering is geweest.

Ook in de zaak van den winkelier is getuige
niet gebleken van gebrek van tact.

, Getuige verklaart verder, na de mededec-
Iingen van den procureur-generaal op 1
April tot hel personeel der brigade te heb-
ben gezegd: "ik sla niet meer achter jullie",
doch na het dool' hem ingestelde onderzoek

'heeft getuige tot hen gezegd: "nu sta ik
weer achter jullie."

Getuige is oói{ aanwezig geweest bij het onder-
houd, waarin is medegedeeld, dat omtrent de
verplaatsingen reeds overeenstemming met den
minister van Justitie was bereikt.

De Voorzitter laat niet toe de vraag, hoe de
procureur-generaal zich heeft gedragen, toen
gebleken was, dat zijn beschuldiging tegen [hr.
Bowicr in zake het verstrekken van in lloht in,
gen aan de pers onjuist was.

Op een vraag van Mr. Me yes zegt getuige
nog, dat hij een order heeft uitgevaardigd, waar-
bij het verstrekken van inlichtingen aan de pers
verboden werd. Dit geschiedde niet, omdat
daarvan misbruik werd gemaakt, doch alleen om
de mogelijkheid van het verstrekken van in-
lichtingen te voorkomen.,

Volgende getuige is kapitein j h r, Bow ier,
districts-commandant te Nijmegen. Deze ver-
klaart, dat zijn oordeelover het oplreden van
de brigade te Oss- zeer goed is.

Met den .procureur-generaal heeft getuige ten
hoogste 2 of 3 keer contact gehad. 'Vel kwam
getuige veel bij de met de strafzaken belaste
substituut-officieren van Justitie, doch n immer
heeft hij van één van hen eenige klacht over de
wachtmeesters in het arrondissement Den
Bosch ontvangen, integendeel wel uitingen van
lof.
Mr. James vraagt den getuige naar aanleiding

van het verweer van den minister, dat de sub-
stituut-officier van den Burg op 15 November
1937 aan wachtmeester de Gier zou hebben ge-
schreven, dat de brigade te Oss ,!,liet mee r zou
mogen deelnemen aan het opsporingsonderzoek,
of hem daarvan iets bekend is.

Getuige beantwoordt deze vraag ontkennend
en zegt, dat, indien zoodanig schrijven zou zi~n
uitgegaan, hij daarvan zeer zeker op xde hoog-
te zou zijn geweest.

Vervolgens wordt gehoord de substituut-of-
Ecier van Justitie te 's-Hertcgeuuoscn, mr. Vl'ln
den 'Burg.
De voorzitter vraagt den getuige of hel zijn

meening is, dat door de leden van de brigade
Oss maatregelen zijn genomen zonder vooraf-
gaand overleg met de Justitie, hoewel zulk over-
leg noodzakelijk en gewenscht zou zijn geweest.

Getuige antwoordt, dat dit het geval zou kun-
nen zijn geweest -ruet den in hechtenis gehou-
den winkelier. Deze zaak kende getuige van te
voren niet, doch het optreden in deze zaak van
de marechaussee heeft getuige geen aanleiding
gegeven 0111 daarover een opmerking te maken.

Hoewel de brigade Oss tot de onrustigste be-
hoort, is haar optreden steeds normaal geweest,
totdat er een- periode aanbrak, waarin veel
klachten binnenkwamen over haar optreden in
verschillende zaken, waarvan er slechts één is
vervolgd.

Getuige verklaart op de hoogte te zijn ge..
weest van liet onderzoek in 1937 tegen twee op-
zichters bij het jeugdwerk. Beide mannen heeft
getuige zelf in vrijheid gesteld en buiten ver-
volging gelaten. Misschien was er ten aanzien
van eenige verduistering een bewijs te leveren
geweest, doch de zaak leek getuige niet geschikt
OIll te vervolgen.

Ten aanzien van een nader rapport over de-
zelfde zaak tegen eind December zegt getuige,
dat hij daarop niet verder is ingegaan, omdat
hij zijn beslissing ter zake reeds had genomen.
Dit nader rapport is voor getuige geen aanlei-
ding geweest om daarover een aanmerking te
rnaken tegen den rapporteur, aangezien getuige
zijn opsporingsambtenaren de noodige vrijheid
laat tot onderzoek, waarna getuige zelf de beslis-
sing neemt, of hij de verantwoordelijkheid van
een vervolging op zich wil nemen.

De zaak tegen de geestelijken.
Wat rle zaak tegen de geestelijken betreft,

ook van dit onderhoud was getuige op de
hoogte, en hij heeft tegen wachtmeester De
Gier gezegd: diligent blijven. Get. is van oor-
deel, dat elk onderzoek en vooral dit zoo
discreet mogelijk moet geschieden en naar
zijn oordeel had wachtmeester de Gier dit
wel iets beter kunnen doen.

Getuige verklaart verder, dat het verdere
onderzoek in deze zaak is gestopt door het
optreden van den procureur-generaal, hoe-
wel het voor-onderzoek nog niet was geslo-
ten.

De feiten, welke aan getuige bekend zijn ge-
worden, zouden hem ongetwijfeld geen aanlei-
ding hebben gegeven om een vervolging in te
stellen.

Getuige verklaart verder, dat hij wel een on-
derhoud over deze zaak heeft gehad met wacht-
meester de Gier. Van overleg over bepaalde fei-
ten in deze zaak is toen echter geen sprake ge-
weest. Wel heeft de Gier toen gezegd, dat hij
naar Den Haag zou gaan om getuigen te hoo-
ren.

Verbod van opsporingsonderzoek.
Op een vraag van den voorzitter zegt getui-

ge, dat hij op 15 November 1937 in opdracht van
den procureur-generaal een schrijven heeft doen
uitgaan, waarbij aan de brigade last werd gege-
ven zich van verder opsporingsonderzoek te
onthouden.
De Voo I' zit ter: heeft u dan geen aanmer-

king gemaakt, toen bleek dat de wachtmeesters
zich niet aan die opdracht hielden?

Getuige: Neen, want mijn standpunt is, dat de
beslissing over een vervolging uiteindelijk toch
bij- mij berust.

Op een vraag van mr. James, of het getuige
bekend is, dat meerdere malen processen-ve~""
haal zijn ingekomen, welke in strijd waren met
de waarheid, zegt getuige zich dit niet te kun-
nen herinneren.

Op een andere vraag zegt getuige, zich te heb-
ben uitgelaten, dat, wanneer in de zaak van de
geestelijken een rapport bij hem zou zijn bin-
nengekomen, en getuige zou besluiten geen
vervolging in te stellen - om welke reden
wenscht getuige in het midden te laten - het
dan toch 'in zijn voornemen zou hebben gele-
gen, de zaak ter kennis te brengen van de gees-
telijke autoriteiten.

Volgende getuige is mr, Kleynen-Hammans
rechter in de rechtbank te 's-Hertogenbosch. '

Deze verklaart, dat op 28 Maart de substituut-
officier, mr. Dubois, bij hem als rechter-corn-
missaris is gekomen met het verzoek om het on-
derzoek in de zaak van den bankier v. d. Hoven
te sluiten.

Op mededeel ing van mr. Van den Burg ge-
schiedde dat verzoek in opdracht van den pro-
cureur-generaal. Getuige had de zaak nog niet
onderzocht en is toen gaan meenen dat de Of-
ficier van Justitie tot de overtuiging 'was geko-
men, dat verdere vervolging niet noorlig was.

Daarna wordt gehoord dr. L. Stolz, arts te
Oss, die zegt, dat he! optreden van de wacht-
meesters steeds carr eet is geweest, wanneer hij
als deskundige door lien werd gehoord en dit
geschiedde zeer dikwijls.

In Janu.ari is zekere Vermeulen bij getuige ge-
komen, die beweerde door de marechaussee te
z~jn mishandeld, doch getuige heeft slechts een
klein schaafwondje aan het bovenbeen kunnen
constateeren.

Als laatste getuige voor de pauze wordt ge-
hoord de heer Van Hengel, bedrijfsleider te Oss.
Deze heeft op Zaterdagmiddag 19 Maart om-
streeks 3 uur gezien, dat de bankier v. d. Hoven
werd gearresteerd. Hierbij was praktisch geen
publiek aanwezig, slechts enkele voorbijgan-
gers kunnen de arrestatie hebben gezien.

Hierna wordt de zitting geschorst tot 2 uur.

De middagzitting.
HET VERHOOR DER BRIGADE.

In de middagzitting van het ambtenarcnge.
recht is het getuigen verhoor voortgezet.

Het eerst wordt gehoord de wachJtmeester
De Gier.

Verklaringen van wachtmeester
De Gier.

Deze getuige zeg! op 8 Maart met een ande-
ren wachtmeester bij den officier van justitie
Van den Burg te zij!:J. geweest, om aangifte te
doen vain verduister-ing door Boelens en ook te
hebben medegedeeld, waarin de verduistering
bestond.

Hij heeft daar-hij niet gesproken van een ci-
vielrechtelijke vordering.

De grens is volgens getuige tusschen strafza-
ken en civiele zaken soms zeer moeilijk te trek-
ken, en wanneer getuige de overtuiging had ge-
had, dat het hier een zuiver civiele kwestie zou
betreffen, zou hij geen aangifte hebben gedaan.
Opperwachtmeester Curfs was toen. ziek. Het
onderzoek in deze zaak was aan wachtmeester
van den Berg overgelaten.

den geringen regenval hl er in Australië groote droogle, welke voor, de
uitgebreide schapente.elt ter plaatse een gevoelige handicap beieeketü,

Getuige verklaart, dat de gang van z 'en het
wel eens noodzakelijk kan maken om een
zeer langdurig verhoor af te nemen, en dan de
betrokkenen een tijdlang vast te houden. Ook
de arbeider De Wolf is een nacht va tgehou-
den en in deze zaak had eveneens wachtmeester
van den Berg het ondet-zoek in handen.

O~er mishandeling van De Wolf heelt getuige
niets gehoord, terwijl evenmin De Wolf hij-ge-
tuige daarover heeft geklaagd.

gelezen, doch de zaak was mij niet gelheel dm-
delijk, en omdat ik niet zeker wist of de .gron-
den, waarop de aanhouding zou moeten ge-
schieden, wel geheel juist wareei, heb ik :V'an
Renes naar den Officier verwezen.

Daarna heeft van Renes een nader onderzoek
ingesteld en 'het resultaat daarvan was, dat ook
getuige toen van meening was, dat de arresta-
tie moest geschieden.
In overleg met den Officier is die arrestatle

dan ook geschied.

Daarna komt de kwestie van de opzichters
bij de werkverschaffing ter sprake,

President: waarom is n, toen u opdracht van
den Officier had gekregen, om de zaak ter ken-
nis te brengen van den burgemeester, toch door
gegaan met het hocren van andere getuigen.

Getuige: ik moest eerst de verbalen nog op-
maken, doch heb geen nieuwe getuigen meer
gehoord,

Des avonds was aan getuige medegedeeld, dat
De Wolf ontboden was en verhoord zou wor-
den, doch den volgenden dag heeft getuige daar-
van geen rapport ontvangen.
President: is het feit, dat iemand een nacht

wordt vastgehouden, niet ernstig genoeg Olll
dat te rapporteel'en ?

Getuige : het gebeurt niet allijd, omdat .!het
niet zoo bijzonder is.

Prcsident : wordt in zoo'n geval ce hood-
schap naar. het huis van den betrokkene gezon-
den?

Getuige: in de meeste gevallen geschiedt dat
wel.

President: uit uw verbalen blijkt echter het
tegendeel, want u zegt in uw verbaal zelf: "op
16 October kreeg ik van den Officier opdracht
de zaak ter kennis te brengen van den burge-
meester. Daarna hoorde ik op 16 October nog
de volgende getuigen".

Eerst op 19 October is u bij den burgemeester
geweest. Heeft de burgemeester toen gezegd,
dat u voorzichtig moest zijn en er rekenlng mee
moest houden, dat die menschcn de beschikking
hadden over die tuintjes?

Getuige: neen, dat weet ik zeker. VaJ.:J.groote
porties, welke ze mee mocutcn nemen, heert de
bu\"s"-mees\er zeel" zeker nlet gesproken, wel
0\'1"'1' een "kooksel".

Getuige verklaart voorts met wachtmeester
Van Henes hij den officier te zijn geweest om
te spreken over de zaak van den bankier van
der Hoven. De Officier wilde toen zoo poedig
mogelijk van der Hoven laten arresteeren en de
administratis in beslagnemen doch Van Henes
heeft aangeraden Olll nog even daarmede te
wachten, omdat hij nog meer :bewijs zou kun-
nen krijgen.

President: hebt: u, toen vall der Hoven weer
vrijgeleten was, aan dezen gevraagd: Hebt u nog
klachten'!

Getuige: dat heb ik gevraagd in mijn kwali-
teit van Brigade-commandant.

President: waarom wordt dat gevraagd. Dat
ligt toch niet voor de hand?

Getuige: dat geschiedt
voorschriften. '

overeenkomstig

Wat de zaak-Boelens betreft, is getuige van
te voren er van op de hoogte gesteld dat deze
lOU worden aangehouden. Naar het oordeel
ran getuige was het vasthouden van Boelens

de gedurende een nacht alleszins gerechlsvaardigd
en wanneer dergelijke gevallen zich weel' zou-
den voordoen, zou getuige er geen bezwaar
tegen hebben, er opnieuw toe over te gaan.

President: Ik acht den gang van zaken en
het toegepaste middel om den man te late~
betalen, zooals hij den volgenden ochtend heelt
gedaan, geenszins voor de hand liggend en
absoluut noodzakelijk.

President: ik zie de ratio van zoo'n vraag niet
i.o, want iemand die gearresteerd wordt, en
dan, weer moet worden vrijgelaten, zal altijd
daarover wel niet te spreken zijn.

Getuige: de heer van der Hoven heeft op mijn
vraag geantwoord, dat, hij integendeel correct
was behandeld en dat hij in dit opzicht niet
te klagen had.
President: de heer van del' Hoven heeït "er-

klaard, .dat u hem gevraagd heeft: "hebt n helt
hier goed gehad" en dat hij daarop heeft ge-
antwoord: integen-deel.

Getuige: ik blijf bij mijn verklaring en ik kan
mij het 'gesp'rek, zeer goed herinneren.

Mr. Moyes constateert, dat de getuige niet kan
zeggen, waar het voorschrift in zake het vra-
gen te, vinden is.

Wat het onderzoek tegen de beide geeste-
lijken betreft, zegt getuige, dat hij hierover bij
den Officier is geweest, di e tegen hem gezegd
'leeft, met het onderzoek door te gaan en rap-
port uit le brengen en zoonoodig over te gaan
lot het opmaken van een proces-verbaal.

\

President: II'Iet lijkt me toch niet waarschijn-
lijk, dat de Officier u zou opdragen een rapport
.iit te brengen, ook al zouden er geen strafbare
feiten zijn.Wachtmeester Curls gehoord.

Vervolgeeis wordt gehoord de opperwacht-
meester Curfs.

Mr. James vraag! aan dezen getuige: heeft IT

aan wachtmeester Van Henes geadviseerd, om
met den officier overleg te plegen inzake de ar-
restatle van Van der Hoven.

Getuige: Dat gebeurt wel meer. Ik krijg zoo-
veel opdrachten van den Officier om rapporten
aver bepaalde personen uit te brengen.

Hierna werd nog even teruggekomen op de
zaak betr ef îende de wcrkverschaffi ng.

Getuige verklaart, dat oenige dagen, nadat hij
Getuige: ik had het verbaal van Van Renes .bij den burgemeester was geweest, de opzichter

van Bergen tot hem heeft gezegd: Hier gebeu-
ren gekke dingen, maar de burgemeester heefl
beyalen : ·~{ondje dicht.

Deze man is op die mededeeJing echter' terug-
gekomen, toen hij door B. en W, werd gehoor-d .

Jf/achtmeester Vall Renes
ondervraagd.

Volgende getuige is wachtmeester Van Henes,
Deze is op 12 Maart met de Gier bij den Offi-
cier geweest om te spreken oyer den bankier
van del' Hoven. Toen is ook over de geestelijken
gesproken. De Officier van den 'Burg heeft
daarbij gezegd, dat de Gier, maar door moest
gaan en alles moest onderzoeken.

Hij voegde daaraan toe, dat we ook rekening
moesten houden met den ·geestelijken sland en
dat ook wanneer de zaak niet lot een strafrech-
terlijke vervolging zou leiden, het loch wel goed
zou zijn alles ter kennis te brengen van de
Kerkelijke Autoriteiten.

Verder heeft getuige met dit onderzoek niet
te maken gehad.

Wel is hij belast geweest met het onderzoek
in de Izaa'k van bankier van del' Hoven. Ook toen
het opsporings-onderzoek aan getuige was ont-
nomen, kwamen nog vcrschi !lende menschon
bij hem, die aangifte wildcri doen.

Getuige heeft toen de klacht van een iuff'rouw
opgeschreven, door haar laten onderteekenen
en haar daarmede naar ric gemeente-polilie
verwezen. Hierbij heeft getuige gehandeld in 'I
algemeen belang.

Jf/achtmeester Van den Berg en
Roffel leggen verklaringen af.

Hierna verklaart de wachtmeester-titulair
Van den Berg, dat hij De Wolf in de marechaus-
see-kazerne te woord heeft gestaan. Hij was op-

•



2 DE STAD OSS

Uit dat rapport bleken slechts verklaringen
welke in geen enkel verband stonden met het
Wetboek van Strafrecht.

Spr. heeft zich toen weder afgevraagd, uit Het slaat thans reeds vast, dat ook dit jaar de
welken hoofde de marechaussee de bevoegd- Ned. Nationale Bedevaart met 4 extra treinen
held ontleende op eigen gelegenheid hier een naar Lourdes zal gaan. De Bedevaart die ver-
onderzoek in te stellen. trekt op 27 Juli en terugkeert op 5 Augustus a.s.

Dat het echter geenszins de bedoeling is ge- zal staan onder geestelijke leiding van den Hoog-
wc:.est het onder~oek geheel stop te zetten, Eerw. Heer Deken H. Meyer te Asten, de teehui-
bhJ~t dok wel UIt de, verklaring van den be- sohe Ielding van den directeur Jhr. Mr. Ruys de
trokken wachtmeester, die uit de ontvangen Beerenbrouck, terwijl de ziekenverpleging zal 1
opdracht die beteekenis geenszins heeft afge- staan onder directie van Jhr. Mr. F. van Nispen
leid: tot Sevenaer en medische lelding van Dr. Platte '

Wel heeft wachtmeester De Gier geschreven 'te Heerlen.
aan den Officier: in overleg met u wordt op In het begin der volgende week zaI aan de
gronden ontleend aan het algemeen belang, het zieken, die aan de bedevaart kunnen deelnemen,
onderzoek in deze zaak gesloten. hiervan bericht gezonden worden.

Spr. wensebt vast te stellen, dat er na het De intentie, waarvoor de bedevaart dit jaar
geven van de opdracht om een rapport in te gehouden wordt, zal zUn: "Om door Maria's
dienen, geen nader contact is geweest tusschen voorspraak voor ons volk te verkeilgen oplos-
den Officier en De Gier. Toen spr. dit schrijven sing van het Werkloosheidsvraagstuk",
dan ook las, heeft hij direct den Officier ge- De bedevaart zal wederom het groote.voor-
vraagd, waarom hij het onderzoek gesloten recht hebhen Z; H. Excell. Mgl'~ Huibers, Bis-
h ad, waarop de Officier verklaarde, dat dit schop van Haarlem, onder hare pelgrims te mo-
niet juist was, aangezien hij zelfs het dossier, gen tellen.
nog niet kende. Spoedige opgave hij die correspondenten en

het Bureau V.N.B. te Heerlen is evenwel ge-
wenecht.

, geroepen wgens overtreding van de vuurwapen-
wet en wegens verboden nederlage, Hij be-
weerde revolver en sigarettenpapier te hebben

'gevonden, en aangezien zulks zeer onwaar-
" schijnlijk was, heeft getuige hem in de cel ge-
sloten. In een stal heeft hij niet vertoefd en ge·
tuige heeft hem ook niet mishandeld.
Den volgenden ochtend is de man weer vrij-

gelaten. '
Op een vraag van rnr, James, deelt getuige

nog mede, dat in de gangen van het parket de
rijksklerk Vermeulen hem namens den officier
heeft gezegd, dat het rapport over de twee'
geestelijken moest worden gesloten en ingele-
verd. Dit moest getuige aan wachtmeester De
Gier overbrengen.

Dit was ongeveer half Maart.

Pre s id ent: Dit behoeft nog geenszins te
beteekenen. dat het onderzoek werd gesloten.

Wat nog de arrestatle van Van der Hoven be-
treft, zegt getuige, dat er geen belangstelling bij
deze arr-estatie was en dat daarna langs buiten-
wegen naar de kazerne is gereden.

Hierna wordt gehoord' wachtmeester Roffel.
Deze is tegenwoordig geweest bij de inbeslag-
neming van de administratie van Van der Ho-

. ven op diens kantoor. Van der Hoven zelf was
daarbij niet aanwezig. Getulge was niet bij het
openen van de kluis, doch hij heeft gehoord, dat
er f 3000.- in is aangetroffen, terwijl Van der
Hoven had opgegeven, dat er f 7000.- moest
zijn.
Voorts verklaart getuige, dat Van der Hoven

niet, mee wilde ' gaan naar deze inbeslagneming.

voortdurend wantrouwen van de mare-
chaussee tegen het gemeentelijk beleid is
voor spr. aanleiding geweest om te beslis-
sen, dat het daarmee uit moest zijn. Toen
is de opdracht van 15 Nov. gegeven.

Na afhandeling der kwestie Oss heeft de;
Tweede Kamer Woensdagmiddag een verhoe-
gin'g van de begrooting van Binnenlandsece Za-
ken aangenomen, o.a, 'Cl post van f lij.MO voor
verderen Rijkssteuu ten b<>iQo(>'Yevan bescher-
ming tegen luchtaanvellen.
De Kamer is .tQarOf' voor on'bepaalden tijd uit-

eengegaea, met vacantie tot September, indien
I.Irieen onverwachte dingen gebeuren.

.Arrestatie van den bankier .
Ecnigen tijd bleef het daarna rustig, toldal

een nieuwe reeks van feiten zich voordeed. Het
eerste was dat van 21 Maart j.!., toen spr. uil
de ochtendbladen las van de arrestatte van lien
bankier, waarbij de marechaussee betrok ken
was. Spr. acht het personeel van de marechaus-
see voor het instellen van een onderzoek als
noodig is om fraude bij 'n bankier te constatee-
ren, niet in staat en hij verwacht dat ook piet
van hen; Direct heeft spr. zich toen mel den
Officier in verbinding gesteld, om nadere in-
lichtingen te vernemen.

De stukken waren er toen niet en de Officier
was van alles niet op de hoogte, doch op den
~5st.en heeft spr. met den Officier het dossier
nagegaan en daaruit is direct gebleken, dal Cl'
geen enkele reden was om den bankier te arres-
teeren.

Wat het optreden van den Officier betreft,
citeert spr. een sfuk van den wachtmeester,
waaruit blijkt, dat men geen tijd meer had om
over de arrestatie nog nader overleg met den
Officier te plegen,

Uitvoerig ging spr. daarna de in de proces-
sen-verbaal opgenomen feiten na, welke mee-
rendeels reeds verjaarde feiten warcn.

In vele opzichten leden deze processen-ver-
baal aan ernstige fouten. Naar sprekers mee-
ning heeft' hier de gedachte voorgezeten, dat
Van del' Hoven wel een groote schurk moest
zijn, en dat wanneer men maar eenmaal in zijn
papieren zou kunnen grasduinen, er wel iets
gevonden zou worden, dat zijn arrestatie recht-
vaardigde.

Vàn der Hoven was ook belast met de ad-
ministratie van een Waterschap en men ver-
wachtte natuurlijk, dat hier ook wel onrègel-
matig zou zijn gehandeld, en in dit verband
deelt spr. nogmede, dat hij werd opgebeld door
den 'Commissaris der Koningin," die z\in ern-
stig misnoegen uitte over het optreden van 'n
wachtmeester op de Provinciale Griffie tegen
een der ambtenaren, (vanwege de provincie
werden de waterschappen gecontroleerd).

Get u i g e Van den B erg zegt nog,
dat Van 'del' Hoven hem op den avond van
Hl Maart uitdrukkelijk heeft gevraagd hem niet
mede te nemen naar zijn kantoor, en dat Van
der Hoven daarop het letterslot van de' kluis
op papier heeft medegegeven.

Overige verklaringen der
marechaussees.

De volgende getuige, de m a r e c h a u sse e
Van H e e verklaart, dat de Officier in zijn
tegenwoordigheid aan de Gier opdracht heelt
gegeven door te gaan met het verzamelen van
de feiten tegen de beide geestelijken. Met de
Gier is getuige daarna naar Den Haag geweest
om mevr. S. R. te hocren.

Dit onderzoek heeft echter geen resultaat op-
geleverd, aangezien mevr. R. wilde hebben dat
haar man bij het verhoor tegenwoordig was,
waarop de Gier zeide geen prijs te stelle~. ' . '.'

Getuige marechaussee Van Es sen zegt
dat Van der Hoven bij zijn vrijlating heeft ge-
zegd, dat hij zoo goed was behandeld, dat hi]

, daarover een stukje in de krant wilde zett~n.
Ook bood hij eenige sigaren aan, welke getuige
niet doch de wachtmeester wel heeft aangene-
mel;' Bij het vertrek gaf Van der Hoven ieder
een hand.· " .

Getuige is voorts bij het openen van de sa~e
geweest, en in tegenwoordigheid van den Offi-
cier van Justitie is daarin f 3000.- aangetrof-
fen, ,benevens een aantal paperassen.

Getuige marechaussee Van K u i len bol' g
zegt, dat op verzoek van wachtmeester Henes
Van der Hoven op Zondagavond bij getuige in
zijn kamer heelt doorgebracht en daar een si-
gaar heeft gerookt en de krant heeft gelezen.
Van der .Hoven was over de behandeling niet
<Intevreden. .

'Getuige marechaussee ,D e KIe r k zegt op
een 'a:vond~ . toen' hij in' de kazerne was, een

. boodschap 'te '11ebnen gek'regén, dat eeu collega,
die op Ilost stond voor het huis van Van der
Hoven, assistentie verzocht, omdat er eenige
advocaten en notarissen zouden trachten binnen
te glippen. '

Getuige heeft onmiddellijk aan dit verzoek ge-
volg gegeven, doch de op post staande collega
wist nergens van en verder was er ook mets
bijzonders aan de hand.

Hierna wordt 10 minuten gepauzeerd.

Na hervatting der zitting gistermiddag werd
'als g'etuige-deskundige gehoord de procureur-
generaal bij het Gerechtshof te 's-Hertogen-
bosch, bar 0 n Spe y a rt v. Woe I'd e n.

De geestelijkheid in het geding.
Wat de zaak tegen de geestelijken be-

treft, zegt spr. opgebeld te zijn door den
Bisschop van Den Bosch, die zeide bezoek
te hebben gehad van twee geestelijken, die
hem mededeelden, dat er een onderzoek te-
g~)\ hen werd ingesteld wegens' beweerde
z:ecLmmi:sdr\jven.

Onmiddellijk heeft spr. toen mr, Van den
Burg opgebeld, en deze zeide. dat hem be-
kend was, dat er een onderzoek gaande
was. Spr. heeft toen inzage gewenscht van
de stukken en daarop is de opdracht van
den Officier gevolgd om een rapport in te
dienen.

De boelken van Van' der Hoven waren echter
keur-ig ih orde en ook hier is van geen strafbaar
feit gebleken, want bij het gevonden geld be-
hoorde ook nog een bedrag van f 3000 op een
spaarbankboekje ten name van het Water-
schap.

Toen dan ook de rechtbank te beslissen had
over de gevangenhouding, heeft spr. den pre-
sident opgebeld én hem er op gewezen, dat men
met deze zaak voorzichtig moest zijn.

Zoo heeft de zaak-Van der Hoven een einde
genomen, niettegenstaande het zeer ondeskun-
dig optreden van het personeel der Ossclio
brigade.

Deze zette uiteen, dat volgens art. 1 van het
rijkspolitiebesluit de minister verplicht is te
zorgen, dat in alle deelen van het land voldoen-
de rijkspolitie aanwezig is, en dat de samen-
wei-king van die politie met de gemeentepolitie
~oed is. ' '

Spr. heeêt als fungeerend directeur van politie
, de' taak in het ressort van het Hof te 's-Herto-
genbosch te zorgen, dat daaraan de hand wordt
gehouden en spr. is verplicht rapport aan den
minister uit te brengen, wanneer hem mocht
'blijken, dat de noodige samenwerking niet in
acht wordt genomen. -Daarbii heeft spr. vol-
gens arol. 14 van genoemd besluit de taak en de
-bevoegdheid om zich van den gang van zaken
op de hoogte te houden of zich persoonlijk daar-
van op de hoogte te stellen. '

Ontnemen der opsporings-
bevoegdheid.

Ook wist de Officier niet, dat reeds. zeven
jaar geleden eveneens tegen een der pastoors
een vervolging was ingesteld, welke loen op
niets is uitgeleopen.

, Vervolgens zette spr. de reden uiteen, welke
aanleiding is geweest voor de opdracht aan den
Officier van Justitie om op 15 November 1937
de brigade te Oss haar opsporingsbevoegdheid
te ontnemen in zake gemeentelijke aangelegen-
heden.

.Deze opdracht heeft spr. ontleend aan art. 40
'Vetboek van Strafvordering, nadat hem ver-
schillende zaken tel' kennis waren gekomen,
waarbil de marechaussee optrad zonder dat er
aanleiding was van eenig strafbaar feit.

De marechaussee heeft in deze zaak een on-
derzoek ingesteld, waarbij tal van kinderen
werden ondervraagd in verband met art. 248
bis, zoodat vele ouders daaraan niet hebben
willen medewerken. .

Over deze wijze van optreden was spr. in
hooge mate ontstemd, en hij heeft wachtmees-
ter De Gier bij zich laten komen. Het onderhoud
met De Gier heeft toen inderdaad lang geduurd
en aan het eind daarvan heeft De Gier de be-
kende verklaring geteekend.

Op verzoek van den president breekt spr.
hier zijn rede af.

De President verdaagt hierna de zitting tot
heden, Vrijdagmorgen 10 uur.

Steeds weer kwam echter de marechaussee op
die zaken terug, omdat zij meende, dat het hier
ISing om een mindere waardeering van haar ar-
beid, waarbij kwam haar gedachte, dat het de
bedoeling van den burgemeester was, om die
zaken in den doofpot te stoppen. Deze gang van
zaken heeft groote belangstelling getrokken en
aanleiding gegeven tot een uitgebreide pers-
campagne, vooral de kwestie bij de werkver-
schaffing. Een onderzoek, dat spr. in deze zaak,
ook op verzoek van den betrokken minister,
.heeft ingesteld, beeft uitgewezen, dat er hier
niets onregelmatigs was gebeurd en dat er geen
enkel. strafbaar feit was gepleegd.

Toèh f ging de marechaussee door met haar
onderzoek en toen eenige jongens, die een aan-

"tal aardappelen aan familieleden hadden gege-
ven, voor eenigen tijd waren geschorst, heeft
wachtmeester- De Gier zich bij die jongens ver-
voegd en .hen riader ondervraagd. Ook werden
nog andere jongens, in totaalongeveer 50, ge-
hoord, en deze verklaringen moesten strekken
tot een aanklacht tegen het beleid van den bur-
gemeester en de gemeentepolitie, die misstan-
den bij de werkverschaffing door de jeugd zou-
den willen goedpraten.

Ook uit een onderzoek, ingesteld door amb-
tenaren van het Departement van Sociale Za-
ken.Is gebleken, dat er geen enkele aanwijzing
, was van eenig strafbaar, feit.

Zoo '\'Wlren er nog meer zaken, en het

BINNENLANDSCHE BERICHTEN.
paINS BERNHARD EERE-VOORZITTER VAN

"KOLONIAALL INSTITUUT".

Naar wij -vcrnernen, heeft Z. K. H. Prins
Bernhard zich bereid verklaard het eere-voor-
zitterschap van de koninklijke vereeniging "Ko-
loniaal Instituut" te aanvaarden. -

TWEEDE KAMER.

HET .REGEERINGSJUBILEUM
VAN H.M. DE KONINGIN.

Vlootrevue van het Indische eskader.
BATAVIA, 23 Juni. (Aneta).
Ter gelegenheid van .hct rcgccrlugslubilourn

van H. M. de Koningin, houdt de Marine op 6
September een vlootrevue ter rcede van Tand-
[cng-Pr iok. Behalve dool' het Indische eskader
zal hieraan worden deelgenomen door Hr. Ms.
"Soeraba,ia", cenrge kanonneerbootcn, mijnen-
leggers en mijnenvegers van Soerabaja. De '
Scheepvaart-m aatschappijcn zegden hun mede-
werking toe OJ)] hel publiek in de gelegenheid
te stellen de relvue bij te ,'wonen.

NALEVING C.A.O.
IN LANDBOUWBEDRIJF.

Teneinde de stipte naleving van de Collee-
tieve Arbeidsovereenkomst voor het landbouw- I

bedrijf in de Bornmelerwaard, te bevorderen,
in een scheidsgerecht ingesteld,' dat gister'en zijn I

taak heeft aanvaard.
De eerste vergadering daarvan heeft plaats I

gehad waarin eenige huishoudelijke zaken zijn
geregeld.

De Edelachtbare heer H. Dronkers, Burge-
meester van Hedel ell Kerkwijk heeft, daarvoor
aangezocht, het voorzitterschap van dit Scheids-
gerecht aan vaard.

ARIëNSVIERING OP 7 AUGUSTUS TE
'MAARSSEN.

Op Zondag 7 Augustus a.s, zal het lien jaar I

geleden z~in dat Alphoris Ariëns van dit tranen- ,
dal naai' het Vaderhuis overging.

Op dien dag zal op bijzonder plechtige wijze I

dit schoone afsterven worden herdacht te ,
Maarssen en wel door een pontificale Hoogmis
op te dragen door Mgr. J. O. Smit, kanunnik
Van Sint Pie tel' te Rome. Deze H. Mis begint om
half elf. De feestpredicatie zal worden gehou-
den dool' pater Borrornaeus de Greeve O:F.M.
en het zangkoor van de Ariënskerk te Enschede
zal een Mis van Palestrina zingen, welke wordt
uitgezonden door den K. R. O. Plechtiger en
grootschér kan het welhaast niet!

Allen, .die den held. in de liefde een sympa-
thiek hart toedragen - en wie doet dat niet in
katholiek Nederland? - worden vriendelijk
uitgenoodigd dit feest mee te maken en bij die
gelegenheid vurig te bidden yo or alle intenties, I

die Ariëns dierbaar waren, dit jaar vooral voor
de bekeering van onze dwalende broeders en
zusters in Nederland.

I\tRKELIJKE BERICHTEN.
AL.BERTINUM TE NIJMEGEN.

Tot pier van het Albcrtinorn te Nijmegen is
gekozen de zeereerw. pater Jordanus limen
O.P., die gedurende verscheidene jaren novi-
eenmeester is geweest van het klooster te Zwol-
le en thans overste is van het kloostcr en pas-
toor der parochie te Langenboom. 1

INLEIDING TOT PROCES VOOR
ZALIGVERKLARING'VAN PATER

PRO S, J.

De Aartsbisschop vall Mexico-stad, Mgl' .. Mar-
tinez, heeft opdracht gegeven, dat de noodige
voorbereidingen zullen worden getroffen voor
de inleiding van hel proces ter zaligverklaring
van den geloofsheld der bloedige Mexicaansche 1
Katholièkcnvervolging, Pater Pro S. J. De Aarfs-,
bisschop hecH een olpro@ 'gedaan tot' alle. ge •
loov.i~cn, om aH,e doçlUT\enten, die Oil) 'het Ieven
eri sterven van Pater Pro be'lre:kk'ing hebben,
op te zenden naar bet. Ordina'riaat.
Pater Miguel Augustin' Pro 'Werd op 23 No. 'I

vember 1927 na een schijnproces op valsche (
verklarhigen van getuigen ter dood veroordeeld
z.g. omdat hij een aanslag zou hebhen .willen (
beramen op Iiet Ieven van den toenmaligen pre-
sident Alvaro. Toen Pater Pro gefusidleerd werd
stierf hij met de woorden op de lippen: Leve
Christus Koning.

NE,DERL. NATIONALE BEDEVAART NAAR
LOURDES.

MGR., G. FREDERIX. t
Dinsdagavond is in het missiehuis Sparren-

daal te Vught (N.B.) bericht ontvangen, dat
Mgr. G. Frederix, oud-apostolisch-vicaris van
Ning-hia, in de Chineesche provincie Kansoe,
daar in de missie is overleden. '

Mgr. Frederix werd op 17 Juli 1866 te Af-
ferden (L.) geboren en bereikte dus bijna den
leeftijd van 72 jaar. Een zuster van hem stierf
een aantal jaren geleden als missie-zuster in de
Congo. Na de studie der humaniora aan het bis-
schoppelijk college' te Roermond en de wijsgee-
r ige studiën te Roldue voltooid te hebben trad l
hij in de congregatie van het Onbevlekte Hart
van Maria te Scheut bij Brussel.

Op 8 April 1892 ontving hij te Leuven uit de
handen van Kardinaal Goossens de H. Priester-
wijding, waarna hij reeds het daaropvolgende
jaar naar het missieveld van Kansoe in China
vertrok. Hier werd hij benoemd tot leeraar en
later tot bestuurder van het college van Liang-
cho. Hij maakte in 1900 ook den BOkser-opstand
mee en meermalen had zjjn missie van roof-
overvallen en hongersnood te lijden.

In 1908 werd hi] henoemd tot provinciaal van,
Kansoe. Drie jaar later werd hij echter naar
het moederhuis teruggeroepen, waal' hij gedu-
rende de oorlogsjaren procurator-generalis en
assistent van den generaal-overste was.

Hij bleef hier tot 1920. Toen moest de hoog-
bejaarde Mgr. OUo hulp hebben in .het zware.
bestuur, van het vicariaat van Noórd-Känsoe. De
keus viel toen op, MgI'. Frederix.

De plechtigheid van zijn bisschopswijding
vond plaats op 1 Juli 1920 in de Roeroiondsche
kathedraal en werd verricht door Mgr. L.
~brijnen met assistentie van Mgr. Th. van
Roosmalen, apostolisch-vloarts van .Surlname en
Mgr. P. Bos, apostolisch-vicaris van Nederl,
Borneo.

Reeds in November van helzelfde jaar vertrok
hij naar Noord-Kansoe.

Later ging deze missie over aan de paters van
Steyl. Mgr. Frederix werd toen apostolisch vi-
caris vail Ning-hia.

-_- - -_ .._



DE ZAAK.-OSS VOOR 'T/ AMBTENAREN-
GERECHT.
"'"'s- ••

De Bossche procureur-generaal
I weer aan het woord.

Het optreden. der marechaussees
tegenover de geest_elijker

HEDENMORGEN heeft het amb-
tenarengerecht te 's-Graven-

hage de klaagschriften der Ossche
marechaussees, aan wie .tijdelijk de
opsporingsbevoegdheden werden ont-
nomen en die daarop werden overge-
plaatst, verder behandeld.
De procureur-generaal hij 'het Bos-

sche gerechtshof, mr. E. baron Speyart
van Woerden, zette zijn gisteren af-
gebroken uiteenzetting voort.

Spr. merkt op, dat bij het verhoor, dat
spr. met den officier heeft afgenomen aan
wachtmeester De Gier, laatstgenoemde zich
op het standpunt heeft gesteld, dat, wanneer
het betreft gedragingen van geestelijken, ook
al vallen die gedragingenniet onder de straf-
wet, het dan toch tot de taak der mare-
chaussee behoort, daarnaar een onderzoek
in te stellen.
Spr. heeft over de wijze,waarop de mare-

chaussee in deze zaken is opgetreden, zijn
ernstige afkeuring uitgesproken en hij heeft
naar aanleiding van het rapport zijn verba-
zing uitgesproken, dat de meening van De

I Gier ten· aanzien- van de taak der mare-
chaussee ten deze werd .gedeeld door den
inspecteur van het wapen.I Spr. heeft in de conferentie de heeren er

I
niet van kunnen overtuigen,. dat voor een

l onderzoek, ook tegen geestelijken, alleen
strafbare feiten een rol kunnen spelen en zij
zijn op het standpunt blijven staan, dat zij
- om het zoo uit te drukken - de geeste-
lijken-meenen te mogen beschouwen als het
heerlijk jachtrecht van het wapen der mare-
chaussee. .
Vervolgens onderwerpt spr. den gang van

zaken in de actie tegen de pastoors aan een
kritische beschouwing en hij merkt op, dat
wachtmeester De Gier op de hoogte is ge-
weest van het feit, dat hier mede sprake
was "an een poging tot chantage in verband
met een thans in Den Haag wonende dame.
Spr. wijst er op, dat de wachtmeesters die

deze dame in Den Haag hebben bezocht:het
aan haar hebben voorgesteld,' alsof de pas-
toor zou hebben verklaard, dat hij vroeger
e~n verhouding met haar heeft gehad, ten
emde aldus een verklaring van 'deze vrouw
te kunnen krijgen.

I' Zeer verontwaardigd heeft deze dame on-
middellijk daarna een brief aan den pastoor
geschreven, waaruit .blijkt; dat de pastoor
toch zeer goed weet, dat hij nimmer teen
verhouding met baar heeU gehad. .
Voorts moet worden .geconstateerd, .dat

wachtmeester De Gier verklaard heeft, geen
prijs te stellen op een verklaring van-den
echtgenoot van genoemde dame, dat deze
voor haar huVli"elijknimmer een verhouding
heeft gehad. Toch ging men met het onder-
zoek voort en in arren' moede wendde de
pastoor zich tot den burgemeester met het
verzoek hem tegen een dergelijk onderzoek
te beschermen. Neen, heeft toen de burge-
meester gezegd, tegen die menschen kan ik
u niet beschermen, gaat u liever naar den
bisschop.
Spr. herinnert voorts aan de ontvangen

klachten over het optreden van de mare-
chaussee bij hun verhoor van tal van kinde-
ren en misdienaars, welke verhooren groote
opschudding hebben teweeggebracht en ten
aanzien waarvan volkomen duidelijk is ge-
bleken, dat er geen enkele reden voor aan-
wezig was. .
Vervolgens gaat spr. de zaak van den

kruidenier - Boelens na en constateert,
dat de substituut-officier van justitie na
kennismaking van de stukken als zijn oor-
deel heeft te·kennen gegeven, dat het niet
aangaat, dat de marechaussee in zaken als
deze optreedt als een boeman, ten einde op
deze wijze iemand te dwingen zijn betalings-
verplichtingen na te komen.
.En nu wil men het hier voorstellen, zooals

gisteren gebleken is, dat deze zaak door de
marechaussee op zoo tactvolle wijze is be-
handeld! De feiten, aldus spr. bewijzen het
tegendeel.
Wat de zaak-De Wolf betreft, geeft spr.

een heel relaas van allerlei. mishandelingen,
welke deze, volgens zijn verklaring, in de
kazerne heeft ondervonden, terwijl daarnaast
vijf getuigen hebben verklaard, dat hij ver-
wondingen had, welke voor zijn gang. naar
de kazerne niet· aanwezig waren.

De onderscheidingen.

II
Mr. Meyes: Kan de procureur-generaal

verklaren, hoe het mogelijk is, dat men-
schen, die in een vorige periode zeer goed
opsporingswerk hebben verricht, thans in
hun gedragingen zoo ernstig zijn tekort ge-
schoten?

I De president prijst eveneens het werk, o.a.
van De Gier in verschillende zaken en stelt
dezelfde vraag.
De procureur-generaal merkt op dat er

steeds is gewerkt met groote voortvarend-
heid.en dat er ook goede resultaten zijn be-
reikt. Bij aandachtige bestudeerlng kan men
echter niet spreken van "fijn recherchewerk"
en bij het uitreiken van onderscheidingenof
bij beoordeeling van het werk der mare-
chaussee heeft spr. dan ook nooit ala adjec-
tief "bijzonder bekwaam" gebruikt.
Ook kan men niet spreken van "deskun-

dig" optreden, en de successimzijn dan ook
meer een gevolg van hun ijver, voortvarend-
heid en doortastendheid. Bepaalde moeilijk-
heden zijn er echter niet geweest (beroering
in de zaal).
Toen de brigade naar aanleiding daarvan

werd onderscheiden, is zij op hol geslagen
en heeft zij alle nuchter inzicht verloren. Zij
ging op onoordeelkundige wijze allerlei
zaken entameeren, daarbij aangezet door de
matelooze verheerlijking, ook in de pers. En
zulks geschieddemet volkomen verwaarloo-
zing van de gemeentepolitie, die steeds zeer
goed werk heeft verricht en met meer tact
eDdoorzicht optrad.
Zoo moest dan eindelijk komen een nood-

lottige ontknooping en dat deze gekomen is,
vindt spr. jammer. Aan de "terreur en dom-
heidsmacht" moest echter een...einde komen
en daartoe heeft spr. den Ministèr van Justi-
tie geadviseerd. . , ,.1
De preslden~.yr_aa~ a~~/_pl'Ocureq~.#-~~

raal of er ook nog sprake is geweest van
straf.
De p~ocureur-generaal: dat is een aange-

Iegenheid waarover de Minister van Justitie
niet heeft te beslissen.

Het optreden van den divisie.
commandant.

Voortgaande komt spr. op de verhouding
tusschen hem en de autoriteiten der mare-
chaussee, ten aanzien waarvan een zekere
animositeit wordt voorgesteld.
Spr. gaat den gangsvan zaken.in zijn res-

sort na en deelt mede, dat hij verschillende
malen den divisie-commandant heeft ont-
boden en hij kan er wel bij zeggen, dat er
telkens harde woorden zijn gevallen over
het optreden der marechaussee.
,In een rapport van begin' 1937 heeft spr

den minister reeds laten weten, dat hij met
deze menschen niet kon werken. Talrijke
fouten !!n tekortkomingen konden worden
geconstateerd, doch de divisie-commandant
trad daartegen niet op en praatte de dingen
tegen alle feiten in goed.
Alle medewerking werd spr. onthouden

terwijl met voorbijgaan van het gezag var:
spreker als fungeerend directeur van politie
allerlei maatregelen werden genomen die
niet ~zijninstemming hadden. '
Voorts doet spr. nog mededeeling van een

geval, waarin een wachtmeester zelfmoord
pleegde, omdat hij verduistering had ge-
pleegd. De toenmalige divisie-commandant
heeft ~oenin een brief zijn verwondering'er
o;;er ultgesp~oken,dat de man, die bijna pen-
sioengerechtlgd was, daartoe gekomen was.
"Waaromheeft hij .mij niet, aldus dat schrij-
ven, o.mhulp gevraagd, dan zou er wel een
oplossmg kunnen zijn gevonden door' ver-
vroegd pensioen". C :

Dat is, aldus de procureur-generaal, een
voorbeeld,_hoe men een strafbaar feit van
verduistering opnam.' .
Getuige BoeUeaerts: mag ik naar' aanlei-

ding daarvan eenige opmerkingen maken?
President: het. lijkt me niet gewenscht om

hier: over dergelijke kwesties een debat toe
te laten. Is u het met het medegedeelde niet
eens? .
Getuige Boellaerts: volkomen oneens.
President: dan' zullen we daarvan aantee-

kening doen.
.Mr.' Scholten: heeft het personeel van de

briga~e-Oss niet den indruk kunnen krijgen,
dat ZIJ"carte-blanche" van den officier had
bij .het .'opsporingsonderzoek?
De procureur-generaal 'ontkent dit. De

marechaussee wist, dat zij .geregeld contact
met den officier moest houden.
Mr. Meyes: heeft u het onderzoek in de

zaak van de twee geestelijken stopgezet?
De procureur-generaal: ik heb geen last

gege~en om het onderzoek te stoppen, alleen
heb Ik een 'rapport willen hebben en toen ik
na ontvangst daarvan mijn oordeelover de
wijze van het onderzoek heb kenbaar ge-
maatt, is het onderzoek niet verder voort-
gezet..-
President tot getuige Van den Burg: wat

zou u gedaan hebben, wanneer u gewèt,~
had dat reeds in 1931 een zaak tegen 'ééJlt
der pastoors was geseponeerd. . "
Mr. Van den Burg: dan zou ik daarove~

met wachtmeester De Gier gesproken heb-
ben. Ik wist van die zaak echter niet af.
Op een vraag van mr. Meyes zegt de pro-

cureur-generaal nog, dat op de conferentie
op het departement van justitie niet gespro-
ken is over de noodige gelden voor .over-
plaatsing en voorts, dat niet is gezegd,'dat
de regeling daarvoor reeds in orde was. ';
Majoor Van Everdingen: bij die conferen-

tie heeft de minister wel gezegd, dat de
machtiging voor overplaatsing er reeds was
en dat de reisgelden later wel in orde zouden
worden gemaakt.
Kolonel Van Selm: ik onderschrijf dit vol-

komen. . .

De burgemeester van Oss getuigt.

Daarna wordt als getuige gehoord de heer
Ploegmakers, burgemeester vim Oss. ,
Deze verklaart niet aan den procureur-

generaal gevraagd te hebben om verschillen-
de onderzoeken, welke in zijn gemeente
plaats hadden, te stoppen, doch wel om een
eind te maken aan het gezagsondermijnend
optreden van de marechaussee.
Op een vraag van den president -over de

kwestie der werkverschaffing zegt getuige,
dat door hem niet over "kooksel" is gespro-
ken, maar/dat getuige heeft opgemerkt, dat
velen der menschen eigen tuinen hebben.
Getuigemeent Zichte herinneren, dat wacht-
meester De Gier toen gezegd heeft: dat kan
tot hun ontlasting strekken.
Voorts verklaart getuige met den opzich-

ter Van Bergen te hebben gesproken over
de beweerde onregelmatighedenbij de werk-
verschàffing. Getuige vertrouwt Van Bergen
volkomen en deze heeft hem gezegd, dat er
niets gebeurd was. Toen heeft getuige hem

Mode van den dag.11
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BOSSCHE PROCUREUR-GENERAAL
SPREEI(T.

De getuigen à décharge. luistert, vallen twee dingen dadelijk op: de'
marechaussees treden bij wijze van spreken
op als één geheel; men krijgt den indruk,
dat zij den procureur-generaal, die justitieel
en politieel toch boven hen staat, als een
soort chef beschouwen, .die er wel is, maar
die toch feitelijk weer niet rechtstreeks boven
hen staat.
. Niet alleen is het direct opvallend, dat de
klagers hun eigen militaire chefs, onder wien
de inspecteur zelf, tegen wien zij toch ook een
klaagstuk indienden, dagvaardden als ge-
tuigen.
Het maakt een ietwat zonderlingen indruk,

commandeerende officieren der marechaus-
sees als getuigen á décharge te zien optre-
den voor onderofficieren, die zich beklagen
over handelingen van hun hoogsten chef,
den minister van Justitie, en hun korpschef,
die op zijn beurt weer ook als getuige á dé-

Wij zaten bijeen in een soort patronaats- charge optreedt.
zaaltje. Op een kleine verhooging, vóór het Opvallend is ook, hoe de officieren zich
venster zetelden de rechters. De getuigen- bijna eensgezind keeren tegen den procu-
bankjes waren zoo goed als geheel gevuld reur-generaal, fungeerend directeur-generaal
met leden van het corps marechaussees, lda- van politie. Wij schrijven dit niet toe aan
gers en getuigen. Er waren veel journalisten laag bij de grondsche beweegredenen. Maar
en, voor zoover er achter de omheining plaats wij gelooven, nu wij de heeren zoo achter
was, hadden belangstellenden ze ingenomen. elkaar. hoorden, dat er iets wringt in hun

I
Onder de luisteraars vooraan vond jhr. De opvattmg van hun eigenlijke plaats in het
Beaufort, secretaris van den Raad van Slate, justitieele en politieele orgaan.
een plaats en hij volgde heel het geding met Dat. zal .his~orisch wel verklaarbaar zijn,
voortdurende aandacht. maar het IS niet goed. Als een oud-divisle-
De rechters waren allen in civiel; een commandant komt. verklaren, dat hij niet

hunner droeg de generaalsniform. Bijna alle vertrouwelijk kon omgaan met den pro cu-
marechaussees waren in uniform. In het reur-generaal, dan is het toch de vraag, of

zulk een verlangen gewettigd is en hem recht
voor de getuigen bestemde gedeelte zagen geeft, dezen maar zooveel mogelijk te entwij-
wij den procureur-generaal bij het Bossche ken, zooals hij zelf verklaarde. Als een com-
Hof, mr. E. baron Speyart van Woerden. mandeerend officier zich beklaagt, dat de
Geen woord scheen hem te ontgaan; zoo nu procureur-generaal hem politieel niet capa-
en dan raadpleegde hij een stuk en maakte bel acht, dan behoort zulk een officier, indien
zijn aanteekeningen. Er was ook als getuige hij dit judicium onrechtmatig acht, zich toch
de Ossche burgemeester Ploegmakers. De te wenden tot den minister van Justitie, die
klagende marechaussees hadden als advocaat de chef van den procureur-generaal is.
mr. James uit Apeldoorn; de minister van Het merkwaardige is, dat al de mare.
Justitie' had geen advocaat gezonden maar chaussees, die het woord voerden, zich van
een gemachtigde in den persoon van mr, P. geen fout bewust waren. Maar opvallend is
Meijer, referendaris van zijn departement. weer, dat toen klachten kwamen, de zaak
Het bleek later, dat zoowel de procureur- alleen intern werd onderzocht. Op de vraag
generaal als de burgemeester van Oss van- van rechter Scholten of ook anderen ge·
wege den minister waren opgeroepen als ge- hoard waren, verklaarde de onderzoekende
tuigen. Het gerecht had geen getuigen op- officier, dat hij gemeend had de zaak niet
geroepen. naar b~iten t:. m?eten dragen. Dat schijnt
Om ruim tien uur begon de zitting; het een typisch militaire opvatting; de taak der

eerste gedeelte duurde tot bijna een uur; na marechaussees in vredestijd is echter zuiver
de pauze werd zij, met een zeer korte onder- P?litieel en ten d:~le justitieel. Men vraagt
breking, doorgezet tot ruim half zeven. Toen Zich af: waarom ZIJn toch geen anderen ge.
was de procureur-generaal aan het woord, hoord?
die op verzoek van den voorzitter zijn des- Er kwam b.v. een mishandelingszaak ter
kundige toelichting afbrak tot morgen. sprake: het bleek niet, dat één offfcler dien
Het was een belangwekkend geding en den bewusten man of zijn verwanten onder-

president komt een woord van lof toe voor vraagd had, De meeste getuigen wisten niets
de wijze, waarop hij de leiding uitoefende. van den man.
Hij was zeer welwillend, maar ook zeer be- Er bleek, dat de districtscommandant niet
slist: de vragen, welke hij zoo nu en dan wist, hoe de procureur-generaal last had ge-
stelde, wierpen ineens licht op zeer gewich- geven, dat de brigade te Oss - de tien leden
tige zaken, welke anders in den vloed van daar waren zoo goed als allen wachtmeester
woorden zouden zijn verdronken. - zich van opsporingen betreffende orga·
Want een vloed van woorden was er en nen der gemeente Oss moesten onthouden.

de rechters luisterden zeer geduldig: slechts Dat had mij meegedeeld moeten worden,
mr, Scholten en generaal Zeeman stelden meende de districtscommandant.
enkele vragen. Overigens leidde de president Dit bevel is overtreden.
het getuigenverhoor. Hier schakelen wij den officier van justi-
Het gerecht heeft zich ontvankelijk ver- tie in. Onbevangen luisteren heeft ons den

klaard; e:fschoon men op juridische gronden indruk. ge,geven, dat de marechaussees, die
aan de ontvankelijkheid van de klaagschrif- toch al zeer zelfstandig optraden, een veel
ten zou kunnen twijfelen, hebben de aan- te lijdelijke leiding hadden. Die opmerking
geklaagden, de minister van- Justitie en de maakten trouwens zoowel de president als
inspecteur van de marechaussees dat niet ge- rechter Scholten. Dit kán een gevolg zijn
daan. Zij zullen beide op de klaagschriften geweest van een bestaande gewoonte; het
met toegevoegde nota's hun contramemoires kan ook een gevolg zijn geweest van het feit,
naar het gerecht hebben gezonden. Op den dat de officier van justitie betrekkelijk kort
grondslag daarvan wordt het geding gevoerd. zijn ambt had aanvaard.
Uitgemaakt zal moeten worden vooreerst of Men staat echter wel even verbaasd dat
de minister van Justitie terecht de opspo-I een onder-officier der marechaussees' maar
ringsbevoegdheid ontnam, vervolgens of de, rustig menschen een nacht in de kazerne

Icommandant der marechaussees daarop Ihoudt, tot Inbeslagneming van een heelen
terecht de overplaatsing gelastte. kantoor-inventaris overgaat en ambtshalve
Voor den buitenstaander, die alleen maar onderzoekingen doet, 6ók waar geen sprake

(Van onzen parlethentairen Redacteur.)

ONDE.R praesidium van mr, Van

Haeringen behandelde het amb-
tenarengerecht gisteren de klaagschrif-
ten der Ossche marechaussees, aan wie
tijdelijk de opsporingsbevoegdheden
werden ontnomen en, die daarop wer-
den overgeplaatst. Het gerecht behan-
delde de verschillende klaagschriften,

is van strafbare feiten. Men behoeft daarbij
niet te twijfelen aan goede bedoelingen, maar
de vraag rijst toch of, 'als dit bij herhaling
geschiedt en meermalen zelfs de grens der
verjaring niet in acht wordt genomen, er
niet iets ontbreekt .aan de politieele opleiding
van deze ambtenaren.
Men vraagt zich af: hoe gaat dat eigenlijk

met de aanstelling van officieren en man-
schappen der marechaussees? Zijn zij juri-
disch geschoold en hebben zij de diploma's,
die ambtenaren van andere politiekorpsen
bij indiensttreding hebben? Als dit niet zoo
is, zijn zij te verontschuldigen, maar dan ont-
breekt er toch iets aan de organisatie.

In den namiddag kwam mr, baron Speyart
van Woerden aan het woord. Men behoeft
dezen procureur-generaal maar even te zien
en te hooren spreken, om den geïncarneerden
ambtenaar van het O. M. te herkennen. Op
verzoek van den gemachtigde van den minis-
ter gaf de procureur-generaal, na verlof van
den voorzitter, aan het gerecht een uiteen-
zetting over den loop der gebeurtenissen.
Stonden de officieren er in de eerste plaats
als verdedigers van hun mannen, de procu-
reur-generaal trad op als hoogste ambtsdra-
ger in zijn ressort. Hij zette uiteen, hoe zijn
gezag over de politie in eigen sfeer onbeperkt
is en niet door dienstvoorschriften van korp-
sen kan worden gebonden. Hij heeft de lei-
-ding van de politie van alle korpsen en hij
houdt zelfstandig toezicht op haar werk,
waarover hij zoo noodig aan den minister
rapporteert.
Baron Speyart van Woerden sprak aan de

hand van stukken. Uren lang hadden de ge-
tuigen gesproken en het beleid van de mare-
chaussee besproken, practisch geheel in gun-
stigen zin. Maar toen de procureur-generaal
op meedoogenlooze wijze als jurist dit optre-
den besprak, kon men toch werkelijk niet
ontkomen aan zijn ijzeren gevolgtrekking,
dat de marechaussees in een reeks van ge-
vallen op beslist onverdedigbare gronden
waren opgetreden. De gouverneur-generaal
zette uiteen, hoe met name in de zaken tegen
den assuradeur en de geestelijken van straf-
waardige handelingen geen sprake was; hoe
alle evenredigheid tusschen die zaken en het
optreden zoek was; hoe de rechtbank zijn
houding verrassend sterk dekte; hoe hij met
name bij het bestudeeren der stukken over
de beide geestelijken van de eene verbazing
in de andere was gevallen en hoe alle vragen,
die hij daarover aan de marechaussees had
gesteld, evasief werden beantwoord. Verja-
ring en al of niet strafbaarheid, benevens
andere wettelijke voorschriften werden een-
voudig ter zijde gesteld.
Op allerlei dwaze gegevens werd gebouwd

en gegevens verzameld, ook over niet straf-
bare handelingen. De procureur-generaal be-
greep daar niets van. Zulke dingen had hij
in de vijf en twintig jaar, dat hij zijn ambt
bij het O.M. vervulde, niet meegemaakt. En
aan den toon van zijn stem kon men wel
merken, dat deze magistraat daar hevig over'
gebelgd was.
Maar wij moeten er twee dingen bijvoe-

gen: ten deele schijnt de reden vail ten en
ander, ook volgens den P. G., wel degelijk bij
den officier van justitie te hebben gelegen,
ofschoon deze vermoedelijk alles niet dade-
lijk heeft doorzien. Voor een ander deel moet
men ook aannemen, dat de marechaussees
eigenlijk niet begrepen hebben, dat zij over
den schreef gingen en rechtsgoederen aan-
tastten op gronden, die zij onmiddellijk als
onvoldoende hadden moeten inzien, als de lei-
ding goed geweest was.
De procureur-generaal maakte heel duide-

lijk aanmerking op de onvoldoende, politieele
scholing. Daarvan zijn burgers het slachtoffer
geworden. En daaraan moest hij, in het be-
lang der rechtszekerheid, snel een einde ma-
ken. In de onvoldoende politieele kennis van
deze rijkspolitieambtenaren schijnt ons de
diepere grond te liggen van hun optreden.
Daarbij komt dan wellicht de militaire enca-
dreering van het korps, dat de politieele
werkzaamheden doortrekt met een eigen
geest, die weer aanleiding geeft tot minder
juiste samenwerking met andere organen.
Maar de zitting duurt voort en wellicht ver-

nemen wij heden op dit punt nog meer con-
crete gegevens, die een aanvankelijk oordeel
kunnen aanvullen.
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Zitting van heden

VOORTZETTING DER
BEHANDELING.

Uiteenzetting van den P.-G.

's-GHAVENHAGE, 2·4 Juni.
Hedenochtend om 10 uur heeft het amb-

tenarengerecht de behrundeHng' voortgezet
van de klachten van de onderofficieren van
de vroegere brlgade-Oss.
He procureur-generaal bij het Bossche

gelrechtshof baron Speyart van Woerden,
zet zijn gisteren aJ£g'ebroken uiteenzetting
voort.

Spr. merkt op, dat bij het verhoor, dat spr.
met den officier heeft afgenomen aan wacht-
meester de Gier, laatstgenoemde zich op het
standpunt heeft gesteld, dat, wanneer het be-
treft gedragingen van geestelijken, ook al vanen
die gedra.gci:ng,e'nniet onder de strafwet, het dan
toch tot de taak der marechaussee behoort,
daarnaar een onderzoek in te stellen.
Spreker heeft over de wijze, waarop de ma-

rechaussee in deze zaken is opgetreden, zijn
ernstige afkeuring uitgesproken en hij heeft
naar aanleiding van het rapport zijn verbazing
uitgesproken, dat de meening van De Gier ten
aanzien van de taak der marechaussee ten deze
werd gedeeld door den inspecteur van 't wapen.

Spreker heeft in de conferentie de heeren
er niet van kunnen overtuigen dat voor
een onderzoek, ook tegen geestelijken, al-
leen strafbare feiten een rol kunnen spe-
len en zij zijn op het standpunt blijven
staan, dat zij - om het zoo uit te drukken-
- d e gee s tel ij ken mee n ent e m 0-

g en beschouwen als het heerlijk
jachtrecht van het wapen der
mar e c h a u sse e.

Poging tot chantage.

Vervolgens onderwerpt spreker den gang van
laken in de actie tegen de pastoors aan een kri-
tische beschouwing en hij merkt op, dat wacht-
meester De Gier op de hoogte is geweest van
het feit, dat hier mede sprake was van een
poging tot chantage in verband met een thans
in Den Haag wonende dame.

Spreker wijst er op, dat de wachtmees-
ters, die deze dame in Den Haag hebben
bezocht, het aan haar hebben voorgesteld,
alsof de pastoor zou hebben verklaard, dat
hij vroeger een verhouding met haar heeft
gehad, ten einde aldus een verklaring van
deze vrouw te kunnen krijgen.
Zeer verontwaardigd heeft deze dame on-

middellijk daarna een brief aan den pas-
toor geschreven, waaruit blijkt, dat de pas-
toor toch zeer goed weet, dat hij nimmer
een verhouding met haar heeft gehad.
Voorts moet worden geconstateerd, dat

wachtmeester De Gier verklaard heeft,
geen prijs te stellen op een verklaring van
den echtgenoot van genoemde dame, dat
deze voor haar huwelijk nimmer een ver-
houding heeft gehad. Toch ging men met
het onderzoek voort en in arren moede
wendde de pastoor zich tot den burgemees-
ter met het verzoek hem tegen een derge-
lijk onderzoek te beschermen.
Nee n, h e eft toe n deb u r gem e e s-

ter g e zeg d, t e gen die men s c hen
kan ik u niet beschermen, gaat
u I i eve rna a r den bis s c hop.

Spreker herinnert voorts aan de ontvangen
ichten over het optreden van de marechaus-
~ bij hun verhoor van tal van kinderen en
sdienaars, welke verhooren groote opschud-
ng hebben teweeg gebracht en ten aanzien
aarvan volkomen duidelijk is gebleken, dat
geen enkele reden voor aanwezig was.
Vervolgens gaat spreker de zaak van den ma-
ifacturier Boelens na, en constateert, dat de
tbstituut-off'icier van justitie na kennismaking
lil de stukken als zijn oordeel heeft te kennen
egeven, dat het niet aangaat, dat de marechaus-
~e in zaken als deze optreedt als een boeman,
m einde op deze wijze iemand te dwingen zijn
etalingsverplichtingen na te komen.

En nu wil men het hier voorstellen, zoo-
als gisteren gebleken is, dat deze zaak door
de marechaussee op zoo tactvolle wijze is
behandeld. De feiten, aldus spr. bewijzen
het tegendeel.

IWat de zaak-de Wolf betreft, geeft spr. een
'eel relaas van allerlei mishandelingen welke
eze, volgens zijn verklaring, in de kazerne heeft
.ndervonden, terwijl daarnaast vijf getuigen
.ebben verklaard, dat hij verwondingen had,
velke vóór zijn gang naar de kazerne niet aan-
vezig waren,
Mr. Meye s : kan de procureur-generaal ver-
Jaren hoe het mogelijk is, dat menschen, die
n een vorige periode zeer goed opsporingswerk
lebben verricht, thans in hun gedragingen zoo
n-nstig zijn te kort geschoten?
, De Pre sid ent prijst eveneens het werk,

o.a. van de Gier in verschillende zaken en stelt
dezelfde vraag.
De Pro cur e u r- Gen era a I merkt op

dat er steeds is gewerkt met groote voortvarend-
heid en dat er ook goede resultaten zijn bereikt.
Bij aandachtige bestudeering kan men echter
niet spreken van "fijn recherchewerk" en bij het
uitreiken van onderscheidingen of bij beoor-
deeling van het werk der marechaussee heeft
spr. dan ook nooit als adjectief "bijzonder be-
kwaam" gebruikt.

Ook kan men niet spreken van "deskun-
dig" optreden, en de successen zijn dan ook
meer een gevolg van hun ijver, voortvarend-
heid en doortastendheid. Bepaalde moeilijk-
heden zijn er echter niet geweest. (Beroe-
ring in de zaaI).

Toen de brigade naar aanleiding daarvan
werd onderscheiden, is zij op hol geslagen en
heeft zij alle nnoher inzicht verloren. Zij ging
op onoordeelkundige wijze allerlei zaken enta-
meer en, daarbij aangezet door de matelooze
verheerlijking, ook in de pers. En zulks ge-
schiedde met volkomen verwaarIoozing van de
gemeentepolitie, die steeds zeer goed werk
heeft verricht en met meer tact en doorzicht
optrad.
Zoo moest dan eindelijk komen een nood-

lottige ontkooping en dat deze gekomen is,
vindt spr. jammer (gelach).
Aan de "terreur en domheidsmacht" moest

echter een einde komen en daartoe heeft spr.
den Minister van Justitie geadviseerd. I
De Pre sid ent vraagt den procureur-gene-

raal, of er ook nog sprake is geweest van straf.
De Pro cur e u r-g ene r a a I: dat is een

aangelegenheid, waarover de Minister van Jus-
titie niet heeft te beslissen.
Voortgaande komt spr. op de verhouding tus-

schen hem en de autoriteiten der marechaussee,
ten aanzien waarvan een zekere animositeit
wordt voorgesteld,

Spr. gaat den gang van zaken in zijn res-
sort na en deelt mede, dat hij verschillende
malen den divisie-commandant heeft ont-
boden en hij kan er wel bij zeggen, dat er
telkens harde woorden zijn gevallen over
het optreden der marechaussee.
In een rapport van begin 1937 heeft spr.

den minister reeds laten weten, dat hij met
deze menschen niet kon werken.
Talrijke fouten en tekortkomingen kon-

den worden geconstateerd, doch de divisie-
commandant trad daartegen niet op en
praatte de dingen tegen alle feiten in goed.
Alle medewerking werd spr. onthouden,

terwijl met voorbijgaan van het gezag Vin
spr. als fungeerend directeur van politie
allerlei maatregelen werden genomen, die
niet zijn instemming hadden.

Voorts doet spr. nog rnededeeling van een ge-
val, waarin een wachtmeester zelfmoord pleeg-
de, omdat hij verduistering had gepleegd. De
toenmalige divisie--commandant heeft toen in
een brief zijn verwondering er over uitgespro-
ken, dat de man, die bijna pensioengerechtigd
was, daartoe gekomen was. "Waarom heeft hij I
mij niet, aldus dit schrijven, om hulp gevraagd,
dan zou er wel e'en oplossing kunnen zijn ge-
vonden door vervroegd pensioen."
Dat is, aldus de procureur-generaal, een

voorbeeld, hoe men tegen een strafbaar feit van
verduistering opvat.
Get. Boe II a e r t: Mag ik naar aanleiding

daarvan eenige opmerkingen maken?
Pre sid ent: Het lijkt me niet gewenscht

om hier over dergelijke kwesties een debat toe
te laten. Is u het met het medegedeelde niet
eens?
Get. Boe II a er t: Volkomen oneens,
Pre sid ent: Dan zullen we daarvan aan-

teekening doen.
Mr. Sc hol ten: Heeft het personeel van de

hrigade-Oss niet den indruk kunnen krijgen, dat
zij "carte-blanche" van den Officier had bij het
opsporingsonderzoek?
De Pro cur e u r-G ene r a a lontkent dit,

de marechaussee wist, dat zij geregeld contact
met den Officier moest hebben.

Mr. Me yes: Heeft u het onderzoek
in de zaak van de twee geestelijken stop-
gezet?
Dep roc ure u r-G ene r a al: Ik heb

geen last gegeven om het onderzoek te stop-
pen, alleen heb ik een rapport willen heb-
ben en toen ik na ontvangst daarvan mijn
oordeelover de wijze van het onderzoek heb
kenbaar gemaakt, is het onderzoek niet
verder voortgezet.
Pre sid ent tot getuige Van den Burg:

Wat zou u gedaan hebben, wanneer u ge-
weten had dat reeds in 1931 een zaak tegen
een der pastoors was geseponeerd.
Mr. van den Bur g : Dan Z'ÜU ik daar-

over met wachtmeester de Gier gesproken
hebben. Ik wist van d-iezaak echter niet af.

Op een vraag van mr. Meyes zegt de procu-
reur-generaal nog, dat op de conferentie op het I

Departement van Justitie niet gesproken is over
de noodige gelden voor overplaatsing en voorts,
dat niet is gezegd, dat de regeling daarvoor
reeds in orde was.
Maloor v. E ve r din gen: Bij die conferen-
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De zaak-Oss voor het
Ambtenaren-gerecht.

MARECHAUSSEES EN
GEMEENTELIJI(

BELEID.

Baron Speyart van Woerden zet de
reden uiteen, waarom de brigade

haar 0psporingsbevoegdheid
is ontnomen.

IN de middagzitting van het amhte-
narengerecht is na verhoor van

verschillende marechaussees, baron
Speyart van Woerden aan het woord
gekomen. De Procureur-Ceneraal van
het Bossche Gerechtshof verklaarde,
dat het voortdurend wantrouwen van
de marechaussee tegen het gemeente.
lijk heleid voor hem aanleiding is ge-
weest, om te beslissen, dat het daar.
mee uit moest zijn. Toen is de op. /
dracht om de hrigade te Oss haar op.
sporingsbevoegdheid inzake gemeente.
lijke aangelegenheden te ontnemen
gegeven.

In de middagzitting van het ambtenaren-
gerecht is het getuigenverhoor voortgezet.

Wachtmeester de Gier gehoord: <

Het eerst wordt gehoord de wachtmeester
De Gier.
Deze getuige zegt op 8 Maart met een an-

deren wachtmeester bij den officier van ju-
stitie Van den Burg te zijn geweest, om aan-
gifte te doen van verduistering door B. en
_ook te hebben medegedeeld, waarin de ver-
duistering bestond, Hij heeft daarbij niet ge-
sproken van een civielrechtehjka vorde-

J;'ing.
De grens is volgens getuige tusschen straf-

zaken en civiele zaken soms zeer moeilijk
te trekken, en wanneer getuige de overtuiging
had gehad, dat het hier een zuiver civiele
kwestie zou betreffen, zou hij geen aangifte
hebben gedaan. Opperwachtmeester Curfs
was toen ziek, het onderzoek in deze zaak
was aan wachtmeester Van den Berg over-
gelaten.

Getuige verklaart, dat de gang van zaken
het wel eens noodzakelijk kan maken een
zeer langdurig verhoor af te nemen, en
dan de betrokkenen een tijdlang vast te hou-
den. Ook de arbeider De W. is een nacht
vastgehouden en in deze zaak had eveneens
wachtmeester Van den Berg het onderzoek
in handen.
Over mishandeling van De W. heeft ge-

tuige niets gehoord, terwijl evenmin De W.
bü _getuil!e daarover heeft zeklaazd.

Des av~ondswas aan gehtige-~~degedeeld,
dat De W. ontboden was en verhoord zou
worden, doch den volgenden dag heeft ge-
tuige daarvan geen rapport ontvangen.
President: is het feit, dat iemand een nacht
wordt vastgehouden, niet ernstig genoeg

om dat te rapporteeren.
Getuige: het gebeurt niet altijd, omdat het

niet zoo bijzonder is.
President: wordt in zoo'n geval een bood-

schap naar het huis van den betrokkene ge-
~nden?
Getuige: in de meeste gevallen geschiedt

dat wel.

De arrestode van den bankier.

Getuige verklaart voorts met wachtmeester
van Renes bij den officier te zijn geweest om
te spreken over de zaak van den bankier
vander H. De officier wilde toen zoo
spoedig mogelijk van der H. laten arres-
teeren en de administratie in beslag nemen
doch van Renes heeft aangeraden om nog
even daarmede te wachten, omdat hij nog
meer bewijs zou kunnen krijgen.
President: hebt u toen van der H. weer

vrijgelaten was, aan deze gevraagd: hebt u
nog klachten? 1
Getuige: dat heb ik gevraagd in mijn kwa-

Rteit van brigade-commandant.
Presidentt waarom wordt dat gevraagd.

Dat ligt toch niet voor de hand? 1
Getuige: dat geschiedt overeenkomstig de

voorschriften.
President: ik zie de ratio van zoo'n vraag

niet in, want iemand die gearresteerd wordt,
aen dan weer moet vrijge laten, zal altijd
daarover wel niet te spreken zijn.
Getuige: de heer van der H. heeft op mijn

vraag geantwoord, dat hij integendeel cor-
rect was behandeld en dat hij in dit op-
zicht niet te klagen had.
President: de heer van der H. heeft ver-

klaard, dat u hem gevraagd heeft: "hebt u
het hier goed gehad" en dat hij daarop heeft
geantwoord: integendeel.
Getuige: ik blijf bij mijn verklaring en

ik kan mij het gesprek zeer goed herinneren.
Mr. Meyes constateert, dat de getuige niet

kan zeggen, waar het voorschrift in zake het
vragen te vinden is.

W achtmeester. Curls oven de
arrestatie,

Vervolgens wordt gehoord de opperwacht-
meester Curfs.
Mr. James vraagt aan dezen getuige: heeft

u aan wachtmeester van Rene§ geadviseerd
om met den officier overleg te plegen in
zake de arrestatie van Van der H.
Getuige: ik had het verbaal van van Renes

gelezen, doch de zaak was mij niet geheel
duidelijk, en omdat ik niet zeker wist of de
gronden, waarop de aanhoudîng zou moeten
geschieden, wel geheel juist waren, heb ik
van Renes naar den officier verwezen.
Daarna heeft van Renes een nader onder-

zoek ingesteld en het resultaat daarvan was,
dat ook getuige toen van meening was, dat
de arrestatie i:noest geschieden.
In overleg met den officier is die arresta-

tie dan ook geschied.
Daarna komt de kwestie van de opzichters

pij de werkverschaffing ter sprake. '
President: waarom is u, toen u opdracht

van den officier had gekregen, om de zaak
ter kennis te brengen van den burgemeester,
toch door gegaan met het hooren van andere
getuigen.
~tuigel ik moest eerst de verbalen nog
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opmaken, doch heb geen nieuwe getuigen
meer gehoord.
President: uit uw verbalen blijkt echter

het tegendeel, want u zegt ' in uw verbaal
zelf: "op 16 October kreeg ik van den offi-
cier opdracht de zaak ter kennis te brengen
van den burgemeester. Daarna hoorde ik op
16 October nog de volgende getuigen".
Eerst op 19 October is u bij den burge-

meester geweest. Heeft de burgemeester toen
gezegd, dat u voorzichtig moest zijn en er
rekening mee moest houden, dat die men-
schen de beschikking hadden over die tuin-
tjes?
Getuige: neen, dat weet ik zeker. Van

groote porties, welke ze mee mochten ne-
men, heeft de burgemeester zeer zeker niet
gesproken, weI over een "kooksel".
Wat de zaak-B. betreft, is getuige van te

voren er van op de hoogte gesteld dat deze
zou worden aangehouden. Naar het oordeel
van getuige was het vasthouden van B. ge-I
durende een nacht alleszins gerechtvaardigd
en wanneer dergelijke gevallen zich weer

I
zouden voordoen, zou getuige er geen be-
zwaar tegen hebben, er opnieuw toe over te
gaan.
President: ik acht den gang van zaken

en het toegepaste middel om den man te laten
betalen, zooals hij den volgenden ochtend
heeft gedaan, geenszins voor de hand liggend
en absoluut noodzakelijk.
Wat het onderzoek tegen de beide geeste-

lijken betreft, zegt getuige, dat hij hierover
bij den officier is geweest, die tegen hem ge-
zegd heeft, met het onderzoek door te gaan
en rapport uit te brengen en zoonoodig over
te gaan tot het opmaken van een proces-
verbaal.
President: het lijkt me toch niet waar-

schijnlijk, dat de officcier u zou opdragen een
rapport uit te brengen, ook al zouden er geen
strafbare feiten zijn.
Getuige: dat gebeurt wel meer. Ik kr~ig

zooveel opdrachten van den officier om rap-
porten over bepaalde personen uit te bren-
gen.
Hierna werd nog even teruggekomen op

de zaak betreffende de werkverschaffing.
Getuige verklaart, dat eenige dagen, nadat

hij bij den burgemeester was geweest, de
opzichter van Bergen tot hem heeft gezegd:
hier gebeuren gekke dingen, maar de bur-
gemeester heeft bevolen: mondje dicht.
Deze .matt is op die mededeeling echter

I telu~ekomen, toen hij door B. en W. werd
gehoord.

Verhoor van verschillende
andere leden van de brigade.

Volgende geutige is wachtmeester van
Renes. Deze is op 12 Maart met de Gier bij
den officier geweest om te spreken over
den bankier van der H. Toen is ook over de
geestelijken gesproken. De officier van den
Burg heeft daarbij gezegd, dat de Gier, maar
door moest gaan en alles moest onderzoeken.
Hij voegde daaraan toe, dat we ook reke-

ning moesten houden met den geestelijken
stand en dat ook wanneer de zaak niet tot
een strafrechterlijke vervolging zou leiden,
het toch wel goed zou zijn alles ter kennis
te brf;ngen van de kerkelijke autoriteiten.
Verder heeft getuige met dit onderzoek

n~et te maken gehad.
I Wel is hij belast geweest met het onder-
I zoek in de zaak van bankier van der H. Ook
toen het opsporingsonderzoek aan getuige
was ontnomen, kwamen nog verschillende
menschen bij hem, die aangifte wilden doen.
Getuige heeft toen de klacht van een

juffrouwopgeschreven, door haar laten
onderteekenen en haar daarmede naar de
gemeentepolitie verwezen. Hierbij heeft ge-
tuige gehandeld in het algemeen belang.
Hierna verklaart de wachtmeester-titulair

van den Berg, dat hij de W. in de marechaus-
seekazerne te woord heeft gestaan. Hij was
opgeroepen wegens overtreding van de
vuurwapenwet en wegens verboden neder-
lage. Hij beweerde revolver en sigaretten-I

I papier te hebben gevonden en aangezien
zulks zeer onwaarschijnlijk was, heeft getuige ~
hem in de cel ingesloten. In een stal heeft
hij niet vertoefd en getuige heeft hem ook'
niet mishandeld.

Den volgenden ochtend is de man weer
vrijgelaten. Tï
Op een vraag van mr. James, deelt getuige

nog mede, dat in de gangen van het parket
de rijksklerk Vermeulen hem namens den
officier heeft gezegd, dat het rapport over de
~wee geestelij~en moest worden gesloten en
mgeleverd. Dit moest getuige aan wacht-
meester de Gier overbrengen.
Dit was ongeveer half Maart.
President: dit behoeft nog geenszins te

beteekenen, dat het onderzoek werd gesloten.
Wat nog de arrestatie van van der H. be-

treft, zegt getuige, dat er geen belangstelling
bij deze arrestatie was en dat daarna langs
buitenwegen naar de kazerne is gereden.
Hierna wordt gehoord wachtmeester

Roffel. Deze is tegenwoordig geweest bij de
inbeslagneming van de administratie van
van der H. op diens kantoor. Van der H. zelf
was daarbij niet aanwezig. Getuige was niet
bij het openen van de kluis, doch hij heeft
geho~rd, dat er f 3000 in is aangetroffen,
terwijl van der H. had opgegeven, 'dat er
f 7000 moest zijn.
Voorts verklaarde getuige, dat van der H.

ni~t mee wilde gaan naar deze inbeslagne-
mmg.
Wat de aan van der H. gestelde vraag bij

I zijn invrijheidstelling betreft, zegt getuige'
i dat het gewoonte is deze vraag te stellen. "
, Getuige van den Berg zegt nog, dat van I
der H. hem op den avond van 19 Maart uit- i
drukkelijk heeft gevraagd hem niet mede te
nemen naar zijn kantoor, en dat van der H.
daarop het letterslot van de kluis op papier
heeft medegegeven.
De volgende getuige, de marechaussee van

Ree verklaart, dat de officier in zijn tegen-
woordigheid aan de Gier opdracht heeft ge-
geven door te gaan met het verzamelen van
de feiten tegen de beide geestelijken. Met de
Gier is getuige daarna naar den Haag ge-
weest om mevr. S. R. te hooren.
Dit onderzoek heeft echter geen resultaat

opgeleverd, aangezien mevr. R. wilde hebben,
dat haar man bij het verhoor tegenwoordig
was, waarop de Gier zeide geen prijs te
stellen.
Getuige mare'chaussee van Essen zegt, dat

Van der H. bij zijn vrijlating heeft gezegd,
dat hij zoo goed. w~s behandeld, dat hij
daarover een stukje 111 de krant wilde zetten.
Ook bood hij eenige sigaren aan, welke ge-
tuige niet, doch de wachtmeester wel heeft
aangenomen. Bij het vertrek gaf van der H.
ieder een hand.
Getuige is voorts bij het ope~en. van de

safe geweest, en in tegenwoo:dIgheId van
den officier van justitie is daarm f3000 aan-
getroffen, benevens een aantal pap~rassen.
Getuige marechaussee van KUllenborg

zegt, dat op verzoek van wachtmeester
Renes van der H. op Zondagavond bij getuige
in zijn kamer heeft doorgebracht en daar een
sigaar heeft gerookt en de krant heeft gele-
zen. Van der H. was over de behandeling
niet ontevreden.
, Getuige marechaussee de Klerk zegt op
een avond, toen hij in de kazerne was, een
boodschap te hebben gekregen, dat een
collega, die op post stond voor het huis van
van der H., assistentie verzocht, omdat er !

eenige advocaten en notarissen zouden trach- I
ten binnen te glippen.
Getuige heeft onmiddellijk aan dat verzoek

gevolg gegeven, doch de op post staande col-
lega wist nergens van en verder was er ook
niets bijzonders aan de hand.

Hierna wordt 10 minuten gepauzeerd.

Verklaring van den Procureur-

I
Generaal bij het Bossche Hof·

Na hervatting der zitting werd als getuige-
deskundige gehoord de procureur-generaal
bij het gerechtshof te '5 Hertogenbosch, baron
Speyart van VVoerden.
Deze zette uiteen, dat volgens art. 1 van

het rijkspolitiebesluit de minister is ver-
plicht te zorgen, dat in alle deelen van hetI land voldoende rijkspolitie aanwezig is, en
dat de samenwerking van die politie met
de gemeentepolitie goed is.
Spr. heeft als fungeerend directeur van

politie de taak in hé! ressort van het hof te
's Hertogenbosch te zorgen, dat daaraan de
hand wordt gehouden en spr. is verplicht
rapport aan den minister uit te brengen,

tlt-I!II-'fJ8

JZ



wanneer hem mocht blijken, dat de noodige
samenwerking niet wordt in acht genomen.
Daarbij heeft spr. volgens art. 14 va~ ge-
noemd besluit de taak en de bevoegdheid om
zich van den gang van zaken op de hoogte
te houden of zich persoonlijk daarvan op de
hoogte te stellen.

Vervolgens zette spr. de reden uiteen,
welke aanleiding is geweest voor de opdracht
aan den officier van justitie om op 15 Nov.
1937 de brigade te Oss haar opsporingsbe-
voegdheid te ontnemen inzake gemeentelijke
aangelegenheden.
Deze opdracht heeft spr. ontleend aan art.

40 wetboek van strafvordering, nadat hem
verschillende zaken ter kennis waren geko-
men, waarbij de marechaussee optrad zon-
der dat er aanleiding was van eenig strafbaar

feit.

I
Steeds weer kwam echter de marechaussee

op die zaken terug, omdat zij meende, dat
het hier ging om een mindere waardeering
van haar arbeid, waarbij kwam haar gedach-
te, dat het de bedoeling van den burge-
meester was, om die zaken in den doofpot te
stoppen. Deze gang van zaken heeft groote
belangstelling getrokken en aanleiding ge-
geven tot een uitgebreide perscampagne,
vooral de kwestie bij de werkverschaffing.
Een onderzoek, dat spr. in deze zaak, ook op
verzoek van den betrokken minister, heeft
ingesteld, heeft uitgewezen, dat er hier niets
onregelmatigs was gebeurd en dat er geen
enkel strafbaar feit was gepleegd.
Toch ging de marechaussee door met haar

onderzoek en toen eenige jongens, die een
aantal aardappelen aan familieleden hadden
gegeven, voor eenigen tijd waren geschorst,
heeft wachtmeester de Gier zich bij die jon-
gens vervoegd en hen nader ondervraagd.
Ook werden nog andere jongens, in totaal
ongeveer 50, gehoord, en deze verklaringen
moesten strekken tot een aanklacht tegen het
beleid, van den burgemeester en de gemeen-
tepolitie, die misstanden bij de werkverschaf-
fing voor de jeugd zouden willen goedpraten.

Ook uit een onderzoek, ingesteld door
ambtenaren van het departement van sociale
zaken, is gebleken, dat er geen enkele aan-
wijzing was van eenig strafbaar feit.

Zoo waren er nog meer zaken, en het
voortdurend wantrouwen van de marechaus-
see tegen het gemeentelijk beleid is voor
spr. aanleiding geweest om te beslissen, dat
het daarmee uit moest zijn. Toen is de op-
dracht van 15 November gegeven.

Eenigen tijd bleef het daarna rustig, totdat
een nieuwe reeks van feiten zich voordeed.
Het eerste was dat van 21 Maart j.l., toen
spr. uit de ochtendbladen las van de arresta-
tie van den bankier, waarbij de marechaussee
betrokken was. Spr. acht het personeel van
de marechaussee voor het instellen van een
onderzoek als noodig is om fraude bij een
bankier te constateeren, niet in staat en hij
verwacht dat ook niet van hen. Direct heeft
spr. zich toen met den officier in verbinding
gesteld, om nadere inlichtingen te vernemen.
De stukken waren er toen niet en de officier
was van alles niet op de hoogte doch op den
25sten heeft spr. met den officier het dossier
nagegaan en daaruit is direct gebleken, dat
er geen enkele reden was om den bankier te
arresteeren. ~
Wat het optreden van den officier betreft,

citeert spr. een stuk van den wachtmeester,
waaruit blijkt, dat men geen tijd meer had
om over de arrestatie nog nader overleg met
den officier te plegen.
Uitvoerig ging spr. daarria de in de pro-

cessen-verbaal opgenomen feiten na, welke
meenindeels reeds verjaarde feiten waren,

I
In vele opzichten leden deze processen-

verbaal aan ernstige fouten. Naar sprekers

meening heeft hier de gedachte voorgezeten,
dat van der H. wel een groote schurk moest
zijn, en dat wanneer men maar eenmaal in
zijn papieren zou kunnen grasduinen, er wel
iets gevonden zou worden, dat zijn 3{f_estatie
rechtvaardigde. _! TL.. •
Van der H. was ook belast met de adminî-

stratie van een waterschap en men verwacht-
te natuurlijk, dat ook hier welonregelmatig
zou zijn gehandeld, en in dit verband deelt
spr. nog mede, dat hij werd opgebeld door
den commissaris der Koningin, die zijn ern-
stig misnoegen uitte over het optreden van
een wachtmeester op de provinciale griffie
tegen een der ambtenaren (vanwege de
provincie worden de waterschappen gecon-
troleerd).
De boeken van van der H. waren echter

keurig in orde en ook hier is van geen straf-
baar feit gebleken, want bij het gevonden
geld behoorde ook nog een bedrag van f 3000
op een spaarbankboekje ten name van het
waterschap.
Toen dan ook de rechtbank te beslissen

had over de gevangenhouding, heeft spr. den
president opgebeld en hem er op gewezen,
dat men met deze zaak voorzichtig moest
zijn.

Baron Speyart v'an Woerden over;
het ondeskundig optreden dell
brigade.

Zoo heeft de zaak-van der H. een einde
genomen, niettegenstaande het zeer ondes-
kundig optreden van het personeel der
Ossche brigade.
Wat de zaak tegen de geestelijken betreft,

zegt spr. opgebeld te zijn door den Bisschop
van den Bosch, die zeide bezoek te hebben
gehad van twee geestelijken, die hem mede-
deelden, dat er een onderzoek tegen hen;
werd ingesteld wegens beweerde zedenmis-
drijven. Onmiddellijk heeft spr. toen mr. van
den Burg opgebeld, en deze zeide, dat hem
bekend was, dat er een onderzoek gaande
was. Spr. heeft toen inzage gewenscht van
de stukken en daarop is de opdracht van den
officier gevolgd om een rapport in te dienen.
Uit dat rapport bleken slechts verklarin-

gen, welke irr geen enkel verband stonden
met het wetboek van strafrecht.

Spr. heeft zich toen weder afgevraagd, uit
welken hoofde de marechaussee de bevoegd ...
heid ontleende op eigen gelegenheid hier een;
onderzoek in te stellen.
Dat het echter geenszins de bedoeling i$

geweest het onderzoek geheel stop te zetten,
blijkt ook wel uit de verklaring van den;
betrokken wachtmeester, die uit de ontvan-
gen opdracht die beteekenis geenszins heef~
afgeleid.
Wel heeft wachtmeester de Gier geschre-

ven aan den officier: in overleg met u wordt
op gronden ontleend aan het algemeen belang
het onderzoek in deze zaak gesloten.

Spr. wenscht vast te stellen, dat er na het
geven van de opdracht om een rapport in te
dienen, geen nader contact is geweest tus-
schen den officier en de Gier. Toen spr. dit
schrijven dan ook las, heeft hij direct den
officier gevraagd, waarom hij het onderzoek
gesloten had, waarop de officier verklaarde,
dat dit niet juist was, aangezien hij zelfs het
dossier nog niet kende.
Ook wist de officier niet, dat reeds zeven

jaar geleden eveneens tegen een der pastoors
een vervolging was ingesteld, welke toen op
niets is uitgeloopen.
De marechaussee heeft in deze zaak een

onderzoek ingèsteld, waarbij tal van kinderen
werden ondervraagd iI}..verband met art.
248bis, zoodat vele ouders daaraan niet heb-
ben willen medewerken. Over deze wijze
van optreden was spr. in hooge mate ont-
stemd, en hij heeft wachtmeester de Gier bij
zich laten komen. Het onderhoud met de Gier
toen heeft inderdaad lang geduurd en aan
het eind daarvan heeft de Gier de bekende
verklaring onderteekend.

Op verzoek van den president breekt spr,
hier zijn rede af ..
De president verdaagt hierna de zitting to~

morgen 10 uur.
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DE WAARHEID OVER OSS

Zijn • •positie
,_,__~-!:

•IS onnoudbaar na de onthullingen
De zeven Voor het Ambtenarengerecht zijn alle
Bondgenooten verklaringen van minister Goseling

Oss door de feiten geh~el achterhaaldvan
DE HEER GOSELING, MINISTER VAN JUS-
nrm licht op 7 April 1938 de Tweede Kamer
Ier Staten Generaal in. De inlichtingen, die
7erschaft werden na. behoorlijke studie blijken
ran a tot z onjuist te zijn. De heer Goseling
~Iijft Minister,
BARON SPEYART VAN WOERDEN, PRO-

OUREUR GENERAAL TE DEN BOSCH zag
~een kans 'n behoorlijke verstandhouding te
mdel'houden met den Commandant der tweede
iivisie der marechaussee Boellaart, Hij wensch-
te noch met dezen officier noch met zijn op-
volger samenwerking.· Hij acht Mareçhaussee
onbekwaam, verwijt hun een brandkast niet te
kunnen openen (de Marechaussees zijn toch
geen inbrekers. Opst. H.N.D.) acht onderzoek
na.ar onzedelijke handelingen van twee geeste-:
lijken ongewenscht; vindt het normaal dat de
geestelijke overheid de twee pastoors in func-
tie laat, dekt evenals minister Goseling alle
verdachten, beschuldigt de Marechaussee. Ba-
ron Speyart van Woerden blijft Procureur Ge-
neraal.
BURGEl\1EESTER PLOEGMAKERS, BURGE-

MEESTER. VAN OSS is met zijn gemeentepoli-
tie onmachtig en onbekwaam om de dieven en
moordenaarsbende van T. d. Soep te Oss op te
sporen. De Marechaussee wordt te hulp ge-
roepen. Burgemeester Ploegmakers is onmach-
tig en onbekwaam om de jarenlange verkrach-
ting van arbeidersmeisjes in Oss door den Jood
Mau van Zwanenberg te verhinderen. Wacht-
meester De Gier spoort dit op. Burgemeester
Ploegmakers snoert den oprechten Van B., die
hem verklaart, dat te Oss vreemde dingen ge-
beuren den mond. Burgemeester Ploegmakers
wordt herbenoemd!

NOTARIS BIJVOET waar de makelaar-assu-
radeur, Van den Hoven, als bediende jaren-
lang werkzaam is, wordt openlijk beschuldigd
achter de stopzetting der vervolging van dezen
v. d. H. gezeten te hebben. Notaris Bijvoet blijft
in functie. • ..
VAN DEN BOVEN, MAKELAAR-ASSURA-

DEUR wordt beschuldigd over het zelide geval
kwitanties tot verschillende bedragen te heb-
ben uitgèreikt; blanco kwitanties en valsehe
polissen te hebben opgesteld; verduistering te
hebben 'gepleegd. Van den Hoven wordt op vrije
voeten gesteld, -

PASTOOR BLOEM bemiddelde In het ver-
krijgen van vrouwelijke arbeidskrachten voor
de fabriek Organon; tegen hem zijn beschul-
digingen op zedelijk gebied geuit. Pastoor
Bloem blijft in functie. .
PASTOOR VISSER heeft zich sclJuldig ge-

maakt aan tenminste een strafbaar feit~ de
verklaring van den substituut officier van Ju~
stitie wijst er op. Pastoor Visser blijft in func-
tie. Ook hier blijft de geestelijke overheid
werkeloos.

,.,

Met de zeven bondgenooten onderhield de
trans opgesloten Mau van Zwànenberg .betrek~
kingen. Deze waren, wat ~etreft burgemeester
Ploegmakers, Notaris Bijvoet, de assurantie
makelaar Van den Hoven en Pastoor Bloem
zelfs zeer goed te noemen.

* I{<

*
Met de zeven bondgenooten stond de Mare~

chaussee op gespannen voet. Baron Speyart
van Woerden behandelt de Marechaussee on-
juist. Waarom eigenlijk?
Het is merkwaardig dat de N.S.B.~fractie op

7 September 1937 in de Tweede Kamer het vol-
gende over de Marechaussee en haar verhou-
ding tot de R.K.S.P. opmerkte:

"Het is maar al te bekend hoe de mare-
chaussee de Staatspartij een doorn in het oog
is, Dit korps heeft traditie, betracht een strikte
npartijdigheid en -een. onkreukbare plichts-
- rvulëing, Dit zijn eigenschappen, die na-
.uurtijk een ernstigen hinderpaal vormen voor
eventueels machtsexpiraties". (Begrootings-
rede der N.S.B.-fractie over het Departement
van Justitie).
Dit is een zeer ernstige besChuldiging.

In een vrii klein vertrekvan het Haagsche Huis van Bewaring--
komt vandaag een groote zaak aan de orde. welke nu reeds·
maanden de gemoederen in beroering heeft gebracht en niet
zal nalaten beroering te bliiven verwekken. zoo'ang daarom-
trent het rechtsgevoel van het Nederlançlsche V9!~ niet bevre-
allji is.

De zaak Oss en de overplaatsing der Koninktiike Marechaus-
see zal voor het Ambtenarengerecht wórden behandeld "en in
het klelne vertrek zien we alle mannen· vereenigd. die bii het
zoo noodzakeliike onderzoek noeir de wantoestanden in Oss-en
elders in het Zuiden zulk een belangriik werk hebben -verricht.
De wachtmeesters van de brigade Oss zitten op de·,eerste rl],
daarachter zien we de hoogere officieren van het corps. 'fLYli

DEN HAAG, Donderdag.

PRESIDENT van het Ambtenarengerecht is
mr. H. v. Haervingen, die bij de behandeling
van dit geruchtmakende geschil wordt bijge-
staan door den referendaris van den Raad
van State, mr, Scholten, advocaat Donders uit
Leiden, generaal majoor Zeeman en genera al-
majoor Geesink.

Als alle bekende namen der voormalige
Ossche marechaussees zijn opgeroepen wordt
kolonel-inspecteur v. d. Selma als eerste ge-
tuige verhoord.
De PRESIDENT legt hem de vraag voor of

vóór 1April j.l. wel eens klachten over de bri-
gade van Oss gehoord zijn, waarop GETUIGE
krachtig antwoord "Neen, geen enkele maal".
De PRESIDENT: Op dien bewusten datum.

is u op het bureau van den Procureur-Gene-
raal Speyart van Woerden V'ol1edigingelicht
over den gang van zaken in Oss, Welken indruk
gaf men u daar?

KOLONEL VAN SELM: Alsof het personeel
schromelijk in zijn taak tekort geschoten was.
Er zou geen voldoende overleg zijn gepleegd
met den officier van Justitie, terwijl verder
gezegd werd, dat er ..zeer ernstige mishande-
lingen hadden plaats gehad, waaraan manuèll
van het corps zich hadden schuldig gemaakt.
De VERDEDIGER mr. James: .. ; .en wat

was uw eigen oordeel, toen u een onderzoek
instelde?

GETUIGE: Uit een nauwgezet onder-
zoek, hetwelk mijn cómmandant. In-
stelde, is mij' gebleken, dat iu a I I e
zaken met den officier van Justitie over ..
leg is gepleegd. Van de ·mishandelingen

In de rede der N.S.B.-fractie op 21 Juni,
waar Rost uit de zitting verWijderd werd, werd
dit punt nader uitgewerkt als volgt: .

"De bedoeling, van de verandering van den
opzet der enquête Wendelaar is natuurlijk dui-
delijk. Men wil uiteitidelijk langs den weg van
een politioneelonderzoek· de marechaussee
als zelfstandige organisatie· afschaffen. Lultt
dit - en waarom zou dit bij de eensgezindheid
der politieke partijen niet lukken? - dan
wordt daarmede elke corruptie mogelijk.
Straffeloosheid is dan voor de politieke par-
tijen verzekerd".

De worsteling (]Je zich thans voor··hèt alllb':'
tenarengerecht afspeelt is een strijd' tussehen
het politieke katholicisme en het' vrijè :Nedér-
landsche volk! De eerstvolgende maanden 'zul';:
len doen blijken, of het politieke katholièisnie
hier te lande reeds zoo, machtig. is, dat het dit
laatste van haar onafhankelijke politiecorps
in handen kan krijgen~

Het Nederla~dsche, volk moge kiezen tus.'
scheu de marechaussee en de zeveu' bondge-
nooteu van; Oss. .

Na deze conferentie heeft
getuige nog een bespreking ge-
had met minister Goseling. die
daarbii verklaarde. dat hii han-

liiken te onderzoeken. Het heeft delde in volkomen overeenstem-
echter niet in de bedoeling; ge- ming met den minister van De-
legen om proces-verbaal 'op .te" fensie. Vandaar. dat er zoo snel
·maken. want de waehtlTleest~r ' ~èen machtiging was en voor
wilde een rapport opmaken e:n hûisvesting reeds was gezorgd.
d9arin ziin bevindingen acn:.cle Er was bliikbClar gr,oote haast
kerketltke overbeid-4tèrtb,,~ 1e '. bii!
mak~n!

•

GETUIGEantwoordt daarop,
dat hii met den Procureur-
Generaal baron' Speyert. van
Woerden van 's morgens 10 tot
's avonds 8 uur in conferentie is
geweest. In den loop van deze
conferentie. het zalongeveer
2 uur à half drie geweest ziin.
kwam een telegram binnen. het-
welk de Procureur-Generaal.
••• 1 da.~lac on ,nClad ziclt-nC'eT'"
legde. Eerst om haff zeS' 'Werd;

dit telegram voorgelezen.

EEN·'DÖORGÈSTOKEN KAART

In de zaal werd deze verklaring met eenige
onrust ontvangen, omdat z.ij volkomen in "tè-
genspraak is met hetgeen minister GoséJ.:ing
in de Kamer heeft verklaard, doch tegelijkét-
tijd zich bij de werkelijke feiten aansluit.
De VERDEDIGER, mr. James, vraagt den

getuige wanneer hij de beslislsng van den mi-
nister vernomen heeft.

. is voorts niets gebleken. Zoo Jleeft men
beweerd, dàt het corps bij'bet onderzoek .
naar den makelaar v. d .. H. te ver zou
zijn gegaan, doch el: waren terdege zeer
bezwarende omstandigheden aanweztg.

Ook met betrekking tot het onderzoek
naar wan,toestanden,' bij de werkver-
schaffing deed het corps niet anders dan
zijn plicht. Getuige verklaart' nadrukke-
lijk, dat er door de opzichters geknoeid
is.

DEBEIDEGEESTELIJKEN
I

Op een desbetreffende vraag
van - --... 1·1__ ......

'GETUIGE verder, dat èr reden
was de zaak dep beide geeste-

De marechaussees op weg naar het Ambtenarengerecht. Links De Gier.

HET BEVATTEHET BESLUIT,
TOT STOPZETTING DER OP·
SPORINGSBEVOEGDHEID DER
KONINKIJKE MARECHAUSSEE.

, De VERDEDIGER: Heeft het corps te Oss
zich - ·naar getuige weet - wel eens schuldig
gemaakt aan het te vroeg ruchtbaar maken
van feiten, welke het bekend waren?
. De GETUIGE: Voor zoover ik weet niet. Men
heeft dit wel beweerd, doch een onderzoek
toonde de onjuistheid dezer bewering aan.

SLECHTE VERHOUDING MET SPEYART VAN
WOERDEN

Als volgende GETUIGE wordt gehoord de
thans gepensionneerde officier der Kon. Ma-
rechaussee, commandant A. P. Boellaart .
,. Op een vraag van den VERDEDIGER ver-
klaart deze getuige, dat de Procureur-Gene-
raal zich bij hem niet heeft beklaagd over
tekortkomingen van het personeel der Ossche
brigade. Wel heeft de Procureur-Generaal, toen
de Koningin de manschappen een verdiende
hulde bracht; zijn vrees uitgesproken, dat het
corps nu over het paard getild was.
Desgevraagd verklaart GETUIGE nog, dat de

verhouding tusschen Procureur-Generaal en
de Kon. ·Marechaussee zeer slecht was. Men
zag elkander zoo weinig: mogelijk.

HET .... "CONTACT"

Volg'ens de' regtementen moesten
eThaa'r tweemaal 'per'··jaal·· spréken .
,Het lfeI!prek ,.ver\iep· dan·' steeds

volgt:

Wij

als

"Goedendag".
'roedendag".
.Ieeft it nog iets?"
'>\feen",

"Heeft u iets?"
"Neen".
"Goedendag" •.
"Goedendag" -.

Integenstelling metdeze meer dan slechte
verhoudingen zet getuige uiteen, dat er goede
verstandhouding met de officieren van Justitie
, bestond.

Er was geregeld contact en als zoodanig zijn
er dan ook nimmer klachten bekend geword 1.

Daarvoor was trouwens het corps van Oss I,e
goed .:

De VOORZITTER:· Vond u de brigade van
Oss goed?
GETUIGE: "Zelfs zeer goed".

WAAR WAS TERREUR EN
DOMHEIDSKRACHT?

De VERDEDIGER wijst er op, dat minister
Goseling heeft gesproken van terreur en dom-
heidskracht der Kon, Marechaussee en het de
regeering nu wel duidelijk moest zijn, dat
hieraan een einde moest komen. Wat is - zoo
vroeg spr. den getuige ,- .daarvan waar?

COMMANDANT BOELLAART: "Daar is geen
sprake van. Nooit geweest trouwens". Ieder
mensch, die werkt, maakt wel eens fouten,
doch dat is heel wat anders dan terreur en
domheidskracht, Wat is er .b.v. overgebleven
van de klachten inzake de brigade te Ude~l?,
Na Uitgebreid onderzoek bleef ook daar niets
van over.

(Slot op pag. 3.>
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De Koninkl. Marechaussee yoor het Ambtenarengere
"Je moet niet zooveel
vragen, datDlaakt een
'mensch van streek"

(Vervolg van bladz. 1)

De VERDEDIGERvraagt nog
aan den commandant of hii wel
eens tot de conclusie gekomen
is, dat de Procureur-Generaal
te Den Bosc:h buiten ziin boekie
is gegaan, met andere woor-
den. buiten ziin bevoegdheid is
getreden.

De VERTEGENWOORDIGER
VAN MINISTERGOSELlNG, mr.
Meyes. stond onmiddelliik op en
riep boos: ..Ik verzet mi] tegen
deze vraag".

De PRESIDENTvond het toen
sc:hiinbaar beter deze vraag
niet toe te staan.
MAJOORVANEVERDINGENis de volgende

getuige-autoriteit der Kon. Marechaussee. Hij
verklaart rustig en kalm, dat hij op 10 Maart
j.l. zijn opwachting bij den Procureur-Gene-
raal heeft gemaakt, als opvolger van comman-
dant Boellaart. Hij werd beleefd ontvangen
en er werd over prettig wonen en dergelijke
koetjes en kalfjes gepraat.

NIETS OVER OSS!
De PRIESIDENT: Dus er is geen

woord over Oss gesproken?
MAJOOR VANEVERDINGEN:

Met geen woord.
De PRESIDENT: Heeft u dat
niet verwonderd ?

GETUIGE: Eigenliik wel. Toen
bl] de volgende conferentie
over de zaak ()SS ik opnieuw
met den Proc:ureur-Generaal in
contact kwam heb ik trouwens
miin verwonderng daarover uit-
gesproken. Ik kreeg toen ten
antwoord. dat de' P.G. geen

k• t··samenwer In9 me mlln voor-
ganger had gewenscht en dat
hii geen reden had om aan te
nemen. dat tegenover mii een
andere houding gewenscht was.
Het zou geen zin hebben gehad'
er over te spreken.

(Na deze verklaring. welke
als een bom in de zaal sloeg.
heerschte. er opnieuw groote
onrust. De PRESIDENTmoet om
stilte verzoeken en hamert
voortdurend. )
GETUIGE zegt niet te begrii-
pen. waarom deze houding van
den Procureur-G.eneraal noodig
was.
De VERDEDIGER der Brigade vraagt den

getuige of hij niet verbaasd was, toen hij
hoorde hoe de Procureur-Generaal plotseling
over de brigade te Oss dacht.

HETWAS NIETWAAR
MAJOOR VANEVERDINGEN:

Ja, dat kunt u zich begriipen. Ik
moest aanvankeliik wel aanne-
men. dat het zoo erg was. omdat
')ie hoogste politie-autoriteit in
dit gewest mi] dit zeide. In een
gesprek van eenige uren heeft
de Procureur-Generaal ziin be-
schuldigingen geuit en ik moest
het aanvaarden.

Door een uitvoerig onderzoek
is miÎ echter allengs meer ge-
bleken. dat deze beschuldig!n-
gen aan het corps niet waar
waren, dat er niet zulke groote
fouten waren gemaakt en dat
het ingriipen tegen de brigade
zelfs in het geheel niet gewet-
tigd was •.
De PRESIDENT: Vond u het optreden tegen

de beide geestelijken dan geen fout. Gold het
hier geen gebrek aan tactisch optreden?
GETUIGE: Er is één tactische fout gemaakt
ij het optreden tegen één der geestelijken.
ie fout was niet zoo groet, omdat het alleen

de tactiek van het onderzoek gold. Daarmede
:washet onderzoek zelve nog nïet met foutief
bestempeld.

De PRESIDENT: En hoe staat het met de
mishandeling van zekeren W. Wordt dit door
de brigade ontkend?
GETUIGE: Ja.

DE BRIGADETREFT GEENENKELVERWIJT

MAJOOR VAN EVERDINGEN ver-
klaart voorts, dat - als men de feiten
koot - de brigade van Oss geen enkel
vel'wijt treft. Er zijn in feite geen dingen
gebeurd, waarvoor de brigade zich zou
hebben te schamen.
"Toen ik - zoo verklaart deze hooge

militaire autoriteit - de conferentie met
den Procureur-Generaal had bijge-
woond, heb ik tegen de manschappen
verklaard, dat ik niet meer achter hen
stond, doch thans - hier verhief majoor
van Everdingen zijn stem - wil ik met
grooten en bijzondel'en nadruk verkla-
ren:

..MANNEN, IKSTA VOLKOMEN
ACHTER JULLIE"

Hierna komt weer aan de orde de rucht-
baarheid, welke aan enkele zaken in Oss zou
zijn gegeven. De Procureur-Generaal was van
oordeel, dat de brigade op 18 Maart aan een
dagbladcorrespondent iets over de arrestatie.
van den "bankier" v. d. H. heeft verteld, doch
volgens getuige Van Everdingen kan dit niet.
aangezien de arrestatle van v. d. H. eerst op
19 Maart heeft plaats gehad.
De vertegenwoordiger van minister Goseling

verwondert er zich over, dat majoor van Ever-
dingen dan toch den zwijgplicht heeft opge-
legd aan de brigade.

MAJOOR VAN EVERDINGEN: Dat,
deed ik niet voor mijn manschappen,
doch omdat de Procureur-Generaal daar
prijs op stelde, hetgeen later nogal ver-
wondering heeft verwekt,

omdat de resultaten van het
onderhoud tusschen den Offi-
cier van Justitie en den Procu-
reur-Generaal den yolgenden
ochtend reeds in ..De Maas-
bode" stohden. (gelach en ver-
ontwaardiging in de zaal)
DE COMMANDANTvan de brigade te OBS,.

kapitein Bowier, verklaart vervolgens, dat ook
hij de' brigade van Oss zeer goed acht. Hem
zijn evenmin klachten ter oore gekomen.
~ens heeft hij een. onderzoek naar mishande-
ling ingesteld, doch dit onderzoek heeft niets I
opgeleverd. Elk halfjaar heeft spreker aan den
officier van Justitie gevraagd of et klachten
over de Kon: Marechaussee waren doch nim-
mer heeft hij iets vernomen.' .W~l heeft hij
van de officieren in 's-Hertogenbosch altoos lof
gehoord over de brigade. .

DE OFFICiER VAN JUSTITIE GETUIGT
DE SUBST. OFFICIER VAN JUSTITIE in

Den Bosch, Mr. v, d· Burg, wordt vervolgens als
getuige gehoord. Hij verklaart, dat de brigade
van Oss steeds overleg heeft gepleegd bij te
verrichten onderzoek naar verschillende zaken.
Onvoldoende overleg heeft alleen plaats gehad
bij de arrestatie in geval van een Civielezaak.
Zeer langzaam, met sentgen tegenzin, ver-
klaart getuige, dat zooiets ook elders wel
voorkomt én geen bijzonderheid is.
DE PRESIDENTvraagt hoe het staat met de

vervolging van een gemeente-ambtenaar en
die van de ambtenaren bij de werkverschaf-
fing.
GETUIGE: Daarnaar heb ik geen verdere ver-
volging gelast, omdat ik niet voldoende ter-
men aanwezig achtte.
DE P~ESI:JENT: Hebt U de Marechaussee

dan geen verwijt gemaakt van het onderzoek
naar deze zaken?
GETUIGE: Neen, ik laat mijn opsporings-

ambtenaren steeds vrij in hun onderzoek.
Daarop moet ik kunnen vertrouwen. Met man-
nen als De Gier kan men dit zeker doen!

WEER DE ZAAK DER BEIDE
GEESTELIJKEN

Op een vraag van den President, hoe het
met de zaak del' beide geestelijken is gegaàn
verklaart getuige, dat dit onderzoek met zijn
medeweten is geschied-

Toen De Gier bij mij kwam - aldus
getuige - en zeide. dat hij ernstige
aanwijzingen had tegen de geestelijken,
heb ik hem verzocht deze zaak in de
gaten te houden. De Gier was een goed
opsporingsambtenaar, wien dit werk wel
toevertrouwd was. De zaak Van Zwa-
nenberg heeft dit bewezen. Ik heb -
zoo vervolgt spr. - gezegd, dat De Gier
proces-verbaal moest opmaken.

Dit ls echter niet geschied.
omdat de Procureur-Generaal
toen gelastte het verdere en-
. derzoek volledig stop te zetteh.

Nadrukkelijk stelt getuige vast, dat er
aanleiding was tot een onderzoek naar
de gedragingen der beide geestelijken.
Hij heeft het materiaal gezien en er was
aanleiding voor een klacht wegens een
strafbaar feit. .
DE PRESIDENT:' Ook wij hebben dt

l'apporten gezien en ik lçan mij dit vol-<
ledig b,'egrijpen. .'

GOSElING

De verdediger del' brigade vraagt den ge-
tuige of hij ooit den burgemeester van Oss bij
zich heeft laten komen en tegen hem gezegd
heeft, dat hij een slecht hulp-officier van
Justitie was-
DE PRESIDENT; Dezevraag' laat ik niet toe.

DE PROCUREUR-GENERAAL
GELASTTEHET

De SUBST.OFFICIERVANJUSTITIE
- getuige Van den Burg - verklaart
nog verder, dat hij het verbod van het
opsporen van strafbare feiten uitslui-
tend aan de brigade heeft medegedeeld
op last van den Procureur-Generaal.
DE PRESIDENT: Was die last niet

naar uw zin, dat u er geenbezwaar tegen
had, dat de brigade nadien wel bleef
opsporen?

GETUIGE:Die ~ast was inder-
daad in het geheel niet naar
miin zin.

DE VERDEDIGER:Is het juist, dat u
aan de opzichters der werkverschaffing
heeft verklaard, dat zij zich schandalig
hebben gedragen, doch dat zij niet vast-
gehouden konden worlle~,omdat er geen
bewijzenwaren tegen degenen, die boven
hen stonden?
DE GETUIGE: Ik heb bezwaar op die

vraag te antwoorden. Getuige verklaart
voorts nog, dat - zulks in tegenstelling
me hetgeen minister Goseling verklaard
heeft - er geen processen-verbaal buiten
zijn medeweten zijn opgemaakt. Indien
in bet geval. van de beide geestelijken
geen verdere vervolging zou plaats vin-
den, zou in ieder geval door getuige om
bijzondere redenen een rapport bij de
kerkelijke overheid zijn uitgebracht.

De GEP. WACHTMEESTER DER KON.
MARECHA.USSERENESverklaart, dat de Offi- TEERD!
cier van Justitie opdracht heeft gegeven de
zaak der beide geestelijken te onderzoeken. GETUIGE wil nog andere feiten ten aan-
Indien geerssvervolgtng zou worden ingesteld, zien van de Kon. Marechaussee naar voren
zou de Officier zich tot den Bisschop wenden. I brengen. Zoo is het gebeurd - aldus nep hij
De VERDEDIGER:Zijn er na het ontnemen met verheffing van stem uit, - dat er zaken

der opsporingsbevoegdheden nog klachten in-I zijn onderzocht tegen dienaren van de ge-
gekomen? meentepolitie, voor feiten, die jaren geleden
GETUIGE: Genoeg. Bijna alle hadden be- hebben plaats gevonden. Ook dii, is getuige

trekking op verzekeringsaangelegenheden van door den burgemeester van Oss medegedeeld!
v. d. H. Naar aanleiding daarvan heeft getuige zijn
De PRESIDENT: Wat deed u met die gewraakte opdracht gegeven.

klachten? GETUIGE betreurt, dat de officier van Jus-
GETUIGE: De menschen naar de gemeente- titie deze opdracht niet her.ît uitgevoerd. Het

politie verwijzen en zelf de klachten op schrift had op zijn weg gelegen tegen de bngade aa~-
stellen. merkingen te maken toen weer een dergelIjk
PRESIDENT: En gingen zij naar de ge- proces-verbaal binnenkwam.

meente-polîtie?
GETUIGE: Veelal niet. (Vervolg op bladzijde 9.)

Als eerste getuige wordt in de middagzitting
gehoord de wachtmeester De Gier. Op een
vraag van den verdediger verklaart De Gier,
dat hij op 8 Maart bij den officier van Justitie
is geweest om te spreken over de verduistering
vermoedelijk gepleegd door zekeren B. De of-
ncier zeide toen, dat hij een onderzoek moest
instellen en eventueel tot arrestatie moest
overgaan. Het gaat hier om de zaak, waarvan
minister Goseling beweert dat het een civiele
zaak is·
j.)E PRESIDENT tot den subst. officier van

Justitie: Herinnert U zich dit bezoek?
DE SUBST. OFFICIER na lange aarzeling

en langzaam spreken: Neen, neen, .... ik her-
inner het mij niet meer.
DE GIER zegt verder, dat hij in de verze-

kerde bewaring stellig geen fout ziet. De man
heeft den nacht doorgebracht en is tot na-
denken gekomen. Den volgenden dag is alles
geregeld zooals het behoorde.
Op een vraag van den President inzake mis-

handeling van zekeren van W. verklaart De
Gier daarvan volkomen onkundig te zijn. Als
er iets was gebeurd, zou hij dit zeker verno-
men hebben.

GOSELING'S VOORLICHTING

De VERDEDIGERvraagt dan
aan De Gier hoe het stond met
de zaak v. d. H.ls het iUÎst- zoo
vraagt hl] - dat, zooals de
minister gezegd heeft - er
geen voldoende overleg met den
Officier van Justitie gepleegd
is?

DE GIER: Er is met den Offi-
cier van Justitie t,rdege over
de zaak v. d. H. gesproken. De
Officier heeft. toen gezegd, dat
hl] wel aab ~eidin9 vond v@@,[' ('
arrestatie wegens oplichting.
Wachtmeester v. Renes heeft
toen voorgesteld om nog even
te wachten, omdat er wel meer
bewijzen zouden binnenkomen.
Kort daarop kwam v. Renes
naar spreker toe en zeide van
den Officier opdracht te heb-
ben gekregen v. d. H. te arres-
teeren en de administratie in
beslag te nemen.
_ Opperwachtmeester Curfs - als volgende
getuige gehoord - bevestigt hetgeen De Gier
heeft verklaard.
DE PRESIDENT: Was er aanleiding tot v.

d. H.'s arrestatie?
GETUIGE: Zeker, mijnheer de voorzitter.

Er zijn bij v, d. H. vreemde dingen gebeurd,
die een arrestatie wettigden. Zoo o.m. !'!witan-
ties, die hij aan de verzekeringsmaatschap-
pijen afdroeg en die anders luidden dan de
kwitanties, die hij aan zijn klanten gaf. Er
waren blancokwitanties en valsche polissen.
Voor arrestatie was er alle aanleiding.
. De zaak van de malversaties bij de werk-
verschaffing wordt dan besproken.
De VERDEDIGERvraagt of de Officier van

.Justitie de brigade naar den burgemeester van
Oss verwezen heeft en of zulks is geschied.
OPPERWACHTMEESTERCURFS bevestigt

zulks. Over de mishandeling van W. kan deze
getuige niets mededeelen, omdat hem daarom-
trent niets bekend is.

OPNiEUW: DE BEIDE GEESTELIJKEN

De PRESIDENTvraagt getuige of zijn
hart als politie-man er niet tegen in
opstand kwam, dat hij een onderzoek
moest instellen naar een zaak, waarvan
hij wist, dat zij niet burgerrechterlijk
vervolgd zou worden.
GETUIGE: Dat is geen bijzonderheid,

mijnheer de voorzitter. Hoe vaak doen
wij geen onderzoekingen naar bepaalde
personen, alleen voor een rapport, zon-
. der verdere gevolgen. Op een vraag van
den verdediger zegt deze getuige nog, dat
hem niet bekend is, dat De Gier in dit
onderzoek onkiesch zou zijn opgetreden.

DEROLVANNOTARISBIJVOEt

DE VERDEDIGER: Heeft de
rechter-commissaris wel eens
gevraagd: ..Wie denk [e, dat
daar achter zit"?

GETUIGE: ..Ja".
PRESIDENT:Wat bedoelde hii

daarmede?
GETUIGE: Vermoedeliik, dat

het notaris Biivoet was. die in-
vloed uitoefende op een en
ander.

BARoN SPEYARTVAN WOERDENMOET
NAARVORENKOMEN

Gedurende dit geheele verhoor had baron
Speyart van Woerden, de Procureur-Generaal,
.die zulk een geheimzinnige en belangrijke rol
in de zaak Oss heeft gespeeld,zich bescheiden-
lijk op den achtergrond gehouden. Een "be-
scheidenheid" die niet alleen ons, doch velen
opgevallen was.
Zelfs de President constateerde zulks en

verzocht den Procureur-Generaal thans wat
meer naar voren te komen, omdat hij als ge-
tuige gehoord zal moeten worden en dient te
weten wat reeds gevraagd is. Wachtmeester
Curfs moet in de eerste rij een plaatsje voor
baron Speyart van Woerden inruimen, die
thans naast De Gier komt te zitten.
Dr. STOLZ, arts te Oss, getuigt na een min-

der belangrijk verhoor .van den rechter Klei-
nen Hammans uit Den Bosch. Hij constateert,
dat de gezondheidstoestand van het Ossche
brigade-personeel, zoowel lichamelijk als gees-.
telijk volkomen normaal is.
GETUIGE weet niets van miShandelingen,

welke zouden hebben plaats gevonden. In één
geval was er een klein schaafwondje, welke van
een trap afkomstig zou zijn geweest, doch als
zulks het geval was, dan was het wel een zeer
zacht en klein trapje
De bedrijfsleider v. d HENGELuit Oss ge-

tuigt vervolgens in de zaak van de "opzien-
barende" arrestatle van den "bankier" v. d. H.
Hij verklaart, dat hij juist passeerde toen v. d.
H. in de zijspan van de brigade-motor moest
plaats nemen. Er was op dat oogenblik geen
mensch in de buurt. Het was op dat oogenblik
in de altoos stille straat niet drukker dan ge-
woonlijk.
De zitting wordt vervolgens tot den middag

verdaagd.

Baron Speyart van
Woerden verdedigt ver-
.dachte personen • . •
EEN RUMOERIGE MIDDAGZITTING

Een rumoerige middagzitting is ge-
volgd op de onthullingen van heden-
morgen, onthullingen, welke volkomen
onderschreven hetgeen wij destijds in
ons blad over Oss hebben vermeld, ont-
\hullingen, welke onderschrijven .het-
geen Rost van Tonningen in de Tweede
Kamer over Oss heeft gezegd en nog deze
week aanvullend persoonlijk had willen
verklaren •••• indien hem het woord niet
!Was ontnomen. Intusschen ts een en
tinder toch, nog verklaard.

..MONDJE DICHT'" ZEI
PLOEGMAKERS

De PRESIDENT:Hebt u wel
eens gehoord van den opzich-
ter van B••die tegen den burge-
meester van Oss zou hebben ge-
zegd: ..Er gebeuren hier vreem-
de dingen", waarop de burge-
meester zou hebben geant-
woord ..Mondie dic:ht"?
GETUIGE opperwachtmeester
Curls: ..Ja, dat heb ik gehoord."

WACHTMEESTERv. D. BERG geeft ver-
volgens inlichtingen over de aanhouding van
W., die niet geslagen is. Ook deze getuige ver-
klaart, dat er niemand bij was toen v. d. H.
gearresteerd werd. Opzien heeft deze arrestatie
dus niet in de straat gebaard.

EEN GOEDE BEHANDELING

Een volgende GETUIGE, lid van de Ossche
Marechaussee-brigade, zegt met nadruk, dat
v. d. H. in de Marechaussee-kazerne behoorlijk
is behandeld. V. d. H. erkent dit trouwens zelf.
Zijn behandeling was zóó correct, dat hij een
stukje in de couranten wilde schrijven. Daar-
tegen heeft de Kon. Marechaussee zich' echter
verzet, omdat zij niet van dergelijke publica-
ties houdt.
Nadat nog een andere getuige is verhoord,

die gelijke verklaringen als de vorige aflegt,
wordt kort gepauzeerd.

DE HAATTEGEN DE MARECHAUSSEE

Na deze korte onderbreking komt
de bijkans belangrijkste getuige aan het
woord, de Procureur-Generaal baron
Speyart van Woerden.
De VERTEGENWOORDIGER VAN

MI~ISTER GOSELISG vraagt hem
enkele uiteenzettingen te geven omtrent
zijn positie als Procureur-Generaal,
alsmede over de oorzaak van tie maat-
regelen, welke tezen de Ossche brtgaûe
genomen zijn.
"Zeer gaarne", zei de spitsvondige

PROCUREUR-GENERAALen hij begon
Zijn getuigenis af te leggen, welke een
pleidooi werd voor de verdachte per-
sonen, die in de zaak Oss betrokken zijn
en het uitspreken van weinig achting
jegens de brigade van ,Oss.

- Op 15 November j.1. heb ik de brigade
der Marechaussee te Oss reeds verboden zich
in te laten met strafzaken, welke de organen
der gemeente Oss betreffen. Het begon laat
in het najaar van het vorige jaar, toen leden
van de brigade te Oss bij getuige kwamen, om-
dat de burgemeester van Oss herhaaldelijk
zaken in den doofpot stopte, waaronder die,
waarbij de voorzitter van het plaatselijk Arm-
bestuur betrokken zou zijn. In dat geval is de
burgemeester van Oss door getuige gehoord en
na dit verhoor is hij tot de conclusie gekomen,
dat de zienswijze van den burgemeester. juist
was.

Ondanks de toelichting van den burge-
meester van Oss en getuige's opdracht is
men toch voortgegaan met het onder-
zoek, althans werd er geïnsinueerd alsof
de burgemeester dingen in den doofpot
stopte, o.m. in de zaak van den
gemeente-ambtenaar, die fraude zou
hebben gepleegd. Er besto d een zekere
rivaliteit tusschen gemeente-politie en
Marechaussee, waarvan spr. een voor-
beeld trachtte te geven.,Inzake de kwes-
tie der werkverschaffing zijn twee per-
sonen aangehouden en later in vrijheid
.gesteld. Een geweldige perscampagne
heeft men tegen burgemeester Ploeg-
makers opgezet, hetgeen getuige laakte,

ER WAS VOLGENS HEM
GEEN AANLEIDING ZOO TE·
GEN DENBURGEMEESTERVAN
OSS OP TE TREDEN. ALS ER
CRITIEK IS. DAN HEEFT GE·
TUIGE DIETEGEN DEBRIGADE
VAN OSS, OMDAT ZIJ DEN
BURGEMEESTERIN VERSCHIL-
LENDE KWESTIES NIET VOL-
DOENDEGEKENDHEEFT.

GETUIGE WIJST EROP, DAT
HIJ DEPERSONEN,BETROKKEN.
BIJ DEWERKVERSCHAFFINGS-
KWESTIE DOOR MIDDELVAN
EEN TEGENBERICHT VIA HET:
A. N. P. HEEFT. GEREHABILI-
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(Vervolg van bladzijde 3)

DE KON.MARECHAUSSEEIS ONBEKWAAM!

Op 20 Maart j.l. heeft getuige, BARON
SPEYART VAN' WOERDEN, gelezen in
het ochtendblad, dat V.d. H. was aan-
gehouden en een huiszoeking had plaats
gehad.
"Ik heb - zoo staott getuige uit -

'25 jaren ervaring op het gebied der
strafvervolging, doch ik acht een onder-
officier der Kon. Marechaussee onbe-
kwaam om zaken cp assurantiegebied
uit te zoeken. Zoodra ik las, dat deze
zaak gescied was. dacht ik, dat er be-
paald groote fouten gemaakt moeten
zijn (protesten uit de zaal" alsmede ge-
mompelonder de aanwezige brigade-
leden) . De huiszoeking deugde niet. Het
eigenaardige is, dat .le subst. officier

<. van Justitie heeft verklaard er niets
van te weten, Later is hij ou deze ver-
klaring teruggekomen. Getuige ver-
klaart, dat een gedeputeerde uit de om-
geving van OSi'zijn aandacht gevestigd
heeft op het eigenaardig optreden der
brigade. Hij heeft toen onmiddellijk
den subst. officier bij zich laten komen,
deze zeide: "U zult zien, dat v, d. H.
heeft geknoeid".

Inmiddels is gebleken, dat er geen bewijs
tegen v. d. H. was in te brengen. Daarvoor
heeft men dus v. d. H. aangehouden en de
bescheiden in beslag genomen. Een vrouw had
teveel betaald, doch toen zij"reclameerde l~
het geld al klaar om het; haat ter-!ll5te' bJ:'en_,,-
pn. . '.
Geroep: ,.Dat zal weU'Y .
De PRESIDENT,:"Ik vertock stilte. Dit, duld

ik niet." , , ' ", " .,,' ,.' ' '
De getuige, Bl\RON SPEY:ARTVAN W()ER.

DEN vervolgt zijn .betoog, dat een pÎeidooi
wordt voor den .,bankieJ,'''v. d, H. De mare-

I
' chaussee ~eeft in deze ',za~k ,te, groote Woor-
den gebrUlkt.Men staat zwak' als men In groo-
te woorden zijn heU zoekt. ' .
De PRESIDENT,:Dat komt wel meer voor!
GETUIGE: Toch was er- geen' enkel 'beWi1s

en desondanks is er een felle campagne ge':'
voerd. Men heeft. zich aan .de kleine dingen
willen vastklampen om groote zaken op te
zoeken, om er achter te komen. Geutige hü:uqt
niet van dergelijk systeem. De zaak moet
goed gefundeerd zijn. Ook in de kwestie van
, het wate r_v,·'(k-R. n~l.U"·getuigeis

. ootdef}l';'." 1{WA~ÈN' ii~îi~~;i:L{~~~
Terzake de beide geestelijken deelt ge-

,tuige mede,.:dat, de- Bisschop' van Den ','
Bosch heeft :rri~egedéélà, aài' d~e gees-
telijken zich bij hem hadden beklaagd
over het optreden der Marechaussee,
Hei; ging 0111'1. zed_~n, aoch zij

zelf waren niet verhoord. Toen den Of~
ficer van Justitie om inlichtingen werd
gevraagd, deelde deze mede, dat de zaak
nûerdaad in onderzoek 'was, doch dat de
stukken nog niet in zijn bezit waren.
Getuige heeft toen onmiddellijk inzage
der rapporten 'gevraagd. Daaruit is ge-
tuige gebleken, dat geen feiten zijn ge-
schied, welke in strijd waren met het
Wetboek van Strafrecht. Verschillende
vrouwen zijn verhoord geworden, doch
bi] het lezen der rapporten is getuige van
de 'eene verbazing in de andere gevallen;
Het andere dossier ging over den ande-
l'en: pastoor. Getuige was niet bekend
geworden, dat reeds eerder een onderzoek
naar diens gedragingen was ingesteld.
Het dossier over die zaak was in 1931 ge-
reed en thans - na zeven jaren - komt
een 30-jarige man de zaak opnieuw op-
rakelen. Voorts is in deze zaak een an-,
dere man gehoord, die zeven jaren gele-
den ook van niets wist en zich nu wel
een en ander herinnerde. Getuige wraakt
het, dat jongens zijn verhoord in deze

zaak, die tot de parochie van den be-
trokken pastoor behoorden. Het was een

, zeer pijnlijken toestand, waarover een
vader zich bij' getuige heeft beklaagd.

TOEN HET ZOOVER WAS.
DACHT GETUIGE. NU IS HET
GENOEG. HIJ HEEFT INDER·
DAAD DEN WACHTMEESTER
VAN DES MIDDAGS TOT DES
AVONDS LAAT VERHOORD.
TIJDENS DIT VERHOOR STOND
DE WACHTMEESTER OP HET
STANDPUNT. DAT HIJ OOK
EEN ONDERZOEK MOEST IN·
STELLEN ALS GEESTELIJKEN
IN STRAFRECHTERLIJKE OVER·
TREDING WAREN. ZELFS WAN·
NEER ZIJ NIET IN STRAFRECH·
TERLlJKE OVERTREDING WA·
REN MOEST EEN RAPPORT
WORDEN INGEZONDEN. DIT
IS ECHTER EEN ZAAK VAN DE
KERKELIJKE OVERHEID EN NIET
VAN DE MARECHAUSSEE. DAT
DE ZAAK ZULK EEN OMVANG
HEEFT AANGENOMEN IS AAN
DE BRIGAD,E TE' WIJTEN.
WELKE ER' RUCHTBAARHEID
AAN GAF.
DE PRESIDENT verzocht den getuige zijn

uitvoerig gètui~eniS te willen onderbreken in
verband niet het gevorderd uur (het was in-
mddeIs 7 uur) en verdaagde de zitting tot van,
morgen 10 uur.

(Ongecorrigeerd.)
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Indien de minister van Justitie een staatsman
ware geweest, had hij dezen haat geremd, doch
thans is hij het werktuig geweest in de handen
van den P.·G., want het is nu wel duidelijk, dat
niet minister Goseltng, doch de heer Speyart
van \\'oerden de cardinale figuur is, waar het
in dezen om draait. Het is zijn werk geweest,
dat de brigade is overgeplaatst en ons lijkt, dat
deze geheele zaak een onderdeel is van den
felIen afkeer, dien hij koestert "tegen het corps
der marechaussee.

En men vergat, dat het hier ten slotte ging
procureur-generaal.

NIET langer de zes wachtmeesters der brtga-
de-Oss van de Kon. Marechaussee zitten

om zes klagende wachtmeesters, men vergat
de geheele zaak, men luisterde geboeid naar de

voor hun rechters, maar het geheele wapen in
rede van den P.·G., waarin elk woord weer op.

al zijn geledingen.
De procureur-generaal uit Den Bosch, mr. E.

L. M. H. baron Speyart van Woerden, is heden
voortgegaan met het richten van de scherpste
verwijten tot de marechaussee in het algemeen,
tot de Ossche onderofficieren, zoowel als tot
alle officieren in het Zuiden. Er heerschte een

gerecht naar meel' geluisterd, dan waartoe het
de bevoegdheid heeft.
Maar voor het Nederlandsche publiek is wel

duidelijk geworden, dat er zeer ongewenschte

sfeer van spanning in de zaal, toen de procu-
reur-generaal voortdurend verder ging en de
scherpste aanvallen deed. Zoo nu en dan stond
zeer bewogen een der officieren bleek maar be-

nieuween beschuldiging aan het adres van de
marechaussee in het algemeen was. Men mag
zich alleen de vraag stellen, waarom wordt dit
nu zoo toegelaten, want wat heeft dat nu plet
de behandeling van de zaken in eigenlijken zin
te doen? Zonder twijfel heeft het ambtenaren-

toestanden heerschen. In de kolossale wrijvingheersent op, als wilde hij wat zeggen" doch
tusschen den procureur-generaal ,en de mare-ging dan wecr zitten. En men verwonderde er
chaussee worden op het oogenblik de wacht-zich eigènlijk over, dat er geen interrupties

kwamen, doch 'men vergete niet met militairen meesters van de brtgade-Oss fijngewreven. Zij
. . zijn slechts kleine figuren in een grooter drama,te doen te hebben, die- gewend zijn ztch te be-

het drama van de langzaam gerezen moeilijk.heerschen. ,
'Vij hebben nu .beide partijen gehoord, de

marechaussees en den procureur-generaal. Het
verschil tusschen beiden ligt in de appreciatie stropbale uitbarsting hebben gehad. En daaraan
van de feiten. Dezelfde feiten, die de mare. \ heeft Nederland de zaak-Oss in de eerste plaats
chaussees eu' hun officierim volkomen iJi orde te danken. Di,~is d~ achtergrond van alles wat
achten, acht, de procureur-generaal volkomen er om en nabij OSS IS gebeurd.
verkeerd. Ziedallr ook in de Ossche zaak de "'elk een gemis ,aan samenwerking! 'Velk
tegenstelling tnssehen beide politioneele een gemis aan begrijpen van de eigenlijke taak
machten. van leiding geven! Het is duidelijk ook, dat
De procureur-generaal met heesche, schroeien- deze toestand niet gehandhaafd kan blijven.
de stem, riep, o.m, uit: De geestelijken worden Men zal moeten kiezen tusschen de mare.
blijkbaar door de officieren der Kon. Mare- chaussee of tusschen dezen procureur-generaal,
chaussee beschouwd ,als"'een gebied, waarop zij Bij elkaar- zijn zij ntmmer meel' te brengen
het "heerlijke jachtrecht" hebben. Deze officie. en zeker niet na vandaag, nu zij daar fel
l'en voeren mijn opdrachten niet uit en zij tegenover elkaar stonden, de procureur-gene-
gaan hun eigen gang. Ik heb harde woorden raaI met zijn scherp gezicht en spitse stem,

heden tusschen de marechaussee-officieren en
den P.·G., moeilijkheden, die ten slotte een cata-

Daar zitten, zoo riep de procureur-generaal De procureur-genei-aal heeft de vuile wasch
uit, in het Zuiden honderden en honderden ma- van deze verhouding naar buiten gedragen en
rechaussees, met wie ik eenvoudig niet samen haar het Neder'Iandsche volk vertoond. Bijna
kan werken en ik heb het aan den minister kwam het aan het eind van de zitting nog tot
gerapporteerd en de minister is het met mi; een conflict, toen majoor. Van Eve l' din.

eens. gen pertinent verklaarde, dat de minister van
En over de groote daden van de brtgade-Oss Justitie tijdens een conferentie bepaalde uit.

hoog-opgericht en twee officieren van de mare-
chaussee, die hem r~cht in de oogen keken.
Geen WOI)1·(I is ongezegd gebleven.

met deze officieren gewisseld, doch zij willen
niet naar mij luisteren. Samenwerking met hen
is eenvoudig onmogelijk.

waarvoor deze door H.M. de Konigin is gedeeo
reerd, sprak de P.·G. aldus: De marechaussee:
zijn in die groote dagen niet op bijzonder be

kwame en op bijzonder deskundige wijze op Een bewogen morgen dus, een morgen, waar.
getreden. Zij waren alleen maar ij veri g. DI over men slechts het hoofd kan schudden. Een
gemeentepolitie heeft veel meer tact gehad! morgen, die zonder twijfel geleid heeft tot ont-

drukkingen had gebruikt, terwijl de procur-eur- I
generaal dit ontkende. Het gelukte den voor-:
zftter- echter nog dit conflict te sussen.

lasting van de leden van de Ossche brigade,
want het is weI duidel~jk geworden, dat de

Men ziet het, hier was alle objectiviteit zoek.]
In deze rede schroeide slechts de bittere haat' .subst. officier van Justitie van alles geweten
een bittere haat, waarin zakelijke en persoon. heeft, de subst. officier van Justitie, die ook

I It d pan vanlijke redenen door elkaar waren geweven en hedenmorgen weer een veeg UI e ..
in dezen haat is in een rede van meer dan vier den P.·G. kreeg, toen deze zeide: "Ik ben bli],

dat de andere leden van het parket er andere
opvattingen op na houden dan deze subst.

loffieier."

uur uiting gegeven.

Objectiviteit zoek.



Oss voor het Ambtenaren-gerecht.

Procurenr-Gen·eraal beschuldigt.
Mishandeling, slechte leiding,

Incidenten tusschen P.-G.
geen tact.

en marechaussee-chefs.
•

Een geladen atmosfeer.
CVan onzen specialen verslaggever).

's-GRAVENHAGE, 24 Juni. - Om tien uur begon
de zitting van het Ambtenarengerecht, de zitting, ge-
wijd aan Oss. Wij zijn de gezichten nu al gewend. De
hitte was minder drukkend dan gisteren, want de
zomerdag daar buiten is minder stralend en men
neemt als men in de donkere zaal komt, dus met min-
'der weemoed van den dag daarbuiten afscheid. Om
vijf minuten over tien komt het gerecht binnen.

Het woord is aan den procureur-generaal, zegt de voo l' zit ter,
tot het verder voordragen van zijn rede.
De procureur-generaal begint met te zeggen, dat hem was gebleken,

dat wac h t mee s ter De G ier -de opvatting had, dat ook indien een
geestelijke geen strafbaar feit had verricht, er toch naar zoo'n geestelijke
een onderzoek kon worden ingesteld en een rapport over kon worden
opgemaakt, zulks in het algemeen belang. Dit standpunt nu, aldus de
procureur-generaal, lijkt mij volkomen onjuist. Doch dit was niet alleen
het standpunt van wachtmeester De Gier.
Op 1April bleek het mij, dat dit standpunt ook door de hooge oîficie-

ren van de marechaussee werd gedeeld. Zij zeiden mij, in tegenwoordig-
heid van den advocaat-generaal, dat het h. i. tot de taak van de Ko-
ninklijke Marechaussee behoorde misdragingen, die niet met het 'Vet·
boek van Strafrecht te maken hebben, doch begaan worden door
gee s tel ij ken, te onderzoeken, op te sporen en te r-appor-teer-on,

Nu kan ik mij voorstellen, dat men deze opvatting heeft ten aanzien
van am b ten are n. Ten aanzien van ambtenaren bestaat er toch een
rechtstreeksch verband met de regeering en
haar aanzien is betrokken bij dat van de ambo
tenaren. Maar zulk een band bestaat bij geeste-
lijken niet!
Een inspecteur van het wapen antwoordde

mij daarop, dat de overheid toch subsidie ~ee~t
aan kerkelijke genootschappen. Maar dat IS
toch al te dwaas! Slechts die R.K. geestelijken,
die voor 1848 een parochie hadden, ontvangen
een toelage van staatswege, evenals de Ned.
Herv. predikanten. Dus de marechaussee zou
wel het recht hebben' gedragingen na te gaan
van pastoors in parochies, die voor 1848 van
den Staat trokken en niet uit parochies, die
pas daarna trokken. Dat. is toch .~l te dw~as!
Ik heb in krasse bewoordmgen mijn afkeurmg
over een dergelijken gedachtengang uitgespro-
ken en aan den kolonel-inspecteur van het wa-
pen en den commandant van de IIe divisie
doen weten. Ik kan mij daar nimmer mee ver-
eenigen, ik heb de heeren lichtelijk critisch
toegesproken.

~ijnheer de voorzitter, ik kan mij er nim·
mer mee vereënigen, dat de Koninklijke Ma·
rechaussee op dit standpunt staat; op deze
-tdjze worden de geestelijken gemaakt tot
een terrein van "heerlijk jachtrecht" van de
heeren van dil'Koninklijke Marechaussee. Op
deze wijze worden ze gedeclasseerd als
burgers.

De procureur-generaal bij het. Bossche Hof, baron Speyart van 'Vderden heeft hulde
gebracht aan de Ossche brIgade;. links, salueerend, opperwachtmeester Mintjes,
daarnaast de wachtmeesters De GIer en Van der WeeI'd. Maar deze foto is twee

jaar oud, .... _

'Allerléi klachten.
Wat nu het onderzoek zelf betreft, mijnheer

de voorzitter. In zake de beide geestelijken,
op 15 Maart heeft wachtmeester De Gier met
een marechaussee in Den Haag een vrouw
gehoord. Ik zal u de zaak uitvoerig uiteen-
zetten.
De procureur-generaal doet dat dan. F,[et

blijkt, dat het gaat om beschuldigingen ten
aanzien van een pastoor, uitgesproken door
een vrouw, die naar de meening van den pro-
cureur-generaal een uitgesproken hysterica is.
Allerlei verkeerde dingen zijn bij dat verhoor
gebeurd, zegt de procureur-generaal. Zoo is de
vrouw bewogen tot afgifte van een verklaring.
onder mededeeling, dat de pastoor gezegd had,
dat hij eens verkeerde dingen met haar had
gedaan, terwijl' de pastoor zulks nimmer had
gezegd. Dat zijn methodes, die niet deugen.
Er is ook nog een andere vrouw gehoord.

De man van deze vrouw is naar den burge-
meester van Oss gegaan om zich te beklagen
over het optreden, van de leden der Ossche
brigade. Men is nu zonder bescherming, burge-
meester, riep hij uit. KUnt u mij niet bescher-
men? Mijn vrouw, die drie kinderen heeft,
wordt maar gehoord over dingen, waar ik
niets van weet.
Maar de burgemeester moest antwoorden:

Nee n, tegenover de marechaussees kan ik u
niet beschermen. Ook de pastoor is naar den
burgerneestertgegaan en heeft gezegd: ik ver-
wacht, gèzien"hèt 'optreden van de marechaus-
see, dat ik elk oogenblik gearresteerd kan wor-
den. Wat moet ik in's hemelsnaam toch doen?
De mensenen -roepen mij op straat na. Ik

ben toch een .hurger, kunt u mij niet bescher-
men?
Doch de burgemeester moest zeggen: nee n,

tegen de .marechaussees kan ik u niet bescher-
men. Gaat gij maar naar uwen bisschop, mis-
schien kan .die het doen. De bisschop heeft
mij toen', opgebeld.
Een vader; die klaagde bij den burgemeester

als volgt: de marechaussees willen mijn
kind in een zedenzaak verhooren. Of liever hij
zei niet: de marechaussees, maar hij zei "d e'
Ges tap 0". Zoo was de bijnaam van de mare-
chaussees: Maar ik acht, deze mannen te onbe-
schaafd ente weinig ontwikkeld om mijn jon-
gen te -hooren.: Kunt ..u, mij, niét beschermen,
burgemeester? '
'Maar de burgèmeester zeide: Nee n, ik kan

U tegen de marechaussees niet beschermen.
De overste van een meisjesschool kwam bij

den burgemeester en zeide: Misschien worden
de kinderen van mijn, school oak wel gehoord,
dat zot! toch verschr-ikkelijk zijn, en dat in
zedenzaken. Kunt u mij niet beschermen?
Toen zei de burgemeester: Houdt de deuren

van uw school gesloten. Laat de' marechaus-
sees er niet toe, doch zegt, dat als zij de kinde-
ren willen hooren, zij ze dan maar uit het
ouderlijk huis moet halen. Dat was een advies
van den burgemeester en een goed advies van

jaren en zelfs nog in den laatsten tijd heeft
verricht. I~ noem slechts de zaak Organon.
Voo r Zl t ter: Wanneer is de zaak Orga-

non onderzocht.
Wa éh t m e est e r D e G ier: HoofdzakPliik

in Maart. ' .
Mr. Me yes: Kan de heer.proc.-generaal nu'

verklaren- hoe het komt, dat ambtenaren, die
tot het laatst zulk goed werk deden, zulke
grove fouten hebben gemaakt? "
Voo r zit ter: Ik acht deze vraag van veel

belang, vooral nu ik hoor, dat in 1938 de wacht-
meester De Gier in de belangrijke zaak Orga-
non op voortreffelijke en zeer delicate wijze is
opgetreden, en dat deze zaak justitieel,.gespro-
ken tot een goede oplossing is gebracht. Hoe
kan men nu verklaren dat deze zelfde man nu
plotseling zoo tekort zou schieten?
De p l' oc-g ene l' a a I: Ja, daarvoor is een

korte beoordeeling noodig. Men kan het werk
van een politieman prijzen om twee redenen.
In de eerste plaats omdat de I'e sul tat e n
goed zijn en er ij ver is betoond en in de
tweede plaats om zeer bijzondere, uitzonder-
liJ.ke, l' e c ~~ere heg a ven die er bij betoond
zajn, In rrujn rapporten heb ik de laatste ad-
jectieven niet gebruikt.

Ik meen niet. dat wachtmeester De Gier
een bijzonder man is, die uitzonderlijke
recherchegaven heeft. Hij is voortvarend, hij
is ijverig, hij bereikt resultaten, hij iii>door.
tastend, maar het is geen zeer moeilijk en zeer
fijn politiewerk geweest, dat hij verricht
heeft.

De voo r zit ter: Kan men dat dan van een
man van zijn rang verwachten?
De p I' a c .-gene I' a a I: Ja, het komt wel

eens voor. Kortelings nog heb ik iemand gepre-
zen, omdat hij het politiewerk met groote be-
kwaamheid deed. Bij de zaken van Oss was het
zoo, dat er van 1928 tot 1935 misstanden
heerschten. De Gier was gedurende al die jaren
ook reeds in het corps. Die misstanden zijn tot
oplossing gekomen, m ede d a a I' het i n _
g rij pen van den b u r gem e est e r. Deze
heeft de eerste zaak' aan het rollen gebracht,
daarna volgde weer een andere zaak, zoo zijn
de menschen aan het praten gekomen, er is
ijver en doortastendheid getoond èn door de
gemeentepolitie èn door de marechaussees, De
kraan van bekentenissen is opengezet; in beide
emmers is toen wat geloopen. Maar moeilijk en
fijn poli tiews-j; was dat niet.
Bepaalde moeilijkheden, mijnheer de voorzit-

ter, zijn er in die Ossche periode niet geweest.
(Hoongelach op de banken der

marechaUssees en op de tribunes
een geroep "nou, nou". De voorzit-
t e.r moe tom st i 1 t eve r zoe ken).
Er is ijver betoond, zeg ik, meer niet, maar in

de zaak van de pastoors, in de zaak van de
jeugdige werkloozen, in de zaak van v. d. H.,
daar moest men meer denIjver intoomen, daar
waren speciale gaven noodig en heeft de mare-
chaussee brigade-Oss volkomen gefaald. Over
deze speciale gaven beschikte de brigade niet;
zij is de zelf-crttiek kwijtgeraakt door een mate-
[oaze perscampagne, ja, door persverheerlij-
king, volkomen op hol geslagen
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den burgemeester, die volgens vele kranten
niets meer of minder dan een prul is.
De voo r' zit ter: Ik geloof, mijnheer de

procureur-generaal, dat deze zaak nu wel vol-
.doende is toegelicht.

De civiele zaak.
Dep l' 0 CU l' e u roge n e r a a I: Dan kom ik

tot de zaak B. De zaak, waarin een man den ge-
heelen nacht is opgesloten, terwijl het slechts
een civiele vordering betrof. Eenig overleg van
beteekenis is in deze zaak, en dat is ook niet
te verwonderen, met den officier niet gepleegd.
Men heeft dën man den geheelen nacht opge-
sloten en den volgenden morgen zei hij: ik zal
wel betalen. Ja, dat zei hij, omdat hij er uit
wilde. Vindt men dit een wijze, om een civiele
zaak te regelen?
Dan de affaire-W., die man, die zwaar mis-

handeld is. Evenals den vorige ontbiedt men
hem in de kazernr

De man gaat in goed vertrouwen naar de
marechaussee-kazerne toe, men sluit hem er
eenvoudig op. Welk een schrik! \Velk een
verbazing! Midden in den nacht komen er
twee marechaussees in zijn cel en beginnen
hem klappen te geven en met een gummistok
te slaan. Zij laten hem zich uitkleeden, zoo'
dat hij zoo goed als niets meer aan zijn
lichaam heeft; zij slaan en zij stompen hem;
zij nemen hem mee naar den paardenstal en
zeggen tegen hem: kijk me maar eens goed
,aan, en dan krijgt hij weer opnieuw klappen,
zoodat hij bont ,en blauw wordt. Dan wordt
er een emmer met water over zijn lijf gegooid
en hij wordt door de vijf marechaussees te-
ruggebracht naar de cel.
De marechaussees hebben dit onder eede ont-

kend, maar de man heeft alles verteld. Zijn ge-
zicht was blauw, zijn beenen waren gezwol-
len, hij had allerlei wonden. Hij is niet paar
den dokter gegaan, doch zijn familie verklaart,
dat hij er verwond uitzag en ook V. d. H., die
dien gansehen nacht in de marechaussee-kazer-
ne was, heeft verteld, dat hij uit den paarden-
stal vreeselijk veel kabaal, maar geen ge-
schreeuw hoorde, zoodat hij er niet van kon
slapen. Hij dacht, dat het bedoeld was om hem
physiek te kwellen.
Dit, mijnheer de voorzitter, zijn de voor-

naamste punten, die ik tegen de marechaussees
heb. Er is nog wel een andere mishandelings-
zaak, doch deze valt na 1 April, zoodat de
maatregelen, tegen de marechausees ge-
nomen, daarop dus niet meer kurinen rusten.

Wanneer men de gemeentepolitie met (Ie
marechaussee vergelijkt, kan men zeggen.
dat de gemeentepolitie met meer tact is op.
getreden. Daarom moest er eens een ont-
knoopmg komen en zoo is de catastrophe van
thans ontstaan.
IIi vind het jammer!
(H 0 0 n gel a c h. op de banken der mare-

chaussees. Geroep op de publieke tribune,
beweging in de zaal. De voorzitter moet om
stilte verzoeken),

Waarom geen andere methode?
Mr. Meye s, de vertegenwoordiger van den

minister van Justitie: Was het niet mogelijk
geweest met minder radicale maatregelen ge-
noegen te nemen? Had men niet enkele leden,
doch niet de geheele brigade kunnen over-
plaatsen?
Pro c.-g ene r a a 1: Het was niet onze bedoe-

ling om ruchtbaarheid aan deze zaak te geven.

De zaak-Organon.
De vertegenwoordiger van den minister van

Justitie, mr. Me yes, vraagt dan aan den
proc.-generaal:
- Het is van algemeene bekendheid, dat de

brigade-Oss zeer goed werk in de, laatste

BEURSBAROMETER.

Vrijdag 24 Juni.

(Wettig gedeponee1'd),

Er moest hier worden opgetreden tegen "ter-
reur en domheidsmacht". Men moest hier over-
plaatsen. Wij zijn toen alle' wachtmeesteps na-
gegaan en wat hebben wij gedaan? Wij hebbe:;
hun niet belet om diensten te verrichten, W1J
hebben eigenlijk niets anders gedaan dan hun
de mogelijkheid ontnomen om processen-ver-
baal op te maken. Ruchtbaarheid had daaraan
niet behooren te worden gegeven. I
o p n i e u who 0 n gel ach. 0 p n i e u w

verzoek van den v o o r z i t t e r om
s til t e. Dat kan z a a n iet d a a r g a a n,
zegt de v o o r z i t te r. Men moet hier
rus tig z ij n.

De P. G. gaat dan alle wachtmees-
ters stuk voor stuk na en komt tot
de conclusie, dat 'zij allen zware en
ernstige fouten hebben gemaakt. Zij
waren eenvoudig niet te handhaven,
zij moesten worden overgeplaatst.
Nu kan men, zegt de P.-G., mij een verwijt

maken, dat ik niet eerder over de marechaus-
see heb geklaagd, doch alles wat mij ter zake
bereikte, is gelegen tusschen 21 Maart en
1 April. In dien tijd heb ik van dag tot dag
rapporten gemaakt, Het is waar, dat ik aan de
officieren niets heb medegedeeld en daarom
wil ik graag nog even over mijn verhouding
tot de officieren van de marechaussee spreken,

Verhouding t.ot de officieren.
Deze verhouding was, daaraan heeft overste

Boellaard gelijk, zeer slecht. Men wil mij nu
animositeit tegen het wapen in het algemeen in
de schoenen schuiven, maar er is niets wat mij
meer vreemd is, mijnheer de president. Ik had
als subst. officier van Justitie in Breda een
heel gunstige ervaring met de marechaussee, en
met deze, den marechaussees zeer goed gezindè
mentaliteit ben ik procureur-generaal in Den
Bosch geworden. Den eersten tijd heb ik plei-
zierig samengewerkt, doch allengs is de, ver-
houding tusschen overste Boellaard en mIJ zoo
geworden, dat zi] inderdaad slecht was. Er zijn
harde woorden ten parkette tusschen ons ge-
vallen. Ik heb hem dikwijls ontboden en aller-
lei dingen medegedeeld, maar de heer Boel-
laard deed eenvoudig niet wat ik zei.
Hij wilde niet medewerken, hij wilde niet tot

een goede samenwerking komen, In een troos-
telooze bui in het begin van het vorige jaar heb
ik al mijn bevindingen met de marechaussees
Ieens in een rapport neergeschreven en aan den,
minister gezonden.
Ik heb den minister 'gezegd: Er zitten daar

honderden marechaussees' in het Zuiden en ik
kan met deze menschen niet samenwerken.
Heb ik een fout begaan? Kunt u. minister, mijn
beleid goedkeuren? De v 0 rig e minister keur-
de mijn beleid goed, de te gen woo r d i ge
minister keurde mijn beleid goed.

(Zie verder Laatste Nieuws.)
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umoet niet vergeten, ik heb tot taak er voor Igedaan, heb' ik hem wel gezègd over de be-
te waken, dat er misbruik van politioneele treffende. 'zaak niet te veel te praten, de woor-
macht gemaakt wordt. Ik mag mij niet laten den "mondje dicht" heb ik niet gebruikt. Het
weerhouden door tegenwerking, ook al duurt was niet mijn bedoeling te suggereeren, dat hij
die jaren. Ik kan het niet verdragen. dat de tegenover de marechaussee moest zwijgen.
officieren der marechaussee fouten van hun De voo r zit ter: Was er in Maart in de
ondergeschikten maar goedpraten. dat zij op- gemeente een .zekere stemming tegen de mare-
drachten eenvoudig niet uitvoeren. dat zij ern- chaussee?
stige tekortkomingen dekken en dat zjj zelfs B ti T,ge mee s ter Plo e gmak ers: Een
grofheden aan mij niet sparen. stemming of beweging niet. maar er hebben mij
Ik ben fungeerend 'directeur van politie. wel klachten. bereikt over hun optreden, b.v.
Ik zal U nu enkele zaken in details uitsen- over de arrestatle van v, d. H.

zetten om eens te raten zien. hoe de marechaus- vo 0 r zit ter: Waar is toch die groote be-
sees tegen mij optreden. Overste Bcellaer d, die langstelling geweest bij die arrestatie ?
tegen mij durfde zeggen, dat het ten opzichte . Deb u r g e 111 e est e 1': Niet bij zijn huis.
van buitenstaanders voor de marechaussee- maar later ijl de Molenstraat bij het kantoor,
officieren moeilijk is om tekortkomingen te er- toen het archief in beslag genomen werd.
kennen en dat outsiders er zich maar niet mee De VOO!' zit ter: Men heeft gezegd, dat
moeten bemoeien. Mij. mijnheer de voorzitter, u het onderzoek naar de geschiedenis betref-
den procureur-generaal, noemde men een out- fende de jeugdwerkloozen heeft bemoeilijkt
sider! Ik heb overste Boellaerd den eersten door afzonderlijke verhocren af te nemen.
keer gewaarschuwd. toen er een mijnstaktng Deb u r gem e e Ii ter: Wij hebben met het
dreigde en 'hij rzjjn boe.l,je ,:,err€ te buiten is ge· college van B. en W. acht en twintig menschen
gaan. Het gaf heelsmaal mets. gehoord, ten einde volledig op de hoogte' te

komen van de heels zaak. dat was een gemeen-
tebelang, Wij hebben hen niets laten onder'
teekenen en evenmin suggestieve vragen ge·
steld. Bij dat onderzoek waren de twee wet-
houders en de gerneente-secretarts aanwezig
en door twee ambtenaren is alles woordelijk
genotuleerd.

(Vervolg van, PCf'g.1).

deze beschuldigingen maar op mij laten zitten?
Er is niets van waar.
De v o o r zit ter: Dan wll ik alleen acte

nemen van uw verklaring. U, overste Boel-
Iaard, bent het dus niet eens met wat de proc.·

huis, maar wel bij zijn kantoor.
Gen era a I Zee JU a n: Maar u heeft den

procureur-generaal geschreven. dat de men-
schen overal voor de ramen stonden toe te
kijken.
Bur g e ttl e est e l' Plo e g Dl a k ers: Ja,

maar dat sloeg alleen op de inbeslagneming
van de archieven.
Mr. Me yes vraagt verder of W., toen hij

klaagde over de mishandeling door de mare-
chaussee, eigener beweging naar de gemeente-
politie is gegaan of dat de politie misschien
zelf naar W. is gegaan,
Deb u r gem e est e r kan dit niet met

zekerheid zeggen. Als het gebeurd is. dan is
het in ieder geval zonder zijn medeweten en
tegen zijn wil gegaan,

M r, Jam e s vraagt dan nog aan mareehaus- ,
see v, W. of inderdaad wachtmeester De
Gier tegen de bewuste dame in Den Haag heeft
gezegd, dat de pastoor in Oss reeds zou hebben
bekend.

Getuige (met nadruk): NeEm. dat is niet
gezegd.

generaal beeft gezegd.
Overste Boellaard:

absoluut niet mee eens!
Ik ben het er

Een incident. '
o ver 15 t e Boe I I a a r d. 0 psp rin gen -

de: i'l-Iag ik van mijn kant deze
zaak eens even toelichten?
De voo I' zit ter: Ik ben niet gesteld op

een debat tusschen den procureur-generaal en De oploop.
de hooge officieren van de marechaussee. Ik Ge TI era a I Zee man vraagt of er dus bij
kan zoo'n debat niet toelaten, dat heeft met het hulls van v. d. H. geen oploop is geweest.

Deb u r gem e est er: Neen, niet bij zijndeze zaak niets te maken.
o vers t e Boe 11a e r d: Moet ik dan al

1\1 r. J a 111 e s, de gemachtigde van den kla-
gel': Ik vind het toch wel bezwaarlijk, dat de
prouc.·generaal hier allerlei dingen zeer uit-
voerig heeft gezegd en wij daar-tegenover niets
kunnen opmerken.

De v o o r zit ter; U heeft gelegenheid
genoeg gehad en u zult ook nog gelegenheid
krijgen.

De' v o o r zit tervraagt dan aan den
prouc.-generaal: Treedt u nu niet verder in
details over uw verhouding tot de marechaus-
see. Ik wil u deze vraag €lem; stellen, Acht u
de opvatting van uw subst-offlcler van [usttie
over de verhouding tusschen hem en den hulp-
officier de juiste?
Dep r 0 U c-g ene r a a 1: Ik acht die vol-

komen 0 n j u i sten ben blij, oat alle an-
dere leden van het parket deze opvatting dee-
len.
De v 0 a r zit ter: Strekt de mededeeling

van den Ilubst,-officier van justitie, dat hij van
alles wist, niet in belangrijke rnate tot ont-
lasting van de klagers?

Dep r 0 U c.-g e TIera a 1: Ja. wat is ten
slotte overleg? Ik moet dan alle zaken even
nagaan. Bij de zaak van de geestelijken wist
de subst.-officier niet alles. Hij wist alleen van
een onderzoek en van de reis naar Den Haag.
Hij wist b.v, niet van het feit, dat in 1931 00».
reeds een onderzoek geweest was.

111 r. Ja)ll e s (opspringende): Ik heb hier
een verklaring door een wachtmeester' onder
eede afgelegd, dat hij aan den Officier heeft
medegedeeld, dat er in 1931 ook reeds een on-
derzaek was.

V o o I' zit ter: Wat zegt u daarvan, mijn'
heer de officier?
Pro c-g e ne r a al; Ja, ja. wat zegt u er van?
Off i c ier: Ik kan mij het niet h~rinneren.

Ik wist van een voorgaand onderzoek niets.
Voo r zit t e r: Nu dan ziet u het, De of-

fici ..r wist er niets van.
Mr. Jam es: Ja. maar dat is toch eenzijdig!

De officier verklaart nu zoo. maar mijn wacht-
meester onder eede verklaart anders. Het is
nu maar de vraag, wie geliJk heeft.
De pro cur e u r-g en El r a a 1 (voortgaan-

de): In de zaa1ktegen v . d. H. zijn besprekin-
gen gevoerd aan de hand van doeurnenten.
Daarvan wal> de officier dus op de hoogte.

Mr. S c ~ 0 It en, een der reenters: Moesten
de leden van de Osschs brigade niet den in-
druk krijgen, dat zij carte blanche hadden.

Pro cur e u r-g e n e r a a I: Ja. dat is erg
moeilijk te zeggen, Ik kan de 'houding van den
Officier in deze ook niet goedkeuren, maar
volledig overleg iii! er ten slotte ook niet ge·
pleegd. Deze Officier zag in de Os,scll1ebrigade
te veel een verzameling van knappe rnenschen,
naar wier advies hij maar moest lulstèren. Als
- zij .zeiden: er zal wel iets niet in orde ;!lijn,
dan was hij te zeer geneigd dat te beamen.
De v Elr t egEl 11w 0 '0 I' dig e r van den

111 i nis ter van Jus tit Ie: Heeft de pro-
cureur-generaa'l het onderzoek tegen de twee
geestelijken doen staken?

De pro cur e u r·g ene r a a L Er bereikte
ItTIÜ een mededeeling, dat het onderzoek was
gestaakt.
De 0 f fie I e r van Jus tit le, mr. v, d.

Bur g: Door het optreden van den P.·G, zijn
de verdere 0 psp 0 r,i n gen gestaakt. niet het
on der Z 0 fl k. Dat was het feitelijk gevolg van
zijn optreden.
De voo r zit ter: Het lijkt mij nu. dat alles

wel voldoende belicht is. Wil mr. James nog
een vraag aan den procureur-generaal stellen?

Mr. Jam e s: Ik zie af van het stellen van
vragen aan dezen getuige.

Burgemeester Ploegmakers
als getuige.
De voo r zit ter: Dan zullen wi.j overgaan

tot bet hooren van getuige Plo e g mak e I' ~,
burgemeester van Oss.
Een kleine, gedrongen gestalte komt VQOr

bet hekje. Hoe ill uw naam? zegt de voorzitter.
En hij antwoordt Ploegmakers. burgemeester
van Oss. Het verhoor van' den laatsten getuige
is begonnen.

De vert eg e n w o 0 r dig 'e r van den
ItTI i nis ter. mr, Me yes, zegt tot den burge-
rneestre: Waarom heeft u zich over de brigade
beklaagd'?
De bur gem e est e I' antwoord, dat hij zich
er tegen heeft verzet, dat de marechaussee een
onderzoek ging instellen naar het feit of hij
- burgemeester Ploegmakers - zijn f'inan-
cieele verplichtingen wel nakwam,
De v o o r z, itt er: Wat dat onderhoud met

Van B. betreft, hoe kwam u er toe om "mondje
dicht" te zeggen?

Burgemeester Ploegmakers: IkJ
ben naar hem toegegaan om de waarheid te
weten te komen. Nadat hij mij zijn relaas had I

De mishandeling.
De tweede vraag van den gemachtigde der

marechaussee aan den divisiecommandant Van
:ED ver din gen luidt, of hij een onderzoek
heeft ingesteld naar de mishandeling van W.

Getuige: Ja. Daarbij is mij gebleken. dat
hij alleen verklaard heeft te zijn mishandeld,
toen de gemeentepolitie hem daarnaar kwam
vragen. Maar toen hij uit de cel kwam. is
hij niet naar den dokter gegaan, maar direct
naar zijn werk, 10 K.:\I. verder', gefietst. Ik
heb hem geconfronteerd met alle manschap.
pen, maar hij heeft niemand herkend. HU
wees een mall aan, die hem zou hebbeu in-
gesloten. maar dat was nog de verkeerdel
Wel wist hij zie hte herinneren. wie hem aan

zijn haar getrokken had en of de verschillende
manschappen hem met hun linker- of hun
rechterhand hadden geslagen! Ook de bewe-
ringen van v, d. H., die van zijn cel uit de rnls-
handeling van W. zou hebben gehoord, weer-
legt getuige Van Everdingen.
Dan vertelt hij verder. dat zekere W" die een

van de wachtmeesters kwam bedanken. omdat
deze moeite had gedaan om hem uit de gevan-
genis te houden. bij die gelegenheid zei. dat de
burgemeester en de gemeentepolitie hem had-
den gevraagd of hij misschien ook geslagen
was,

De burgemeester spreekt dit tegen. Ook
andere gevallen van beweerde mishandeling
door de marechaussee bespreekt commandant
Van Everdingen: al die gevallen zijn Of zeer
sterk overdreven of onjuist voorgesteld.
Daarna wordt wac h tm e est e r D e G ier

nog even voorgerQepen om enkele vragen van
mr. Meyes te beantwoorden, voornamelijk be-
treffende het sluiten van het onderzoek naar
de zaak van de beide geestelijken. De wacht-
meester blijft bij zijn reeds afgelegde verkla-
ringen, Wel blijkt er een misverstand te be-
staan over de term "sluiten" van een dossier.
De officier van Justitie bedoelde opzenden
naar Den Bosch. maar de wachtmeester maakte
er uit op. dat het onderzoek geheel geëindigd
was en dat de officier de zaak verder met de
geestelijke overheid zou behandelen.

Wac h t mee s ter Van Ren e s, die op
verzoek van mr. l\Ieyes nogmaals wordt voor-
geroepen, doet dan een verrassende mededec-
ling. Hij heeft verbaalopgemaakt over de huis-
zoeking bij v. d. H., maal' de datum, die nu boo
ven het stuk staat, dat tel' zittiug wordt ver-
toond heeft hij er niet hoven gezet. 'Vie beeft
dat dan wel gedaan? De vraag wordt niet be-
antwoord.
De zitting gaat verder over een ander onder-

werp,
Om kwart voor één zijn de getuigenverhoo-

ren af'geloopen. De zitting wordt geschorst tot
2.15. Dan zal met de pleidooien een aanvang
worden gemaakt.
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Procureur-generaal· sornt

Verhooren
in de

middagzitting.
BIJ de voortgezette verhooren in de middag-

zitting zeide de marechaussee v. d. B erg
nog, dat - in tegenstelling met de verkla-
ring van den minister - er niemand bij was,
toen v. d. H. is gearresteerd. Slechts één man,
zijn buurman. was te zien. Het is eenvoudig
niet waar, aldus de marechaussee, dat alle be-
woners van de buurt op straat waren en dat
de arrestatle opzien baarde.

Een andere marechaussee vertelt, dat in de
brandkast van v. d. H. een tekort van f 4000
was en dat de verdachte had verklaard keurig
en correct te zijn behandeld. Van der H. -
end a tis wel i n f I a g ran t e t e g e n-
spraak met wat de minister mede-
dee Ide - zei dat hij het niet zoo slecht had
gehad, bood een sigaar aan en wilde een stuk
in de pers schrijven om de marechaussee te
bedanken voor de goede behandeling. Hij druk-
te getuige verder de hand. Wachtmeester Van
Renes, aldus de marechaussee, had nog gezegd:
"Schrijft u maar niets in de kranten, want daar
houden wij niet van."

Weer komt een andere marechaussee voor
het hekje. Wij noteeren brokstukken uit het
verhoor:

.,De officier heeft ons opgedragen gegevens
te verzamelen in zake de geestelijken en in
Den Haag bij een dame een verhoor af te ne-
men."

V oor zit ter: "Dat verhoor heeft niets op-
geleverd, is het wel?"

Get u i g e: "Het verhoor is op senrrrt ge·
bracht, mijn oordeelover de zaak zal wel niet
ter zake dienen."

Tijdens de behandeling is er sprake geweest
'Van mtshandeling van een zekeren W. De mare-
chaussee, die hem vrijgelaten heeft, verklaart
thans, dat hij aan W. gevraagd heeft of er
klachten waren. W. bromde toen wat, maar
deelde geen bepaalde klachten mede. HU klaag-
de niet over pijn, liep normaal en vertoonde
geen enkel teeken van mishandeling.

Tie n min ute n p a u z e. Een verademing.
Men staat op de gang en bespreekt de zaak.
Een slechte dag voor de Justitie, is de alge-
meene indruk. Zou de procureur·generaal
dezen slechten indruk wegnemen 7 vraagt men
zich af. De tien minuten zijn verstreken. Er
is spanning in de zaal als het gerecht weer
binnenkomt. De vo-orzitter, de generaal, de hee-
Ten in burger. Men is al aan de gezichten ge-
we rid.

Verhoor van den P .-G.
VOORZITTER: Wij zullen nu den procureur-

generaal hooren.
Een hoogs gestalte, deze procureur-generaal,

met een spi tse stem. Hij ordent zijn papieren
en krijgt verlof aan de tafel plaats te nemen.
Hij geeft op verzoek van den vertegenwoordi-
.aer van den minister van Justitie eerst een
.~iteenzetting van allerlei bevoegdheidskwesties,
waarbij hij vooral doet uitkomen, dat hij te
waken heeft voor het juiste beleid en voor
het betrachten van recht en billijkheid der on-
der hem staande politie, in al haar geledingen.

Dan vraagt de vertegenwoordiger van den
minister van Justitie hem: "Wilt u thans de
gronden bespreken waarop de maatregelen be-
rusten. die tegen de brigade-Oss zijn genomen?"

"Ik wil dat gaarne doen," zegt de P.-G., "en
dan wil ik in de eerste plaats de opdracht be-
spreken, die ik 15 November aan den substi-
tuut-officier van Justitie gaf, om de Ossene
marechaussee te verbieden zich in te Laten
met zaken betreffende eventueele strafbare
feiten, begaan door organen van gemeente.
administratie. Er waren tal van aanw~izingen,
die mij hiertoe deden besluiten. Het begon in
het najaar van het vorige jaar, toen de substi-
tuut-officier mij mededeelde, dat het personeel
der brigade Oss herhaaldelijk bij hem was ge-
komen, omdat de burzemcester van Oss zaken
in den doofpot stopte, met name die, waarbij
een voorzitter van het burgerlijk armbestuur
was betrokken.

Ik heb toen met den burgemeester deze
zaak besproken. Hij gaf mij er een uiteen-
zetting van. Zoowel de substituut-officier als
ik was daarna overtuigd, dat de mcening
van den burgemeester juist was en dat zijn
daad er één was van goed beleid.
Toch is er nog voortdurend op teruggeko-

men, en is er voortdurend geïnsinueerd, dat
de burgemeester hier iets in den doofpot had
gestopt. Er was nog een tweede 'punt, waarbij
men dat meende, n.l. in de zaak tegen den ge-
meente-ambtenaar die fraude had gepleegd,
doch hier is een vervolging gevolgd evenals
een veroordeeling.

In een andere zaak, n.l. het overlijden van
den jongeman die met den electrischen stroom
in aanraking was gekomen, had de gemeente-
politie een onderzoek ingesteld. Toen het ge-
rucht van het gebeurde de marechaussee
kazerne bereikte, heeft de opperwachtmeester
opdracht gegeven om zijnerzijds eveneens een
onderzoek in te stellen. Dat kan ik niet laken,
maar wel, dat, toen de marechaussees bij de
betrokkenen kwamen en hoorden dat de ge·
meentepolitie er al was geweest, zij niet weg-
gingen. Dat zijn toch onjuiste dingen.

Werkverschaffing.

TEG EN1 "'"""""."""""""'.""'"""",,"'.,,,, .

Wordt de
het

officier van
slachtoffer?

Justitie

ingesteld, is van eenig strafbaar feit geen
Nu de kwestie van Je werkverschaffing. Er sprake. Er is over de heele zaak veel drukte

zijn hier twee jongens gearresteerd en nader- gemaakt, er zijn vijftig getuigen gehoord, erhand weer in vrijheid gesteld. Er zUn vijftig
getuigen gehoord. Er h, een geweldige pers- zijn verdachtmakingen geuit, twee jongeman-
campagne tegen den burgemeester op touw nen zijn ,searresteerd en verder is er niets ge-
gezet. Ik heb mij over deze zaak door den schied. Ik heb to-en via het A.N.P. een com.
substituut laten voorlichten en ben tot den muniqué verspreid om de leiden van de jeugd-indruk gekomen, dat er noch voor critiek op
het beleid van den burgemeester, noch voor werkverschaffing volledig te rehabrütee ren.
eenige strafvervolging aanleiding was. Ik had (H e t z a I n i e t dik w ij 1s voo r gek 0-

wel critiek op de houding der marechaussee. men zijn, dat een pro cur e u rog ene·
In de eerste plaats omdat zij den burgemees- r a a I d a arm i d del van een per s·
ter niet van hun stappen in kennis hebben com m u n iq ué het Ned e r I and s c h e
gesteld, zooals zij hadden behoorén te doen. v 0 I k tra c h t teo vert u i gen van d e
Dit zijn zij verplicht te d-oen, zelfs van een Ion s c h u I d van men sc hen, die 0 p

(Van onzen specialen verslaggever.)
's-GRA VENHAGE, 23 Juni. - Een fel en op bewogen toon

uitgesproken requisitoir heeft de procureur-generaal uit Den
Bosch" mr. E. L. M. H. baron Spe y art van Woe r den.
vanmiddag gehouden in antwoord op al de anntijgingen. die
tegen hem zijn gericht. Want een requisitoir was het. niets meer
en niets minder, een knap requisitoir. maar ook eenzijdig. Op
scherpen toon heeft de procureur-generaal van repliek gediend.
Scherp was zijn toon, vooral indien hij. wat telkens gebeurde,
een aanval richtte op het corps der marechaussee in het alge-
meen,
Het was een zonderlinge gebeurtenis hier den procureur-gene-

raal, fungeerend directeur van politie, met klem en hartstocht
door de politie verdachte personen te hooren verdedigen en
met evenveel klem en hartstocht de onder hem staande politie-
mannen te hooren aanvallen. Zonderling, en pijnt~;k ook, om-
dat van de banken waarop de hooge officieren der marechaus-
see waren gezeten, zoo nu en dan een hoongelach opging, zoo-
dat de voorzitter stilte moest geb~eden.

Één figuur heeft de procureur-generaal niet kunnen redden, en in
zooverre heeft hij de redevoering van zijn chef, den minister van
Justitie, moeten desavoueeren. Hij kon niet ontkennen, dat de substi-
tuut-officier van Justitie, mr. v. d. Burg, van alles op de hoogte was
geweest en hoezeer hij ook trachtte aan te toonen, dat de minister
- lees: de pr-ocureur-generaal zelf - gelijk had, dit feit kon hij- niet
verdoezelen, Deze officier met het sl'èchte herinneringsvermogen wist
alles wat de marechaussees deden en men kan nu de aarzelinz be-

t)

grijpen, waarmede de substituut onder eede zijn getuigenis aflegde.
Hij moet een zwaren middag hebben gehad en het strekt hem tot
eer, dat h~j althans nu voor de waarheid is uitgekomen. Doch thans
moest hij ook zinsneden van den procureur-generaal aanhooren, die
als volgt luiden: ,.Ik kan niet anders dan betreuren, dat deze substi-
tuut zijn opdracht niet heeft uitgevoerd, ik wil er verder niets over
zeggen. Tot nu toe heeft hij steeds verklaard .en volgehouden niets te
weten."

De marechaussee viel de heer Speyart van Tl?oerden [el aan. Men
kon den betreurenswaardigen toestand constateeren, dat de verstand-
houding alles te uienseleen overlaat. Het NederZandsche publiek heeft
kennis kunnen nemen van verhoudingen in hoogere politie-regionen,
die men eenuotulig niet voor mogelijk had geacht.

~TAT is er nu van al de beschuldigingen van den minister overge-
bleven? In den loop van den dag zijn zij alle door de mare-

chaussee weerlegd. Vanmiddag konden zij spreken en zij hebhen het
betoog van den minister gebroken. Op knappe wijze heeft de procu-
reur-generaal een nieuw betoog opgezet, dat nog niet geheel is uitge-
sproken, maar het is een eenzijdig betoog, want er straalt verachting

cc
voor het wapen der marechaussee door. De haast, waarmede de maat- sa

regel is genomen, heeft hij niet kunnen verklaren. Hij heeft bepaalde ,,]\
sc

methodes van de marechaussee veroordeeld. doch vergat er bij te zeg- se
gen, dat een marechaussee mede om het gebruik van deze methodes

zie
eens is gedecoreerd. Hij heeft een zeer persoonlijke visie op het ge- ha

heeJe geval gegeven en zijn suhstituut-officier van Justitie opgeofferd ik
de

Deze is de tragische figuur van den dag, het eerste werkelijke slacht-
offer van de zaak-Oss, Zijn positie is werkelijk ónhoudhaar geworden.

ne:

------------------------------------~---------------------------- __ oej
eenvoudige mishandeling in de gemeente. Des.II ast van een 0 n d e r hem sta a nkaJ
te meer klemt dit voor een geval, waarbij de sub s tit 1. U too f f i c i e r zij n ver v ("M
gemeente zelf betrokken is. - Red.) te

Ook hierover is weer een aanval op den
burgemeester gevolgd, die zeer ontstemd was.
Men heeft hem pas dagen na het on"derzoek
van het gebeurde in kennis gas tcld. De burge-
meester wist, dat er geen sprake van een straf-
baar feit was. Kan men het hem kwalijk ne-
men, dat hij dit niet duidelijk tegen de mare-
chaussee zei, doch hen alleen mededeelde: "Ik
waarschuw jullie, ga niet verder." Men ging
zelfs zoo ver den burgerneester te verdenken
als zou hij voordeel getrokken hebben uit de
jeugdwerkverschaffing. Doch ook volgens So-
ciale Zaken, dat eveneens een onderzoek heeft

Nog een ander geval; de marechausssr var
een onderzoek in naar een diefstal, diedril
de gemeentepolitie zou zijn gepleegd. H(d,~r
een uitvloeisel van hun gedachte, dat all bèrt
op de gemeente betrekking had, niet ( E
Hier verdacht men een agent in een ca
colade en pepermunt te hebben geste stee
aan een bacchanaal te hebben deelge nou
Welnu, het feit was vijf à zes [aar gele hiel
pleegd, er was niet gestolen, doch een 11 dru
ken kastelein heeft reepen c'hocolade Vi vin'
ven en van een bacchanaal was geen . I
Alleen hebben de agenten een glaasje t oel
ken. slao

Deze onderzoekingen verontrustten pen
en daarom heb ik den substituut de I

gegeven, waarop ik hierboven doeld
dl' procureur-generaat. gen

Ik kan niet ander-s dan betreuren zeul
officie'.' van Justitie deze opdracht n van
uitgevoerd en toen er Neer een proce ver

. bew.over gemeentezaken bmnenkwam,
geen aa-tmer-ktngen heeft gemaakt er een

auto
zelfs niet heeft gerappor-teerd. Ik wtl zoov
verder niets mer-r van zeggen. paar

(Zie verder pag. 2).__ ~ __ ~ dat J
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Op 20 Maart las ik in het ochtendblad, dat
bij .,d~n assuratiernakelaar v. d. H, een huis-
zoeking was gehouden en dat de man in arrest
was gesteld.

Mijnheer de voorzitter, ik heb een 25-.iarige
ervaring in de practijk der strafvervolging. Ik
acht een onderofficier der KoninkJijl\:e mare-
chaussee volkomen onbekwaam om zaken van
assurantiemakelaars uit te zoeken, daarvoor
heeft men rijksrecherche':lrs of inspecteurs.
van' politie noodig.

Een st em: Verschillende rljksrecher-
cneurs zijn onderofficieren der marechaussee
geweest.

Toen ik las, aldus de P. G., dat de marechaus-
see deze zaak in homden had, dacht ik: er moe-
ten bepaald groote fouten gemaakt zijn. (B ë-

w e.gin gen gem 0 m pelon der d e o f f I·
eieren der marechaussee). U; dacht,
vervolgde de P. G., zoo'n huiszoeking deugt
niet. Ik heb den substituut-officier bij mij laten
komen en deze verklaarde mij er niets van te
weten en hij omkleedde dle verklaring zelfs
nog-met redenen. Hij zei: de rechter-commis-
saris kwam bij mij bInnen met de krant en
vroeg, op het bericht der arrestatle en huiszoe-
iking wijzende: Wat is dat nou? De substituut
heeft zijn houding volgehouden, zelfs toen hij
de 'klaagschriften had gelezen. Eerst thans Is
hij er op teruggekomen.

[k kreeg enkele dagen later een teïetoontje
van den Commlssarts van de Koningin. Een
gedeputeerde uit de buurt van Oss had hem er
op attent gemaakt, dat de marechaussee vreem-
de dingen deed. Ik, aldus de P. G., zeide ook
te gelooven, dat er verkeerde dingen zijn ge-
beurd. [11. liet weer den substituut bij mij ko-
men. doch deze zeIde: U zult zien, die v. d. H-
is een groote knoeier. dat staar vast.

Maar toen kwamen de stukken. Er was
geen schijn of schaduw van bewijs tegen v. rl.
H Daarvoor had men nu den man aangehou-
den en huiszoeking verricht. Hij had b.v. voor
enkele jaren een vrouw te veel laten betalen,
doch toen zij reclameerde, gezegd, dat het e~n
abuis was. en dat hij het geld al klaar had lig-
gen. om het haar terug te brengen. (B e w e-
gin gop deb a n ,kend. e r mar e c h a u s·
see s. E r wor d t gel ach ene n g er 0 e·
pen: J a, j a, dat z a I wel) .

Voo r zit ter: Dat kan ik niet dulden. ik
moer om stilte verzoeken.

F;én voor één gaat de P.·G~ de punten na,
die men tegen v . d. H. aanvoerde. Hij houdt
een klemmend pleidooi voor den assurantle
makelaar. Het was al een slecht teeken. zoo
zeide hi], dat de wach tmeester 'in zijn proces-
verbaal van zooveel misdrijven gewaagde, van
verduistering. van oplichting, van valsenheld
in geschrifte. Als men zulke groote woorden
gebruikt, staat de zaak dikwijls zwak.

Vo o r zit ter: Dat komt' in 'dagvaardingen
ook wel eens voor. (Groote hilariteit).

In elk geval. er was geen bewijs. Toch is
er een perscampagne tegen v. d. H. gevoerd. '
toch heeft men hem vastgezet. alles volgens
de methode: als men hem ·maar eenmaal vast
heeft, dan komen er wel nieuwe dingen aan
het licht, dan komen bij de huiszoeking wel
nieuwe feiten naar voren. Het Is de methode
van iemand om een kleinigheid arresteeren in
de hoop groote dingen los te krijgen.

Deze methode is de mijne niet. Ik wil een
goed gefundeerde zaak hebben en eerst dan
sluit ik iemand in. Anders heeft men er niets
aan. anders maakt men de zaak kapot. (D e
P. G. ver gee t, dat de d 0·0 r hem g e-
wraakte methode mede geleid
heeft tot het groote succes der
mar e c h a u sse e teO S s, end a t d e z e
ill e tho d e tot dus ver alt ij d d oor d e
Bos s c h e Jus tit i eis ge dek t. - Red.)

Geen schijn of schaduw van bewijs, mijnheer
de voorz! tter. Hoe kan men nu in een klaag-
schrift schrijven, zooals een der wachtmeesters
deed. dat er een schade van meer dan een ton
was aangericht?
.Ook in de zaak van het waterschap is er

niets verkeerd gebeurd. De rechtbank heeft
dan ook een tweede huiszoeking geweigerd en
een scherperen désaveu ·kan men toch niet wen-
schen. Ik vind, dat in deze zaak de brigade on.
oordeelkundig is opgetreden. Trouwens, wat
kon men ook van menschen verwachten, die
nog niet eens wisten hoe zU een safe-slot moes-
ten behandelen.

veertien à zestien jaren verkeerde dingen met
hem waren gebeurd, doch voor zeven jaar had
hIJ gezegd niets te weten. Wat voor waarde
kan men aan zulke verklaringen hechten?

Een tweede .nan, die nu 25 à 26 jaar is, wist
voor zeven jaar ook niets. doch verklaarde
thans in een anderen geest. Wat voor waarde
heeft dit alles? Inmiddels ging men kinderen
hooren, onder wie misdienaars van den
pastoor.

Er waren vaders, dIe dat verschrikkelijk
pijnlijk vonden. Een man kwam bij mij met
een klacht, dat zijn jongen in het bUzijn van
een slecht bekend staand 'Individu was ver.
hoord, en dat de marechaussee had gezegd:
"Als je niet wilt erkennen, gooi H, je de
ramen uit en gooi ik je op het hek van de
kazerne", Ik kan begrijpen, dat er vaders ver.
ontwaardigd waren. Ik was ook verontwaar-
digd, ik kan nooit meegaan met een derze-
lijke praktijk, te meer waar hier groote belan-
gen op het spel staan. Ik heb gezegd: laat van.
middag den wachtmeester komen, en het is
juist, dat Ik hem toen van ongeveer halfdrie
tot ongeveer halfelf verhoord heb.

Klachten van ouders.
Ik geef toe, dat dit een langdurig verhoor

was, maar er kwam ook heel wat bij te pas.
De wachtmeester stond op het standpunt. dat
wanneer geestelijken zich misdragen, het
tot de taak van de marechaussees behoort om,
ook al. Is er geen strafbaar feit, toch een rap-
port UIt te brengen. Daarmee kan ik niet mee.
ga~n. Dat is een zaak van de christelijke over.
held. De geestelijken zijn geen tweedé soort
burgers, Hier hebben de marechaussees zroote
fouten begaan; terwijl er van geen enke{'straf.
baar feit sprake was. terwijl er geen schijn
van bewijs was, zijn zij toch op ontactische
wijze voortgegaan met het onderzoek. De
groote ruchtbaarheid, die aan de zaak is gege·
ven, is aan hun optreden te wijten. I

Voorzitter: Het is thans kwart voor
zeven. mijnheer de procureur-generaal, en ik J
verzoek u voor vandaag uw rede te beëindigen. 1
Wij zullen de behandeling van deze zaak mor-
gen om tien uur voortzetten.

(Vervolg va.n pa.g. 1).
Makelaar v. d. H.

De .zaak der pastoors.
Nauwe!ijks was deze zaak afgewikkeld, of

Ik kreeg een telefoon van den bisschop van
Den Bosch. Hij deelde mede, dat bij hem twee
pastoors zich waren komen beklagen over het
feit, dat er tegen hen een uitgebreid onderzoek
op touw was gezet, dat naar zij vernomen had-
den, over zedenmisdrijven ging. Zelf waren zij
nimrner gehoord. . .

Ik heb toen weer den substituut-officier ge.
vraagd bij mij Cekomen. Hij zeide: Zeker, men
is er mee bezig, ik weet 'er van, doch ik heb
nog geen enkel stuk gezien en ik weet ook
niet van welken aard de misdrijven zouden
zijn.

ik hebden substituut medegedeeld, aldus de
P.-G. onmiddellijk alles te willen weten en on-
middellijk de stukken te willen zien. Telefo-
nisch is dat aan den wachtmeester medege-
deeld. Ik kreeg toen eerst twee rapporten over
een der pastoors. Het bleek mij, dat men 24
Februari begonnen was met het op schrift
stellen van de verklaringen van een tweetal
vrouwen over feiten, die niet het minste ver-
band met het Wetboek van Strafrecht riadden.
Het tweede. papport betrof verklaringen van
een meisje, dat bij Organon werkte, eveneens
over feiten. die niets met het Wetboek van 1
Strafrecht hadden uit te staan, Verder is er
nog een vrouw verhoord uit Den Haag, en
nog een. andere vrouw, doch ook hier was van
een strafbaar feil. eenvoudig geen sprake. Ik
viel van de eerie verbazing in de andere. toen
ik dit alles doorlas.

De officier had ook niet anders verwacht,
dan dat het onderzoek over strafbare feiten
zou loopen,

Het tweede dossier liep over een der andere
pastoors, doch men had den officier van Justt-
tie niet medegedeeld, dat er tegen dezen zeven
jaar geleden al eens een onderzoek was in-
gesteld, dat niets had opgeleverd. l.l 1931 IS

het dossier geseponeerd. Nu in het nieuwe dos-
sier legde een man van thans dertig jaar ver-
klaringen at, dat er vroeger als jongen van
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RECHTZAKEN

Merkwaardige tegenspraken
.\ getuigenverklaringen

•In de
Mededeelingen van den procureur-generaal worden door

marechaussee-commandanten als niet juist
gekenmerkt. VV'at is

de waarheid?

BURGEMEESTER VAN OSS
ALS GETUIGE

(Vervolg van bladz.!.)

De procureur-generaal mr. baron Speyart
D van Woerden gaat dan voort zijn meening als

deskundige kenbaar te maken en behandelt
dan de overplaatsingen. Wie moest De Gier.
opvolgen? OnmiddeUijk werd aan Mintjes
gedacht, want die heeft nooit moeilijkheden in
Oss gehad, en die had ook een goede ver-
standhouding met den burgemeester van Oss
gehad. .

Spr. moet opbouwen, alwaar dat mogelijk
a is, ook als er door anderen fouten z~in ge-
1 maakt. Wie van die fouten niet te overtuigen

is - zooals wachtmeester De Gier - moet
t daarvan de gevolgen ondervinden. Toen spr.

naar dit gerecht kwam met de stukken, was
[ , hij voorbereid dat van de zijde der klagers in

het geding zou worden gebracht de aanhou-
ding van de betrokken marechaussee-officie-
ren. Het is verre van spr., in deze brigade het
wapen te hebben willen treffen.

Toen spr. naar z~in tegenwoordig ressort
ging, wist spr. er goede opsporingsambtenaren
te zullen vinden. In het begin was het ook
goed. Door invloeden van buiten !heeft zich
daarna een verandering voltrokken, die leidde
tot eer rapport aan den minister in het begin
v-n J937. Herhaaldelijk heeft spr. met de offi-
cieren-ehefs der marechaussee in Oss overleg
gehad en e,l' zijn wel eens harde woorden ge-
vallen. Spr.'s houding werd toen door den toen,
maHgen minister goadgekeurd, evenals nu door
den tegenwool'digen minister.
,Spr. noemt een geval van een executorialen

verk'oo'P in een Limburgach dorpje. De be-
volking' keerde zich tegen dengene te diens be-
hoeve de verkoop plaats had, tegen den deur-
waarder en de :politie. De officier van justitie
te Ma8Lstricht rapporteerde deze zaak aan spr.,
die dell divisie-commandant heeft gewezen op
de ûnjuiste houding der marechaussee bij die
gelegenheid. Doch deze dekte de houding 'Zijner
manscLlJ:appen.

Spr. wijst er op, dat bij een staking werk-
willigen moeten kunnen werken en gegadigden
!bij zulk een verkoop moeten kunnen bieden.
Doch het volk drong op hinderde. De mare-
ehaussee is toen onvoldoende opgetreden, zelfs
heeft de diviste-counmandtn, kap. Boellaard,
spr. toen geschreven, de f 0 u t e n t e
erkennen, doch dit naar buiten
n t et te kunnen doen tegenover
out iS ide r s. (S ens a ti e in de z a a 1,
de lI1eer Boel'laa.~d· schudt !het
h ö o fd.)

Voorts doet spr. nog mededeéling van een
geval, waarin een wachtmeester zelfmoord
pleegde, omdat hij verduistering had gepleegd.
De toenmalige divisie-commandant heeft toen,
in eerloriet zijn verwondering er over uitge-
sproken. dat de man, die bijna pensioenge-
rechtigd was, daartoe gekomen was. Waarom
heeft hij mij niet, aldus dat schrijven, om
hulp gevraagd, dan zou er wel een oplossing
kunnen zijn gevonden door vervroegd pen-
sioen".)

(Dat is, aldus de procureur-generaal, een
voorbeeld, hoe men tegen een stafbaar feit
van verduistering opvat!

Getuigen spreken elkaar tegen.

Get u i geB 0 e 11a e r t: Mag ik naar
aanleiding daarvan eenige opmerkingen
maken?

Voo r zit ter: het lijkt me niet gewenscht
Om hier over dergelijke kwesties een debat
toe te laten. Is u het met het medegedeelde
niet eens?
Get u i geB 0 u I 1a e r t: volkomen oneens.
VOO r zit ter: dan zullen we daarvan

aanteekening doen.
Mr. Me yes (vertegenwoordiger van den

Minister van Justitie): Heeft u het onderzoek
in de zaak van de twee geestelijken stopgezet?

PrO c u I" e u r-g ene r a a 1: Ik heb geen
last gegeven om het onderzoek te stoppen.
Alleen heb ijl: een rapport willen hebben en
toen ik na ontvangst daarvan mijn oordeel
over de wijze van het onderzoek heb kenbaar
gemaakt, is het onderzoek niet verder voort-
gezet.

Voo r zit ter tot getuige Van den Burg
(officier van Justitie): Wat zou u gedaan
hebben, wanneer u had geweten, dat reeds in
1931 een zaak tegen een der pastoors was
gedeponeerd?

Mr. Van den Burg: Dan zou ik daar-
over met wachtmeester De Gier gesproken
hebben. Ik wist van die zaak echter niet af.
Door het ingrijpen van den procureur-generaal
is het onderzoek stopgezet. Order daartoe is
niet gegeven, m a a r dat was t 0 c h het
fel t e 1lj keg e vol g!

Op een vraag van mr. Meyes zegt de
preeureur-generaal nog, dat op de con-
ferentie op het Departement van
Ju,titie ni e t gesproken is over de
noedige gelden voor overplaatsing en
voorts, dat ni e t is gezegd, dat de
regeling daarvoor reeds in orde was.

Majoor Van Eve r din gen: Bij
diE- ~'UlfL\J'A!1tjA- "",pIL I{",_ ",;n;"fp.J'_

w ,é I gezegd, dat de machtiging voor
overplaatsing er reeds was en dat de
re:isgelden later wel in orde zouden
w,orden gemaakt!

Kolonel V 'a n S elm: Ik onder-
s(:hrijf dit volkomen!

Burgemeester van Oss legt
verklaringen af.

volgende getuige is de beer J. F. Plo e g-
m a :k ers, burgemeester van Oss, die inzake
de )j;westie bij de werkloczen verklaart, zich
!te hebben'beklaagd over de houding der brt-
gadEl-marechaussee. Spr. heeft den proc.sgene-
raal niet gevraagd geen onderzoek te houden,
do&l om te zorgen, dat zijn gezag niet werd
ondermijnd, daar de marechaussee bij ingeze-

I

tenen kwam vragen of spr. zijn verpllchtingen
wel malkwam.

Getuii'ge zegt naar aanleièing van een mede-
deeling, als zoo hij 'bij den officier zijn ont-
boden, dIe daarbij tot hem gezegd zou hebben,
dat getuige een slecht huJp-officier van justi-
tie was, dat een dergelijk onderhoud niet 'heeft
plaats gehad en dat de officier dat nooit heeft
gezegd. (De verdediger heeft gisteren in een
vraag, Jdie evenwel niet werd toegelaten, een
sugges1Je te dezer zake opgeworpen.) .

Spr. heeft zich tegen den proc. generaal
niet b>eklaa,gd over de arrestatie van den
bankier- v. ·d. Hoven en was zelfs overtugd dat
de Iarrestatte gerechtvaardigd kan zijn, ~aar
wel ower de drukte bij de inbeslagneming,)
welke door spr. is vergeleken met een publieke
vermaltelijkheid. Dat er drukte is geweest bij
de arr.estatte, heeft spr. nooit gezegd. Die is
er ook niet geweest, dat kan ook niet in die
Villa-buurt.

Wat is er waar van de mis-
handeling?

Op "en vraag van den verdediger mr. James
verkla.art de divisie-commandant, majoor van
Everdingen, dat hij persoonlijk opdracht van
den minister van justitie heeft gekregen een
onderz.oek in te stellen in de mishandelÎngs-
zaa~-'Volf. Deze Wolf heeft verklaard, dat hij
nOOIt(!~':lklacht zou hebben ingediend, als niet
de pol.Itieagent Veltkamp bij hem was ge+:
komen. Wolf heeft zich niet geneeskundig I
laten ~handelen, doCh. is dadelijk na zijn
komst UIt de kazerne hen kilometers gaan
fietseI1.
Gec onfronteerd met het personeel, kon Wolf

niema:nd aanwijzen, als degeen die hem mis-
handeilde. Wel wees hij iemand aan die hem de
kazer! Ie had binnengelaten - doch den ver-
keerds i! Wel echter zeide de man te weten
dat en hoe hij links en rechts geslagen is door
een v~jftal marechaussees.
Spr. zijn overigens feiten bekend, waarin

vanwei ge de gemeentepolitie aan arrestanten
der m.arechaussee werd gevraagd, of ze ook
klappe n hebben gehad o.m. ten aanzien van
iemanc I, wiens zaak wachtmeester Van Ren-
nes on derzocht. De wachtmeester bespeurde
dat de arrestant aan t.b.c. leed en heeft toe~
bevord erd, dat hij niet in het gevang kwam
doch een boete kreeg.
M a j 0 a r van Eve r din gen 0 n t-

kent tenslot(te ten stelligste,
dat er mishandeling .d o o r de
mar E , c h a u sse e h e eft p I a a t s g e-
h a d.
Op een vraag van mr. Meyes, vertegen-

woordi iger van den minister van Justitie, ver-
klaart wachtmeester De Gier nog nooit van
superii euren of van justitie-autoriteiten een
aanme irking te hebben gehad. Spr. kwam voor
de zal Lk-Zwanenberg in Den Bosch en kreeg
toen een vèrwijt van den proc.-generaal over
zijn hl ouding jegens de geestelijken. Het ver-
wijt, ,een onjuistheid te hebben geschreven,
h~eft . spr. ten sterkste afgewezen. Altijd heeft
hij zij.n superi.!:uren en de Justitie gekend in
zulke belangrIJke zaken, en nooit voelde hij
zich 0 ver het paard getild.

Wa. c h t mee st er Van Ren nes nader
als ge tU1gegehoord, zeilde in de zaak ;an den
bankior v. d. HOIVenog, dlaJtspr. van veI1SChd[-
lende kanten waarschuwingen kreeg, en ook
de gel neente-politie en de deurwaarder hadden
den Ï1;.tdruk, dat de bankier niet deugde. Spr. I

heeft imet den officier 19 Maart gesproken over
de ar: restatie van en de Inbeslagnemtnsr der
admin jstrati~ bij den bankier. Spr. liet den
officie Ir later weten, op diens vraag naar de
stukkien betreffende de huiszoeking, dat er z.i.
geen huiszoeking is geweest, alleen wel een
Inubesrlagneming; zonder machtiging van den
offici!1.r.

Kol 0 nel van S elm heeft tegen den
procu~:eUT-gener~l -geeegd, de geestelijken te •
besch~)~wen eemgszms als semi-ambtenaar.

De zitting' wordt om kwart over een ge-
schorsst om te pauzeeren.
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PROC.-GENERAAL DESAVOUEERT I

DE MARECHAUSSEE

VOORZITTER MOET STILTE VERZOEKEN

Ook haar werk,
onderscheidingen
baron Speyart van
bijzondere beteekenis.

requisitoir.

waarvoor koninklijke
zijn uitgereikt, acht

Woerden niet
Een

van
fel

.Dan komt spr. tot de zaak-Organen (van
Zwanenberg) . De gemeentepolitie en de mare-
chaussee wisten er wel van, maar er was geen I

klacht, totdat er een meisje bij demarechaussee
kwam klagen en andere meisjes volgden. Maar
dat eerste meisje had net zoo goed naar de ,
gemeentepolitie kunnen gaan. D e h an de 1-1
wijze van de marechaussee was
in deze zaak niet anders dan bij
deo plo s sin g van d e v 0 rig e m i s-
d r ij ven.

De marechaussees waren over het paard ge-
tild door grenzelooze persverheerlijking, zij
gingen lijden aan zelfoverschatting, ze zijn op
hol geslagen. De marechaussees waren de
flinke kerels, en de gemeentepolitie deugde
voor niets. Al die verklaringen, die eigenlijk
los kwamen over Organon hadden even goed j
bij de gemeentepolitie binnen kunnen komen.
De gemeentepolitie heeft ook goed werk ge-
daan.

Spr. heeft dezen gang van zaken zien aan-
komen: geslaagd opsporingswerk, geloofd, ge-
slaag-d opsporlngswsrk, verheerlijking. D e
noodlottige ontkno.oping van
deze!l gang van zaken, vindt,
~ p r. Jam mer. (0 p n i .e u w b ewe gin g
In de zaal.)

Op .~en desbetreffende vraag antwoordt spr.,
dat hlJ tenslotte van meening 'was, dat a a n
de domheidsmacht een einde
moe.~ t. kom e n. Overplàatsing was nood-:
zakejijk en de minister heeft onmiddellijk zijn
maatregelen getroffen, .want h ij had de ver-

Spr. gaat dan nog verschillende andere antwoordelijkheid.
feiten na, waarop de voorzitter opmerkt, dat De VOo r zit ter vraagt herhaalderfik om
de feiten het ambtenarengerecht bekend zijn. I stilte en vraagt de aanweztgsn zich in derf
Spr. verzoekt den proc.vgeneraal zich tot zijn " vervolge van goed- of afkeurmgen te oIl.}:>
positie als deskundige te bepalen. I houden. . ):.>0

Mr. Spe y art van Woe r den behan- I ,(Zie verder blz•.5.).
delt dan de zaak van den winkelier Boelens I
en gaat dan nog eens het, gebeurde na met
De Wolf, die een omstandig verhaal heeft
gedaan over de mishandelingen door de
marechaussees op hem gepleegd. De mare-
chaussee zou hem met een gummistok' heb-
ben bewerkt, hij zou tot op het hemd zijn uit-
gekleed, alleen z'n onderbroek mocht hij
aanhouden. Hij was met de hand in het ge-
zicht geslagen, men had hem met water
overgoten, en dit alles in de paardenstal.
Toen de man later thuis kwam, zou hij strie-
men op den rug hebben gehad en zijn geztcbt
was blauw opgeloopen. Deze feiten zijn d(~r
de vrouw van De Wolf en de moeder be-
vestigd. Zti hadden hem bij zijn thuiskomst
onmiddellijk gevraagd: wat is er met jou
gebeurd? '

Toevallig was de bankier Van Hoven op
dat tijdstip ook in de marechaussee-kazerne,
en die heeft later, volkomen onkundig van
het gebeurde, een omstandig verhaal gedaan
over het leven in de paardenstal, dat- hij van
;ilijn cel uit had kunnen hooren.
De proc.-generaal komt dan nog even terug

"Deze ontknooping
moest komen"

Wel ijverig en voortvarend
maar' niet "bekwaam" en
"deskundig" .

ZAAK VOORTGEZET VOOR
AMBTENARENGERECHT

Vandaag is voor het ambtenarengerecht te
's-Gravenhage voortgezet de 'l?ehandeling van
de klacht van de marecnausses vroeger te Oss.·
De procureur-generaal bij het gerecihtshof te
's-Hertogen'bosch mr. J. L. M. H. baron Speyart
van Woerden venvolgt zijn gisteravond afge-
!broken betoog aiuS deskundige.

Spr. komt nog terug op de zaak van de
'beide geestelijken. Wel degelijolr.is de straf-
!rechtelijke procedure gevolgd. Dit optreden
leek op niets, aldus heeft spr. tot de beide
marechaussee-offtcieren (inspecteur en divisie,
commandant) meegedeeld. De advocaat-gene-
raal en hij waren zeer verïbaasd van beide
officIeren te vernemen, dat zij van meening
waren, dat het de taak der marechaussee is
naar misdragingen van geestelijken onderzoek
in te stellen, \

Spr. !heeft toen aan de beide offi-
cieren gevraagd of zij meenden, dat een
dergelijk onderzoek zich eventueel ook
zou kunnen uitstrekken tot geestelijken
IVan andere rerrigie.

"Ik !helb dit punt lichtelijk critisc!h
spottend' behandeld met de 'beide offi-
cieren, die niet overtuigd konden wor-
den van mijn standpunt. Ik heb den
Iheeren toen gezegd deze opvatting van
de officieren te beschouwen als ' "het
!heerliJk jachtrecht der kon. marechaus-
see", aldus de procureur-generaal. (Ge-
mompel in de zaal.j

Spn, komt dan terug op het onderzoek van
wachtmeester De Gier in Den Haag. De Gier
had gemerkt dat deze vrouw buitengewoon
gebeten was op een der beide pastoors. Ze had
over het vroeger gebeurde zelfs een boek ge-
achreven. Het verhoor van de damè in Den
Haag is gescihied in overleg met den officier
:van justitie;

Spr. citeert dan een brief van een vrouw uit
Oss en 'het antwoord van den pastoor. Deze
vrouw traent dan chantage te plegen op de
vrouw in Deli Haag, opdat zij bezwarend mate,
!riaal zou verkrijgen tegen den pastoor. Deze
'HOUW uit Oss is een hysterica, zij voelde ziCih
interessant, omdat zii vroeger het slachtoffer
van een zedenmisdrijf was geworden en op
!haar was zeker van toepassing: "vroeg rijp,
vroeg rot".
Op een gegeven oogenblik is de Haagsche

vrouw er toe overgegaan aan de vrouw te Oss
te schrijven. Zij toonde zich niet bevreesd dat
de Ossche vrouwomtrent het verleden vari de
Haagsche mededeeling deed aan den echtgenoot
van laatstgenoemde. De Haagsche vrouw heeft
onmiddellijk na afloop van het verhoor door
wachtmeester De Gier een' brief geschreven
aan den pastoor te Oss, hem uitdrukkelijk
zeggende, dat zij geen verboden omgang heeft
gehad met den pastoor.

Wát blijkt uit den brief? Wachtmeester De
Gier heeft het voorgesteld alsof de pastoor te
IVorenhad verklaard, dat de Haagscha vrouw
vroeger welomgang heeft gehad met den
pastoor. (beweging in de zaai). De man van
de Haagsche vrouw heeft zich daarop met een
klacht tot den burgemeester van Oss gewend
en met een mededeeling aan den pastoor. De
pastoor heeft zich ook tot den burgemeester
gewend om bescherming, omdat hij vreesde,
gezien de wijze van het onderzoe'~, dat hij ge-
arresteerd zou worden op grond van volkomen
lichtvaardige 'beschuldlg ingen. De burgemees-
ter heeft den pastoor geantwoord, dat hij den
pastoor niet kon beschermen tegen de praatjes
en dat deze zich maar tot den bisschop moest
wenden. Dat is gebeurd en de bisschop heeft
~ich daarop met spr. in verbinding gesteld.

op de verklaring van dr. Scholz inzake diens
behandeling van den chauffeur Vermeulen.
Deze man zou een verkeersovertreding heb-I
ben begaan, van geringe beteekenis. -Hij werd
deswege door de marechaussee aangehouden,
en bij die gelegenheid zou de chauffeur den
marechaussee een geringschattende opmer-
king, als "knapzak" hebben toegevoegd. De '
marechaussees hebben den chauffeur daarop
uit zijn cabine gesleurd, hem in de zijspan
van hun motor geduwd en hem naar de
kazerne overgebracht. Hierbij is men ook al
niet te zachtaardig opgetreden, getuige het
feit. dat de man later naar dr. Stolz is ge-
gaan, met een schaafwond, terwijl hij kreupel I
liep. Dit zal toch geen comediespel zijn ge-
weest?

De vertegenwoordiger van den minis-
ter mr. P. Meyes, verzoekt dan aan den
voorzitter den deskundige te willen vra-
gen hoe deze kan verklaren, dat de bri-
gade, die zooveel goed werk heeft ver-
richt, ziCJhzoo tactloos heeft kunnen
gedragen, De voorzitter stelt deze
vraag van psychologischen aard aan
mr. Speyart, terneer omdat de procu-
reur-generaal. min of meer een requisi-
toir tegen de brigade heft gehouden.
De procureur-generaal e r ken t dit

laatste, en geeft vervolgens gaarne toe,
datdebrigadeveelgoedwe~k
heeft verrtoht. Toen spr. indertijd de de-
coraties heeft uitgereikt heeft spr. vele
van waardeering getuigende adjectieven
gebezigd, maar ni e t de woorden "b e-
k w a a m" en "d e sku n dig".

"Aan de domheidsmacht van I
de marechaussee moest een
einde komen."

Sèderl 1928 is er een reeks misdrijven
in Oss gepleegd. Pas in 193'5 zijn vele feiten
tot klaarheid gebracht. Wachtmeester De Gier
was toen al lang in Oss. Tot 1935 heeft hij
vele zaken n iet kunnen oplossen. Maar men
verweet het aan de gemeentepoütle van Oss,
dat allerlei misdrijven werden gepleegd, die
niet tot oplossing kwamen.

. Spr. gaat dan de verschillende
strafzaken, na, die berecht zijn.
.Slechts ,door de verklaringen van
een der verdachten kwam de reeks
aan het rollen. Te prijzen waren de
voortvarendheid, de ijver, de door-
tastendheid van de marechaussee,
m a arb epa a ld e moe i I ij k-
h ede n war e n b ij dit 0 n d e r-
zoe k t 0 c h n iet g ewe est.
(B ewe gin gin de z a a I.)



BARON SPEYART VAN WOERDENS
MEENING OVER OSS'

Procureur-generaal van 's-Hertogenbosch als getuige voor
Ambtenarengerecht. - "Men is doorgegaan met een hetze,
die Oss in een ongunstlgen reuk stelde," zegt hij.
Officier van Justitie was door gang van zaken verrast en
getuige heeft minister van Justitie verzocht in te grijpen.

"Processen-verbaal voor kleinigheden"
GEEN'BLljK VAN KRACHT spr. erkent, dat de gegevens voor de geestelijke

autoritert van belang zouden kunnen zijn.
Mr. James, raadsman van de klagers, merkt

op, dat er wel eens gezegd is, dat de mare-
chaussee niet het algemeen belang heeft te
dienen.

Subst. off. v, d. Burg heeft verklaard dat,
ook al is er geen strafvervolging, er wel reden
kan zijn' om de geestelijke overheid in te
lichten.
Get. CurfiS is niet bij de verhoeren te dezer

zake geweest. Spr. is niet mee geweest voor
het onderzoek, dat in Den Haag is gehouden.

Spr. zegt, dat de burgemeester er bij de
opzichters- werkverschaffing op aangedrongen
heeft: mondje dicht.
Een der opzichters-werkverschaffing, Van

Bergen, is door het college van B. en W. ver-
hoord. De man wilde geen risico loopen. Hij
heeft na dit verhoor niet verklaard, daar te
hebben gelogen, zooals is .beweerd.

Op een vraag van mr. Meyes verklaart spr.
bij een gerucht, te gaan polsen, of er iets is
gebeurd, dan komt men tot daden en feiten.
Dit polsen gebeurt kiesch en is te Oss ook
altijd kiesch geschied. '

Een briei uit Den Haag.

"Waarom doen opsporings-
ambtenaren zoo ?"

vraagt baron
Speyart

"ONTACTISCH ONDERZOEK"
De zitting van het Ambtenarenge-

recht te 's-Gravenhage voor de behan-
deling van het beroep der onderofficie-
ren, die hebben behoord tot de brigade
der Kon, Marechaussee te Oss en die
eerst van hun opspormgsbevoegdhetd
zijn ontheven en vervolgens overge-
plaatst, tegen de besluiten en hande-
lingen, welke tot ontheffing en over-
plaatsing aanleiding gaven, is gisterna-
middag te kwart voor twee heropend.

De getuigen, welke zijn opgeroepen ten be-
hoeve van den minister van Justitie, zullen
- naar wensch van diens vertegenwoordiger,
mr. P. Meyes - na afhandeling der zaken
worden gehoord.
De wachtmeester Chr. G. de Gier, vroeger

te Oss, thans te Maastricht, als getuige, ge-
hoord, verklaart desgevraagd op
8 Maart met marechaussee Van Ree bij subst.
off. v. d. Burg te zijn geweest voor een ver-
moedelijke verduistering. Deze zeide de zaak
te onderzoeken. Er is niet' over gesproken,
dat het wellicht een civielrechtelijke was.

De voorzitter: U komt dagelijks voor ge-
vallen om de grenslijn te trekken tusschen
civiel- of strafrechtelijk.

Getuige De Gier deelt mede, dat de zaak
aan zijn beleid werd overgelaten. Eigenlijk
was het onderzoek in handen van wachtmees-
ter v. d. Berg.
De voorzitter: Moest de betrokkene den

nacht in de cel doorbrengen? Dat is niet aan-
genaam, als men onschuldig is.

Getuige De Gier zegt, dat zoo iets dikwijls
noodzakelijk is.

De voorzitter: U had den man den volgenden
'dag terug kunnen laten komen. Het was geen
ernstig geval.

Getuige De Gier zegt, dat het dikwijls nood-
zakelijk is, iemand tijdens een venhoor niet te
laten vertrekken.

Het geval-Wolf is in den nacht van 20/21
Maart voorgevallen; die is ook een nacht ge-
houden. Wachtmeester v. d. Berg had de
leiding; of er hardhandig is opgetreden, spr.
is er niet bij .geweest. Aan spr. is het geval
ni.et. gerapporteerd. Spr. had dien avond een
huiselijk reestje ter geiegenneid van zijn ver-
jaardag,
De voorzitter noemt dit een verzuim.
Getuige De Gier heeft den avond tevoren

wel vernomen, dat de man zou worden ge-
haald. Spr. heeft dien avond niet gehoord, dat
de man vastgehouden zou worden. Dat gebeurt
wel meer.' In' de meeste gevallen wordt een
boodschap naar huis gezonden, dat de man niet
thuis komt. ..
Wat de zaak-v, d. Hoven betreft, er waren

voldoende aanwijzingen voor oplichting en' een
arrestatie. Het eerste onderzoek begon 9
Maart, de arrestatte geschiedde 12 Maart.
Wachtmeester Van Rennes had spr. in het
Huis van Bewaring, waar spr. was om Zwanen-
berg te hooren, medegedeeld, dat de subst.
off. van justitie v. d. Burg de arrestatie had
gelast. Die is geschied per zijspan. V. d. Hoven'
heéft op een vraag van den wachtmeester
of hij nog klachten had, gezegd, correct te
zijn behandeld. In het rapport van den rijks-
rechercheur Zuurveld staat, dat hem gevraagd
is, of hij goed behandeld was, doch dat hij
had geantwoord: integendeel.

Getuige L. H. Curfs, opperwachtmeester
der marechaussee, thans te Venlo, verklaart
desgevraagd, den wachtmeester Van Rennes
te hebben gezegd met den du':lst.-off. overleg
te plegen over de arrestatte van v. d. Hoven,
.daar er ,spr. iets in het proces-verbaal van een
veldwachter niet in den haak bleek. Later is
de man wel aangehouden, nadat wachtmeester
Van Rennes valsch ingevulde polissen van ver-
.zekeringen in beslag had genomen. Spr. zag
toen wel reden tot arrestatie. Er is wel over-
,leg met de justitie gepleegd.

Desgevraagd verklaart spr., dat er CDk
eenige verjaarde gevallen waren.
In de zaak der opzichters-werkverschaffing,

moest getuige zich in verbinding stellen met
den burgemeester, wat is geschied op 19 Oc-
tober; .het onderzoek werd toen voortgezet.
Spr. heeft geen nieuwe mensch en gehoord.

De voorzitter: Dit kan niet juist zijn. Er
zijn nog vijf menschen gehoord.
Getuige Curfs erkent, met meer gegevens

bij den burgemeester te zijn gekomen dan bij
den subst. officier van justitie. Spr. kan zich
echter niet herinneren, tusschen den eersten
dag, dezer zaak, 16 October en 19 October
nader menschen te hebben gehoord.

Spr. weet zeker, dat de burgemeester n iet
tegen spr. heeft gezegd, wel te bedenken, dat
de menschenfn questie eigen tuintjes hadden.
De burgemeester heeft gezegd, geen vergun-
'ning te hebben gegeven voor een groote portie,
wel voor een "kooksel", en er bijgevoegd: "Ga
dan je gang maar, er moet recht zijn."
De kwestie-Boelens was spr. wel te voren

bekend. De patroon heeft geld voor de juffrouw
gebeurd en niet afgedragen.

Is dat z66 erg? ..

Getuige G. van Rennes, wachtmees-
ter, thans te Roermond, verklaart, dat
wachtmeester De Gier t.a.v., de beide
geestelijken een brief had van een juf-
frouw uit Den Haag. Deze wacht-
meester zeide, niet katholiek te zijn,
doch rekening te willen houden met
den geestelijken stand. Zoo noodig
wilde spr. er den bisschop in kennen.
Hoe een eventueele arrestatie zou ge-
schieden, is toen niet besproken.

Van het geval-Wolf weet spr. niet af, hij
heeft er eerst 1 April van vernomen.

Er is opdracht gegeven, vanwege de justi-
tie, de juffrouw uit Den Haag te hooren. ,
Wat de zaak-v. d. Hoven betreft, verschil-

lende personen zijn er bij spr. geweest, die
aangifte wilden. doen. Spr. kon die. klachten
niet meer, opnemen, maar hun gev:a'!II~'heeft
spr. wel aangehoord. Men teekent daal' in Oss
al heel. makkelijk quttanttes - naar is ge-
bleken. '

Spr. vermoedt, dat achter dat alles zat nota-
ris Bijvoet uit Berghem.:

De voorzitter: Als men nu zei de prQcureur-
generaal ( !), die heeft wat in, te brengen,

, "Stevig vastgeQouden~"':
,nes'g'evraagd verklaarde get. Van Rennes,
de juffrouw, die de laatste klacht bracht, te
hebben verwezen naar de. ge:n:c~Politie.
Stellig heeft spr. aandrang ',uitgeoefen<l.
Aangiften moesten toen worden' doorgage-

ven aan de gemeentepolitie, toen de opspo-
rtngsbevoegdheid werd gemist,
Ge,t. J. W. W. v. d.. Berg, wachtmeester,

thans te Sittard, heeft de zaak-Wolf behan-
deld. Er werd aan de marechaussee veel ver-
teld, men vertrouwde hen, nu In Oss. ,
, Get. heeft den man in de cel gezet. Spr.
heeft' hem niet in een 'vroeg-eren, stal gezet.
Spr. heeft, den man niet "aan~eraakt".
De voorzitter: Hij zegt, zwaar te zijn be-

handeld.
Get. v. d. Berg weet niet, of dit een ander

heeft gedaan.
Spr. is ongehuwd, komen er klachten des

nachts, zoo komt men in de kazerne bij spr.
"Het is bij ons niet als bij de gemeente-politie,
waar men acht uur dienst doet."

De man is niet "aangepakt, zooals wij dat
noemen", Ten hoogste stevig vastgehouden.

Spr. achtte het noodig, den man vast te
houden dien nacht. Hij gelooft niet dat een
ander hem bezocht heeft dien nacht, maar
mogelijk is het. Spr. heeft nooit iemand mis-
handeld. Hij heeft er ook niet de gemeente-
politie bij gehaald. Spr. is verloofd met een
meisje uit Oss en hoort dus veel.

Zich tot mr. Meyes wendend, zegt spr.:
Vindt u ook niet, mijnheer?

De voorzitter: Alleen ik heb hier vragen te
stellen. Begrijpt u dat?

Get. v. d. Berg heeft van den klerk Vermeu-
len ten parkette - verklaart hij desgevraagd
- gehoord, dat hij in Oss moest mededeelen,
dat de verbalen tegen de geestelijken moesten
worden opgemaakt, gesloten en ingeleverd.

Wat de arrestatie-v. d. Hoven betreft, be-
'ha.'lvede heer Van Hengel was er toen niemand
in de straat. Met den arrestant in de zijspan
heeft men de buitenwijken genomen en niet
veel menschen ontmoet. Het is niet waar, dat
alle bewoners der buurt, vijfhonderd à duizend
er bij waren, zooals is beweerd.

Getuige F. Roffel, wachtmeester, thans. te
Vaals.. is geweest bij de inbeslagneming der
administratie ten kantore van v. d. Hoven,
Deze was daar niet bij aanwezig, daar hij toen
aangehouden was. De administratie is op een
bestelwagentje naar de kazerne gereden.

Spr. zet uiteen, hoe de bescheiden van het
waterschap Oost-Brabant zijn onderzocht;
men vond f 3000, terwijl er f 7000 moest
zijn.

V. d. Hoven heeft - het is gewoonte, zulke
vragen te stellen - bij zijn invrijheidstelling
verklaard, correct te zijn behandeld. Spr.
heeft de overtuiging van verduistering gehad.
Wat het geval-Wolf betreft, dezen heeft spr.
in 't geheel niet gezien.
Van den Hoven is bij de inbeslagneming niet

geweest. " ,
De voo r zit ter: Dat moet toch eigenlijk!
Get. Van Ren nes wilde hem de reis

besparen heen en weer. Bovendien heeft Van
den Hoven verzocht, hem niet mede te nemen
ten einde pijnlijke ruchtbaarheid te voorkomen.

Get. m a I' é c h a u s s é e N. G. van
Ree is er bij geweest dat de officier op-
dracht heeft gegeven om inzake de beide
geestelijken feiten te verzamelen. Uit het ver-
hoor van de dame uit Den Haag is op schrift
gesteld; spr.'s eigen oordeel zal niet ter zake
dienen. Die dame had nog gezegd dat ze haar
man bij het verhoor wilde hebben doch wacht-
meester De Gier stelde daar geen prijs op.
Get. mar é c h a u s s é e B. J. v. E sse n

heeft van Van den Hove gehoord dat hij een
stukje in de pers wilde schrijven omdat hij zoo
goed is behandeld .
. Met wachtmeester Van Rennes is get. zelfs

bij Van den Hoven thuis geweest die een si-
gaar aanbood, welke get. weigerde. Bij het
openen der safe was de subst. off. van justitie
tegenwoordig.

Get. mar é eh a u s s é e D. A. van K u i-
len b 0 r g veridaart dat Van den Hoven na
zijn arrestatte in spr.:s karner in een gemak-
ke.Jij,ken stoel heeft gezeten, daar een krant
las en een sigaar rookte, Er is toen gezegd
door hem: Zoo slecÀt kt hej; ;!lier niet~ ik be-

De voorzitter: Hij heeft er voorloopig ver-
, pleegkosten voor haar voor betaald. Is dat zóó
erg? Is dat een reden, hem een nacht in de
kazerne te laten logeeren ? De man wilde er
graag uit en heeft toen betaald; dat zou spr.
ook gedaan hebben.,

Getuige Curls vindt, tactisch te hebben ge-
handeld en zou Iheden ten dage weer even-
zoo doen.

De voorzitter: Dat is blij~baar de rnanier
om de menschen te hooren; 's avonds en ze
dan te houden.

Get. Curls zegt, dat de man zichzelf ge-
meld heeft.

Spr. weet, dat Wolf in de kazerne is geweest
en den volgenden morgen vrijgelaten. Maar
bijzonderheden kent spr. niet, want hij was
ziek. Als er verzet is, wordt dat altijd aan den
brigade-commandant gerapporteerd.
Inzake het onderzoek der beide geesteljjken

heeft de officier gezegd, voort te gaan en een
rapport - (dat is niet ambtseedig, merkt de
voorzitter op) - uit te brengen. Een strafbaar
. a.Jt c;üt Q~~k wt 9pgel~y-er<l. ~b
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Het lot der enquête
Is zij nu geheel van
de baan?

P·ROF. MR. C. W. DE VRIES, die indertijd
in ons blad voor het eerst het denkbeeld

opperde van een parlementaire enquête inzake
de gebeurtenissen te Oss, schrijft ons:

Er zijn twee wijzen, waarop het parlement
zijn kennis omtrent feiten en toestanden in
den lande verkrijgt. Het ontvangt inlichtin-
gen, memorie's, rapporten, nota's van de
regeering, àf het verschaft zich zelf inlich-
tingen door middel van de eigen wetenschap
der leden, soms ook door het middel van een
enquête.

Een groot deel van de Tweede Kamer heeft
zich positief uitgesproken vóór de gedachte,
dat inzake Oss thans ministerieele inlichtin-
gen, - dus ambtelijk verstrekte inlichtingen,
door den Minister in den juisten vorm gevat
- onvoldoende moeten worden geacht. Daar-
om werd de enquête aangevraagd.

Nu de geheele Kamer een Nota van de
regeering heeft gevraagd, en deze ook stellig
zal worden ingediend, spreekt dat deel der
Kwmer, dat ambtelijke inlichtingen onvol-
doende achtte, van het bekende halve ei beter
zijnde dan de leege dop.
Is hierdoor nu een niet-ambtelijk onder-

zoek (enquête) geheel uitgesloten?
Op deze vraag zou ik ontkennend willen

antwoorden. Men heeft het altijd in de Kamer
z66 voorgesteld of er slechts drie oplossingen
waren: 1e een nieuwe interpellatie, 2e het
verzoek van het parlement om een Nota, 3e.
de parlementaire enquête.
. De rechterzijde meent, en schijnt zelfs ver-
heugd, dat nu elke gedachte aan een enquête
van de baan is. Er kan toch niet een tweede
verzoek om een enquête 'gedaan worden in de-
zelfde zaak l Dus is nu het enquête-voorstel
rustig van de baan?
De par I e men t a ire enquête-commissie

schijnt inderdaad van de baan. Maar er is nog
een andere mogelijkheid. Een deel der Kamer
had bezwaren, ontleend aan de ongeschiktheid
van een enquête-commissts, die immers, in het
geval van een parlementaire enquête, slechts
kan bestaan uit pol i tie k epe r son e n.
Alle leden der enquête-commissie zouden

per s e Kamerleden zijn. Dit zou misschien
inzake Oss wel een' bezwaar kunnen zijn.
WelUcht ware het beter wanneer de regeering
de 'leden eener enquête-commissie kon aan-
wijzen.

Gesteld nu eens, dat de Nota der regeering
on'bevredigend is en de debatten daarover
niet tot klaarheid leiden, dan eischt een goede
handhaving van het gezag in Nederland om
niet verder te zwijgen, maar weer den weg
in te slaan van het niet-ambtelijoke onderzoek.

De Tweede Kamer kan in die richting op-
nieuween initiatief nemen. Voorgesteld kan
worden, langs den weg van het parlementaire
initiatief, een wetsontwerp tot het benoemen I

ct oor der e gee rin g van een staats-
commissie - waarbij dan natuurlijk mag
worden verwacht, dat geen politici, maar vak-
mensehen die in deze materie deskundig zijn,
zullen worden aangewezen - bekleed met de
bevoegdheid van een parlementaire enquête-
eommtssie. *)
In de Tweede Kamer werd het element

"W!tIltToUW(m~''Sterk verbonden geacht aan
het denkbeeld van een parlementaire enquête.
WeIntu,wanneer ter handhaving van het open-
baar gezag, door middel van een niet-ambte-
lijk onderzoek openbaarheid van feiten en toe-
standen eisch is, dan moet dit parlementaire
initiatief worden genomen. De wetgever stelt
de Staatscommissfe in; de regeering benoemt
de leden; wantrouwen ontbreekt dan geheel.

I
' *) AJ.sproeve van zulk een wetsontwerp heeft
prof. De Vl'lies een tekst opgesteld, waarin de
volgende axti'kelenvoorkomen: .

,
. AI't. 1. Door Ons wordt eene Staatscommissie
benoemd tot het verzamelen van gegevens, noo-
dig om volledtge kennis te verkrijgen van reiten
en toestanden, op politioneel gebied te Oss ge-
heersent hebbende.
Art. 2. De in het vor-ige artikel bedoeldeStaats-

commissie bestaat uit zeven leden, waarvan één
Idd tevens voorzitter en één tevens secreta.rts.
Bij ontstentenis wordt de voorartter vervangen

door het oudste aanwezige Hd.
Art. 3. De leden der Staatscommissie zijn ver-

plicht tot geheimhoudingvan hetgeen hun in de
uitoefeneng van het lidmaatschap der Staatscom-
missie bekend mocht worden.
Art. 4. Tot het afnemen van verhooren van ge-

tuigen en deskundigen houdt de staatscomerassse
zitting te 's-Gravenhage in een door de regee-
ring aangewezen gebouw.
De Staatscommissie kan niet vergaderen, wan-

neer twee harer leden afwezig zijn.
Art. 5. De Staatscommissiemaakt van alle ver-

hooren een preces-verbaal op. Zij vat alle getui-
geni:ssen tezamen in een verslag, tezamen met
een beredeneerd overzicht harer cevino ing en. Dit
verslag wordt ter kennis gebracht van Ons en
van Onzentwege,wanneer Wij daartoe aanleiding
vinden, gepubkceerd,
Art. 6. De Staatscommissie heeft dezelfde be-

voegdheden en dezelfde verplichtingen als een
Enquéte-commissie, zooa.ls deze is bedoeld in de
wet van 5 Augustus 1850, S. 45, zooals deze wet
laatstelijk is gewljzägd.
De bijz.andere rechten en bijz.ondereplichten

van bepaalde personen, zooa.ls deze zij'n ornschre-
ven in de wet van 5 Augustus 1850, S. 45, tegen-
over het onderzoek der par-tementarre enquête-
commësste, gelden evenzeer tegenover het cnder ,
zoek uëtgaande van de hier bedoelde Staats-
commissie.
Art. 7". De kosten van de verrichtingen, door

deurwaarders te doen, worden berekend op den
voet van het tarief van gerechtskosten in straf-
zaleen. De kosten aan den arbeid der staatscom-
missie.verbonden, kunnen ten laste van's Rijks-
kas worden gebracht.
. Art. 8. Na afloop van de werkzaa-mhedender
Staatscom,1nissieworden haar bescheiden bij het
Departement van Justitie overgebracht.
Art. 9. Deze wet =1 van kracht blüven tot den

len Mei 1939.



De zaak Oss.
Slechte verhoudingen

naar meer dan
een zijde.

De zaak-Oss is thans voor het amb-
tenarengerecht in een nieuw stadium ge-
komen en men mocht hopen, dat dit
het laatste was. Wat velen gewenacht
hebben gebeurt thans: de standpunten
treden van weerszijden aan den dag.
Scherp wordt meerring tegenover mee-
ning gezet, de feiten worden dubbel be-
licht en het is straks aan het gerecht
een oordeel te vellen, waarop wij tlhans
niet willen voorultloopen. Wij bepalen
ons hier aan de hand van hetgeen tot
nu toe werd getuigd en gepleit tot het
formuleeren van een indruk.
Uit het getUigenverhoor van de offi-

cieren der mareehaussée is wel het meest
sprekende moment dat de oommanden-
ten moo alten geschaard hebben achter
de Ossene brigade, 2'JOO zelfs, dat een van
hen ?lijn onder den indruk van de
klachten van Justitteele zijde aanvanke-
lijk origunsttge oordeelover de man-
schappen herriep.
AIs een kl'ooug'e1illigemoet verder in

d~ zaak gelden de su:bstituut-officier
vS}l justitie mr. v. d. Burg, die eener-
zijds sprak: van de brigade te Oss als
van een der onrustigste brigades, ander-
Zijds het liiCihter op liet vallen, in hoe-
verre de handelingen van deze mare-
chMls.séebrigade door de justitieele auto-
riteit gekend en getolereerd waren.
Het verhoor van de wachtmeesters zelf

bood daarentegen weinig sensationeels.
Het ging voornamelfjk over de langaa-
merhand overbekende feiten en feitjes,
waarom de sensatielust al meer dan ge-
noeg of te veel geruCJht en dramatiek
geweven heeft. Men kon daarbi] uiter-
aard niet verwachten. dat de manschap-
pen zich zelf beschuldigden en hier een
Russisçhe vertooning gaven.
Het was de Bossche procureur-gene-

raal, mr. Speyart van Woerden, die in
Zijn getuigenis een soort requisitoir tegen
hen leverde, dat zelfs door de ernstigste
twijfelaars aan de juistheid van de in
Oss getroffen maatregelen als een knap I
betoog zal worden beschouwd. In dit be-
toog bleek evenals uit de getutgentssen I
van de offieieren der marechaussée, dat
er wrijvingsvlakken bestaan tassenen de
leiding van de justitie en die van dit
militaire poltttewapen,
In het pleidooi van mr. James werd

tenslotte voornamelijk de bevoegdheid
vim den, minister betwist om de brigade
van haar opsporingsbevoegdheid te ont-
heffen.

Bij het overzien van dit alles krij,~n
wij den indruk, dat ais het voornaam-
ste punt uit dit hoor er. wederhoor naar
voren treedt de ongunstige verhouding
bovengenoemd tusschen de militaire
oommandanten van de rnarechaussée en
de justitieele autoriteiten, die beiden
boven de politieambtenaren van de ma-
rechaussée zijn gesteld. De procureur-
generaal uitte klachten over de militaire
leidlng van het corps en de 'l,fficieren
der marechaussée beklaagden zich hun-I
nerzij dg over de houdtna van den procu-
reur-generaal te h1lnllen opzichte. Wij
staan hier in den grond voor een vraag-
stuk dat al jaren en jls,!en aan de orde
is geweest, n.l. dat van de ingewikkelde
verhoudingen in onze poütäe-crgantsatte
met haar verschillende corpsen, waarbij
dan nog dat van de marechaussée onder
tweeërlei gezag is gesteld, Dit vraagstuk
zalongetwijfeld thans wel weer opnieuw
naar voren komen in de belangstelling
van den wetgever.
Een tweede punt van belang uit dit

onderzoek voor het ambtenarengerecht
is de houding van den sub-
stituut-orncïer van justitie tegenover de
mareohaussée. welke moeilijk te quaürt-
ceeren is als een sterke. Deze ambtenaar
maakte (lok niet den indruk over een erg
betrouwbaar geheugen te beschikken. I'

Overigens bevatte de heele behande-
ling van de zaak weinig indrukwekkends,
waarmee dan tevens gezegd is, dat de
feiten en feitjes naar aanleiding waar-
van deze zaak aan het rollen is gebracht
de oiphef niet waard Zijn, waarmee zij
tevoren in sommige persorganen zijn
gecolporteerd. Van heel de Roomsche
terreur, welke men hier meende te kun-
nen aan den kaak stellen, is geen spoor
meer te vinden. Van geweldige schan-
dalen is geer. sprake. Al het spektakel,
dat daarover gemaakt werd en dat de
onthulling van ik weet niet wat scheen
aan te kondigen, spat uiteen als een
zeepbel.
Dit is de indeuk, welke de behandeling

dezer zaak voor het ambtenarengerecht
op ons maakte. Wij geleoven intusschen
niet, dat op dit laatste punt de verdere I

behandeling van deze zaak de ongezonde I

sensatielust nog eenigen prikkel zal ge-
ven.



De zaak-Oss voor het
Ambtenaren-gerecht.

PLEIDOOI VAN ~IR. JA~IES.I,

De raadsman der klagers over

hun grieven.

INde gistermiddag voortgezette zit-
ting van het Ambtenarengerecht

te 's-Gravenhage, ter behandeling van
de klaagschriften der Ossche mare-
chaussees, aan. wie tijdelijk de OPSpo-
ringshevoegdheden werden ontnomen
en die daarop werden overgeplaatst, is
de raadsman der klagers, mr. James,
aan het woord gekomen voor het hou-
den van zijn pleidooi.

Na hervatting der zitting werd aan mr.
Van den Burg gevraagd, of na de stopzet-
ting op last van den procureur-generael van
het onderzoek in de zaak-Van der Hoven nog
een proces-verbaal is ingekomen.

Mr. van den Burg: Op 28 Maart heb ik
'Van wachtmeester van Renes nog een pro-
ces-verhaal ontvangen, dat een nog niet ver-
jaarde verduistering bevatte.
President: Wat heeft u daarmede gedaan?
Mr. van den Burg: Dat heb ik met de an-

dere stukken aan den procureur-generaal
doorgezonden. ,
De procureur-generaal: het betrof hier een I

schaderegelin% met zekeren van Bergen, en
na onderzoek achtte ik geen geval van ver-
duistering aanwezig.

PLEIDOOIEN.

Raadsman van de klagers aan het woord.

Hierna was het woord aan mr. James als
raadsman van de klagers.

Pleiter herinnert eraan, dat oud-minister
Marchant na de arrestatle in de Organon-
affaire in "Ons Noorden", schreef, dat de
marechaussee de reddende engel is geweest
door opheldering in deze zaak te brengen.
Het kan echter verkeeren, want nog geen

maand later werd die "reddende engel" aan-
geduid als "terreur en domheidsmacht".
Daarmede werd de hun verleende Konink-

lijke onderscheiding gediskwalificeerd en ten
slotte volgde hun overplaatsing, waardoor de
klagers zich in hooge mate voelen gegriefd.
omdat zij ieder voor zich er diep van over-
tuigd zijn, niet anders te hebben gedaan dan
ihun .plicht,
Door de getroffen maatf-egelen voelen de

klagers zich zwaar gestraft en volkomen te-
recht hebben zij zich daarover beklaagd.
Pleiter wijst er op, dat de beteekenis van

artikel 148, lid 2 wetboek van strafvordering
is, dat de procureur-generaal aan opspo-
ringsambtenaren aanwijzingen kan geven.
maar niet de stopzetting van een onderzoek
of de opheffing van de opsporingsbevoegd-
iheid kan bevelen.

Wanneer de wel zonder voorbehoud zegt,
dat de wachtmeesters hulpofficier van justi-
tie zijn, dan is !het onbestaanbaar, dat dip--
zelfde wet zou toelaten, dat de minister van
justitie of welke autoriteit van het openbaar
ministerie ook, daarin verandering kan bren-
gen.
Vervolgens gaat pleiter de staatsrechtelij-

ke positie na van de wachtmeesters der ma-
rechaussee, Er zijn hier drie lijnen te onder-
kennen:

1e. die van den minister van defensie over
den inspecteur van het wapen naar de divi-
sie-commandanten, 2e. die van den minister
van justitie via den procureur-generaal, fun-
geerend directeur van politie naar de divisie-
commandanten en 3e die van den minister
van justitie via den procureur-generaal naar
den officier van justitie en de hulpofficieren
van justitie.
De minister van justitie heeft zijn optre-

den verdedigd met een beroep op het Rijks-
politiebesluit, doch pleiter wenscht te con-
stateeren, dat de minister aan dat besluit niet
de bevoegdheid kan ontleenen om een par-j
,llieele schorsing te bevelen, zooals hier in
,~eite is geschied.

De minister van defensie heeft ten deze
te beslissen, doch de minister van justitie
!heeft !hier een overhaast besluit genomen,
teneinde zijn ambtgenoot van defensie voor
een fait accompli te stellen
Pleiter leest daarna een uitvoerig advies

voor van prof. van Bemmelen, hoogleeraar
te Leiden over de vraag of de minister van
justitie bevoegd is bevelen te' geven ten aan-
zien van de opsporingsambtenaren.
Vaststaat, dat de minister bevelen kan ge-

ven aan de officieren van justitie en ook, dat
de officieren bevelen kunnen geven aan de
opsporingsambtenaren, maar waar ligt hier-
tusschen de grens?
Volgens prof. van Bernmelen kan de mi-

nister bevelen geven ten aanzien van de uit-
voering der taak van den opsporingsambte-
naar, maar hij kan geen wijziging brengen
in de opdracht van den opsporingsambte-
naar, aangezien hij bij het laatste zou treden
in hetgeen des wetgevers is. De minister is
derhalve niet bevoegd de opsporingsbevoegd-
heid van een bepaalden ambtenaar of van
een bepaalde groep van ambtenaren op te
heffen, al dan niet tijdelijk.
Zoolang de wet aan de wachtmeesters der

marechaussee den titel van ihulpofficier van
justitie geeft, mag de minister daarin geen
wijziging brengen. De vraag, dus, of de mi-
nister van justitie mocht doen, wat hij heeft
gedaan, en over welke vraag het ambtena-
rengerecht thans moet beslissen, beantwoordt
prof. van Bernmelen dan ook ontkennend.
Alleen de wet kan opsporingsbevoegdheid
verleenen en ontnemen.
Onjuist is, dat een dergelijke bevoegdheid

zou zijn te ontleenen aan het rijkspolitiebe-
sluit.
Thans iheeft de minister aan de wacht-

meesters iets ontnomen, waarover hij niets
te zeggen had, en ihij heeft hen laten behou-
den datgene, waarover hij wel te zeggen
heeft.
Nu zegt de minister wel, dat gezorgd moet

'Worden voor een goede samenwerking en dat
zulks bij verschil van meeningen niet moge-
lijk zou zijn, zonder in te grijpen in de op-
sporingsbevoegdheid, doch dan zou geval
voor geval moeten worden bekeken en beslist
moete~ worden wie met het dan onderhavige



I onderzoek zou moeten doorgaan.
De conclusie van het advies van prof. van

t

Bernmelen is, dat het door den minister aan
de brrgade Oss gegeven bevel om zieh van
verder opsporingsonderzoek te onthouden en
de zaken door te geven aan de gemeentepo-
litie in strijd is met het wetboek van straf-
vordering en speciaal met artikel 141.

Pleiter constateert voorts dat het motief
voor den door den minister genomen maat-
regel uitsluitend is geweest het gepreten-
deerd optreden van de Ossche brigade. Maar

I
waarom krijgen ·deze menschen dan in hun
nieuwe standplaatsen opnieuw de opsporings-
bevoegdheid? Daaruit blijkt ook wel vol-
doende, dat de maatregel niet tot motief had
,pnbekwaamheid" .
Wanneer men beweert, dat de maatregel

moest worden. genomen wegens onoordeel-
kundig en onjuist optreden in Oss, terwijl de
~enschen in d~ nie~we standplaatsen op-
nieuw gelegenheld krjjgen dezelfde methoden
toe te ~assen, dan had zulk een maatregel
niet mogen worden genomen zonder een
~~hoorlijk onderzoek der feiten. Een derge-
Iijk onderzoek n~ heeft niet plaats gehad.
Alleen aan de Gier is een verhoor afgeno-
men, doch welk een verhoor. .
Pleiter is van oordeel, dat aangenomen

moet worden, dat niet meer mocht worden
ontdekt en daarom heeft men het erop aan-
gelegd de wachtmeesters der Ossche brigade
allen over te plaatsen. Die toeleg is gelukt,
maar, vraagt pleiter, waarom heeft men de
officieren van de marechaussee niet op de
hoogte gesteld van het beweerde onjuist op-
treden shunner ondergeschikten?

I De president: Ik moet u verzoeken niet op
deze wijze voort te gaan. Wanneer u meent
kwade trouw in het geding te mogen brengen,
dan zal ik de behandeling schorsen cn daarna
beslissen, hoe de verdere behandelin.z der
zaak ·zal geschieden. Ik kan die uitlatingen
niet toelaten in het algemeen belang en ik
maak u daarop uitdrukkelijk opmerkzaam
Mr. James, zijn pleidooi voortzettend, be-

toogt vervolgens, dat de minister zich schul-
dig heeft gemaakt aan "detournement de
pouvoir".
Voorts keurt pleiter het af, dat de maat-

regel, waarbij op 15 November 193'7 aan de
bri.~ade het opsporingsonderzoek in gemeen-
telijke zaken werd ontnomen, niet ter ken-
nis is gebracht van den betrokken districts-
commandant.
De president: Ik kom nog even op mijn

straks gesproken woorden terug. Wanneer u
meent den minister of andere autoriteiten te
moeten beschuldigen van handelingen te
kwader trouw te hebben verricht dan kan
ik u dat niet verhinderen, want u' heeft dat
recht. Alleen wilde ik zeggen, dat ik dan de
zaak in het algemeen belang verder met ge-
sloten deuren zal doen behandelen.
Mr. James gaat vervolgens de verschillende

gevallen na.

De zaak der werkverschaffing.
Wat betreft de zaak der werkverschaffing,

bestond het vermoeden, dat de leiders zich
ten koste van de jeugdige tewerkgestelden
zouden hebben bevoordeeld. Wat is er gemee-
ners dan zoo'n daad, vraagt pleiter, en is het
dan niet voor de hand liggend, dat de mare-
chaussee een onderzoek naar de terzake te
harer kennis gekomen klachten gaat instel-
len.
En hoe is het te verklaren, dat de officier

na kennisneming van de stukken een bevel
tot arrestatie geeft en voorts verlenging van
de gevangenhouding vordert? "A qui la
faute", vraagt pleiter, wanneer in deze zaak
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niet geheel juist zou zijn gehandeld?
En waarom heeft de officier, toen de men-

schen werden vrijgelaten, het noodig geoor-
deeld, om nog tegen hen te zeggen: "jullie
hebt je schandelijk gedragen ?"

Voort keurt pleiter af, dat op het ge-
meentehuis een groot aantal personen is ge-
hoord in de zaak van het gebeurde bij de I
werkverschaffing. '
Pletter acht het begrijpelijk, dat de mare- I

chaussee, toen zij van de geruchten hoorde, .
op onderzoek is uitgegaan, en alles heeft ge-
daan, om hier klaarheid te brengen.

Nu is wel gezegd, dat het aantal aardap-
pelen, dat verduisterd zou zijn, niet zoo heel
groot was, en dat dit niet een optreden van
de marechaussee, zooa1s zij gedaan heeft,
noodig maakte, doch pleiter wenscht op te
merken, dat wachtmeester de Gier bij het
sluiten van zijn rapport was gekomen tot 'n I
verduistering van 1030 K.G. en nog van 4
zakken aardappelen. Dit aantal acht pleiter
geenszins gering, en zeer' zeker wettigde dit
een onderzoek, vooral waar het hiel' over-
neidseigendomrrnen betrof.
Wat betreft de grief, dat de marechaussee

na de ontneming van het opsporingsonder-
zoek in gemeentezaken toch nog getuigen
heeft gehoord, merkt pleiter op, dat het hier
geen bevel gold om onmiddellijk de betref-
fende zaak aan den burgemeester over te
geven. Althans zoo heeft de Gier het nim-
mer beschouwd. Toen hem. opdracht werd
gegeven, om de zaak aan den burgemeester
te geven, heeft hij dit zoo volledig mogelijk
willen doen en heeft ter betere voorlichting
van den burgemeester nog het verhoor van
eenige getuigen toegevoegd. En slechts daar-
door kwam hij eerst eenige dagen later met
de zaak bij den burgemeester. En over dat
nog verhooren heeft de officier van justitie I
geen enkele o-pmerking gemaakt.
Uit naam van Curf's en de Gier verklaart

pleiter, dat beiden ook thans nog er van
overtuigd zijn, dat er bij de jeugdwerkver-
schaffing wel strafbare handelingen zijn
gepleegd, en dat er bij een verder onderzoek
zeer zeker tot een vervolging zou hebben
moeten zijn overgegaan.
Wat voorts de bewering aangaat, dat de

Gier zich herhaaldelijk zou hebben schuldig
gem,aakt aan het schrijven van onwaarheden
in processen-verbaal, vraagt pleiter, hoe het
dan mogelijk is, dat een dergelijk iemand
nog steeds werd gehandhaafd en thans is
overgeplaatst en opnieuw zijn opsporingsbe-
voegdheid heeft verkregen. ,
Aangaande de bewering, dat de in de pers \

verschenen inlichtingen afkomstig zouden
zijn geweest van den districts-commandant
te Nijmegen, zegt : pleiter dat hieromtrent
niets is komen vast te staan en dat het te-
gendeel is gebleken bij het onderhoud met
den procur,eur-generaal.

Pleiter komt voorts aan de uitlating van
den opzichter van Bergen, welke thans wordt
ontkend, doch welke aan de Gier is afgelegd
in bijzijn van andere wachtmee·sters. En dan
hecht pleiter meer waarde aan de verkla-
ringen van deze wachtmeesters dan aan de
latere verklaring van van Bergen, die bij
dit riader onderzoek niet vrij stond en moest
denken aan zijn baantje. I
Voorts. constateert pleiter dat de burge-

meester niet aan de marechaussee heeft ge-
zegd, dat hem na onderzoek was gebleken,
dat bij de werkverschaffing geen strafbaar
feit was gepleegd. En toch beriep de minis-
ter zieh bij de interpel:latie-Drop er op, dat
de marechaussee ondanks die mededeeling
toch met het onderzoek is doorgegaan.

Ook in het feit van de arrestatie in deze
zaak vindt de minister een argument voor
zijn oordeel over het optreden van de ma-
rechaussee. Maar vraagt pleiter, hoe kan de
minister dat doen, waar. de arrestartie is ge-
schied geheel in overleg met den officier van
justitie?
Evenzoo kan het argument dat aan alles

te veel ruchtbaarheid is gegeven niet als
ernstig worden aanvaard. Immers hoe kan
het bekend worden van een onderzoek wor- '
den voorkomen, wanneer er zooveel perso-
nen als getuigen worden gehoord.

De arrestatie v'an den bankier.
Pleiter komt daarna tot de zaak van der

H., en merkt hierbij op, dat de officier dezen
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heeft toegevoegd, dat, wanneer hij van der
H. niet voor een groot bedrag zou kun-
Tien grijpen, hij hem toch voor kleinere be-
dragen zou vervolgen en voorts, dat de offi-
cier hem een schande noemde voor het make-
laarswezen.
En toch wordt aan wachtmeester van Renes

verweten dat hij is opgetreden tegen iemand,
dien hij zoo door den officier heeft hooren be-
jegenen, en die na overleg met den officier is
gearresteerd. En na die arrestatie was het in
het belang van het onderzoek noodzakelijk
onmiddellijk over te gaan tot inbeslagne-
ming.
Wanneer men hiervoor eerst nader over-

legd zou hebben moeten plegen met (jen
bosch, dan zou daarmede onnoodig tijd ver-
loren zijn gegaan. In dit opzicht was de
wachtmeester van Renes volkomen gedekt
door artikel 97 wetboek van strafvordering.
Maar daar komt bij, dat van Renes zoowel de
arrestatle als de huiszoeking met den officier
heeft besproken en dat is komen vast te
staan, dat op 19 Maart de officier opdracht
heeft gegeven tot arrestatie en tot inbeslag-
neming van de administratie. z
De wachtmeester heeft toen zelfs nog tegen

den officier gezegd, dat hij voor de inbeslag-
neming een vrachtauto noodig zou hebben,
waarop de officier gezegd heeft: "dat komt er
niet op aan, wachtmeester, je laadt alles maar
in en brengt de heele boel naar de kazerne,
dan zullen we wel eens uitzoeken, waar de
aanhangsels van de polissen zijn".
Mag nu de wachtmeester zich op die woor-
den niet beroepen of moet de wachtmeester,
nu niet blijkt, dat zijn optreden wordt gedekt
door de mondelinge gegeven opdracht, daar-
uit afleiden, dat hij in het vervolg den offi-
cier steeds om een schriftelijke bevel moet
vragen?
Thans wordt aan van Renes en ook alle

wachtmeesters der vroegere brigade aange-
wreven, dat zij meermalen in strijd met de
waarheid zouden hebben verklaard in op-
dracht van of namens den officier te hande-
len.
Maar kan men, vraagt pleiter, dezen grond

voor den genomen maatregel tot ontneming
der opsporingsbevoegdheid aanvaarden, nu
achteraf blijkt, dat zoowel de arrestatie als de
inbeslagneming zijn geschied na overleg met
en in opdracht van den officier?
Pleiters conclusie is dan ook, dat wacht-

meest van Renes ten dezen volkomen vrij
uitgaat.
Ten aanzien van de arrestatie wenscht

pleiter nog te constateeren, dat daarbij slechts
één ooggetuige aanwezig is .geweest, en dat
hier geenszins sprake is geweest van een "pu-
blieke vermakelijkheid", zooals men steeds
heeft willen doen voorkomen.
Wat de dagvaarding voor van der H. be-

treft, .merkt pleiter op, dat de telastelegg.ng
geschiedt door den officier.
Wanneer deze nu daarin opneemt een ver-

duistering van f 4.000 ten nadeele van het
o/,x@~o~~~tjmfH-*fg .-"---••-n ...........-îÏrî:raDDoR
9L! 9L 1: 9L! ••••••••• • .raqwaldas
9L1: 9L1: 9L1: •••••• unr avVZNfI'1

H.1fi'1fia
•••••••••• .Iaqwaldas
•••••••••• nnr .LS'H3:D
•••••••••• .Iaqwaldas
.................. nnr
, 'dS 'N 1: ·ou 3:M.'HV.L

SI'10dV3:NNIW
.......... .raqwaldas
.................. nnr
TJA 'P-TI{ ~ 'OU 3:M.'HV.L

srno'r ·.LS
•••••••••• .raqwaldas
.................. Hnr
"JA par ~ 'ou 3:M.'HV.L

UI;) SVSNV}I

plaats van "expertise-kosten" gelezen en ge-
schreven had "expeditie-kosten".
Pleiter vraagt zich af, wat we eigenlijk

van zoo iemand nog kunnen verwachten op
zijn nieuwe standplaats Siebengewald.
Voorts critiseert pleiter, dat de procureur-

generaal het onderzoek tegen de marechaus-
see heeft laten instellen door een rijksrecher-
cheur en de eigen verbalen van de mare-
chaussee heeft gebruikt voor het bewijs van
onoordeelkundig en onjuist optreden. In dit
verband wijst pleiter op de uitlating van den
minister: "ik zou niet gaarne toepassen de
methode van eigen recherche in de politie".
Naar aanleiding van een opmerking, dat de

provinciale controleurs de administratie vall
van der H. keurig in orde hebben bevonden,
wijst pleiter er op, dat deze verklaring al-
leen de administratie van het waterschap be-
treft en niet de overige administratie, waar-
mede zij niets te maken hebben. .
.~at .tegen van der H. niet op lichtvaardige

WIjZe IS opgetreden, blijkt volgens pleiter uit
de mededeeling van mr. van den Burg, dat
naar zijn meening het in het laatst ontvan-
gen rapport opgenomen feit wel degelijk een
v~rjaard. feit betrof en dat dit feit bij een
nieuwe mstructie naar zijn overtuiging tot
,een vervolging zou hebben geleid.

Ten aanzien van de beoordeeling van het
verbaal van wachtmeester van Renes in de
zaak van der H. zegt pleiter: ,;het was hier
een bekijken van een verbaal op een wijze,
waartegen geen enkel verbaal bestand zal
zijn".
Pleiter betitelt ten slotte als onwaar de

voorstelling, als zou de arrestatie van van der
H. van te voren bekend zijn geworden en dat
de wachtmeester door de medèdeeling daar-
van een volksoploop heeft veroorzaakt.
Pleiter breekt hier zijn pleidooi af waar-

na de zitting wordt verdaagd. tot 'heden-
ochtend 10 uur.
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BEWOGEN OOGENBLII(I(EN IN
iDE' RECHTSZA_'\_L.

Scherp requisitoir van den
Bosschen Procureur-

Generaal.

De verdediger aan het woord.

WEER hebben wij, behoudens een
korte pauze, een geheelen dag

doorgebracht voor het Ambtenaren-
gIerecht, dat de klaagschriften van de

Ossohe marechaussees tegen den minis-
ter van Justitie behandelde.

Was er Donderdag zoo nu en dan bewo-
genheid, terwijl de procureur-generaal van
het gerechtshof te 's-Hertogenbosch, mr, E.
baron van Speyart van Woerden het woord
voerde, ook gisteren ontbraken die momen-
ten niet. Toen het den officieren van de ma-
réchaussees een oogenblik te fel leek, rea-
geerden zij, maar een enkele ;rermanir;g van
den president, mr. Van Haermgen, die een
geestig maar streng voorzitter van de recht-
bank is, bracht dadelijk stilte.
Nu was het, als men noemen wil, requi-

sitoir van baron Speyart van Woerden niet
malsch. Deze procureur-generaal is geen
katje om zonder handschoenen aan te pa~-
ken. Integendeel, hij is een redenaar, die
niet alleen beschikt over een ongewoon
temperament, dat zich te felle~. uit, juist door
zijn zeer beheerschte, maar snijdende woord-
keus, maar hij was daarbij in ,,:olle wapen-
rusting, wat de kennis der feiten betreft.
Geen bewering of hij staafde haar met stuk-
ken en geen stuk, of het was raak.
Dat de procureur-generaal fel van zich a~-

beet, kunnen wij begrijpen. Maandenlang IS
zijn naam door' het slijk gesleurd. Kamer-
leden, door onschendbaarheid gedekt, ano-
nieme dagbladschrijvers, anti-papisten, heb-
ben dezen magistraat bij wijze van spreken
het bloed onder de nagels vandaan gehaald.
Zijn mond was gesloten. Is het wonder, dat,
nu hij spreken mocht en zich verantwoor-
den, de procureur-generaal op zijn beurt
van zich afsloeg? Dat hij, publiek aange-
vallen, zijn eer als man en ambtenaar ook
met groote kracht verdedigde? Wij begrij-

I pen, dat dit voor de aanwezige maréchaus-
sees niet aangenaam was, maar de feiten;

r welke baron Speyart. van Woerden noemde,

en waarmee hij Iieht wierp op zijn houding,
zullen velen, die voorbarig oordeelden, toch
wel geleerd hebben, dat deze hooge ambts-.
drager toch waarlijk niet op lichtvaardige
gronden tot zijn scherp oordeel kwam over
h~t onder hem staande politie-personeel, dat
zich nu beklaagt over maatregelen tegen
hen, op advies van den procureur-generaal,
getroffen.
Daar was het onderzoek tegen de beide

pastoors te Oss. Ook als men twijfelen wil
aan bepaalde onderdeelen van dat onder-
zoek ,dan is het relaas der gebeurtenissen
nog ernstig genoeg. Het is vooral zoo ernstig,
omdat in één geval absoluut geen sprake was
van strafwaardige handelingen en omdat in
het andere geval proces-verbaal werd opge-
maakt over een feit, dat zich lang geleden
zou hebben voorgedaan, waarbij het getui-
genbewijs op beslist ontoelaatbare wijze
werd geconstrueerd Het ergste is, dat men
niet alleen over niet-strafbare feiten Doli-
tieel ging onderzoeken en rapporteeren, maar
geheel in strijd met de werkelijkheid het
voorstelde, alsof de procureur-generaal stop-
zetting van het onderzoek gelast en even-
min den officier van justitie in kennis had
gesteld van een geseponeerd dossier over den
verbalisant. Toevallig dacht een der klerken
op het parket daaraan en lichtte den officier
in. Het vreemde is - en daar was de pro-
cureur-generaal verontwaardigd over _- dat
men bij de marechaussees, naar het schijnt
velkomen te goeder trouw, althans dat moe-
~n wij afleiden uit een verklaring van <len
Inspecteur der marechaussee, van meening
was bijzonder op geestelijken van alle reli-
gie te moeten en mogen letten, voorzoover
de kerkgenootschappen op de begrooting van
eeredienst staan.

Hoe men aan zulk een opvatting is geko-
men en hoe een eenvoudige marechaussee
kan weten, welke geestelijken dan wel een
"handgi:W' krijgen, is ons niet duidelijk.
Nog meer zaken, waarbij hiet juist was

opgetreden, zette de procureur-lgeneraal uit-
voerig ufteen.
Hij lichtte ook toe, hoe men de' zoogenaam-

de zuivering van Oss in 1935 moest zien;
Men had jarenlan~ in de omgeving een reeks
onverklaarbare feiten. Onverklaarbaar zoo-
wel voor de gemeentepolitie daar als v~or de
marechaussee, die er toen ook al was. Op een
gegeven moment brak het illtiatief van de ge-
meentepolitie den muur van stilzwijgen rond
de misdadigers en toen hebben rijks- en ge-
meentepolitie samen ?e opruiming gehouden.

"Bepaalde moeilijkheden zijn er niet ge-
weest", zei de procureur-generaal. Toen ont-
stond er beweging. Doch er scheen ons geen
reden toe: indien het toch juist is, dat er be-
kentenissen komen, waardoor de eene ar-
restatle na de andere volgt en de rechtbank
alle aangehoudenen achter elkaar kan ver-
oordeelen, kan men niet van moeilijk politie-
werk - moeilijk in den teohnîschen zin van
het woord spreken. Zoo 'was het ook met de
misdrijven in een fabriek te Oss. Als men
eenmaal een aangifte heeft en de verdachte
onmiddellijk bekent, zoodat hij nu reeds on-
voorwaardelijk veroordeeld is, ~~.n men niet
spreken van buitengewoon moellijk werk.
Het ongeluk Is, dat een deel der pers door

allerlei sensatieverhalen de marechaussees
bet hoofd op hol maakte. .
En hier komt men aam de zonder-linge ver-

houdLng bij de politie, waar wij Donderdag
reeds op wezen,
Dit zonderlinge bestaat in het eigenaardig

karrukter van het korps maI'echau~~~es. Ook
dit veroorzaakte wel degelijk moeilijkheden,
Als men hoort, dat de procU'rewr-ge,nel'aal
Urenlang een onderofficier van net korps
VeI1geefs'aan het verstand poogt te brenge,?,
dat zijn optreden niet juist ~s; dat een off i-
cier der marechaussees weigert, 'te voldoen
aan een bevel van den procureur-gener'aal
om een onderofficier een berisping te geven;
dat weer een ander officier geen mededee-
ling doet van een zeer ernstig f,eit, dat de
procureur-generaal zeker !had moeten we-
ten en dat zonder eenig recht of bevoegd-
heid !bij een dreigend confüict van groote.n
omvang inittatieven worden genom~fol bui-
<tenden directeur-generaal van politie om,
dan zijn zulke dingen misschien wel te ver-
:klatren van de marechaussees-psyche uit,
'maar dan is dat toch niet in orde.
Integendeel, het wijst er op, dat de pro-

Cureur-generaal feitelijk stuit op een veT.z'et,
dat hij, van zijn standpunt, ~r~cht wl1d~
blieken. Dan minister van Justitie had hij
trouwens reeds in een rapport in 1937 op de
!hoogtegesteld, .
Het zonderltnge is ook, zooals bleek. uit

een antwoord op een vraag van voorzitter
V'C1nHaeringen, dat de procuTeur-geneT1aal,
hoewelopperste chef der rijkspolitie, daar-
Ov,erniet de geringste zeggingsmaclht heeft.
Noch aansteüing, noch bevordering, noch
schorsing noch straf noch ontslag staan tot
zijn dien~t. Evenmid tot dien van den mi-
nister van Justitie. Hoe men zonder die at-
tri!buten volledig gezrug kan .~it~erernen, is
Ons niet duidelijk. Wel du1~elIjk. IS .0000S.. ZOO,
dat de mamster van Justitie, tot mgnJpen
gedwongen, de opspori'ngsbevoegd'he1d op-
sdhortte.
Er is daar veelover gesproken. De basis

Van het klaagschrift der wachtmeesters is
immers deze, dat de minister niet bevoegd
Was hun deze bevoegdheid tijdelijk te ont-
nemen. Mr. James, de verdediger, lichtte dit
punt toe, o.a, met een advies van prof. van
Semmelen. Of het gerecht zich over deze

theoretische vraag zal uitspreken, vooral nu
blijkt, dat de minister van Justitie geen
anderen weg openstaat, als hij snel wil in-
grijpen, schijnt dubieus. Maar als de advocaat
ons zegt, dat bevoegdheid hebben en haar I
uitoefenen identiek is, dan schijnt dit toch
wel zeer twijfelachtig. Elke priester heeft
bepaalde bevoegdheid, die voortvloeit uit zijn
ordensmacht, maar de bevoegde overheid
verleent de rechtsmacht, die uit de ordens-
macht voortvloeit. ZÓÓeenvoudig schijnt ons
de oplossing van de omstreden kwestie niet,
dat men haar met een machtswoord zou kun-
nen oplossen als, gelijk in dit geval, de moti-
veering voor het ingrijpen toch waarlijk niet
ongegrond lijkt.
Een element, dat vrij voortdurend door de

kwestie heenloopt, is de houding van den
officier van justitie. Men kan niet ontkennen
dat deze te lijdelijk is geweest en dat hij
juist inzake zijn leiding over de wachtmees-
ters-hulpofficieren tegenstrijdige verklarin-
gen hee~t. afgelegd. Of çlit. de houding der
onderoff'Icieran voldoende disculpeert, kan de
buitenstaander moeilijk oplossen, zeker niet
waar hij niet over de dossiers beschikt. Maar
het oordeel van den procureur-generaal moet
hier wel zwaar wegen, vooralook, waar hij
gewaagde van stelselmatig verzet in het
marechausseecorps tegen zijn gezag en waar
ook de burgemeester van Oss, wiens beleid
de procureur-generaal in meer dan één zaak
zeer nadrukkelijk goedkeurde en die ook
gisteren zelf als getuige optrad, ernstige
klachten had. .

Wat opvalt is, dat de marechaussees nu
nog, in meer dan één geval, zelfs waar pro-
cureur-generaal, officier . van justitie en
rechtbank niet-vervolgtng uitspraken, aan
h~~ zienswijze vasthouden. Zij volgen, bij
WIjZe van spreken, een eigen beleid. Ver-
moedel~jk in goede trouw, maar de goede
trouw IS toch geheel onvereenigbaar met de
werkelijkheid, . dat de leiding nooit bij de
lagere opsporingsambtenaren berusten kan.
Tot welke gevolgen dit leidt, hebben wij gis-
teren weer gemerkt. Een der wachtmeesters
hield nóg vol, dat een in vrijheid .gestelde
toch schuldig was. Er was weer een nieuw
proces-verbaal en de procureur-generaal zelf
lichtte, op verzoek van den president, deze
zaak weer toe.
Toch kwam ook de advocaat der klagers

er weer op terug, zoodat de president zelf in-
greep. De advocaat, die trouwens nog een
keer met den president in conflict kwam,
maar zich direct naar diens wenschen ge-
droeg omdat hij openbaarheid prefereerde,
legde sterk den nadruk op het militair ka-
rakter van het korps. Uitvoerig betoogde hij
ook, dat, als het gerecht de schorsing niet on-
rechtmatig wilde verklaren op grond van
onbevoegdheid, het dit moest doen op grond
van détournement de pouvoir.
Midden in dit pleidooi, waarop wij nog

terugkomen, werd de zitting tot hedenoch-
tend geschorst.
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DE ZAAK-OSS VOOR HET
AMBTENARENGERECHT.

Behandeling in gesloten zitting
voortgezet.

Hedenochtend heeft het ambtenarengerecht
de behandeling van de zaak-Oss voortgezet.
Na opening van de zitting deelde de presi-

dent mede, dat het gerecht besloten heeft
tot nader aankondiging de zaak met gesloten
deuren te behandelen.
Naar wij vernemen, was de bedoeling dat

mr. James in deze besloten zitting zijn plei-
dooi betreffende de zaken van beide geeste-
lijken zou houden, waarop mr. Meyer dan zou

! antwoorden, waarna in openbare zitting mr.

I
'James zijn pleidooi over de dan resteerende
zaken zal voortzetten.
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Eindelijk dan is de likwidatie van de
beruchte en deerlijk opgeblazen Ossche
affaire, welke al te lang vooral de politie-
ke gemoederen in kunstmatige beroering
heeft gehouden, begonnen. De gewezen
directeur van de Organonfabrieken,
wiens bewaking, volgens de insinuatie
van het onbewezen geruchten versprei-
dende en exploiteerende Nationale Dag-
blad, niet scherp genoeg was, is tot
twee jaar gevangenisstraf met aftrek van
het voorarrest veroordeeld wegens ver-
grijpen tegen de zedelijkheid, waartoe hij
zijn positie van economisch sterkere
heeft misbruikt. De wildgeworden N. S.
B.-afgevaardigde in de Kamer heeft
eindelijk moeten ervaren, dat ook tet
,.,demo-liberale" parlementarisme nog
over den wil en de middelen beschikt
om ongedisciplineerde discipline-aan-
bidders tot haar discipline te dwingen.
Tegen het maar lukraak beschuldigen-
de en beleedigende dagblad van de N.
S. B. en diens "verantwoordelijk" hoofd-
redacteur is een strafproces aanhangig
gemaakt. Het enquête-wagentje van mr.
Wendelaar is bij meerderbeid van stem-
men uit de rails gezet, waarop het niet
thuis hoorde, en vervangen door een
met de grootst mogelijke parlementaire
meerderheid, waartoe de in principe re-
calcitrante N. S. B.-ers natuurlijk niet
behooren, aangenomen motie, welke

den minister van Justitie uitnoodigt in
een uitvoerige schriftelijke nota alle
gewenscnte inlichtingen te verstrekken
en de Kamer weer in staat stelt naar
hartelust te debatteeren en te discus-
sleeren. Het ambtenaren-gerecht is be-
zig met de behandeling van de klacht
der Ossche brigade der Koninklijke
Marechaussée en al achten wij het on-
julst reeds thans conclusies te trekken
of te suggereeren, zoo lang nog niet al-
len, ook de vertegenwoordigers der par-
tijen, hebben gesproken, wij hopen wel,
dat de uitslag van een en ander zal zijn,
dat de nog steeds tendentieus voorge-
Iichte en met politieke bijbedoelingen
opgestookte publieke opinie bevrijd zal
worden van het Oss-complex. Indien
ons land en volk onder de huidige zeer
moeilijke internationaal-politieke, eco-
nomische en sociale verhoudingen aan
iets bijzondere behoefte hebben, dan is 't
wel aan een zoo groot mogelijke natio-
nale eensgezindheid en onderling ver-
trouwen van alle wezenlijk goedwillen-
den en een zoo volkomen mogelijke iso-
leering van alle kwaadwilllge onrust-
stokers en politieke avonturiers, die al-
les willen wagen, omdat zij zoo goed
als niets te verliezen hebben.

Dat spoedig de achterklap moge ver-
stommen bij gebrek aan luisteraars.
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MR. JAMES WEERI1EGrr
BESCHULDIGINGEN
ÉÉ1~ VOOR ÉÉN.

oivoor brigade-Oss.

"s Ministers rede uiteengerafeld.
(Van onzen specialen verslaggever).

's-GRAVENHAGE, 24 Juni. - Vier uren heeft de ge-
machtigde van de klagende marechaussees, mr. Jam e s,
gesproken en hij is nog slechts tot de helft van zijn betoog
gevorderd. Doch in die vier uren heeft hij de rede van
minister Goseling, in de Kamer gehouden, volkomen uit-
eengerafeld. In die vier uren is er van's ministers rede-
voering niets overgebleven, dan ongegronde beschuldigin-
gen. In die vier uren heeft mr. James met de stukken kun-
nen aantoonen, dat de minister de Kamer onjuist heeft
ingelicht. .
Mr.• James heeft op rustige en waardige wijze gesproken. Welk

een verschil met de rede van den procureur-generaal. Hierin gloeide
dc hartstocht van een felien haat tegen de marechaussees. Mr. James
sprak zakelijk en kahn en nagelde met het eene fcit na het andere
de rede van den minister vast.

Het meest in het oog springende van zijn betoog was wel de
mededeeling, dat twee substltuut-offlcieren in Den Bosch en de
rechter-commtssarts alle aanleiding hebben gevonden om Van der H.
te vervolgen en dit nog vinden. Te~w~jl de wachtmeester Van Henes
juist om deze vervolging in zijn opsporingsbevoegdheid geschorst Is.
Alleen de procureur-generaal is van meening, dat v. d. H. niet ver-
volgd had mogen worden, doch tegenover hem staan de drie andere
rechterlijke ambtenaren.
Hoe kan men nu den wachtmeester deze vervolging als een ernstig

feit aanrekenen? Het is zeer de vraag of men hier niet van een
justitieel schandaal lean spreken, want iedereen was overtuigd van
de mogetijkheld om v. d. H. te vervolgen, behalve de P.·G. En waarom?
DI' reden is vanmiddag niet duidelijk geworden.

De rede van den P.-G. is door mr. James op waardige wijze beaut-
woord. Deze P.·G. heeft zijn betoog gebaseerd op allerlei eenzijdige
lHededeeJingcn. Op het eerste gezicht lijkt het heel wat, maar bij
nadere beschouwing blijft er niets van over. Die nadere beschouwing
had de minister vóór 1 April moeten houden. De heer Goseling heeft
dat niet gedaan. Wij hebben het reeds eerder geschreven: ware hij
een staatsman geweest, dan had hij gezegd: "Er is groote oneenlg-
held tusschen den P.·G_en de leiding der marechaussee, maar ik, als
minister, sta er ver boven", Nu is hij slechts een werktuig geweest
van den haat van den P.·G. en de gevolgen ziJn inderdaad ruïneus.

De voorstellingen van den P .·G. kloppen niet. Zij zijn te zeer door-
drongen van de gedachte. dat alles wat de marechauesee doet, te
kwader trouw gedaan is, dat er van de marech'aussee niets deugt.
Deze voorstelling kleurt al de feiten. De P.·G. kan er zichzelf niet
aan onttrekken. 1'111'. James heeft rustig de feiten in hun ware ge·
daante vertoond, en het schitterend vuurwerk van den P.-G. werd nat.

Aan het begin van het pleidooi deed zich een incident
voor. De voorzitter zeide, dat, wanneer de heer James den
minister van kwade trouw verdacht, hij dit wel mocht
zeggen, doch dat dan de voorzitter de deuren voor h~t ~u-
bliek zou sluiten. "Zulk een critiek op gezagsdragers IS met
in het algemeen belang", zei de president.
Merkwaardige en eenzijdige opvatting, want de procu-

Het pleidooi van mr, James was voor den substituut-officier van
Justitie in Den Bosch wederom uitermate nadeeltg, De substituut
met het slechte herinneringsvermogen moest ook van mr. James
heel wat hocren. Vier uur lang heeft het pleidooi geduurd, de helft
is nog niet uitgesproken, punt voor punt is de contra-memorte van
den minister weerlegd. De marechaussees hebben inderdaad een uit-
muntenden verdediger gevonden.

Sensatie op Wimbledon.

t
Hoewel Helen Jacobs, de Amerikaansche tennisspeelster, den
dag te voren een ernstige "collapse" had gehad, stelde z~i er
toch prijs op, om Donderdag tegen Joan Ingram te spelen en
zij won zoo wl!ar ook nog. Dat het haar echter niet gemak-
kelijk afging, ~oont bovenstaande joto: uitgeput na den

moeilijken strijd.
\,

reur-generaal heeft vanmorgen urenlang critiek op de ge-
zagdragende.n uitgeoefend, nl. op de officieren van de ma-
rechaussee en dat werd .wel toegelaten.

Mr. Jam es: "Men zocht de marechaussee".
zoek stopzetten, doch daarvan is hij afgegleden
en heeft de geheele bevoegc'Lheidontnomen. Dat
is principieel iets anders. Hij heeft gezegd:
"Gij moogt wel dienstdoen en gij' moogt wel
surveilleeren, doch komt gij iemand tegen, die
een strafbaar feit begaat, dan moogt gij geen
proces-verbaal meer opmaken, hoogstens moogt
gij hem naar de gemeentepolitie brengen." Dat
is belachelijk en dat is volkomen onwettig.
Wat belet den minister, op dezen weg voort-
gaande, om morgen aan alle marechaussee,s de
bevoegdheid te eritnemen? Er was wel een weg
geweest, waarop hij hetzelfde doel had kunnen
bereiken, nl. door schorsing van de marechaus-
sees als onderofficieren. Doch krachtens het
ambtenarenreglement voor militairen, zou dat
alleen mogelijk zijn geweest in overleg met den
minister van Defensie.

N de middagzitting krijgt mr. Jam e s het I Het kan verk eeren, mijnheer de voorzitter,Iwoord voor het houden van zijn pleidooi. zei mr. James. Geen maand later waren de red-
Doch eerst vraagt hij verlof om nog een v7'aag dende engelen van Oss vleugellam, geen maand
te mogen stellen zoowel aan den subs:.-off:cler later waren zij smadelijk verdreven door hen,
van Justitie, als aan den rechter-COmlTIlSSans. . .. G maand la-
En het blijkt een zeer belangrijke vraag te die hun broeders moesten ztjn, een

zijn, die eigenlijk een geheel nieuw licht werpt ter was ons land in rep en roer, want men
op de zaak v. d. H. De subst.-officier komt wilde niet gelooven, dat deze militairen, die zoo
voor het hekje. uitstekend hun plicht hebben gedaan, zich plot-
Mr. Jam e s vraagt hem: Is er na de sta- seling aan "terreur en aan domheidsmacht"

king van het onderzoek tegen v. d. H. op bevel .
van den officier van Justitie, 'nog een proces- zouden hebben schuldig gemaakt.
verbaal binnengekomen met nieuwe feiten? Een ware orgie van publicaties brak over

h deze zaak los. Politiek en godsdienst bemoeiden
Men wacht met spanning op et er zich mee. Deze politieke en religieuze harts-

antwoord, dat als volgt luidt: tochten hebben de zaak zelfs veel kwaad ge-
k' daan, en te midden van al deze losgebroken

"Er is 28 Maart, dus na de sta mg hartstochten stonden daar op afzonderlijke pos-
van het onderzoek, nog een proces- ten, als rotsen in de brandirrg, de leden van de

k brigade Oss, wien 'n zwijgplicht was opgelegd.
verbaal binnengekomen, opgemaa t Het zijn niet deze menschen, die al die harts-
door den wachtmeester Van Renes, tochten hebben ontketend. Aan deze mensenen

h' ld was de weg naar rechtsherstelontnomen, een
dat de mogelijkheid in ie om een rechtsherstel voor het leed aan hen en hun ge-
vervolging wegens verduistering in zinnen aangedaan.

te stellen. Deze ambtenaren, opgevoed en gewend aan
De voo r zit ter: Wat is er met dat pro- de strengste discipline, voelden zich gekwetst

ces-verbaal gebeurd? door een maatregel, genomen door een minister
De sub s t-o f f i c ier: Het proces-verbaal is van de Kroon, op een onvolledige voorlichting,

met het andere dossier naar den P.G. gezonden. verstrekt door den procureur-generaal te Den
Aan den rechter-commissaris stelt mr. Jam es
dezelfde vraag. De rechter-commissaris ant- Bosch. Elk onzuiver motief waarom zij in be-
woordt: Inderdaad is er een nieuw proces- roep gekomen zijn is dezen mannen vreemd.
verbaal ingekomen, dat n a arm \j n wij ze Zij willen niets te doen hebben met degenen.
van zie n, een TI i e uwe s t I' a f ver v 0 I- die politieken buit uit de affaire-Oss willen slee.
gin g ma gel ij k m a a k t e. Ik heb het door-
gekeken en achtte een verv~lgÎ'l1g wegens .v~r- pen.
duistering mogelijk. Toevallig was de offlC:er Deze mannen voelen zich in hun eigen eer
van Justitie mr. Dubois in mijn kamer. Ik het gekwetst en ook de eer van het wapen voelen
hem het proces-verbaal zien en hij zeide: "In· zij als geschonden. Wanneer men hun ..terreur
derdaad, daar zit een verduistering in." en domheidsmacht" verwijt, voelen zU zich
De voo I' zit ter: Misschien kan de P. G. diep getroffen en diep beleedigd. Z\j voelen

'ons nader inlichten. den genomen maatregel als een zware straf
aan. Art. 46 van de Wet op de Krijgstucht
zegt: .,Geen kr ljgstuchtelljke straf kan wor-
den opgelegd. dan nadat de straf-opleggende
meerdere den ondergesontkte heeft gehoord."
Nu kan men zeggen, dit is geen krijgstuchtelljke
straf, doch het opleggen van een andere straf
dan die in het reglement van Krijgstucht staat,
is verboden en zoo is dit dus wel een krijgs-
tuchtelijke straf.

De minister is thans zoo overhaast te werk
gegaan, dat hij de wet onder den voet heeft
geloopen. Of het is ook mogelijk, dat hij opzet-
telijk de~e mogelijkheid tel' zijde heeft gelaten,
omdat hij niet met zijn ambtgenoot van Defen-
sie wilde overleggen, maar dezen voor een vol-
dongen feit wilde stellen.
Mijn conclusie, aldus mr. Jam e s, is, dat de

minister buiten zijn bevoegdheid is gegaan.
Ik heb een breedvoerig advies van prof. Van
Bemmelen uit Leiden daarover. die tot dezelfde
conclusie komt. Mr. James leest dat advies dan
voor, hetgeen geruimen tijd in beslag neemt.

"Mag de minister aan een heel corps op-
sporingsambtenaren de bevoegdheid ontne-
men?" Dat is de vraag, die aan uw arnbtena-
rengerecht wordt voorgelegd. En naar mijn
meening zal die vraag ontkennend moeten
worden beantwoord. De minister kan altijd
bevelen geven aan een opsporingsambtenaar
betreffende de uitoefening van zijn werk.
Maar het aanwijzen van opsportngsambtena-
ren berust uitsluitend bij de wet.De P.-G. geeft een uiteenzetting

van 'het feit en meent, dat er van
verduistering gee n sprake was.
De rechter ..commissaris en de

subst.-officier van Justitie halen hun

De taak van de politie is het surveilleeren en
het voorkomen van strafbare feiten, maar ozn-
der opsporingsbevoegdheid is die taak niet
naar behooren te vervullen. De marechaussees
moesten hun volle taal, blijven uitoefenen -
maar met uitzondering van de opsporingsbe-
voegdheid. De minister heeft daardoor de ma-
rechaussee weerloos gemaakt. De conclusie is,
dat het bevel van den minister v :n Justitie
in strijd is met het Wetboek van Strafvorde-

Mr. James komt dan op juridisch terrein en ring.
hU betoogt. dat de minister onbevoegd was om Het motief is slechts geweest, de z.g. bed e n-

keI ij kern e tho den van onderzoek door de
dezen maatregel te nemen. onbevoegd. omdat marechaussee. Dit heeft de minister duidelijk
hij de bevoegdheid tot het opsporen van straf- gezegd. Maar waarom mochten zU dan overal,
bare feiten, die de wet aan de marechaussees behalve in Oss, wel hun opsporl ngshevoegd-
toekent hun niet eenvoudig had mogen ant. heid uitoefenen? De methoden van de mare-

, chaussee waren dus alleen verderfelijk te Oss
nemen. Ien niet te Maastricht of Venlo.
De minister mocht wel een bepaald onder- 'De beslissing is genomen zonder behoorlijk

schouders op.
Na dit incident begint mr. James dan zijn

eigenlijke pleidooi. Hij zegt: In het blad .,Ons
Noorden" schreef oudminister Marchant over
de zaak "Organon": Thans schijnen eindelijk
de marechaussees, de reddende engelen van
Oss hier een noodzakelijke opruiming te heb-
ben' gehouden. De directeur van "Organon"
schijnt een bedreiging tegen de marechaussees
geuit te hebben. Hij was zich blijkbaar bewust
van zijn economische macht en dacht niet aan
de zedelijke verwoesting, die hij had aangericht
jegens de betrokken meisjes."

Minister onbevoegd.

Emigratie van
Nederlanders
naar Australië?

EEN VERI(LARING VAN
SIR EARLE PAGE.

DE Australische plaatsvervangende premier en minister
van Handel en Openbare Gezondheid, de rt. hon. Sir

Ear 1ePa g e, die gisteren, vergezeld van zijn secretaris,
U. R. Ellis en zijn zoon; Donald Page, in ons land is aan-
gekomen, heeft kort na zijn aankomst opSchiphol een be-
langrijke verklaring afgelegd.

Sir Earle Page deelde mede, dat hij, nu hij zich toch in
Nederland bevond, de gelegenheid aangreep om met de
Nederlandsche regeering besprekingen te openen over de
mogelijkheid van emigratie van Nederlanders naar
Australië.
De economische mogetijkheden van Australië - aldus Sir Earle Page

_ zijn nog zeer groot, terwijl het aantal arbeidskrachten er in zekeren
zin beperkt genoemd moet worden. In ieder geval bestaat er ruimte
voor immigratie bij ons en wij zouden gaarne zien, dat aan deze'immi.
gratie ook door Nederlanders werd deelgenomen. Uiteraard zouden
wij niet kunnen beginnen met het opnemen van groote aantallen
immigranten, al was het alleen maar, omdat wij daardoor een storen-
den invloed zouden uitoefenen op de thans bestaande economische
structuur. Maar wij zouden toch gaarne een aantal Nederlanders naar
Australië zien kom~n. Dit aantal zou dan jaarlij.ks kunnen worden
opgevoerd.
Inmiddels zijn de besprekingen, die ik thans met de Nederlandsche

autoriteiten ga voeren nog slechts van voorbereidenden aard, zoodat
ik omtrent het aantal Nederlanders, dat in AWltrallëzou kunnen wor-
den geplaatst, nog geenerlei nadere mededeè1ingen zou kunnen ver-
strekken.
Dat wij zoo gaarne ook Nederlanders In ons land zouden wlllen

opnemen, is niet zoo verwonderlijk, immers tusschen Australië en
Nederland, - en meer in het bijzonder Nederlandsch-Oost-Indië -
bestaat een nauw en hartelijk contact, zoowel in economisch opzicht
als cultureel.

voorafgaand onderzoek. Alleen De Gier is
~
door den minister, die
neer, die methodes van onderzoek zoo verder-
felijk waren, zou het toch zeker zaak zijn ge-
weest te voorkomen, dat diezelfde methodes
niet elders zouden worden toegepast. Het oor-
deel van den directen chef is in deze zaak niet
gevraagd. De conclusie is dan ook, uit Oss moes-
ten deze menschen weg!
De voo I' zit ter: Dat kan ik niet toelaten,

mr, James, u moet binnen de perken blijven.

Collectief beschuldigd.
De klagers nemen stelling tegen het feit,

dat zij als een collectiviteit worden behandeld,
vervolgt mr. James. Men moet voor elk del'
marechaussees voldoende bezwaren naar voren
kunnen brengen, die de overplaatsing wetti-
.gen. Is het niet teekenend voor de methode
van den P.-G., dat de wachtmeester-titulair
Tat wiens naam in de gansetie contra-memorie
van den minister niet voorkomt en aan wien
niets .ten laste is gelegd, toch overgeplaatst is?
Men was blijkbaar bang, dat indien hij bleef.
hij de nieuwe leden van de brigade zou kunnen
infecteeren. Men was er bang voor, dat hij de
taak van De Gier tegen de geestel~jken en
teg-en v. d. H. zou overnemen. ..
De substituut-officier zegt, dat hi] 15 Novem-

ber aan Curfs en aan De Gier opdracht heeft
gegeven zich niet meer met gemeentezaken te
bemoeien. Doch' Curfs en De Gier ontkennen
dat onder eede.

Misschien heeft de P.-G. wel die opdracht
aan den substituut gegeven, doch heeft deze
haar niet doorgegeven. Het beste bewijs is
wel, dat kort na 15 November, in opdracht
van Cuds, marechaussees een onderzoek In-
stelden bij de gasfabriek. En ook dat de
officier na 15 November zelf de opdracht gaf
de leden der .ieugdwerkverschaffing te ar-
resteeren. De officier rept er met geen woord
van, dat hij toch verboden had aan de ma-
rechaussee om gemeentezaken te behande·
len. Daar is eenvoudig niets van waar ge·
weest, van dat verbod.
Voorzitter: Mr. James, ik moet u even

interrumpeeren. Wanneer u in den loop van
uw betoog meent den minister kwade trouw
te moeten ten laste leggen, bent u daarin vol-
komen vrij. Ik wil uw rechten geenszins be-
korten, doch dan moet ik de zaak met gesloten
deuren behandelen. Ik acht het niet in het al-
gemeen belang dat een gezagsdrager als de
minister openlijk beschuldigd wordt.
M r: Jam es: Dan zal ik daarvan afzien,

mijnheer de voorzitter. Ik acht een openbare
behandeling van meer beteekenis dan enkele
beschuldigingen achter gesloten deuren. Mag
ik nu tot de zaken zelf overgaan?
Voo r zit ter: Vanzelfsprekend.
M 1', Jam e s: Allereerst wil ik de kwestie

van de jeugdwerkverschaffing behandelen. Men
heeft hier feiten van geringe beteekenis opge-
blazen tot ernstige fouten, die door de mare-
chaussee zouden zijn begaan. De geheele con-
tra-memorie van den minister is trouwens
hoogst eenzijdig en hoogst subjectief gesteld.
De P.-G. of de minister zegt daarin, dat het
maar om enkele guldens ging, Toch, is er iets
gemeeners denkbaar, dan het bestelen van jonge
werkloozen. zelfs voor een paar gulden? Men
heeft de leiders in verzekerde bewaring ge-
st.eld. doch eerst na overleg met den officier
van Justitie. Deze heeft ook de in bewaring-
stelling verlengd; dat zou hij toch niet gedaan
hebben, indien hij meende, dat De Gier licht-
vaardig had gehandeld:

(Zie verder pag. 2 eerste kolom.)

Sir Earle Paqe,
plaatsuerotm-

gend minister.
president van
Australië, wordt
bij zijn aam-
komst op Schip·
hol begroet door
den Britsehen.
consul mr. Dible.

\.. /

Vertrek van 10.000 man
uit Spanje

zou voldoende zijn.

Het ed. elÎroÎ";" Jen I
Olymp. Dag

ER DEBUTANTEN IN
DE VOORHOEDE.

Om pact Rome-Londen in werking
te rïoen treden.

LONDEN, 24 Juni. - Men is in Britsche
conservatieve kringen van oordeel, dat de
afkondiging van het Bnitsch-Italiaansche
verdrag zal geschieden nadat een groot aan-
tal vrijwilligers uit Spanje is teruggetrok-
ken. onverschillig of dat geschiedt in ge-
volge het Britsche plan. dan wel door een
unilateraal besluit van de Italiaansche
regeering.

Dat daarop met zooveel nadruk wordt ge-
wezen, geschiedt blijkbaar, aldus Havas, op·
dat de regeering en de openbare meening te
Rome goed weten, dat het terugtrekken der
Italianen, ten getale van 10.000 man naar men
meent, zal leiden tot de afkondiging van het
verdrag, geheelonafhankelijk' van het plan,
.dat thans door de non-interventiecommissie
wordt behandeld.

De Spaansche gezant Pablo de Azcarate is
door lord Halifax ontvangen, die hem op de
hoogte heeft gesteld van de onderhandelingen
ter vorming van een internationale commissie,
die ter plaatse zal moeten vaststellen, of al
dan niet militaire gebouwen zijn gebombar-
deerd.

Smit, V. d. Veen en De Harder
,vervangen.

INKERVLEUGEL LINSSEN-
DE VROET.

MSTERDAM, 24 Juni. - Daar gebleken is,
dat Smit en Van der Veen nog niet geheel ge-
ne en zijn van hun te Le Havre opgeloopen
bIesures en De Harder een dezer dagen door
eenongeval werd gewond, zal het Nederlandsch
elfthl, dat Zondag 26 Juni op den Olymllischen
dag te Amsterdam tegen het Nederlandsch-
In ische elftal uitkomt, als volgt zijn same~·
ges eld:
Doel: Van Male (Feyenoord);
a~hter: Weber (A.G.O.V.V.) en Caldenhove

(D.w.S.); ,
midden: B. Paauwe (Feyenoord) , Anderiesen

(Ajpx) en Van Heel (Feyenoord);
voor: Dräger (D.W.S.), Van Spaandonek

(N ptunus), Dnmortter (D.O.S.), De Vroet
(F enoord) en Linssen (Feyenoord) •. "

Is reserves zijn aangewezen: Dijkstra (Z.F.
C.), 'Vilders (Blauw Wit), Wallaart (P.S.V_) en
Bergman (Blauw Wit).

Beurs van New York
'sloot vaster.

DE effectenbeurs van New York opende
gisteren vast en zeer actief, mede als ge-

HOE WORDT 'T WEERc!,
De lllHt zegt: r=:I Toelichting.Meest matige aan-

vankelijk tijdelijk
zwakke Westelijke
tot Zuidwestelijke

, wind. Betrokken
.tot zwaar bewolkt'
met tijdelijke op-
klaringen. Weinig
·of geen - regen_
Waarschijnl~j\l: iets
warmer overdag,

Verdere'vooruit:
zlchten: Onzeker,

\...__---,.-----.---~; /.

(Ingezonden Mededeeling) 8127

BAROMETERSTAND VAN VRIJDAG
24 JUNI 22 UUR.

12 uur 67 gr. 1<'. = 19.4 gr. C.
22 uur 63 gr. F. = 17.2 gr. C.

Zonsopkomst 4.40. ondergang 21.24.
Maansopkomst 2.30, ondergang 18.43.

Lantaarns opsteken 21.54.

HOTEL ~~POLEN~'
HET POOI,SCHE KOFFIEHUIS.

Paprica Schnitzel.
(Ingezonden Mededeeling) 13688
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OFFICIEELE BERICHTEN.

* Centr
'Caba
avon,

Wl\.ARDIG PLEIDOOI VOOR
MARECHA,USSEE~

(Vervolg van pag. 1) ~
De officier meende dat ook niet, hij heeft

tegen· de leiders gezegd: Jullie hebt je' schan-
déHjk misdragen en ik .laat je alleen loepen,
omdat ik de hoofdschuldigen, die boven jullie
staan, niet te pakken kan krijgen. Zoo ernstig
'Vond de officier de feiten, dat hij zelfs den ver:
dediger van de verdachten op grond. van den
ernst der feiten den toegang tot zijn kabinet.
weigerde. Zou de officier dat gedaan hebben,
indien hij meende, dat De Gier lichtvaardig
iemand had geárresteerd?

OSS' gemeentebestuur.
De Gier heeft niet lichtvaardig gehandeld,

Wel het college van B. en W. in Oss, dat
tegelijk. met het onderzoek van de mare-
chaussee alle getuigen ging hooren. Het
college van B. en W. ging aan alle getuigen
vragen, wat dezen aan de marechaussee had-
{len verteld. Wat denkt men daarvan?
Tal van kleine dingen zijn hier breed uit-

gemeten om de marechaussees in een kwaad
daglicht te stellen. Zij hebben de moeite ge-
nomen 49 getuigen te hooren en men verwijt
hun nu onnooc)ige drukte te hebben gemaakt.
Als zij slechts enkele getuigen hadden gehoord,
had men gezegd: Jullie zoekenje getuigen uit,
je had .ze allen moeten hoeren:

Men zegt nu, dat het Departement van So-
ciale Zaken tot de conclusie was gekomen, {lat
er .niets verkeerds gebeurd was. Een handig-
heid, mijnheer de voorzitter, meer niet. Sociale
Zaken zei slechts: op grond van de ons ver-
strekte gegevens, is van geen fraude geble-
ken; Dat is iets geheel anders. Het perscom-
muniqué is niet uitgegeven, omdat de P.-G.
en de burgemeester ongerust waren over de
wijze van onderzoek, doch omdat zij het ge-
.heele onderzoek ongewenscht vonden. Ook
thans zijn nog Curfs en De Gier niet overtuigd,
. dat er geen strafbare handelingen zijn ge-
pl~.egd. D;ze overtuiging zal hun steeds bij-
blijven, n en déplaise, alle pogingen om hen
tot andere gedachten te brengen.
Men beschuldigt De Gier er voOrtdurend van

valsche verklaringen te hebben afgelegd. Hoe
vreemd is het, dat de procureur-generaal de
stukken, die hierop betrekking hebben, dan
met aan d~n corpscommandant heeft gestuurd
ter b.erechtmg voor den Krijgsraad. Nog vreern-
der IS het, dat de minister niets gedaan heeft
om hem op staanden voet te ontslaan en goed
gevonden heeft hem naar Maastricht over te
plaatsen.
.De marechaussees hebben zich niets te ver-

wijten aangaande den burgemeester, zij heb-
ben altijd te kampen gehad met tegenwerking
van den burgemeester en 'met tegenwerking
van de gemeente-politie. Met den inspecteur
van dat corps, noch met de politie of burge-
meesters van omliggende gemeenten, hebben
zij ooit onaangenaamheden gehad. ÀlIeen met
dezen eenen machtigen burgemeester.
.Wat er op dien eersten April gebeurd is, kan

met door den beugel, vervolgt rnr, James. Van
's morgens tot's avonds heeft de procureur-
generaal met de officieren der marechaussee
geconfereerd. Nooit werd er eenige klacht
tegen de marechaussss r rs, Oss geUit. En hoe
was nu,. deze conferentie? De procureur-gene-
raal heeft. uren en uren gesproken, heeft den
officier "overduveld", zooals d"ze' het zelf uH-
drukte. Hij heeft tien alleen ontboden om niet
~~'t. C'l.é\._:.......".~ -=>.~ ""'.\_~h ::""__ '....._a_X\, ~~ ~'i.-'i_'-".o.;,,_~"'C~"C:'\._ "C\.\_~'X.

m een en anüer gekend te hebben. Daarvoor
diende deze z.g. 'conferentie.

Wat de minister zeide.
WAT heeft nu de minister in d'e Kamer
. over de zaak van de jeugdwerkverschaf_
fing medegedeeld? In de eerste plaats, dat on-
danks de mededeeling van den burgemeester
aan de marechaussee, dat e1' geen strafbaar feit
was gepleegd, men toch" is overgegaan tot 't ar.
resteeren van twee opzichters. En indien er
al een strafbaar feit was. was er van geen
hoogere waarde dan tien gulden sprake ge.
~eest en door die arrestatie zijn de gemeente-
llJke gezagsdragers in een kwaad licht gesteld.

Welna, aldus mr. James, gebleken is, dat
ni e t medegedeeld is, dat er geen strafbaar
feit is gepleegd; dat de arrestatie i novel'-
leg met den officier van Justitie
is geschied' en dat de klagers door dezen auto-
toriteit volkomen gedekt waren; dat de men.
schen niet in vrijheid gesteld zjjn op grond
van' gebleken onschuld, maar alleen -op grond
van het feit, dat men de hoofdschuldigen niet
kon vervolgen; dat er wel is waar' slechts een
gering bedrag is ontvreemd, doch dat dit is
gebeurd ten koste van de jcngere werkloozen,
hetgeen een zeer ernstig feit is; en ten slotte
dat In geen opzicht door de marechaussees de
gemeentelijke gezagsdragers (de burgemeester
is hier bedoeld) in een kwaad daglicht zjjn
gesteld.

Indien zij in een kwaad daglicht
gesteld zijn, dan komt dat doordat
de burgemeester op alle mogelijke
wijzen het onderzoek der marechaus-
sees belemmerd heeft. Want waar-
om wilde de substituut-officier van
Justitie dat de leiders onmiddellijk
gearresteerd werden? Hij zeide let-
terlijk tot de marechausseesr, "Om-
dat. die tegenwerking van den. bur-
gemeester nu maar eens uit moet
zijn". Men,ziet, aldus mr. James, dat
de minister op dit punt de Kamer
verkeerd heeft ingelicht

Zaak-Van der H.
Ik kom nu, aldus mr. James, aan de zaak

v. d. H. De officier heeft gezegd, .toen de
marechaussees met deze zaak bij hem kwamen:
"Deze v. d. H. 1s een dusdanige bedenkelijke
persoonlijkheid, dat als ik voor groote be-
dragen. geen bewijzen tegen hem krijg, ik hem
voor allerlei kleine bedragen zal vervolgen,
want deze v. d. H. is een schande voor het
makelaarsberoep".
De wachtmeester Van Renes nu wordt door

den minister van elf punten beschuldigd, die
alle met -name genoemd zijn, Bij nauwkeurig
onderzoek blijft er van deze elf punten totaal
niets over en zijn de meeste wat men noemt
spijkers zoeken op laag water.
Welk een vertoon van juridische scherpzin-

nigheid, om niet te zeggen van spitsvondigheid,
heeft men aangewend om het proces-verbaal
van een eenvoudigen wachtmeester te IUf te
gaan. Indien alle processen-verbaal zoo op den
korrel wenden beschouwd, zouden slechts kan-
tonrechters door het examen van dezen pro-
cureur-generaal komen. Een procureur-gene-
raal, die bij voorbaat alle medewerking van

, rechter-commlssarls vertikte' er aan med~ te I
DE werken. Hij wilde niet het gewone formulier

. invullen, waarop stond dat verdachte wegens
gebrek aan bewijs is vrijheid is gesteld. Hij
heeft het veranderd en er uitdrukkelijk bij
gezegd, dat deze verdachte op last van den
officier van Justitie in vrijheid is gesteld, die
weer last van den P.-G. had gekregen. De
rechter-commissaris heeft zich voor dit spel
niet geleend. * KunS
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CONSULAIREDIENST.
Bij K.B. is de heer G. S'p IkaS ant! II a n

erkend en toegelaten als consul van Argentinië te
A'dam,
De consul der Nederlanden te Limassol (Cyprus),

de heer N. P. Lan i tis, is met een verlof van 3
maanden van zijn post vertrokken.
De heer J. G. ElI a des is belast met de waar-

neming van het consulaat.
Bij K.B. is dr, P. A. S c hul t z erkend en toe-

zelaten als consul van Dultsçhland te Arnhem,
~oor het gedeelte der provincie Gelderland benoor-
den den Rijn, met uitzondertng van het ressort
van het vice-consulaat te Zevenaar.

AMST.i

Stads,
Bou"

den divisie-commandant van de marechaussee
uitsluit, .omdat diens voorganger bij hem, in
een slecht blaadje stond. Er kwam een nieuwe
divisie-commandant. Wat had toen meer in de
rede gelegen, dan dat de procureur-generaal
had gezegd: "Laten wij alle ruzies met uw voor-
ganger vergeten en opnieuw beginnen". Neen,
dat heeft hij niet gezegd. Hi] heeft gezegd, ik
heb uw voorganger niet vertrouwd, ik ver-
trouw u ook niet, hoewel ik u niet ken. Dat
is de mentaliteit van den P.-G.

Een vraag.
Nu wil ik nog een rhetorische vraag stellen.

zegt mr . James,
De procureur-generaal heeft aan de rijks-

recherche opdracht gegeven om allerlei mate-
riaal tegen de marechaussee te verzamelen.
Wat denkt de .mimster daarvan? Hij heeft in
de Kamer gezegd, dat de dossiers tegen de
marechaussee niet opgemaakt zijn als onder-
zoekingsmateriaal, doch uitsluitend bestaan
uit eigen verbalen en rapporten van de mare-
chaussees. Ik, zoo' zei, de mlnister;. zou niet
gaarne toepassen; de methode van: de recher:
che in de politie.
Maar de procureur-generaal heeft deze me-

thode met volle kracht toegepast, hier is ver-
schil tusschen den minister en den procureur-
generaal gelegen, wat denkt Z.Exc. daar wel
van?
Allerlei onbenulligheden bevat. de contra-

memorie. Als men zoo sterk staat komt men
niet met onbenulligheden aan, Zoo. zou de
wachtmeester gezegd hebben, dat de admini-
stratie van v. d. H. slecht in orde was, terwijl
de controleurs verklaard hebben, dat zij
nauwkeurig verzorgd was. Jawel, alweer een
handigheid. Wat hebben de controleurs ver-
klaard? Dat de administratie van het Water-
schap keurig verzorgd was. Doch over de an-
dere administratie hebben z~j met geen enkel
woord gerept.
Nu wil ik nog iets zeggen: het .was den een-

voudigen wachtmeester van Renes bekend,
dat de makelaar v. d. H. goede :relaties had
met tal van notabelen in Oss en door deze
weer in verband stond met andere notabelen.
Het is voor mij zeer de vraag of deze relaties
den man hadden kunnen sauveeren indien het
gerechtelijk onderzoek zijn normale verloop
had gehad. Wanneer hier de iristructie door-
gegaan was, zou het zeer te betwijfelen zijn
geweest of hij zoo vlug in vrijheid zou zijn
gekomen. '
Ik wil nog iets brutaals mededeelen. tie

wachtmeester Van Renes is zoo vrij geweest
een pogenblik te overwegen op grond van de
nieuwe feiten om v. d. H. opnieuw te arres-
teeren. .
De minister zegt hier weer een handigheid.

Hij zegt: .,Er is geen loopend criderzoek ge-
staakt". Inderdaad, maar er is een nieuw onder-
zoek gestaakt. en dat deelt de minister niet
mede.
De procureur-generaal vertelde vanmorgen,

dat De Gier geen critiek van een meerdere kan
aanvaarden en halsstarrig is gebleven bij den
procureur-generaal, ondanks al die verwijten.
Daaruit maakte hij op, dat De Gier een onbe-
kwaam man was.

LANDBOUWONDERWIJS.
Bij beschikking van den 'minister van' Economische

Zaken is wederom benoemd tot tijdelijk assistent
aan de Landbouwhoogeschool te Wageningen dr. ir.
E. G. Mu Ide raidaar.

ARBEIDSINSPECTIE.
Het hoofd van 'het 2e district der Arbeidsinspectie

te Breda zal als zoodanig worden vervangen door
den inspecteur van den Arbeid H. 't Har t. te
's-Gravenhage.Men z6cht de marechaussee en in het geval

van den wachtmeester Van Renes zocht men
een stok om den hond te slaan, wat nooit moei-
lijk is. Formeel was de wachtmeester gerech-
tigd tot de huiszoeking. Formeel was hij ook
gerechtigd tot de arrestatie.

Hij had alles met den officier van Justitie
besproken, in een gesprek van een halfuur.
De officier had nog gezegd: "Neem den heelen
boel maar in beslag." Van Renes zeide. daarop:
"Dat is een heel karwei, want dan zal ik de
administratie op een vrachtauto moeten ver-
voeren." De officier zei toen: "Dat komt el'
niet op aan, als het maar gebeurt."

UITGEGEVEN STAATSBLADEN.
No. 445. Besluit van 4 Junl 1938, tot wijziging

Van het besluit van 12 Juni 1934, houdende bepa-
lingen omtrent vrijdom van den accijns voor zout
te bezigen als badzout.
No. 566. Besluit van 10 Juni 1938, tot wijzrgrng

van het-K. B. van 24 Febr. 1916, tot toepassing van
de Rivierenwet, gewljzlgd bij K. B. van 12 Maart
1935.
No; 1385. Besluit van 13 Jun! 1938, betreffende

het gesticht voor zwakzinnigen ...Boldershof" te
Druten.

'Spanning heerscht te
Tel Aviv.En deze officier heeft alles erkend.

De minister durft openlijk in de Ka.
mer te zeggen, dat Van Renes op
eigen houtje had gehandeld. Daar is

.JERUZALEM, 24 Juni. - Het optreden der
terroristen in Palestina heeft weer verschei-
den slachtoffers geëischt. Te Tel Aviv, waar
z~oals gemeld, gisteravond een Jood werd ge-
dood en hedenmorgen een Joodsche handelaar
werd gestéenigd, hebben zich wederom onge-
regeldheden voorgedaan, waarbij een Jood het
leven verloor en een ander ernstig gewond
werd. De toestand is er thans zeer gespannen.
Britsche troepen patrouilleeren door de bui-
tenwijken en in de omgeving van de stad. Tus-
schen Tel Aviv en Jaffa surveilleert de bereden
politie. De verbinding tusschen beide steden
is verbroken.
Te Beit Jamal (in de omgeving van Jaffa)

hebben Arabische terroristen den rector van
het Italiaansche klooster en van de landbouw-
hoogeschool, padre Pietro Rossini, ontvoerd.
Dit feit heeft in de Italiaansche kolonie .groote
eonsternatie gewekt, te meer omdat de geeste-
lijke te voren reeds verscheiden dreigbrieven
had ontvangen. Graaf Mazzolini, de Italiaan-
sche consul-generaal, heeft een vertoog tot de
regeering gericht. Inmiddels is gebleken, aldus
Reuter, dat de pater door Arabieren is ver-
moord.
De Palestljnsche regeering heeft intusschen

nieuwe maatregelen genomen tot beveiliging
van den spoorweg Jeruzalem-Caïro, waarop,

men inderdaad niet deugt: Doch wanneer meu zooals gemeld, den laatsten tijd verscheiden
critiek niet aanvaardt, indien deze wordt gege- aanslagen zijn gepleegd. Met machinegeweren
. en op onjuiste wijze, op onnoodig beleedigen- bewapende politiemannen hebb~n bij de spoor-

bruggen post gevat.
De P.-G. heeft gezegd, dat de brigade niet de en zeer kwetsende wijze, en wanneer men In den afgeloopen nacht, aldus Havas, heb-

bekwaam is om een dergelijke zaak tot klaar- zich verzet tegen deze critiek, dat geen bewijs ben verscheiden terroristenbenden aanvallen
heid te brengen. Dus zit de zaak zoo, dat de van onbekwaamheid is. Dat is een bewijs van gedaan op eenige Joodsche kolonies in het
marechaussee in het Zuiden zich in het ver- flinkheid vooral als men dat in een verhoor INoorden van het land. De politie heeft de aan-
volg alleen bezig mag houden met kleine dièf-' . vallers op de vlucht gedreven.
stalletjes en van groote zaken zal moeten af. van acht uur lang kan volhouden.
blijven; Hoe kan de P.-G. dezen Van Renes bij Wat de substituut-officier van Justitie be-
voorbaat ongeschikt achten? Deze man is in treft, deze, eenmaal aan den druk van den pro,
geen enkele vorige zaak opgetreden. Noch in cureur-generaal ontkomen, heeft de waarheid
de zaak tegen de geestelijken. noch in oe zaak gesproken. Daarom zat er in de kwestie v. d.
van de mishandeling, noch in de zaak van de R. geen enkele nadee\ige kant voor wacht-
i~u.'g.dwe.'C\>:;_lCt(C)'Z.~n.~ "'C\_öe_'b. \:T\. d.e 'È,."'Co~"\.e Û..........ihe rneoet er Van Renes en daarom heeft men de
7.aak. liet was een nieuwe mart en toen a~1t zaak teruggebracht tot een kwesü« van tact.
de P.·G. hem, omdat hij onderofficier van de De wachtmeester zou ontactisch zijn opgetre-
marechaussee is, reeds ongeschikt. Hoe kan den, niet verkeerd, -zooals de minister had ge.
men dat in vredesnaam rijmen? I zegd. Doch v. d. H. heeft zelf verklaard, dat
De commissaris van de Koningin heeft er iuu hij keurig en correct is behandeld. Van der H.

over geklaagd, dat Van Renes onhebbelijk zou heeft een sigaar aangeboden, heeft de hand
zijn opgetreden op de provinciale griffie. Wel. gegeven, wilde een goedkeurend stuk over de
nu, van den ambtenaar, met wien hij gespro- marechaussees in de krant schrijven. Er is is hedenmorgen het sub-comité der non-inter-
ken heeft, heeft hij ten slotte met een hand. geen kwestie van, dat er ontactisch is opge-
druk afscheidgenomen. treden.
De commissaris der Koningin vond ook, dat Wachtmeester van Renes. blijft nog altijd

Van Renes opzien gewekt had bij de arrestatie gelaoven, dat er alle re?en IS om .y. d. H. te
van v. d. H. Het zou interessant ztjn te ver- vervolgen en deze meenmg .d~elt hI] met twee
nemen wie de "meerdere zijden" zijn, waar. subs!tuut-o.fflcleren van JuStl.tle en een rechter-
van de commissaris der Koningin dit heeft ge. ,C?mmlSsans. Alleen de P.-G. IS een andere mee-
haard, want er is maar één man geweest, die nmg toegedaan en met hem de burgemeester
de arrestatie zag. van Oss.

VOO r z I t t e r.: Mr. James, hoeveel dagen
denkt u nog te spreken.
Mr. .Ja mes: Ik ben nu tot het einde van

de zaak-v, d. H. gekomen, maar ik heb nog
wel geruimen tijd noodig om de andere zaken
te bespreken.
Voo r zit ter: Dan zal het gerecht zich

terugtrekken om over de voortzetting van de
zaak te beraadslagen.
Het is inmlddels ongeveer zeven uur gewor-

arrestatie geweest, hoewel de minister dit in den. Het gerecht blUft een kwartier weg en
de Kamer mededeelde en \Tan Renes er een als het terugkomt, deelt de voorzitter mede,

dat om tien uur Zaterdagmorgen, de zaak zal
worden voortgezet,

eenvoudig niets van aan. Indien'
men dezen wachtmeester een verwijt
maakt, dan kan in het geheele Zui·
den nimmer een politie-ambtenaar
meer een bevel van een officier van
Justitie uitvoeren, dan nadat hij in
het bezit is van een schriftelijk be-
vel. Anders is hij tegen zichzelf niet
verantwoord. Anders staat hij bloot
aan een officier met een slecht her-
inneringsvermogen.

Het was beter geweest, indien deze officier
van Justitie meer ruggegraat had gehad. De
Gier 'zei het zoo treffend tegen mij: "Een van de
pijnlijkste ervaringen, die ik in de zaak Oss op-
gedaan heb, is wel geweest het gevoel, dat de
officier mij in mijn hemd liet staan." Nu zegt
de minister, dat de wachtmeester met betrek-
king tot vele gevallen meermalen in strijd met
de waarheid heeft verklaard in opdracht of in
overleg met den officier te hebben gehandeld.
Daar is niets van staande gebleven. Dat is een-
voudig niet waar. De officier wist alles. De
minister licht de Kamer onjuist voor, aldus
mr . James,

Ik zeg, dat wanneer men critiek niet aan-
vaardt, terwijl men overtuigd is van schuld,

Onbekwaam.

NOG GEEN ACCOORD
OVER I(_OSTEN

, äer non-interventie.

Dinsdag a.s, nieuwe zitting.
LONDEN. 24 Juni. - Voor de 9iste maal

ventiecommissie bijeengeikomen, ditmaalom,
gelijk reeds aangekondigd, de financieele zijde
te bespreken van het plan tot terugtrekking
van de in Spanje strijdende buitenlandsene
vrtjwilltgers.

Volgens het communiqué, dat na afloop ge-
publiceerd werd, is over deze financieele kwes-
tie nog geen accoord bereikt, daar de verschil-
lende onderdeelen van het plan zoo gecompli-
ceerd zijn, aldus United Press, {lat men zich DEN
genoodzaakt Z1lJgeen nieuwe bijeenkomst te
houden, die is vastgesteld op Dinsdag 28 Juni.
Op deze bijeenkomst zal 'tevens van gedach-

ten gewisseld worden over de gedetailleerde
toepassing van het onlangs aangenomen plan • Casi
tot controle in de Spaansche havens. Ook van- varie
daag is deze kwestie ter sprake gebracht, doch • ~~~e.
er werd besloten. eenige wijzigingen aan te A. B.
brengen, zoodat, aldus Havas, op de volgende • Luttn
zitting de gewijzigde tekst in behandeling zal • ~~f~T
Immen. I prog

Eén man slechts en hier ligt een brief van
den burgemeester, waarin staat, dat de buren
voor het raam naar de arrestatie stonden te
kijken en dat het erg druk was. Het is een
schandaal, dat de burgemeester een dergeli]-
ken brief heeft geschreven, aldus pleiter. Er
is eenvoudig geen sprake van drukte bij de

ernstig verwijt van heeft gemaakt.
De zaak v. d. H. is niet verder vervolgd, zIJi.

ver en alleen op last van den P.·G. Er was een
nieuw proces-verbaal. Twee subst-offloteren en
een rechter-commtssarts waren van meentng, W t\.T
dat er een nieuwe instructie moest worden ~

geopend. Men stuurde het proces-verbaal aan ~===:lllllIlllllllllllllllllllllnlllllllllllllllllllllllllIlIlnllllllllllllllllllllllll=:=_!=_
den P.·G. en sindsdien is er niets meer van
gehoord. Panijs seaat voor een goede
Ik ben zoo vrij, riep mr, James met verhet- § twintig miflîard gulden op ~

fing van stem uit, te meenen, dat deze P ..G.. ~ ~
niet gelUk heeft, doch dat de drie àndere rech. ~ de balans if maar wie denkt, ~
terlijke ambtenaren gelijk hadden. ~ daarvoor Notre Dame en ~
Een wachtmeester van de marechaussee, die ~ de Venus van Milo op den ~

geen verstand heeft van safe-sloten, zeide de § k k _. . §§
P.-G., deugt niet, daar moet elk beschaafd § oop toe te rl]gen, verglst §§
mensch verstand van hebben. Welnu, mijnheer § zich deerfijk ! §l
de vooreitcer, ik heb ook geen verstand Van §§ §
s~fe-slote!:. Hoe kan men een wachtmeester 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111. 1dlt verwïjtsn ? Dat is immers dwaashetd, Dat
is spijkers zoeken op laag water.
Het staat vast, dat er in de waterschapskas

duizend gulden te kort Was. Eerst heeft de
provinciale griffie dat toegegeven, riader-hand
weer ontkend, maar volgens eigen opgaven
van v. d. H. was er duizend gulden te kort
Zoo .zijn er tal van punten. Mr. James somt

dan nog een aantal .kleinigheden op, het eene
feit, na het andere dat hij meedeelt, is vol-
komen in strijd met wat de P.-G. mededeelde en
wat de minister in de Kamer zeide.
. Alles wat de wachtmeesta- hier gedaan heeft,
18 volkomen gedekt door den officier, zeide mr.
James. Als men den wachtmeester verantwoor-
delijk stelt, kan hij zich terecht beroepen op
den officier. De P.-G. meent. dat het alleen om
kleine bedragen ging, maar weet men wel, dat
de wachtmeester van oordeel was. dat, indièn
een aantal polissen inderdaad was vervalscht,
~r een schade voor de verzekerden uît zou
voortvloeien. die ongeveer .'56.000 gulden zou
beloopen? Dat is heel iets anders dan kleine ten opbrengen!
bedragen. Hierover heeft de minister met geen
woord gerept, hoewel hij beter weten kon,
Hierover spreekt de mlnist.er niet. En nu
voert, en dat is wel het toppunt. de P.·G. aan,
dat de wachtmeester onbekwaam zou zijn, Om-
dat hij in plaats van het woord expertise. ex-
peditie zou hebben gelezen. Dit is geen bewijs
van onkunde, maar alleen een bewijs van een
zeer menschel\jke vergissing. Deze wachtmees-
ter weet precies wat expertise beteekent en
verwart, deze woorden niet. Hij heeft alleen
even verkeerd gelezen.

Hoe is nu. de sluiting van het onderzoele in
de zaak v. d, H. gegaan? Practisch zoo, dat de
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EEN WERELDSTAD WAARD IS.
artistieke bouwwerken maar een heel grove
slag geslagen. Bij de Sorbo nne, bij het Louvre
en bij kerken nit de eerste eeuwen van het
Fransche koningschap heeft men eenvoudig de
geijkte kadasterwaarde van vóór den oorlog
met acht vermenigvuldigd, wat natuurlijk geen
flauw idee geeft van de werkelijke waarde. En
wie dan nog naïvelijk mocht denken, dat hij
voor die paar .ongelukkige milliardjes den in-
houd van het Louvre op den koop toe zou om-
vangen, zou zich deerlijk blijken te vergissen.
Van de goddelijke Mona Lisa, de Venus van
Milo, Giorgione's "Concert Champêtre" blijft
hij nuchter
Het Louvre-complex, waarom we wegens een

onbeduidenden zolderbrand nog' dezer dagen
hebben moeten beven, neemt overigens met
10 milliard francs de eerste plaats in op de
lijst der onroerende eigendommen van den
Fransehen staat binnen Parijs. Van de andere
staatsbouwwerken wordt het Elysée-paleis ge-
raamd op 5.5 milhard. terwijl de immense
Bibliothèque Nationale op niet meer dan 160
millloen is begroot. De .Jardins du Luxembourg
zouden verder, mèt hun beroemd museum, voor
3 milliard in veiling kunnen komen, en den
Jardin des Plantes, eveneens meer om zijn
collecties vermaard dan om zijn dierentuin. die
allang door dien van Vincennes is overvleugeld,
ziet men er op aan. dat hij wel 2300 millio€n
kan opbrengen. De Zoo in. Vincennes zelf f'lgu-
reert met een geraamde 2.2 milliard op de
balans.
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HET barbaarsene hoopje rlvierslik, dat Julius
Caesar lang vóór onze jaartelling op zijn

Gallischen veldtocht in den stroom Senus vond
drijven en dat in die twee duizend jaar is uit-
gegroeid tot een stad, die vaak een lichtbaak
was boven de wereld, dat is thans 410 milliard
francs of ruim twintig milliard gulden waard.
Zijn het Amerikaansche "real estate'<specu-

lanten soms, die Parijs zoo hebben ingetaxeerd'?
Neen, de dienst der "propriété bätie" op het
Parijsche stadhuis. zèlf heeft, zooals hij één
keer in de vijf jaar pleegt te doen, officieel de
openbare gronden en gebouwde eigendommen
geschat en is tot dit totaal gekomen, dat menig-
een wel een beetje zal teleurstellen, Vooral als
hij b.V. weet. dat, op dezelfde basis becijferd,
de enkele New Yorksche Manhattan-wijk meer
dan het dubbele (22 milliard dollar) zou moe-

.. '" .. ..
*

EEN troost daarentegen is dan weer de ge-
dachte, dat toch geen rijkaard op aarde

de illusie kan koesteren, Parijs voor zoo'n
slordig sommetje te zullen "hebben". Vooreerst
is de Notre-Damekathedraal met haar park,
vanouds gewijde grond, er al niet bU inbegre-
pen, en evenmin zijn blj het totaal geteld de
Seinekadèn en de Tuilerieëntuin, die als zoo-
genaamd "onverbeterd" terrein worden be-
schouwd. Bovendien is 'natuurlijk naar de
waarde van onvervangbare historische en

HET departement van de Seine heeft, net als
de Staat, voor een 160 milliard onroerend

bezit in Parijs. Daartoe behoort het Palals de
Justice, dat met zijn heerlijke Sainte-Chapelle
op slechts 180 millioen is becijferd, de pre-
fectuur van politie aan de overzijde, die (be-
weert men) 92 millioen waard is, wat niemand
zal willen gelooven die dezen ouden stal kent,
en dan de handelsrechtbank daarnaast, die 140
millioen waarde vertegenwoordigt.
De schatters zijn voor het overige wel erg
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Waardigpleidooi voor brigade-Oss.
MR. JAMES WEERIlEGT'
BESCHULDIGINGEN
ÉÉN VOOR ÉÉN .

Mr. James: "Men zocht de marechaussee".
N het vervolg van, zijn pleidooi voor het I maar om enkele guldens ging. Toch, is e: iets gevonden heeft hem naar Maastricht over te1Ambtenarengerecht betoogde mr. Jam e s, gemeeners denkbaar, dan het bestele~;ea~\]O~:~ plaatsen.

dat de klagende marechaussees stelling nemen werkloozen,. zelfs .voor een paar g In ex, De marechaussees hebben zich niets te ver.
tegen 'het feit, dat z\j als een collectiviteit heeldft dde hlelder~ In verz.~kger~et b~:~r ofFic~-r wijten aangaande den burgemeester, zij heb.
. den behandeld Men moet voor elk der st.e . oe eel'S, n" ov et e . .

:~~echaussees voldoende bezwaren naar voren van. Justitie. De~e heeft o?k de lr:bewa~Ia~~~ hen altijd te kampen gehad met tegenwerking
k brengen die de overplaatsing wetti- stelling verlengd, dat zou hij toch me~ ge . van den burgemeester en met tegenwerking
unnen, h bb . dl hil dè d t De GIer lichtgen. Is het niet teekenend voor de methode e e.o, in len IJ meen . a . van de genleente-politie. Met den inspecteur

van den P.-G., dat de wachtmeester-titulair vaardig had gehandeld. van dat corps, noch met de politie of burge-
Tat wiens naam in de gansche contra-memorie De officier meende dat oök niet, hij heeft
van' den minister niet voorkomt en aan wien b' h meesters van omliggende gemeenten, 'hebbentegen de leiders gezegd: Jullie he t Je sc an-

. I d to hoe geplaatst is" zij ooit Onaangenaamheden gehad. Alleen metniets ten laste IS ge eg, c v r . delijk misdragen en ik laat je aUeen loopen,
Men was blijkbaar bang, dat indien hij bleef, omdat ik de hoofdschuldigen, die boven jullie
hij de nieuwe leden van de brigade zou kunnen
infecteeren. Men was er bang voor, dat hij de staan, niet te pakken kan krijgen. Zoo ernstig
taak van De Gier tegen de geestelijken en vond de officier de feiten, dat hij zelfs den ver-
tegen v. d. H. zou overnemen. dediger van de verdachten op grond van' den

De substituut-officier zegt, dat hij 15 Novem- ernst der feiten den toegang tot zijn kabinel
ber aan Curfs en aan De Gier opdracht heeft weigerde. Zou de officier dat gcdaan hebben.
gegeven zich niet meer met ge~eentezaken te indien hij meendè, dat De 'jier lichtvaardig
bemoeien. Doch Curfs en De GIer ontkennen
dat onder eede. iemand had gearresteerd?

.'s Ministers rede uiteengerafeld.
(Van onzen specialen verslaggever).

's-GRA VENHAGE, 24 Juni. - Vier uren heeft de ge-
machtigde van de klagende marechaussees, mr. Jam e s,
gesproken en hij !s n?g sl~chts tot de helft .~an zijn betoog r

gevorderd. Doch In die VIer uren heeft hI] de rede van
minister Goseling, in de Kamer gehouden, volkomen uit-
eengerafeld. In die vier uren is er van's ministers rede-
voering niets overgebleven, dan ongegronde beschuldigin-
gen. In die vier uren heeft mr. James met de stukken kun-
nen aantoonen, dat de minister de Kamer onjuist heeft
ingelicht.

Mr .• James heeft op rustige en waardige wijze gesproken. Welk
een verschil met de rede van den procureur-generaal. Hierin gloeide
de hartstocht van een felien haat tegen de marechaussees. Mr. James
sprak zakelijk en kalm en nagelde met het eene feit na het andere
de rede van den minister vast.

Het meest in het oog springende van zijn betoog was wel de
mededeeling, dat twee substituut-officieren in Oen Bosch en de
reohter-commtssarts alle aanleiding hebhen gevonden om Van der H.
te vervolgen en dit nog viuden. Terwijl de wachtmeester Van Renes
juist om deze vervolging in zijn opsporingsbevoegdheid geschorst is.
Alleen de procureur-generaal is van meening, dat v. d. H. niet ver-
volgd had mogen worden. doch tegenover hem staan de drie andere
rechterlijke ambtenaren.

Hoe kan men nu den wachtmeester deze vervolging als een ernstig
feit aanrekenen?' Het is zeer de vraag of men hier niet van een
justitieel schandaal kan spreken, want iedereen was overtuigd van
de mogelijkheid om v. d. H. te vervolgen, behalve de P.-G. En waarom?
De reden is vanmiddag niet duidelijk geworden.

De rede van den P.-G. is door mr. James op waardige wijze beant-
woord. Deze P.·G. heeft zijn betoog gebaseerd op allerlei eenzijdige
mededeelingen_ Op hct eerste gezicht lijkt het heel wat, maar bij
nadere beschouwing blijft er niets van over. Die nadere beschouwing
had de minister vóór 1 April moeten houden. De heer Goseling heeft
dat niet gedaan. Wij hebben het reeds eerder geschreven: ware hij
een staatsman geweest, dan had hij gezegd: "Er is groote oneentg-
heid tusschen den P.-G. en de leiding der marechaussee, maar ik, als
minister, sta er ver hoven", Nn is hij slechts een werktuig geweest
van den haat van den P.-G. en de gevolgen zijn inderdaad ruïneus.
- De voorstellingen van den E.-G_ kloppen niet. Zij zijn te zeer door-
drongen van de gedachte, dat aUes wat de marechaussee doet, te
kwader trouw gedaan is, dat er van de marechaussee niets deugt.
Deze voorstelling kleurt al de feiten. De P.·G. kan er zichzelf niet
aan Ollttrekken. Mr. James heeft rustig de feiten in hun ware ge-
daante vertoond, en het schitterend vuurwerk van den P.-G. werd nat.

Aan het begin van het pleidooi deed zich een incident
voor. Oe voorzitter zeide, dat, wanneer de heer James den
minister van kwade trouw verdacht, hij dit wel mocht
zeggen, doch dat dan de voorzitter de deuren voor h~t ~u-
bliek zou sluiten. "Zulk een critiek op gezagsdragers IS met
in liet algemeen belang", zei de president.

Merkwaardige en eenzijdige opvatting, want de procu-

Misschien heeft de P.·G. wel die opdracht
aan den substituut gegeven, doch heeft deze

haar niet doorgegeven. Het beste bewijs is
wel, dat kort na 15 November, in opdracht
van Curfs, marechaussees een onderzoek tn-
stelden bij de gasfabriek. En ook (tat de
officier na 15 November zelf de opdracht gaf
de leden der jeugdwerkverschaffing te ar-
resteeren. De officier rept er met geen woord
van, dat hij toch verboden had aan de ma-
rechaussee om gemeentezaken te behande-
len. Daar is eenvoudig niets van waar ge·
weest, van dat verbod.

Voo r zit ter: Mr. James, ik moet u even
interrumpeeren. Wanneer u in den loop van
uw betoog meent den minister kwade trouw
te moeten ten laste leggen. bent u daarin vol-
komen vrij. Ik 'wil uw rechten geenszins be-
korten, doch dan moet ik de zaak met gesloten
deuren behandelen. Ik acht het niet in het al-
gemeen belang dat een gezagsdrager
minister openlijk beschuldigd wordt.

Mr. Jam e s: Dan zal ik daarvan

als de

afzien.
mijnheer de voorzitter. Ik acht een openbare
behandeling van meer beteekenis dan enkele
beschuldigingen achter gesloten deuren. Mag
ik nu tot de zaken zelf overgaan?

Voo r zit ter: Vanzelfsprekend.
M r. Jam es: Allereerst wil ik de kwestie

van de jeugdwerkverschaffing behandelen. 'Men
heeft hier feiten van geringe beteekenis opge-
blazen tot ernstige fouten, die door de mare-
chaussee zouden zijn begaan. De geheele con-
tra-memorie van den minister is trouwens
hoogst eenzijdig en hoogst subjectief gesteld.
De P.-G. of de minister zegt daarin, dat het

reur-generaal heeft vanmorgen urenlang critiek op de ge- _
zagdragenden uitgeoefend, nl. op de officieren van de ma-
rechaussee en dat werd wel toegelaten.

Het pleidooi van mr. James was VOor den substituut-officier van
Justitie in Den Bosch wederom uitermate nadeelig. De substituut
met het slechte herinneringsvermogen moest ook van mr. James
heel wat hooren. Vier nur lang heeft het pleidooi geduurd. de helft
is nog niet uitgesproken, punt voor punt is de contra-memorie van
den minister weer-legd, De marechaussees hebben inderdaad een uit-
muntenden verdediger gevonden.

Oss' gemeentebestuur.
De Gier heeft niet lichtvaardig gehandeld.

Wel het college van B. en W. in Oss, dat
tegelijk met het onderzoek van de mare-
chaussee alle getuigen ging hooren. Het
college van B. en W. ging aan alle getuigen
vragen, wat dezen aan de marechaussee had-
den verteld. Wat denkt men daarvan?

Tal van kleine dingen zijn hier breed uit-
gemeten om de marechaussees in een kwaad
daglicht te, stellen. Zij hebben de moeite ge-
nomen 49 getuigen te hocren en men verwijt
hun nu onnoodige drukte ·te hebben gemaakt.
Als zij slechts enkele getuigen hartden gehoord,
had men gezegd: Jullie zoeken je getuigen uit,
je had ze allen moeten hooren.
Men zegt nu, dat het Departement van So-

ciale Zaken tot de conclusie was gekomen, dat
er niets verkeerds gebeurd was. Een handig-
h~d, mijnheer de voorzitter, meer niet. Sociale
Zaken zei slechts: op grond van de ons ver-
strekte gegevens. is van geen fraude geble-
ken. Dat is iets geheel anders. Het perscom-
muniqué is niet uitgegeven, omdat de P.-G.
en de burgemeester ongerust waren over de
wijze van onderzoek, doch omdat zij het ge·
heele onderzoek ongewenscht vonden. Ook
thans zijn nog Curfs en De Gier niet overtuigd,
dat er geen 'strafbare handelingen zijn ge-
pleegd. Deze overtuiging zal hun steeds bij-
blijven, n'en déplaise alle pogingen om hen
tot andere gedachten te brengen.

Men beschuldigt De Gier er voortdurend van
valsche verklaringen te hebben afgelegd. Hoe
vreemd is het, dat de procureur-generaal 'de
stukken, die hierop betrekking hebben; dan
niet aan den .corpscommandant heeft gestuurd
ter berechting voor den Krijgsraad. Nog vreem-
der is het, dat de minister niets gedaan heeft I
om' hem op staanden voet te ontslaan en goed

dezen eensn machtigen burgemeester.

Wat er op dien eersten April gebeurd is, kan
niet door den beugel, vervolgt mr, James. Van
's morgens tot's avonds heeft de procureur-
generaal met de officieren der marecnaussee
geconfereerd. Nooit werd er eenige klacht
tegen de marechaussee te Oss geuit. En hoe
was nu deze conferentie? De procureur-gene-
raal heeft uren en uren gesproken, heeft den
officier "overduveld", zooals deze het zelf uit-
drukte. Rij heeft hen alleen ontboden om niet
het odium op zich te laden de officieren niet
in een en ander gekend te hebben. Daarvoor
diende deze z.g. conferentie.

Wat de minister zeide.

WAT neeft nu de minister in de Kamer
Over de zaak van de jeugdwerkverschat-

fing medegedeeld? In de eerste plaats. dat on·
danks de mededeeling van den burgemeester
aan de marechaussee, dat er geen strafbaar feit
was gepleegd, men toch is overgegaan tot 't ar-
resteeren van twee opzichters. En indien er
al een strafbaar feit was.. was er van geen
hoogere waarde dan tien gulden sprake ge·
weest en door die arrestatte zijn de gemeente-
lijke gezagsdragers in een kwaad llcht gesteld,

Welnu. aldus mr .. James. gebleken is. dat
n iet medegedeeld is. dat er geen strafbaar
feit is gepleegd; dat de ar-restatie. in' o',v e r·
.t e g met den officier van Jus.titie
is geschied en dat de klagers door deze auto-
rttelt volkomen gedekt waren; dat de men-
schen niet in vrijheid gesteld zijn op grond
van gebleken onschuld. maar' alleen op grond
van het feit. dat men de hoofdsChuldigen niet
kon vervolgen; dat er wel is waar slechts een
ger-ing bedrag is ontvreemd. doch dat dit is
gebeurd ten koste van de Jongere werldoozen,
hetgeen een zeer ernstig feit is; en ten slotte
dat in geen opzicht door de marechaussees de
gemeentelijke gezagsdragers (de burgemeester
Is hier bedoeld) in een kwaad daglicht zijn
gesteld.

'Indien zij in een kwaad daglicht
gesteld zijn, dan komt dat doordat

de burgemeester op arre mogeUJKe
wijzen het onderzoek der mareehaus-
sees belemmerd heeft. Want waar-
om wilde de substituut-officier van
Justitie dat de leiders onmiddelliik
gearresteerd werden? Hi] zeide let-
terlijk tot de marechaussees: "Om-
dat die tegenwerking van den bur-
gemeester nu maar eens uit moet
zijn"_ Men ziet, aldus mr. James, dat
de minister op dit punt de Kamer
verkeerd heeft ingelicht.

Zaak-Van der H.
Ik kom nu. aldus mr. James, aan de zaak

v. d. H. De officier heeft gezegd, toen de
marechaussees met deze zaak bij hem kwamen:
"Deze v. d. H. is een dusdanige bedenkelijke
persoonlijkheid. dat als ik voor groote be-
dragen geen bewijzen tegen hem krUg. ik hem
voor allerlei kleine bedragen zal vervolgen'l
want deze v. d. H. is een schande voor het
makelaarsberoep".
De wachtmeester Van Renes nu wordt door

den minister van elf punten beschuldigd, die
alle met name genoemd zijn. Bij nauwkeurig
onderzoek blijft er van deze elf punten totaal
niets over en zijn de meeste wat men noemt
spijkers zoeken op laag water.

Welk een vertoon van juridische scherpzin-
nigheid. om niet te zeggen van spitsvondigheid,
heeft men aanzewend om het proces-verhaal
van een eenvoudigen wachtmeester te I\jf te
gaan. Indien all processen-verbaal zoo op de
korrel werden beschouwd, zouden slechts kan-
tonrechters door het examen van dezen pro-
cureur-generaal komen. Een procureur-gene·
raal, die bij voorbaat alle medewerking van
den divisie-commandant van de marechaussee
uitsluit, omdat diens voorganger bij hem in
een slecht blaadje stond. Er kwam een nieuwe
divisie-commandant Wat had toen meer in de
rede gelegen, dan dat de procureur-generaal
had gezegd: "Laten wij alle ruzies met uw voor-
ganger vergeten en opnieuw beginnen". Nee~,
dat heeft hij niet gezegd. HU heeft gezegd, Ik
heb uw voorganger niet vertrouwd, ik ver-
trouw u ook niet, hoewel ik u niet ken. Dat
is de mentaliteit van den P.-G.

Men zócht de marechaussee en in het geval
van den wachtmeester Van Relies zocht men
een stok om 'den hond te slaan, wat nooit moei-
lijk is. Formeel was de wachtmeester gerech-
tigd tot de huiszoeking. Formeel was hij ook
gerechtigd tot de arrestatie.

Hij had alles met den officier van Justitie
besproken, in een gesprek van een halfuur.
De officier had nog gezegd: "Neem den heelen
boel maar in beslag." Van Renes zeide daarop:
"Dat is een heele karwei. want dan zal ik de
admmiatrauc op een vrachtauto moeten ver-
voeren." De officier zei toen: "Dat komt er
niet op aan. als het maar 'gebeurt."

(Zie verder pag. 2 eerste kolorn.)
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--Oss
De deuren
gesloten.

Het Ambtenarengerecht be-
handelt de zaak tegen de

geestelijken.

Mro James pleit.
(Van onzen specialen verslaggever).
's-GRAVENHAGE, 25 Juni. - De

voorzitter van het ambtenarenge-
recht heeft vanmorgen om tien uur
medegedeeld, dat het gerecht beslo-
ten heeft de pleidooien van mr, James
en mr. Meyes tot nader order met
gesloten deuren te behandelen. De
reden van dit besluit is, aldus ver-
nemen wij, gelegen in het feit, dat
men het onderdeel van de Ossche
zaak, dat op de geestelijkheid betrek-
king heeft, niet voor een openbare
behandeling geschikt acht.
Het besluit verwekte nogal op-

schudding.
Men was in de zaal aanwezig - alle beken-

de gezichten waren er. Het gerecht bleef vrij
lang uit. De beide pleiters werden te ongeveer
tien uur in de raadkamer 'binnengeroepen. Zij
bleven daar enkele minuten. Toep. zij weer in
de zaal kwamen, verscheen even na hen het
gerecht en de voorzitter deelde het "besluit
mede. Op een vraag van de journalist-en, hoe-
lang de gesloten zitting kon duren, zeide de

\
voorzitter: "daar kan ik niets van zeggen. Dat
hangt van de heeren pleiters af".
, Zooals wij hedenmorgen uitvoerig mededeel-
den, was mr. Jam e s met zijn pleidooi tot aan
de kwestie van de geestelijken gekomen. Hij
had tot dusverre aangetoond, dat de minister
de Kamer, voornamelijk in de ·zaak van v. d.
H. volkomen verkeerd heeft ingelicht en dat de
rede van den Procureur-Generaal op dit punt
ook zeer zwak stond, met name had hij aange-
toond, dat de officier van Justitie van alies
wist.

Hetzelfde wilde hij zeggen in de zaak van
de geestelijke heeren. Het gerecht achtte het
echter niet in het algemeen celang-;"ifat dit
in het openbaar geschiedde; Zoo is er d..-
voor enkele uren stilte gevallen over .'Je
behandeling van de zaak-Oss.
Voor de gesloten deuren van de zittingszaal

staan gem~entelijke politie-agenten op post.
Achter de gesloten deuren heeft mr. James on-:
geveer twee uur aan één stuk gesproken en
de contra-memorie van den minister be-
handeld.



ZAAK-OSS MET GESLOTEN
DEUREN

Vermoedeliik later weer
openbaar.

Fledenochtend heeft het ambtenaren-
gerecht te 's-Gravenhage de behande-
ling van de zaak Oss voortgezet. Na
de opening van de zitting deelde de
voorzitter mede, dat het gerecht be-
sloten heeft tot nader aankondiging ûe
zaak met gesloten deuren te behandelen.

Naar wij vernemen is de bedoeling
dat mr. James in deze besloten zitting
zijn pleidooi betreffende de zaken van
de beide geestelijken zal houden, waar-
op mr, Meyer dan zal antwoorden.
Daarna zal mr, James in openbare
zitting zijn pleidooi over de dan nog
resteerende zaken voortzetten.



BINNENLAND

VERDEDIGER MARECHAUSSEE
UIT OSS AAN HET WOORD

juridische .spitsvondigheden is men een
te lijf' gegaan. - Op het feit, dat een

wachtmeester een kluis niet kan openen, mag men niet
zijn onbekwaamheid gronden. - Terechtwijzingen op.

onnoodig kwetsende wijze toegediend.

Met tal van
wachtmeester

"Moet een verkeerd politieman dan maar zijn
praktijken te Maastricht voortzetten?"

MR. PLEIDOOI moestJAMES'
Heden zijn nog verscheidene

gevallen te behandelen.

HOEVEEL DAGEN NOG?
Gisternamidqag is voor het ambtenarenge-

recht te 's-Gravenhage voortgezet de behan-
deling van de klacht van de maréchaussée,
vroeger te Oss.

Op een vraag van mr. James verklaart d~
officier van Justitie, mr. v. d. B • g, dat bIJ
hem op 28 Maart is ingekomen een proces-
'Verbaal van mogelijke oplichting van een ver-
zekering-maatschappij door v. d. Hoven. Dit
is met andere bescheiden toegezonden aan den
procureur-generaal. Naar spr.'s meening was
dit materie voor een nieuw proces-verbaal.

De heer Spe y art van Woe r den
zegt, dat er een desbetreffend dossier was ge-
vonden bij de inbeslagneming der administra-
tie. Het betrof geen verduistering. De betrok-
kene heeft het bedrag der schaderegeling
ontvangen. De man is gehoord door den
wachtmeester Van Rennes en verklaarde zich
accoord.

Het pleidooi.
Vervolgens is mr. James, de raads-

man van de klagers, zijn pleidooi be.
gennon.

Mr. James begon met te herinneren aan 'wat
mr. Marchant heeft geschreven in "Ons
Noorden" bij de arrestatie van M. van Zwa-
nenberg, als ware de marechaussee de redo'
deride engel. Een maand later echter schenen
deze veranderd in strevers naar "terreur en
domheidsmacht". Het was als ontstond er een
orgie in de pers, En aan de, marechaussee
werd verweten, de ruchtbaarheid te be-
vorderen.' .

Spr. verzekert, dat klagers elk onzuiver
motief van zich werpen en met pOlitieke be-.
doelingen niets te maken willen hebben. Ze
wilden eerherstel ter wille ook van hun
wapen.

Klagers voelen den overplaataingsmaat-
regel als een bijzonder zware grtér. Spr. wijst
op de rechtswaarborgen. ook voor de klagers
geldend. . . .
. Is een bevoegdheid, waarvan .men geen
gebruik mag maken, practisch nog weI.een
bevoegdheid? Toch is de officier van justitie
bevoegd, aan zijn onderhoorige opsporings-
ambtenaren aanwijzingen te geven. Nu zegt
de minister: "Ik heb als hoogste ambtenaar
van het 0. M. de marechaussee te Oss. de
opsporingsbevoegdheid w è lontnomen, en dat
de officier dit evengoed had kunnen doen."
Dit is echter heel wat anders ; daar is groet
verschil tusschen, Nu konden de marechaussee
lie orde helpen handhaven, maar bij ontdek-
king van' een strafbaar feit konden ze niet
ingrijpen. Een groot onderscheid is er dus, f

Strafvordering geschiedt alleen op de wijze,
bij de wet voorzien (art. 1 Wetb. van Strafv.).
Dan is de minister niet bevoegd, de marechaus-
see de opsporingsbevoegdheid te ontnemen.
Spr. wijst op de verhouding tot het dep. van
Defensie, dat de aanstelüng, het ontslag, de
schorsing verricht. .

Nu zijn de hulpofficieren van justitie onder-
geschikt aan het O.M. Deze lijn gaat naar den
procureur-generaal.

Dan is er de minister van Justitie, die op
twee wegen jegens de marechaussée gezag
oefent krachtens het rijkspqlitiebesluit. Aan
(lit besluit zijn heel wat bevoegdheden inzake
-de opsporingsbevoegdheid te ontleenen.

De de minister kon aan dit Konink-
lijk besluit niet ontleenen de bevoegd-
heid, bij de wet toegekende rechte?
tijdelijk te ontnemen. Dan had krach-
tens art. 13 Militaire Ambtenaren-
reglement de minister van Defensie de
betrokken ambtenaren. moeten schor-
sen. De minister van Justitie heeft de
wet onder den voet geloopen
haast, öf met opzet Defensie
tijdig in willen kennen.

Het Mil. Ambtenarenreglement waarborgt
de rechtspositie dezer militairen. De partieele
schorsing door den minister van Justitie was
onjuist. Spr. beroept zich op een advies van
prof. J. A. van Bemmelen te Leiden. Spr. leest
dit zeer uitvoerige rapport voor. Daaruit blijkt
o.m. dat alleen de wetgevende macht een op-
sportngsbevoegdhetd kan . elimineeren, door
de wet toegekend. Het ware bijv. anders ge-
makkelijk, ambtenaren een opsporingsbevoegd-
heid te ontnemen als ze steeds weer wijzen
op feiten, die boven hen gestelden onaange-
naam zijn.

De marechaussee is een politie-instituut,
dat vooral voor de justitie moet waken in
moeilijke en onrustige tijden.

in zijn
er niet

Dit is nu een belangrijke factor voor
de marechaussee. En zoolang de wet
zegt, dat iemand opsporingsambtenaar
is, kan de minister dat niet illusoir ma-
ken. Wel kan hij de wijze van toepas-
stng van het recht regelen, en .aan de
opsporingsambtenaren bevelen geven
over de uitoefening van. die taak. Trou-
wens, anders ware heel de strafvorde-
ringswetgeving een doode letter.

De marechaussee is volgens art." Rijks-
politie-reglement onder de· rijkspolitie te
rangschikken. Bovendien, zonder opsporings-
bevoegdheid zijn surveillance en preventie
ondenkbaar.

Minister inconsequent. '-
De minister is dus ook inconsequent te werk

gegaan. De marechaussees moesten politie-
dienst doen zonder opsporingsbevoegdheid, het
onmisbaar complement van hun taak. Ze
waren hoogstens nog ambtenaren, met eenig
toezicht belast. . \

Noch de minister,' noch de procureur-gene-
Taal had de bevoegdheid, de opsporingsbe-
;voegdheid stop te zetten. Bovendien hadden.__ .......~

door wien en hoe de opsporing
schieden.

Het- bevel, door den minister aan de
brigade Oss gegeven om van de opspo-
ringsbevoegdheid gee n gebruik te
maken en in komende gevallen door te
geven aan de gemeentepolitie, is in
strijd met het Wetboek van Strafver-
dering, inzonderheid art. 141.

Aldus de conclusie van prof. Van Bemmelen
De pleiter, 'zich bij het rapport van prof.

Van Bernmelen aansluitend, zegt, dat het rno-
tief van den minister is geweest de zijns in-
ziens verkeerde toepassing der opsporlngs-
bevoegdheid door de marechaussee te Oss.

Dan . had niet tijdelijk, maar voor goed de
opsporingsbevoegdheid moeten zijn ontnomen.

"Onbekwaamheid" is niet het
motief van den minister geweest.
Uit Oss moesten de betrokkenen
weg, die daar tevoren zulk vrucht.
baar' werk hadden verricht. Er
m: (> c h t niets meer worden onto
dekt.

Waarom heeft men de divisie- en
districtscommandanten niet gewe-
zen op de onjuistheden in het op-
treden hunner ondergeschikten?

Men heeft het er op aangelegd,
de brigade uit Oss te verwijderen.

De v 0:0 r zit ter verzoekt den pleiter, zich
te matigen en de autoriteiten niet van kwade
trouw te beschuldigen.
Mr. Jam e s betoogt, dat de minister zich

schuldig heeft gemaakt aan detournement de
pouvoir.

Spr. keurt het af, dat een vroegere maat.
regel, nl. dat de' marechaussee te Oss zich
niet met gemeentelijke zaken had te bemoeien,
niet ter kennis werd gebracht aan den' dis-
trictscommandant. Dat klagers zich door de
genomen maatregelen gekrenkt gevoelen, zal
nu wel ieder duidelijk zijn.

De voorzitter zegt, dat als pleiter
~n minister of andere autoriteiten van
kwade trouw meent te moeten beschul-
digen, spr. den pleiter niet in zijn
rechten zal bekorten, doch de zitting
dan met gesloten deuren zal doen
voortgaan in het belang van de open.
bare orde.

Mr. Jam e s bespreekt alsnu het geval der
werkverschaffing. Als een vertrouwensman
daar ook maar voor een paar gulden gefrau-
•deerd had, zou hij streng gestraft moeten
worden. Spr. betoogt dat a I s zij ten deze
niet geheel. juist zijn opgetreden, de mare-
chaussees toch door de houding der justitie
daartoe werden gebracht.
Spr. keurt het af, dat naast het onderzoek

door de marechaussee zoovele personen boven-
dien in de zaak-werkverschaffing ten stadhuize
door burgemeester en wethouder zijn gehoord. I
Dat heeft natuurlijk veel gerucht veroorzaakt.
Des te meer reden voor een opsporingsambte-
naar om zoo grondig mogelijk te werk te
gaan. De hoofdopzichter der werkverschaf-

I fing heeft gerapporteerd dat uit de haar ver-
strekte gegevens geen fraude is gebleken en

/

Men bedenke hiel'bij, dat er een slechte. ver-
hooding was tusschen den procureur-generaal
en de marechaussees en hun officieren.

Die wachtmeester had geen examen af te
leggen in strafrecht en strafvordering.
En als men boeken in beslag neemt, kijkt

men niet in één kamer, Dat wordt nog geen
huiszoeking. Inbeslagneming was na de arres-
tatie noodig om verandering in de boeken te
voorkomen - dit ook buiten medeweten van
den officier. Doch, zoowel de arrestatle en de
in beslagneming zijn met den officier bespro-
ken en door dezen goedgekeurd. Beide zijn
bevolen door den officier op 19 Maart. De De zitting wordt te 6.40 uur geschorst op-
wachtmeester heeft er tevoren op gewezen, dat .het ambtenarengerecht. i~ raadkamer kan
dat het inbeslagnemen een omvangrijke maat- beslissen over de verdere zttttngen,
regel was en dat daarvoor een wagen noodig Na heropening te 6.45 uur wordt medege-
zou zijn. Mag een hulpofficier ztch ook niet , deeld dat de zitting verdaagd wordt tot heden-
weer beroepen op een opdracht van den offi- ochtend tien uur.
der, doch wachten op een schriftelijke op- '
dracht, ten einde zioh aan tie gevolgen van
een zwak geheugen bij zijn meerdere te ont-
trekken? Het pijmijkst voor De Gier b.v. bij
zijn langdurig onderhoud met den procureur-
generaal is geweest het gevoel, dat de officier
hem "in zijn hemd .liet staan". De minister
daarentegen heeft In de Tweede Kamer ge-
zegd, dat de marechaussée soms valsene ver-
klaringen aflegde en zoo dikwijls optrad bui-
ten den officier om. '
Aan wachtmeester v. Rennes is onbesuisd

optreden en autoritair gedrag ter provinciale
griffie verweten. Wat moet hij echter doen,
als de officier hem stuurt en hij krijgt te ,
hooren, dat men daar - ter griffie - met
den officier niets te maken heeft?

ge-

Wat d9 zaak van den bankier Van den Ho-
ven aangaat, zijn er wachtmeester Van Ren-
nes verschilJIende fouten verweten.

Met tal van juridische spitsvondighe-
den is men het eenvoudige verbaal van
den wachtmeester te lijf gegaan.

dat die fraude - ware ze gepleegd - buiten-
gewoon moeilijk zou zijn te bewijzen .
. -Het gaat niet aan, hieruit af te leiden dat
aan de hoofdinspectie was gebleken, dat er
geen fraude was gepleegd. '

Het is een nooit geziene figUl,lr: de mare-
chaussee hoort getuigen, en B. en W. doen
dat nog eens dunnetjes over. Inmiddels heb-
ben verschillenden der jongens zich bij de
marechaussee beklaagd over de wijze, waarop
zij door B. en W. werden verhoord. Spr. hecht
meer waarde aan de verklaringen der mare-
chaussee dan aan hun broodheer. Curfs en
Bè Gier gelooven trouwens thans nog, dat er
bij de werkverschaffing strafbare feiten zijn
begaan.

Spr. vraagt zich af: "Als De Gier
een verkeerd politieman is, moet hij te
Maastricht dan maar zijn praetijken
voortzetten? Spr. is van oordeel dat
. De Gier noch Curfs verkeerd hebben
geoordeeld,

De secretaris van de hoofdredactie van het
"Algemeen Handelsblad" heeft een hrief ge-
schreven, waaruit blijkt dat de correspondent
te Nijmegen de marechaussée als de bron
zijner inlichtingen heeft opgegeven. Het is
de vraag echter, of die correspondent waar-
heid heeft gesproken en of dit geen handig-
heidje is.

De correspondent heeft gee n .inlichtingen
van de maréchaussee gekregen. Men heeft
niet het recht, de overtuiging uit te spreken
en vol te houden, dat van de zijde der maré-
chaussee inlichtingen zijn gegeven nadat dit
categorisch is ontkend. De procureur-generaal
kan niet volhouden dat de mededeelingen in
de pers van de marechaussee afkomstig zijn.

Men moet het geven van ruchtbaarheid niet
volhouden op een trouwens herroepen verkla-
ring van een correspondent van het ... Han-
delsblad", later in de contra-memorie weer
opgerakeld.

De minister heeft beweerd" dat de brigade
op hol is' geslagea. Men krij,gt zoodoende een
suggestieve wijze van voordragen der zake~.
Bovendien zijn de betrokken marechaussees In
Den Bosch door den procureur-generaal in
het onderhoud met hem "overduveld".

Spr. verklaart vervolgens, dat de substi-
tuut-officier de leiders der werkverschaffing
in arrest heeft laten stellen in verband met
de voortdurende tegenwerking van de ge-
meentepolitie.

De zaak Van den Hoven.

tezamenAl deze kleinigheden zijn
voor de marechaussee van veel belang.
Zoo b.v. zegt het feit, dat een wacht-
meester een kluis niet kan openen, niets
en mag men daarop niet zijn onbe-
.kwaamheid gronden.

Maar dat staat dan toch maar in de stuk-
ken. Bovendien moet de officier de feiten in
de dagvaarding qualificeeren; als een wacht-
meester gewaagd van verduistering of valsch-
heid in geschrifte, bewijst dit niets t.a.v, on-
bekwaamheid van dien ambtenaar; toch is die
hem verweten. Aan Van Rennes is verweten, I
niet darlelijk te hebben gezien, dat sommige
feiten verjaard waren; doch dit is dan ook
eerst bij het opmaken van de dagvaarding ge-
bleken. Den wachtmeester is ongeschiktheid
verweten, omdat hij "expeditie" heeft geschre-
ven in plaats van ;,expertise", doch wat doet
dit er toe? En bovendien kan het een vergis-
sing zijn geweest. Er zijn trouwens in derge-
lijke aàngelegenheden vragen, waarop een
candidaat in de rechten zou sneuvelen.

De burgemeester heeft beweerd, dat
Van den Hoven overrompeld is gewor-
den, "als ware 't in 't hart van New
York". Doch in de villawijk was dit
geenszins het geval, zooals reeds dui-
delijk is geworden. Bij de inbeslagne-
rnhing alleen was er eenig publiek. Men
ziet dus, welke waarde zulke verklarin-
gen hebben.

Spr. critiseert het hooren van een verdach-
ten marechaussee door een rijksrechercheur.
Spr. keurt het invoeren der recherche in de
politie af. Dit is door den minister ook in de
Tweede Kamer afgekeurd.

Het is onzin, wat wachtmeester Van Rennes I
is vcrweten t.a.v. het waterschap Oost-Bra-
brant. Toen deze gewaagde van inbeslagnè-
ming van het archief, wist hij niet dat dit
dateerde van 1623. Men mag niet op grond
hiervan hem onbekwaamheid verwijten. En
als men dim zoo sterk staat, ga men geen
spijkers zoeken op laag water. Bovendien had
de wachtmeester het oog niet op de admi-
nistratie van het waterschap doch van v. d.
Hoven zelven.
Van den Hoven had goede relaties' in Oss

en daardoor in den lande; maar als de rechts-
gang normaal ware geweest, zou het te be-
twijfelen zijn geweest of hij in vrijheid zou
zijn gesteld. Zelfs is er over gedacht, hem op
grond van nieuwe feiten op nieuw te arres-
teeren.

Spr. kan het volkomen begrijpen als de
wachtmeester De Gier na uren 'praten, na be-
dreigingen, aan het eind van het onderhoud
met den procureur-generaal niet kon inzien,
ongelijk te hebben. De terechtswijzingen zijn
in elk geval op onnoodig beleedigende en
kwetsende wijze toegediend.

Pleiter betoogt dat het chronologisch on-
mogelijk is geweest, dat de maréchaussée
te voren ruchtbaarheid heeft gegeven aan de
op handen zijnde arrestatie van 'den bankier.
Dat dit wordt gezegd en volgehouden, is
alleen mogelijk in het brein van wie vol voor-
oordeelen zi:\n tegen de Ossche brigade.

De Voo r zit ter vraagt hoeveel dagen
pleiter nog noodig zal hebben.

Mr. Jam e s heeft nog verscheidene ge-
vallen te behandelen.
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Verdere verklaringen van
Procureu r-gen eraal.

Burgemeester Ploegmakers

AANVULLENDE MEDEDEELINGEN VAN
ANDERE GETUIGEN.

PLEIDOOIEN AANGEVANGEN.
DEN HAAG, 24 Juni. Hedenochtend om'0 uur heeft het amlbtenarengerecht de

behandeling voortgezet van de klachten
van de onderofficieren van de vroegere
brigade-Oss.
De procureur-generaal bij het Bossche

gerechtshof baron Speyart van Woerden,
zet zijn gisteren afgebroken uiteenzetting
voort. Hij merkt op, dat bij het verhoor,
dat hij spr. met den officier heeft af-
genomen aan wachtmeester De Gier,
laatstgenoemde zich op het standpunt
heeft gesteld, dat, wanneer het betreft
gedragingen van geestelijken, OOk al
vallen die gedragingen niet onder de
strafwet, het dan toch tot de taak der
marechaussée behoort, daarnaar een
onderzoek in te stellen.

De P.-G. heeft over de wijze,
waarop de marechaussee in
deze zaken is opgetreden, zijn
ernstige afkeuring uitgespro-
ken en hij heeft naar aanlei-
ding van het rapport zijn ver-
bazing geuit, dat de meening
van De Gier ten aanzien van
de taak der marechaussee ten
deze werd gedeeld door den in-
specteur van het Wapen.

Spr. heeft in de conferentie de hee-
ren er niet van kunnen overtuigen dat
~?or een onderzoek, ook tegen geeste-
IlJken. alleen strafbare feiten een rol
kunnen spelen en zij zijn op het stand-
punt blijven staan, dat zij - om het
zoo uit te drukken - de geestelijken
meenen te mogen beschouwen als het
beerlijk jachtrecht van het Wapen der
Marechaussee.
Vervolgens onderwerpt spr. den gang

van zaken in de actie tegen de pastoors
aan een critische beschouwing en hij
merkt op, ~at wachtmeester De Gier op
de hoogte IS geweest van het feit dat
hier mede sprake was van een pOging
tot chantage in verband met een thans
in Den Haag wonende dame.
Spr. wijst er op dat de wachtmeesters

die deze dame in Den Haag hebben be~
zocht, het aan haar hebben voorgesteld
alsof de pastoor zou hebben verklaard'
dat hij vroeger een verhouding met haa~
heeft gehad, ten einde aldus een ver-
klaring van deze vrouw te kunnen krij-
gen.

Zeer verontwaardigd heeft deze dame
onmiddellijk daarna een brief aan den
pastoor geschrevën, waaruit blijkt, dat
de pastoor toch zeer goed weet, dat hij
nimmer een verhouding met haar heeft
gehad.
Voorts moet worden geconstateerd,

dat wachtmeester De Gier verklaard
heeft, geen prijs te stellen op een ver-
klaring van den echtgenoot van genoem-
de, dat deze voor haar huwelijk nimmer
een verhouding heeft gehad. Toch ging
men met het onderzoek voort en in arren
moede wendde de pastoor zich tot den
burgemeester met het verzoek hem tegen
een dergelijk onderzoek te beschermen.
Neen, heeft toen de burgemeester ge-
zegd, tegen die mensch en kan ik u niet
beschermen, gaat U liever naar den bis-
schop.

Spr. herinnert voorts aan de
ontvangen klachten over het
optreden van de marechaussée
bij hun verhoor van tal van kin-
deren en misdienaars, welke ver-
hooren groote opschudding heb-
ben teweeg gebracht en ten
aanzien waarvan volkomen dui-
delijk is gebleken dat er geen
enkele reden voor 'aanwezig was.

De zaken tegen B. en De W.
Vervolgens gaat de P. G. de zaak van

den winkelier B. na en constateert, dat
de substituut-officier van. justitie na
kennismaking van de stukken als zijn
oordeel heeft te kennen gegeven, dat
het niet aangaat, dat de marechaussee
in zaken als deze optreedt als een boe-
man, ten einde op deze wijze iemand te
dwingen zijn betalingsverplichtingen na
te komen.
En nu wil men het hier voorstellen,

zooals gister gebleken is, dat deze zaak
door de marechaussee op zoo tactvolle
wijze is behandeld. De feiten, aldus spr.
bewijzen het tegendeel.
Wat de zaak-De W. betreft, geeft hij

ren heel relaas van allerlei mishandelin-
gen welke deze, volgens zijn verklaring,
in de kazerne heeft ondervonden, ter-
wijl daarnaast vijf getuigen hebben ver-
klaard. dat hij verwondingen had, welke
VOOrzijn gang naar de kazerne niet aan-
wezig waren.

Bet werk van de tnaréchaussée.
Mr. Meyes: Kan de procureur-gene-

haal verklaren, hoe het mogelijk is, dat
menschen, die in een vorige periode zeer
goed opsporingswerk hebben verricht,
thans in hun gedragingen zoo ernstig
zijn te kort geschoten?
De president prijst eveneens het werk,

o.a. van De Gier in verschillende zaken
en stelt dezelfde vraag.
De procureur-generaal merkt op dat er

steeds is gewerkt met groote voortva-
rendheid en dat er ook goede resultaten
zijn bereikt. Bij aandachtige bestudee-
ring kan men echter niet spreken van
"fijn recherchewerk' en bij het uitreiken
van onderscheidingen of bij beoordes-
ling van het werk der marechaussee heeft
spr. dan ook nooit als adjectief "bijzon-
der bekwaam" gebruikt.

Ook kan men niet spreken van
"deskundig" optreden, en de
successen zijn dan ook meer een
gevolg van hun ijver, voort-
varendheid en doortastendheid.
Bepaalde moeilijkheden zijn er
echter niet geweest. (Beroering
in de zaal).
Toen de brigade naar aanlei-

ding daarvan werd onderschei-
den, is zij op hol geslagen en
heeft zij alle nuchter inzicht
verloren.

Zij ging op onoordeelkundige wijze
allerlei zaken entameeren, daarbij aan-
gezet door de matelooze verheerlijking,
ook in de pers. En zulks _geschiedde met
volkomen verwaarloozing van de ~e-
meente-politie, die steeds zeer goed
werk heeft verricht en met meer tact
en doorzicht optrad.
Zoo moest dan eindelijk komen een

noodlottige ontknooping en dat .deze
gekomen is, vindt spr. jammer (gelach).
Aan de "terreur en domheidsmacht"

moest echter een einde komen en daar-
toe heett spr. den minister van justitie
geadviseerd.
De president vraagt den procureur-

.generaal, of er ook nog sprake is ge-
weest van straf.
De procureur-generaal: Dat is een

aangelegenheid, waarover de minister
van justitie niet heeft te beslissen. .

De verhoudin·g tusschen den
P. G. en de autoriteiten der
maréchaussée.

.Voortgaande komt spr. op de verhou-
dmg tusschen hem en de autoriteiten
der marechaussee, ten aanzien waarvan
een zekere animositeit wordt voorgesteld.
Spr. gaat den gang van zaken in zijn

ress.ort na en deelt mede, dat hij ver-
schlllende malen den divisie-comman-
dant heeft ontboden en hij kan er wel
bij zeggen, dat er telkens harde woor-
den ziJn gevallen over het optreden der
marécha ussée.
In een rapport van begin 1937 heeft

spr. den minister reeds laten weten dat
hij met deze menschen niet kon werken.
Talrijke fouten en tekortkomingen

konden worden geconstateerd, doch de
divisie-commandant trad daartegen niet
op en praatte de dingen tegen alle fei-
ten in goed.
Alle medewerking werd spr. onthouden,

terwijl met voorbijgaan van zijn gezag
als fungeerend directeur van politie
allerlei maatregelen werden genomen
die niet zijn instemming hadden. '
Voorts doet spr. nog mededeeling van

een geval, waarin een wachtmeester
zelfmoord pleegde, omdat hij verduiste-
ring had gepleegd. De toenmalige
divisie-commandant heeft toen in een
brief zijn verwondering er over uitge-
sproken, dat de man die bijna pen-
sioengerechtigd was, daartoe gekomen
was. "Wall-rom heeft hij mij niet, aldus
dat schrijven, om hulp gevraagd, dan
zou er wel een oplossing kunnen zijn
gevonden door vervroegd pensioen".
Dat is, aldus de procureur-genraal,

een voorbeeld, hoe men een strafbaar
feit van verduistering opvat.

Getuige Boellaard: Mag ik
naar aanleiding daarvan eenige
opmerkingen maken?
President: Het lijkt me niet

gewenscht om hier over derge-
lijke kwesties een debat toe te
laten. Is U het met het mede-
gedeelde niet eens?
GetuIge Boellaard: Volkomen

oneens.
President: Dan zullen we daar-

van aanteekening doen.
.Mr. Scholten: Heeft het personeel van

de brigade-Oss niet den indruk kunnen
krijgen, dat zij "carte-blanche" van den
officier had bij het opsporingsonder-
zoek?
De procureur-generaal ontkent dit: de

maréchaussée wist, dat zij geregeld con-:
tact met den officier moest houden.
Mr. Meyes: Heeft U het onderzoek in

de zaak van de twee geestelij ken stop-
gezet?
De procureur-generaal: Ik heb geen

last gegeven om het onderzoek te stop-
pen; alleen heb ik een rapport wlllen
hebben en toen ik na ontvangst daar-
van mijn oordeelover de wijze van
het onderzoek heb kenbaar gemaakt. is
het onderzoek niet verder voortgezet.
President tot getuige Van den Burg:

Wat zou U gedaan hebben, wanneer U

den

gehoord.

geweten had dat reeds in 1931 een zaak
tegen een der pastoors was geseponeerd?
Mr. van den Burg: Dan zou ik daar-

over met wachtm~ester De Gier gespro-
ken l;ebben. Ik WIStvan die zaak ech-
ter met af.
Op een vraag van 1lU'. Meyes zegt de

procu~eur-generaal nog, dat op de con-
f~ren~le op het departement van justi-
tIe met gesproken is over de noodige
gelden VOOroverplaatsing. en voorts, dat
met 15 gezegd. dat de regeling daarvoor
reeds in orde was.

Majoor Van Everdingen: Bij
die conferentie heeft de minister
wèl gezegd, d~t de machtiging
voor overplaa tsmg er reeds was
en dat de reisgelden later wel in
orde zouden worden gemaakt.
Kolonel Van Selm: Ik onder-

schrij f dit volkolllen.
Burgemeester Ploegmakers
gehoord.

Daarna wordt als getuige gehoord de
heer Ploegmagers. burgemeester van Oss.

Deze verklaart niet aan den
procureur-generaal gevraagd te ,
hebben om verschillende onder-
zoeken welke in zijn gemeente
plaats hadden, te stoppen, doch
wel om een eind te maken aan
het gezagondermijnend optreden
van de maréchaUSsée. -

Op een vraag van den president over
de kwestie der werkverschaffing· zegt
getuige, dat door hem niet over "kooksel"
is gesproken, maar dat getulge heeft. op-
gemerkt, dat velen der mensch en eigen
tuinen hebben. GetUige meent zich te
herinneren, dat wachtmeester De Gier
toen gezegd heeft: Dat kan tot hun ont-
lasting strekken.
Voorts verklaart getUige met den op-

zichter Van Bergen te hebben gesproken
over de beweerde onregelmatigheden bij
de werkverschaffing. Getuige vertrouwt
Van Bergen volkomen en deze heeft hem
gezegd, dat er niets gebeurd, was. Toen
heeft getuige hem gevra.,agd, maar met
verder over deze zaak te spr~ken, om de
gemeente niet meer itt .ops'pl'aa:k t~
brengen, maar gezegd: "mondJe dicht
heeft getuige niet. .
Wat de zaak Van der H. betreft, IS er

bIj de inbeslagneming groote belangstel-
ling geweest: - .
in de zaak van de werkverschaffmg

heeft getuige gemeend, dat het. ge-
meentebestuur zelf een onde~oek m~est
instellen, hetgeen dan ook IS geschied.
Op een vraag van mr. Me:yes ant-

woordt getuige dat hem door ingezete-
nen der gemèente .is gevraagd een
protestvergadering bijeen te roepen
tegen het optreden der marechaussee.
Dit verzoek is o.m. gedaan door eenige
raadsleden.
Getuige heeft zich echter tegen een

protest-vergadering. verzet. .
Op een andere Vraag zegt getuige, dat

hij steeds heeft getra.c~t de verhoudmg
tusschen geme-entepolltle en marechaus-
sée te verbeteren.
Voorts verklaart getUige nog, dat een

eer pastoors zich bij hem heeft beklaagd
over het onderzoek van de mare-
chaussée. Getuige heeft den pastoor
echter niet kunnen helpen, omdat hij
de feiten niet kende. Ik heb, aldus
getuige, den pastoor medegedeeld,· dat
hij zich tot zijn e;~en overheid moest
wenden, wanneer hIJ meende onbehoor-
lijk te zijn behandeld.
Ten slotte zegt getUige naar aanlei-

ding van een mededeeling, als zou hij
bij den officier zijn ontboden, die
daarbij tot hem gezegd zou hebben, dat
getuige een slecht hulp-officier van
justitie was, dat een dergelijk onder-
houd niet heeft plaats gehad en dat de
officier dat nooit heeft gezegd.

Nadere mededeeltngen van
majoor Van Everdingen.

Getuige van Everdingen verklaart nog,
dat hij persoonlijk van den minister van
defensie opdracht heeft gekregen een
onderzoek in te stellen naar de -'be-
weerde mishandeling van den' arbeider
de W. -
Getuige heert de W: gehoord en deze

hield de mishandeling vol, doch zeide,
daarvan geen aangifte te hebben -willen
doen wanneer de gemeentélijke politie-
agent Veldkamp niet bij hem gekomen
was. Voorts heeft de "mishandelde" na
de mishandeling 10 kilometer per fiets
afgelegd. .
.Getuige heeft alle leden der brigade

er bij gehaald en De W. verklaarde toen,
dat Van Ree hem had binnengelaten,
hoewel dat in werkelijkheid Van den
Berg is geweest. .
Voorts heeft Van der H., die den be-

wusten nacht in een andere cel zat, ver-
klaard .dat hij dien nacht wel allerlei
gerommel met grendels en sloten heeft
gehoord, doch geen gesprek of geroep.
Getuige heeft zelf een proef genomen en
kunnen constateeren dat men in de cel
van Van der H. elk gesprek kan hoeren,
zoodat hij dan zeer zeker ook wel de
mishandeling moet hebben gehoord.

Vérdere mededeetingen der
wachtmeesters.

Mr. Meyes vraagt, of be Gier nu een
verklaring ka., £ wen, waarom hij onder

zijn rapport in zake de geestelijken
heeft gezet: ,,In overleg met U wordt
het onderzoek gesloten" .
Wachtmeester De Gier: Ik had de op-

dracht ontvangen om mün rapport in
te dienen en meende dat daarmee de
zaak was afgeloopen.
Spr. zegt nooit eenige reprimande of

opmerking over zijn optreden te heb-
ben ontvangen, noch van politioneele
noch van justitieele autoriteiten. Hij
heeft zijn werk altijd· gedaan, zooals hij
meende te moeten doen, en wanneer
l1ij iets heeft. kunnen bereiken, heeft
hij zich. daarvoor altijd dankbaar ge-
toond. Geenszins heeft hij zich over het
paard getild gevoeld.

Tenslotte protesteert hij met
klem tegen de voorstelling, als
zou hij in zijn rapporten wel
eens onwaarheid hebben ge-
schreven.

Wachtmeester Van Rennes verklaart
vervolgens, dat niet alleen de mare-
chaussee vermoedens had tegen Van
der H., maar dat ook de gemeente-
politie die overtuiging hact en de deur-
waarder eveneens.
Voorts. zegt spr., dat hij op 19 Maart

met den Officier gesproken heeft over
de arrestatie en de inbeslagneming van
de administratie. Spr. heeft die adml-
nistratie dan ook in .beslag genomen.
Over huiszoeking is niet gesproken en
voor huiszoeking heeft hij daarom geen
machtiging van den Officier gehad.
De zitting wordt hierna geschorst tot

kwart over twee.

De zitting van middag.
Na hervatting der zitting werd aan

mr. Van den Burg gevraagd, of na de
stopzetting op last van den procureur-
generaal van het onderzoek in de zaak-
Van de H. nog een proces-verbaal is in-
gekomen.

Mr. Van den Burg: Op 28 Maart heb
ik van wacntmeester Van Ren~s nog een
proces-verbaalontvangen, dat een nog
niet verjaarde verduistering bevatte.
President: Wat heeft u daarmede ge-

daan?
Mr. Van den Burg: Dat heb ik met de

andere stukken aan den procureur-
generaal doorgezonden.
De procureur-generaal: Het betrof hier

een schaderegeling met zekeren Van
Bergen, en na onderzoek achtte ik geen
geval van verduistering aanwezig.

*
DE PLEID001EN.

De raadsman der klagers
aan het woord •

Hierna was het woord aan mr, James
als raadsman van de klagers.
Pleiter herinnert eraan dat oud-mi-

nister Marchant na de a:ITestatie in de
Organon-affaire in "Ons Noorden"
schreef, dat de marechaussée de redden-
de engel is geweest door opheldering in
deze zaak te brengen.
Het kan echter verkeeren, want nog

geen maand later werd die "reddende
engel" angeduid als "terreur en dom-
heidsmacht".
Daarmede werd de hun verleende ko-

ninklijke onderscheiding gediskwalifi-
ceerd en ten slotte volgde hun overplaat-
sing waardoor de klagers zich in hooge
mal1 voelen gegriefd. omdat zij ieder-
voor zich er diep van overtuigd zijn, niet
anders te hebben gedaan dan hun plicht.
Door de getroffen maatregelen voelen

de klagers zich zwaar gestraft en vol-
komen terecht hebben zij zich daarover
beklaagd.
Pleiter wijst er op, dat de beteekenis

van artikel 148, lid 2 wetboek van straf-
vordering is, dat de procureur-generaal
aan opsporingsambtenaren aanwijzigin-
gen kan geven maar niet de stopzetting
van een onderZoek of de opheffing van
de opsporingsbevoegdheid kan bevelen.
Wanneer de wet zonder voorbehoud

zegt, dat de wachtmeesters hulpofftcier
van justitie zijn, dan is het onbestaan-
baar dat diezelfde wet zou toelaten, dat
de minister van justitie of welke auto-
riteit van het openbaar ministerie ook,
daarin verandering kan brengen.
Vervolgens gaat pleiter de staatsrech-

telijke positie na van de wachtmeesters
der marechaussée. Er zijn hier drie lijnen
te onderkennen: .
te, Die van den minister van defensie

over den inspecteur van het wapen naar
de divisie-commandanten, 2e. Die van
den minister van justitie via den procu-
reur-generaal, fungeerend directeur van
politie naar de divisie-commandanten en
3e Die van den minister van justitie via
den procureur-generaal naar den officier
van justitie en de hulpofficieren van
justitie.
De minister van justitie heeft zijn op-

treden verdedigd met een beroep op het
rijkspolitiebesluit, doch pleiter wenscht
te constateeren, dat de minister aan dat
besluit .niet de bevoegdheid kan ont-
letmen om een partieele schorsing te be-
'velen, zooals hier in feite is geschied.

De minister van defensie heeft ten
deze te beslissen, doch de minister van
justitie heeft .hier een overhaast besluit
genomen, teneinde zijn ambtgenoot van
defensie voor een fait accompli te stellen.
Pleiter leest daarna een uitvoerig

advies voor van prof. Van Bemmelen,
hoogleeraar te Leiden over de vraag of de
minister van justitie bevoegd is bevelen
te geven ten aanzien van de opsporings-
ambtenaren.
Vaststaat, dat de minister bevelen kan

geven aan de officieren van justitie en
ook, dat de officieren bevelen kunnen
geven aan de opsporingsambtenaren,
maar waar ligt hiertusschen de grens?
VOlgens prof. Van Bernmelen kan de

minister bevelen geven ten aanzien van
de uitvoering der taak van den opspo-
ringsambtenaar, maar hij kan geen wij-
ziging. brengen in de opdracht van den
opsporingsambtenaar, aangezien hij bij

het laatste zou treden in hetgeen des
wetgevers is. De minister is derhalve niet
bevoegd de opsporingsbevoegdheid van
een bepaalden ambtenaar of van een be-
paalde groep van ambtenaren op te hef-
fen, al dan niet tijdelijk.
Zoolang de wet aan de wachtmeesters

der marechaussée den titel van hulp-
officier van justitie geeft, -mag de minis-
ter daarin geen wijziging brengen. De
vraag, dus, of de minister van justitie
mocht doen, wat hij heeft gedaan, en
over welke vraag het ambtenarengerecht
thans moet beslissen, beantwoordt prof.
Van Bernmelen dan ook ontkennend.
Alleen de wet kan opsporingsbevoegdheid
verteenen en ontnemen.
Onjuist is, dat een dergelijke bevoead-

held zou zijn te ontleenen aan het Rijks-
politiebesluit.
Thans heeft de minister aan de

wachtmeesters iets ontnomen waarover
/hij niets te zeggen had, en' hij heeft
hen laten behouden datgene, waarover
hlJ wel te zeggen heeft.
Nu zegt de minister wel, dat gezorgd

moet. worden voor een goode samen-
Wel'kl?g en .dat zulks bij verschil van
~eemng~? me~ mogelijk zou zijn, zonder
ill .te grIJpen In de opsportngsoevoegd-
held, doch dan zou geval voor geval
moeten worden bekeken en beslist
moeten worden wie met het dan onder-
havige onderzoek zou moeten doorgaan,

De conclusie van het advies
van Prof. Van Bemmelen is, dat
het door den minister aan de
brlgade-oss gegeven bevel om
zich van verder opsporings-
onderzoek te onthouden en de
zaken door te geven aan de
gemeentepolitie in strijd is met
het Wetboek van Strafvordering
en speciaal met artikel 141.

Pleiter constateert voorts dat het mo-
·tief voor den door den minister genomen
maatregel uitsluitend is geweest het
gepretendeerd optreden van de Ossche
brigade. Maar waarom krijgen deze men-
schen dan in hun nieuwe standplaatsen
opnieuw de opsporingsbevoegdheid?,
Daaruit blijkt ook wel voldoende, dat de
maatregel niet tot motief had onbe-
kwaamheid". '
Wanneer men beweert, dat de maat-

regel moest worden genomen wegens
onoordeelkundig en onjuist optreden in
Oss, terwijj de mensenen in de nieuwe
standplaatsen opnieuw gelegenheid krij-
gen dezelfde methoden toe te passen
dan had zulk een maatregel niet mogen
worden genomen. zonder een behoorlijk
onderzoek der feiten, Een dergelijk on-
derzoek nu heeft niet plaats gehad.
Alleen aan De Gier is een verhoor afge-
nomen, doch welk een verhoor.
Pleiter is van oordeel, dat aangenomen

moet worden, dat niet meer mocht
worden ontdekt en daarom heeft men
het erop aangelegd de wachtmeesters
d~r ossene :bdgade allen over te plaatsen.
DIe toeleg 18 gelukt, maar, vraagt pleiter,
waarom heeft men de offici-eren van de
marechaussée niet op de hoogte gesteld
van het beweerde onjuiste optreden
hunner ondergeschikten?
iDe president: I!k moet U verzoeken

niet op deze wijze voort te gaan. Wan-
neer Umeent kwade trouw in het geding
te mogen brengen, dan zal ik de be-
handeling schorsen en daarna beslissen,
hoe de verdere behandeling der zaak zal
geschieden. Ik kan die uitlatingen niet
toelaten in het algemeen belang en ik
.maak U daarop uitdrukkelijk opmerk-
zaam.
Mr~ James, zijn pleidooi voortzettend,

betoogt vervolgens, dat ae mlliister zicih
schuldig heeft gemaakt aan "détour-
nement de pouvoir",

Voorts keurt pleiter het af, dat de
maatregel, waarbij op 15 November 1937
aan de brigad-e de opsporingsbevoegdheid
in gemeentelijke zaken werd ontnomen,
niet ter kennis is gebracht van den be-
trokken districtscommandant.

De president: Ik kom nog even
op mijn straks gesproken woor-
den terug. Wanneer Umeent den
minister of andere autoriteiten
te moeten betichten van hande-
lingen te kwader trouw te heb-
ben verricht, dan kan ik U dat
niet verhinderen, want U heeft
dat recht. Alleen wilde ik zeggen,
dat ik dan de zaak in het alge-
meen belang verder met gesloten
deuren zal doen behandelen.

Mr. James gaat vervolgens de verschil-
lende gevallen na.
Wat betreft de zaak der werkverschaf-

fing, bestond het vermoeden, dat de
leiders zich ten koste van de jeugdige
tewerkgestelden zouden hebben bevoer-
deeld. Wat is er gemeeners dan zoo'n
daad vraagt pleiter, en is het dan niet
voor' de hand liggend, dat de mare-
chaussée een onderzoek naar de ter zake
te harer kennis gekomen klachten gaat
instellen?
En hoe is het te verklaren, dat de offi-

cier na kennisneming van de stukken
een' bevel tot arrestatle geeft en voorts
verlenging van de gevangenhouding vor-
dert? "A qui Ia faute?" vraagt pleiter,
Wanneer in deze zaak niet geheel juist
'zou zijn gehandeld?

En waarom heeft de officier, toen de
menschen werden vrijgelaten, het noodig
geoordeeld, om nog tegen hen te zeg-
.gen: "Jullie hebt je schandelijk gedra-
gen?"

Voorts keurt pleiter af, dat op het ge-
meentehuis een groet aantal personen
is gehoord in de zaak van het gebeurde
bij de werkverschaffing.
Pleiter acht het begrijpelijk, dat de

marechaussee, toen zij van de geruch-
ten hoorde, op onderzoek is uitgegaan,
en alles heeft gedaan, om hier klaarheid
te brengen.
Nu is wel gezegd, dat het aantal aard-

appelen, dat verduisterd zou zijn, niet
zoo heel groot was, en dat dit niet een
optreden van de marechaussee, zooals
zij gedaan heeft, noodig maakte, doch
pleiter wenscht op te merken, dat
wachtmeester De Gier bij het sluiten
van zijn rapport was gekomen tot een
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INCIDENTEN IN
Baron Speyart· van W'oerden
slingert vele beschuldigingen

het rond•In
DEN HAAG, Vrijdag,

Na de meer dan vreemde rede, welke de Procureur-Generaal
te Den Bosch gisteren had gehouden bii de behandeling der
klacht van de Kon. Marechaussee voor het Ambtenarengerecht
was het te voorzien, dat het vandaaCJtot schermutselinCJen met
den tonCJzou komen en eeniCJemalen heeft de behandeling van
de Ossche zaak vandaaCJ dan ook tot kleine incidenten in de
zaal geleid, welke veroQrz,aakt. werden toen baron Speyart
van Woerden voortCJlnCJ'de Kon~Ma.reehaussee van dinCJente
betichten. welke een militair van eer, die zich bewust is van
ziin taak, mOf!iliik onder ·zich kan laten ..Enkele ",alen werd het
deze mannelt dan ook te erCJen spron~en _zii uit hun bank om-
hooCJom de woorden van baron· Speyart van Woerden te
.weerleCJCJen.

De PROCUREUR-GENERAAL vervolgt in de
ochtendzitting zijn gisteren afgebroken getui-
genverklaring van zeer uitgebreiden aard, Hij
wijst erop, dat de opvatting van wachtmeester
De Gier, dat een onderzoek moest worden
ingesteld naar gedragingen van geestelijken,
ook in de kringen der hoogere officieren der
Kon, Marechaussee opgeld deed, Dat vindt spr.
onjuist, Men kan de geestelijken toch niet als
ambtenaren beschouwen, omdat hun kerkelijke
genootschappen subsidie genieten. In krasse
bewoordingen heeft getuige tegen die opvatting
geageerd. Men heeft de geestelijken tot een
heerlijk [achtobject van de marechaussee ge-
maakt.
Komend op de feiten, welke op de beide

L '!stelijken betrekking hebben, zegt getuige,
dat ten aanzien van den eenen geestelijke men
een vrouw uit Den Haag verhoord heeft, die
bekend staat als een histerisch persoon. Men
heeft de vrouw tot verklaringen' gedwongen
- aldus ~r. - door haar te laten verklaren,
dat de pastoor gezegd had, dat hij verkeerde
dingen met haar had gedaan.
Tegen een dergelijk onderzoek 'protesteert

getuige. Een andere vrouw werd eveneens ge-
hoord, doch haar man maakte zich over het
optreden der marechaussee zóó boos, dat hij
zich bij den burgemeester van Oss ging be-
klagen en beschermd wenschte te worden
tegei dit optreden.

EEN GRUWELVERHAAL

GETUIGE vertelt verder, dat ook de
betrokken pastoor bij den burgemeester
bescherming heeft gezocht, doch deze
had verklaard hem niet tegen de Kon.
Marechaussee te kunnen beschermen en
geadviseerd zich tot den bisschop te
wenden om bescherming. Als gevolg van
dit gesprek heeft. de bisschop getuige
opgebeld. Ook een overste van de Meis-
jesschool had bescherming tegen de
Kon. Marechaussee bij den burgemees'ter
gezocht, evenals een ander ingezetene.
Hieruit blijkt volgens den Procureur-
Generaal het verkeerde optreden der
Kon. Mareehaussee in de zedenzaak en
het goede optreden van burgemeester
Ploegmakers, die volgens de kranten een
prul zou zijn.

GETUIGE doet verder een "aandoen-
lijk" verhaalover de mishandelingen,
welke jegens Van W. zouden zijn ge-
schied. Deze man zou in het holst van
den nacht door twee leden der brigade
ernstig zijn mishandeld. Bont: en blauw
werd hij geslagen. Uitvoerig verhaalt
getuige van de gruwelen, die dezen nacht
in de kazerne hebben plaats gehad, om
te besluiten met 'de verklaring'.... dat
de leden der Kon. Marechaussee een en
ander onder eede hebben ontkend, ter-
wijl toch .de man zelve verklaard heeft,
dat het wèl geschied is.

Een en ander zijn de voornaamste grie-
ven, welke getuige tegen de Kon. Mare-
chaussee heeft.

Burgemeester Ploegmakers van Oss, die
volgens de getuigenverklaringen van gis-
teren voor het Ambtenarengerecht, de
brigade der Kon. Mare.chaussee steeds

tegenwerkte bij de opsporing van
strafbare feiten,

BARON SPEYART Vl\N WOERDEN: Wij wil-
len zoo weinig mogelijk ruchtbaar maken, doch
daartegenover moest worden opgetreden tegen
terreur. Er is niet belet om diensten te ver-
richten, doch alleen om .prceessen-verbaal op
te maken.

In de zaal neemt het gelach hand over
hand toe, zoodat het verhoor even onder-
broken moet worden. De President ver-
zoekt om stilte, doch het gelach - ver-
oorzaakt door de woorden van den
Procureur-Generaal - kan nauwelijks
tot bedaren komen.

De PROCUREUR-GENERAAL krijgt tenslotte
weer gelegenheid zijn rede voort te zetten en
betoogt, dat alle leden der brigade ernstige
fouten zouden hebben gemaakt.

GETUIGE wijst verder op het conflict tus-
schen hem en de marechaussee. Vroeger kon
hij in Breda goed met de -Kon. Marechaussee
opschieten, doch toen hij in Den Bosch kwam,
ging het anders. Vooral met overste Boellaard
ging het niet. De verhouding was bepaald
slecht. Getuige heeft dit destijds aan den mi-
nister gerapporteerd, met het gevolg, dat de
minister spr.'s beleid goedkeurde. Getuige ver-
wijt overste Boellaard, dat hij buiten zijn
boekje is gegaan, o.m. bij een dreigende mijn-
staking.

..MOET IK MIJ MAAR ZÓÓ
LATEN BESCHULDIGEN?"

Dit is den rondborstigen
OVERSTE BOELLAARD te veel.
Hii sprinCJt op van ziin plaats en
roept luide uit:', ..Moet- ik mii
maar zóó laten beschuldigen?
Ik wil di_ezaa.k gaarne even toe-
Iichtèn.1I •

II Voor een deel wordtl \
de zaak met gesloten
deuren behandeld

Hede':'ochtimd heeft. het A,~btel)aren-
gerecht' dè_ behandeling van de zaak Oss
voortgezet. . , '
, Na' de 'op~nÎl~g van .de' zitting' deelde
de president mede, dat het' gerecht be-
sloten beeft tot nader aankondigfng de
zaak met gesloten deuren te behandelen.

- .. .•
Naar' lvij vernemen, is de bedoeling

dat mr, James in deze besloten zitting'
zijn pleidooi betreffende de zaken van
de beide geestelijken zal houden, 'waarop
mr, Meyes dan zal antwoorden, 'waarna
in openbare zitting mr. James zijn, p'ei-
dooi over de dan nog resteerende 'zaken
zal ~voortzetten.· .

RECHTZAAL
Procureur-Generaal hevelt resultaat
van stratoriderzoekingen over naar

burgemeester Ploegmakers
BURGEMEESTER PLOEGMAKERS: Dat heb

ik zoo niet gezegd. Ik heb alleen verzocht over
de betreffende zaak niet teveel te spreken.
De PRESIDENT: Er is gesproken van groote

belangstelling bij Van der H.'s arrestatie. Waar
waren al die menschen?
BURGEMEESTER PLOEGMAKERS: Niet bij

zijn huis, toen v. d. H. gearresteerd werd, doch
later, toen het archief werd meegenomen.

GENERAAL ZEEMAN, lid van het Ambte-
narengerecht: Maar u hebt den Procureur-
Generaal geschreven, dat de menschen overal
stonden.
BURGEMEESTER PLOEGMAKERS: Dat had

alleen betrekking tot de in beslagnemingen.

WAT DEED DE GEMEENTE~POLITIE?

De VERTEGENWOORDIGER VAN DEN MI-
NISTER vraagt den getuige of v. W., die mis-
handeld zou zijn, 2óelfnaar de gemeente-politie
kwam, of dat de gemeente-politie naar v. W.
is gegaan.

BURGEMEESTER PLOEGMAKERS: Dat
weet ik niet. Als het laatste gebeurd is, moet
het buiten mijn medeweten zijn geschied.

De VERDEDIGER van de brigade: Is het
juist, dat wachtmeester De Gier tegen de be-
wuste Haagsche dame heeft verklaard, dat de
pastoor in Oss had bekend?
BURGEMEESTER PLOEGMAKERS: Dat is

niet gezegd.
De VERDEDIGER vraagt nog aan majoor

Van Everdingen hoe het onderzoek naar de
.vermeende mishandeling is afgeloopen.

MAJOOR VAN EVERDINGEN: De man heeft
verklaard mishandeld te zijn, toen de ge-
meente-politie hem daarnaar vroeg. Opmerke-
lijk is, dat hij 10 K.M. heeft gefietst toen hij
vrij gelaten werd en niemand van de brigade
herkende. Zelfs het lid der brigade, dat hem
.insloot, herkende hij niet.

GETUIGE vertelt verder, dat iemand, die de
Kon. Marechaussee kwam bedanken voor haar
optreden jegens hem, heeft verklaard, dat zoo-
wel burgemeester Ploegmakers als de gemeen-
te-politie hem hadden .gevraagd of hij soms
mishandeld was.

Desgevraagd verklaart WACHTMEESTER DE
GmR nog, dat hij - toen het dossier inzake
één der geestelijken gesloten werd - ver-
wachtte, dat de zaak verder in handen der
kerkelijke overheid gegeven zou worden.

EEN GEHEIMZINNIGE DATUM

WACHTMEESTER RENES, die
eveneens nOCJmaalswordt ge-
hoord. verwondert zich over
den, datum, welke boven het
preces-verbeet, CJemaakt naar
aanleiding van de huiszoeking
.bii v. d. H., is geplaatst. Getuige
'weet perti-nent. dat hii dien da-
tum NIET heeft CJeplaatst., Wie
heeft dien datum - zoo vraagt
getuige - er boven CJezet?
Nadat nog enkele ondergeschikte punten

zijn behandeld wordt de zitting tot den middag
geschorst.

De VERTEGENWOORDIGER VAN MINIS-
TER GOSELING vraagt vervolgens Inlichtin-
gen over de

ORGANON~ZAAK

Hier heeft de brigade van Oss toch goed
werk gedaan, zoo vraagt deze vertegenwoor-
diger van den minister. Hoe is het mogelijk,
dat desondanks zulke fouten werden gemaakt.
De PROCUREUR-GENERAAL, baron speyart

van Woerden weet daarvoor wel een verkla-
ring. Er moet niet alleen gelet worden op den
ijver en de resultaten van dien ijver, doch ook
op de recherche-gaven, welke daarbij aan den
dag moeten treden. De Gier is voortvarend en
ijverig en bereikte daardoor resultaten, docb
fijn politie-werk is zulks niet geweest.

PLOEGMAKERS ALS SHERLOCK HOLMES

GETUIGE wijst in dit verband op den
burgemeester van Oss, door wiens ingrij-
pen aan menigen wantoestand een einde
is gekomen. Deze heeft de eerste zaak
aan het rollen gebracht, daarna volgden
de anderen. Hierdoor zijn de mensehen
aan het spreken gegaan, Bepaalde moei-
lijkheden hebben zich eigenlijk in de
geheele zaak Oss niet voorgedaan.

Geroep: "Jonge, jonge, nou, nou", als-
mede een homerisch gelach in enkele
banken.

BARON SPEYART VAN WOERDEN:
El' is ijver betoond. Meer niet, want het
was zelfs zóó; dat die ijver ingetoomd
moest worden toen het onderzoek naar
de beide 'geestelijken en v. d. H. gaande
was.
Voor een dergelijk onderzoek waren

"SPECIALE GAVEN"

noodig, aldus verklaart getuige. met
stemverheffing en daarover beschikte
de Ossche marechaussee niet. In tegen-
stelling hiermede wijst getuige op de
gemeente-politie, die met tact Is opge-
treden.
In de zaal barst een luide Iaçh uit,

zoodat de President om stilte moet ver-
zoeken.

De VERTEGENWOORDIGER VAN DEN MI-
NISTER vraagt nog of het niet mogelijk ware
geweest met mlnder scherpe middelen tegen
de Kon. Marechaussee op te treden. Waarom
moest de geheele brigade worden overge-
plaatst?

De PRESIDENT:Een debattus-
sehen den Procureur-Generaal
en een hooCJofficier van de Kon.
Marechaussee kan ik niet toe-
laten.

OVERSTEBOELLAARD: Maar
er is niets van waar. Ik kan dat
niet op mii laten zitten.

De PRESIDENT: Van uw verkla-
rinCJzal aete 'CJenomenworden.
.U is het dus met de zienswiize
_van den CJetuiCJeniet eens.

OVERSTEBOELLAARD: Neen,
~ik ben het in het geheel niet
-daarmede eens.

De VERDEDIGER van de kla-
gers: Ik vind het een bezwaar,
dat hier alles maar zoo gezegd
maCJ worden en wii ons niet
direct kunnen verdedigen.

De PRESIDENT: U heeft kun..
nen spreken en kriiCJt nOCJmaals
,CJelegenheid.

De PRESIDENT verzoekt den getuige baron
, Speyart van Woerden zich te beperken in zijn
uiteenzetting over zijn verhouding tot de bri-
gade. Acht U - zoo vraagt hij den getuige -
de opvatting van den subst. officier over de
verhouding tusschen hem en den hulpofficier
de juiste?
De PROCUREUR-GENERAAL: Die is geheel

onjuist.

DE BRIGADE WAS VERANTWOORD!

De PRESIDENT: De mededeeling van
den subst. officier, dat hij van alles op
de hoogte was, is toch in hooge mate van
beteekenis voor de brigade en ontlast
haar van veel.
De PROCUREUR-GENERAAL: Ja,

maar wat is overleg. Hij wist b.v. niets
_van een vroeger onderzoek, in 1931.
, De VERDEDIGER: En ik heb hier een
verklaring onder eede, dat wèl aan den
Officier is medegedeeld, dat reeds in 1931
een onderzoek is ingesteld.
De PRESIDENT tot den subst. Officier:

Wat zegt u daarvan?
DE SUBST. OFFICIER: Ik kan het mij

niet herinneren.
De VERDEDIGER: Ik he» een verkla- •

ring onder eede. Wie heeft nu gelijk?

(Slot op pag. 3.)

De u its Iuiti ng van
Rost van Tonningen

Na nader onderzoek wordt het bericht,

opgenomen in ons blad van Woensdag

22 Juni, houdende, dat de uitsluiting van

den N.S.B.-afgevaardigde Rost van Ton-

ningen uit de Tweede Kamer voor den

tijd van een maand werd overwogen

herr«_!epe~.-,

DE HOOFDOPSTELLER.

DE OPSPORING WERD GESTAAKT

De VERTEGENWOORDIGER VAN DEN MI~
NISTER vraagt of de Procureur-Generaal het
onderzoek naar de gedragingen der beide gees-
telijken heeft doen staken.
De SUBST. OFFICIER VAN JUSTITIE: Door

het optreden- van den Procureur-Generaal zijn
de opsporingen gestaakt. Het onderzoek werd
niet gestaakt. Dit was uiteraard het gevolg
van zijn optreden.

DE FINÀNCIEN VAN PLOEGMAKERS

Als laatste GETUIGE wordt burgemeester
Ploegmakers gehoord. Als de vertegenwoordi-
ger van den minister vraagt waarom hij zich
over de brigade beklaagd heeft, dan antwoordt
de burgemeester van Oss prompt, dat hij dit
gedaan heeft, omdat de brigade een onderzoek
wilde instellen of hij zijn ;flnancieele verplich-
tingen wel nakwam.
De PRESIDENT: Waarom heeft u tegen B.

gezegd: Mondje dicht.



Wat er van
beweringen

Goseling's
overblijft

(Vervolg van bladz. 1)

NA HET KRACHTIG PLEIDOOI VAN
Mr. JAMES

In de middagzitting treedt de VER~
DEDIGER van de brigade, mr, James,
naar voren om in een urenlang pleidooi
de belangen van het ten onrechte over-
geplaatste corps te verdedigen, een ver-
dediging, welke vernietigend was voor
het optreden van minister Goseling. Al-
vorens tot zijn eigenlijk pleidooi te komen
vl'aagt de verdediger aan den subst. offi~
cier en aan den rechter-commissaris of
er na de staking van het onderzoek
inzake v. d. H. nog een proces-verbaal
is binnengekomen, waarop geantwoord
wordt, dat inderdaad op 28 .Maart nog
een proces-verbaal is ingekomen, opge-
maakt door den wachtmeester Van
Renes. Dit proces-verbaal maakte het
mogelijk een vervolging wegens verduis-
tering in te stellen.
De SUBST. OFFICIER deelt naar aan-
leiding' hiervan mede, dat dit proces-
verbaal naar den Procureur-Generaal is
doorgezonden.
De PRESIDENT: Wat zegt de Procu-

reur-Generaal er van.
De PROCUREUR-GENERAAL: Er is

geen sprake van verduistering.
Zoowei de rechter-commissaris, als de

subst. officier geven zeer duidelijke tee-
kenen - o.m. door schouderophalen -
dat zij het allerminst eens zijn met dit
antwoord.

De VERDEI;>IGER,mr. James, begint zijn
nleidooi met er op te wijzen, dat er in Oss
/reemde toestanden heerschen. Oe directeur
van de "Organon" wordt gearresteerd en be-
gint met een bedreiging jegens de Kon. Mare-
chaussee, in plaats van te denken aan de
zedelijke verwoesting, welke hij heeft aange-
richt. Het heeft geen maand geduurd of de
bedreiging kwam ten uitvoer. De marechaussee
van Oss werd vleugellam geslagen, tot grooten
schrik van ieder rechtgeaard Nederlander, die
eerbied had voor deze mannen, die zich vol-
gens den minister aan "terreur en domhetds-
macht" zouden hebben schuldig gemaakt. Er
is over deze zaak veel geschreven en gespro-
ken. Politiek en godsdienst zijn er bij betrokken
en dat alles omdat aan een brigade der Kon.
Malechaussee op een onvolledige voorlichting
y9...Y'lden Procureur-Generaal door den minister
onrecht is aangedaan.
Spr. verklaart, dat minister Goseling niet

bevoegd was zoo op te treden. De bevoegdheid
tot het opsporen van strafbare feiten had hij
volgens de wet niet aan de Kon. Marechaussee
mogen ontnemen. De Kon. Marechaussee
n~ocht ~el dienst doen, doch als zij in dien
dierist Iemand zouden ontmoeten, die straf-
bare feiten gepleegd had, dan moesten zij hem
laten loopen. Dat is al te belacheliJk.

GOSELINGHADHAAST
De minister had echter klaarblijkelijk haast

en heeft dientengevolge de wet onder den voet
geloop~n: Een andere mogelijkheid is, dat hij
den mintster van Defensie voor een voldongen
feit heeft willen stellen. De vraag, welke aan
het Ambtenarengerecht wordt I dluidt· Md' . voorge eg ,

:" ag e mllllster aan een heel corps op-
spormgsambtenaren de bevoegdheid ontne-
men?" Volgens verdediger moet deze vraag
p~rtinent ontkennend worden beantwoord. De
mtrnstar .van Justitie kan bevelen geven, doch
ten aanzren van het aanwijzen vanopsporings~
ambtenaren heeft hij geen bevoegdheid Dit
berust bij de wet. . . I

. Het voorkomen van strafbare feite b h
tot de taak der politie doch hoe knd' e oort
behoorlijk vervuld wO;d an ie taak
bevoegdheid? De pOlitieen.zO~der opsporings-
weerloos gemaakt. . IS aardoor geheel
De minister heeft zijn beslissingen genomen

terzake de bedenkelijke methoden van onder-
zoek, doch gold dit bezwaar dan alleen voor
Oss? Mochten die bedenkelijke methoden wèl
elders worden toegepast? De beslisstng is ge-
~omen zonder een gerechtvaardigd onderzoek
en heeft wachtmeester De Gier bij den Pro~

~~r~ur-Generaal geroepen en alleen op de ver-
adllngen van den P.-G. werd de geheele bri-

ga everplaatst.

Alles ~iist erop - aldus VER-
DEDIGER- dat geen behoefte
bestond aan een uitvoerig Oor-
deel. Deze menschen MOESTEN,
ondanks alles, uit Oss weg.

(Dit oordeel van mr. James is
~en aanzien van minister Gose.
hng wel biizonder scherp ge.
steld. Goede trouw van d
b • enew.ndsman kan in deze toelich.
ting niet meer schuilen, zoodat
~e ~~esi~ent meende te moeten
.ngr'lpen. )

De PRESIDENT:Ik kan dit niet
toelaten. U moet ziéh binnen de
perken houden.
Een groote grief van de brigade is, dat zij

collectief zijn behandeld, terwijl men toch
functionaris voor functionaris ter verantwoor-
ding had moeten roepen. Zelfs een wacht-
meester-titulair, die met het onderzoek niets
uitstaande had, heeft men overgeplaatst. Was
men bang voor infectie? Zou hij soms de taak
van De Gier tegen de geestelijken en v. d. H.
hebben overgenomen?

WAARHEDENEN ONWAARHEDEN

De subst. officier heeft gezegd, dat hij
op 15 November aan De Gier en Curfs
verboden heeft zich met gemeentezaken
te bemoeien, doch onder eede hebben
beiden dit ontkend. Zou de Procureur-
Generaal deze opdracht aan den subst.
officier gegeven hebben en zou deze haar
soms niet hebben doorgegeven? Kort na
15 November heeft immers de brigade
een onderzoek ingesteld bij de gasfabriek
en gaf de Officier zelf opdracht de leden
van de werkverschaffing te arresteeren.
Van een verbod is gewoonweg geen
sprake geweest.

WAARHEDENMET GESLOTENDEUREN

De PRESIDENT: Mr. James, als u meent den
minister van kwade trouw te kunnen beschul-
digen, dan moet u dit weten, doch dan moet ik
de zaak met gesloten deuren behandelen. Het
is niet in het algemeen belang, dat 'n minister
openlijk wordt beschuldigd.
De VERDEDIGER: Ik acht een openbare be-

handeling zeer noodig, zoodat ik van deze be-
schuldiging zal afzien. Spr. wijst erop, dat
feiten van ondergeschikt belang zijn opgebla-"
zen tot grove fouten.
De Memorie van Antwoord van den minister

vindt spreker zeer eenzijdig.
Zoo zegt de minister, dat het bij de Jeugd-

werkverschaffing slechts om enkele guldens
ging, doch doet dit aan de zaak iets af of toe.
Is er iets gemeener dan het bestelen van jonge
wel'kloozen? De jeugdleiders zijn gea.rresteerd
en hun in verzekering stelling is zelfs nog
door den officier verlengd. Dit zou hij niet
gedaan hebben, indien hij slechts een oogen-
blik aan de werkmethoden van De Gier had
getwijfeld. Uit alles is gebleken, dat de officier
de feiten zeer ernstig vond, zoo ernstig, dat hij
zelfs den verdediger den toegang tot zijn ver-
trek weigerde.

LICHTVAARDIGGEMEENTEBESTUUR vervolgd moest worden, omdat v. d. H. door
zijn practijk het makelaarsberoep te schande
maakte. Wachtmeester Renes is van elf punten
beschuldigd, doch in feiten blijft van die pun-
ten niets over.
Allerlei spitsvondigheden heeft men aan den

dag gelegd om het proces-verbaal van den
wachtmeester in een verkeerd daglicht te stel-
len. Men heeft de brigade van Oss gezocht en
in de onderhavige zaak is de stok gevonden om
den hond te slaan. De arrestatie van v, d. H.,
alsmede het in beslag nemen der boeken is in
volkomen overleg en breedvoerig beraad met
den officier van Justitie geschied .

Volgens verdediger is de lichtvaardig~
heid bij dit onderzoek niet te zoeken bij
.de marechaussee, doch bij het gemeente-
bestuur van Oss. B, en W. van Oss heb-
ben aan alle getuigen een verhoor afge-
nomen en hun gevraagd wat zij aan de
Kon. Marechaussee hadden verklaard.
Dat geeft te denken.
Er is over deze zaak een perscom-

muniqué uitgegeven, doch niet omdat zij
iets recht wilden zetten, doch omdat
zoowel de ProcurEUr~Generaal, als de
burgemeester een onderzoek minder ge-
wenscht vonden. lToch De Gier, noch
Curfs, zijn er van overtuigd, dat geen
strafbare feiten zijn gepleegd.
De Gier wordt ervan beschuldigd val-

sche verklaringen &ehebben afgelegd,
doch waarom heeft men deze zaak dan
niet voor den Krijgsraad gebracht?

Mr. James constateert, dat de Kon. Mare-
chaussee van den burgemeester van Oss altoos
tegenwerking heeft ondervonden, evenals van
de gemeente-politie. In tegenstelling daar-
mede was de verhouding met de burgemeesters
van andere gemeenten enmet gemeente-politie
van elders altoos uitsterend. Alleen en uit-
sluitend met den burgeneester van Oss en
zijn politie-corps ging rut niet.
Het is meer dan erg, Ól.top 1 April de Pro-

cureur-Generaal de trigade "overduveld"
heeft, zooals hij het zelf heeft uitgedrukt.
Deze conferentie had alleen ten doel zich z.g.
met de officieren verstaan te hebben.

DE TEGENWERKINGVANPLOEGMAKERS

De arrestaties inzake de werkverschaffing
is gescbied in overleg met den officier van
Justitie en als sommige gemeentelijke gezags-
dragers in een kwaad daglicht zijn gesteld,
dan hebben zij dit aan lichzelf te wijten, want
de burgemeester heeft op allerlei wijze het
onderzoek belemmerd.

Het was de subst. officier
zelve, die tot spoedige arres-
tatie wilde overgaan. Hii ver-
klaarde tegen de Marechaus-
see: ..Die tegenwerking van dien
burgem.ester ",oet nu maar
eens uit ziin. II We.l een bewiis-,.
dat de mi~ister ook op dit punt
de Kamer verkeerd heeft inge-
licht.
Ook ten aanzien van de zaak v. d. H. werd

de brigade geheel door den officier van Jus-
titie gedekt. Toen de Kon. Marechaussee met
deze zaak bij hem kwam, heeft deze verklaard,
dat desnoods voor kleine bedragen v. d. H.

Dit heeft deze Officier ook volkomen
erkend, doch desondanks durft de minis-
ter openlijk in de Kamer te verklaren,
dat de wachtmeester op eigen houtje
heeft gehandeld. Dit is te eenenmale on-
juist. Een politie-man moet kunnen ver-
trouwen op een mondelinge opdracht
van justitie. Zou de minister gelijk heb-
ben, dan ware het goed, dat ieder politie-
man zich tevoren van een schriftelijk
bevel voorzag, om moeilijkheden te voor-
komen. Dit zou tijdwinst bij strafzaken
kwalijk ten goede komen.

DE OFFICIER LIET HEMALLEENSTAAN

Spr. betreurt met de brigade, dat de Offi-
cier van Justitie zich niet meer mannelijk ge-
dragen heeft, dat hij niet meer ruggegraat
heeft vertoond. Men heeft De Gier in zijn
hemd laten staan. Dit neemt niet weg, dat
vast staat, dat de Officier op de hoogte was en
dat de minister de Kamer onjuist heeft voor-
gelicht.
Uit het onderzoek is nu wel gebleken, dat er

geen woord overblijft uit den brief van den
burgemeester, waarin deze spreekt van drukte
bij de arrestatie van v. d. H. Op geen enkel
punt zijn de grieven tegen de brigade steek-
houdend gebleken. Men heeft spijkers op
laag water gezocht.

ER WAS WEL EENTEKORT

Het staat volgens spr. vast,
dat er in de waterschapskCls
_terdege een tekort was. Eerst
heeft de Provo Griffie dit toe-
gegeven. naderhand ontkend.
Van den H. heeft echter zelf in
ziin opgaven het bewiis van het
tekort geleverd. De Procureur.
Generaal heeft ook hier vein
kleine bedragen gesproken.
doch weet men wel, dat het over
eventueele scheden van pl.nt.
f 56.000 ging. Dat hoort men den

"Hebt U niets?"
"Hebt U ook niets?"
Ambtelijk ge!r"'·""l.

Goseling: er is niets.
Wendelaar : el' is niets.
Rost van Tonningen: er is een hee. ,t!
De Marechaussee: wij zijn stom.
Drop: is er niets?
Goseling: er is niets.
Rost van Tonningen: er is een heeleboel!
Drop: .gelukkig, er is niets.
Kamer: gelukkig er is niets.
Wendelaar: is er toch iets?
Kamer: er is niets, niets, niets.
Rost van Tonningen: er is en blijft een
heeleboel!
Kamer: vacantie,. drie maanden vacantie!
Ambtenarengerecht!
Zeker iemand, zekere iemanden: is er niets?
Lieve hemel, wij staan bijna in ons 1- '-... ol !

minister in de Kamer niet zeg-
gen. Het sluiten van het onder.
zoek tegen v. d. H. is tegen den
wil van den rechter-commisaris
gegaan. Hij heeft geen gewoon
formulier voor in vriiheidstel-
ling willen teekenen, doch zeer
nadrukkeliik vastgelegd. dat
zulks op last van den Officier
van Justitie ging, die weer last
had van den Procureur-Gene-
raal. Voor dit spelletie heeft de
R.-C. zich niet willen leenen.
De minister heeft zich in de Kamer tegen de

.recherche van de politie verklaard, doch spre-
ker heeft de bewijzen, dat de rijksrecherche
opdracht had allerlei materiaal tegen de Kon.
Marechaussee te verzamelen. De Proc.-Gene-
raal heeft deze methode met volle kracht ge~
bruikt.
Spr. concludeert nogmaals, dat men tegen

de brigade geen steekhoudende argumenten
heeft kunnen vinden en zich daarom in klei-
nigheden verloren heeft. Van den H. is door den
minister in bescherming genomen door de
contra-memorie, doch zoowel de Kon. Mare-
chaussee, de rechter-commissaris als twee
subst. officieren zijn overtuigd van vervol-
glngsmogelijkheden.
De PRESIDENT: Hoeveel dagen duurt uw

pleidooi nog?
Mr. JAMES: Ik heb nog veel tijd noodig,

want ik ben nu aan het einde van de zaak
v. d. H., doch er resten mij nog andere zaken.
Het Gerecht besluit hierna de zitting tot

hedenmorgen 10 uur te verdagen.

..



Mr. James acht deze overplaatsing evenmin
Wat de aan den maatregel ten grondslag lig- wettig, omdat zij gegrond is op het besluit tot

gende zaken betreft, kan pleiter voor een groet Intrekking van de opsporingsbevoegdheid, tot
het nemen van welk besluit de minister niet be-
voegd was.
Uitdrukkelijk wenscht pleiter te constateeren,

.at de minister van Defensie niet zoo voetstoots
~ ,;zijn toestemming heeft gegeven als thans wordt

getracht voor te stellen, want zelfs op 4 April
werd nog gesproken over een voorstel van den
inspecteur om de overplaatsing te beperken.
Eerst op 6 April heeft de inspecteur het ver-
zoek ontvangen om een voordracht voor de over-
plaatsing op te maken, en uit anderen hoofde
heeft hij vernomen, dat het besluit van den
minister in den middag van 6 April is genomen.
Kolonel Van Selm refereert zich in hoofdzaak

aan zijn contra-memorie.
Ook in deze zaak bepaalt de president de

uitspraak op 16 Juli.
Tegen half vijf werd hierop de zitting ge-

sloten.

AMBTENARENGERECHT

Pleidooien in de zaak-Oss
ten einde

• een optreden der marechaussee, welke den ge-
nomen maatregel rechtvaardigt.
Pleiter eindigde zijn pleidooi als volgt:

UITSPRAAK OVER DRIE
WEKEN

Het gerecht zal het beroepen besluit nietig
moeten verklaren als zijnde in strijd met de
wettelijke 'Voorschriften, meer in het bij-
zonder met art. 141 van het Wetboek van
Strafvordering.
Het gerecht zal' in het ondenkbare geval,

dat het tot een andere beslissing komt, bet
besluit moeten nietig verklaren op grond
van' het kennelijk gebruik maken van een
bevoegdheid anders dan tot de doèleinden,
waarvoor die bevoegdheid is gegeven.

Mr. James wil nietigverklaring van
het besluit inzake ontnemen
der opsporingsbevoegdheid

Mr. Meyes handhaaft
zijn meening

Want indien er al ooit sprake is geweest van
een abnormale, onwettige activiteitsontplooiing
der admtntstratie, van een onredelijk gebruik
harer bevoegdheid, dan is het wel in deze zaak,
waarin willans en wetens ronder behoorlijk
onderzoek naar feiten, welke grondslag' vorm-

Mr. James zet zijn pleidooi voort en behan-

Nadat Zaterdag de besloten zitting van
het Ambtenarengerecht had geduurd tot
kwart over twaalf, werd de openbare Zit-
ting heropend.

delt eerst de zaak van den kruidenier B., die
gedurende een nacht in de marechausseeka-'
zerne is vastgehouden.

den voor die beslissing, een zoo verstrekkende
en onteerende maatregel is genomen als is de
ontneming van de door de wet gedragen opspo-
ringsbevoegdheid aan een opsporingsambtenaar
De brigade-Oss zoekt slechts reent. Tot dus-

ver heeft zjj moeten zwijgen en zij zal dit
blijven doen.
Dat het Ambtenarengerecht te 's Gravenhage,

rechtdoende in militaire ambtenarenzaken
thans voor haar spreke.

Deze B. had een postwissel, bestemd voor een
zijner ondergeschikten, ontvangen en dit geld
niet afgedragen op grond van een beweerde te-
genvorderlng.

26 Januari heeft B. het geld, dat de RaJ,d
Van Arbeid als zieltengeld had gezonden, ge-
ind en onder zich gehouden. Toen hij weiger-
achtig bleef het geld uit te betalen, heeft de
vader van den ondergeschikte gedreigd de
zaak in handen van de politie te zullen stel-
len. Dit is dan ook geschied en herhaaldelijk
heeft de marechaussee hem daarna verzocht in
de kazerne te komen. De betreffende wacht-
meester heeft in deze zaak niets meer dan een
gewone verduistering gezien.

De zitting werd hierna geschorst tot kwart
over twee.

Bevoegdheden van den
minister

In verband hiermede merkte pleiter op, dat
deze zaak van het begin af door de marechaus-
see geenszins als een civielrechtelijke was te
onderkennen.

In de middagzitting heeft de vertegen-
woordiger van den minister, mr. P. Meye,s,
zijn pleidooi gehouden.

Pleiter heeft met groote belangstelling
Pleiter kan dan ook niet

wachtmeester Van Den Berg in
ontactisch heeft gehandeld, als
memorie wordt voorgesteld.
Men moest echter ook voor wachtmeestel

Van Den Berg een reden hebben om zijn over-
plaatsing te rechtvaardigen.
President: U bedoelt hier met men toch niet

den minister van Justitie?
Mr .James: Neen, mijnheer den president.

pleidooi van mr. James aangehoord, dat np zoo
overtuigende wijze werd voorgedragen. Toch
kan pleiter zich met de strekking daarvan niet
vereentgen. al heeft hij waardeering voor Qe
wijze, waarop het pleidooi is opgebouwd.
In de eerste plaats wenscht pleiter zijn leed-

wezen er over uit te spreken, dat mr. James
zij.n pleidooi begon met waardeerende woorden
voor iemand, die dezer dagen is veroordeeld.

toegeven, dat
deze zaak zoo
in de contra-

Daarna komt pleiter aan de zaak D. W., die
beweert mishandeld te zijn än den nach, gedu-
rende welken hij in de kazerne is vastgehou-
den.

Dat de klagers zich gegrtetd achten, kan
pleiter respecteeren, doch hij wenscht op te
merken, dat bij den minister niet heeft voorge-
zeten om de klagers noodeloos pijnlijk te trefren.
of hun leed te berokkenen.

Vervolgens gaat pleiter na de beteekenis van
de wettelijke maatregelen. In dit verband geeft,
pleiter toe, dat de bepaling van art. 141 tweede
lid Wetboek 'van Strafvordering niet geheel
duidelijk is, gezien ook de strekking welke prof.
Van Bemmelen daaraan gegeven heeft.

Ten aanzien van deze mishandeling meent
pwiter_ dl!t_.llleJ:__geenszins_kanworden gespro-
-kèn van een gegronde verdenhlng, zooals de
minister heeft gedaan. Bèweerd is, dat de: man
znn verwondingen heeft laten zien aan zijn
vrouwen aan eenige familieleden, en boven-
uien vier dagen later aan een verslaggever. Nu
acht pleiter het een groot verzuim, dat men
dezen als den eenigen objectieven getuige
niet heeft gehoord.
President: Persgeheim. (Gelach).
Mr. James acht het voorts van belang, dat

bij het verhoor, dat thans hier gehouden is,
van de "gegronde" verdenking tegen de briga-
de-Oss, dat zij zich aan mishandeling zou
hebben SChuldig gemaakt, niets is overgeble-
ven.

Naar ·pleiters meening geeft dit artikel echter
aan de opsporingsambtenaren geenszins het
reent om maar te gaan opsporen, wat zij goed-
dunken en kan hier wel degelijk worden in-
gegrepen.

Natuurlijk is aan dat ingrijpen een grens,
maar waar deze ligt, staat op zichzelf niet vast.
Men moet dan ook niet a priori aannemen, dat.
die grens daar zou zijn, waar de tegenpleiter
haar wil zien gelegd.
Over dit artikel is nog geen beslissing van den

hoogsten rechter, doch pleiter meent, dat ten
deze wel eenige waarde kan worden toegekend
aan de interpretatie van den minister.

Het advies van prof. Van Bemmelen heeft
pleiter heelemaal niet overtuigd van de juiSt-
heid van het daarin opgenomen betoog, dat de
genomen maatregelonwettig ZOuzijn.
Natuurlijk mag de minister geen bevelen

geven, welke in strijd zijn met de wet, doch
pleiter kan niet inzien, dat er strijd met de
wet zou zijn, als de minister maatregelen neemt,
ten einde een goede uitvoertngt van de, taak,
welke aan de opsporingsambtenaren is opge-
dragen, te verzekeren. En wanneer die taak niet
op de juiste wijze ·WOrdtUitgevoerd, moet tach
zeer zeker de 'bevoegdheid aanwezig zijn, om
daarbij in te grijpen.

Pleiter komt daarna aan de verhouding tus-
schen opperwachtmeester Curfs en den burge-
meester.

Curfs heeft eens tegen iemand gezegd, dat
deze niet verplicht was om te voldoen aan een
verzoek om ten bureele der gemeentepolitie te
komen. Daarmede is Curfs zijn boekje niet te
buiten gegaan, doch bovendien heeft hij den
burgemeester er teleronisch van in kennis ge-
steld, dat de betreffende persoon niet bij de
gemeentepelttie durfde komen.
De burgemeester heeft daarop tegen Curfs

een klacht ingediend bij den Officier, maar
daarvoor was volgens pleiter geen enkele aan-
leiding.
Pleiter constateert voorts, dat 'de verhouding

tusschen Curfs en den inspecteur zeer goect
was, terwijl voorts de .burgemeesters van de
omliggende gemeenten zeer ge,ed met den bri-
gadecommandant Curfs konden samenwer-
ken en daarvan ook in brieven hebben doen
blijken.
Dit is wel geen bewijs, doch wel een sterke

aanwijzing, dat de mlnder goede samenwer-
king tusschen Curfs en burgemeester Ploeg-
rnakers niet aan Curfs kan hebben gelegen.
Bovendien heeft Curfs herhaaldelijk ge-

tracht, om de samenwerking met den burge-
meester zoo goed mogelijk te: doen .zijn.
Pleiter merkt voorts op, dat de burgemees-

ter er over heeft geklaagd, dat de brigade-Oss
Zich een serenade heeft laten brengen door
een muziekkorps.: en dat ourts daarom zou
hebben verzocht, Dit is echter niet het geval
geweest, zooals blijkt uit een bericht in de
,,Reclamebcde" van Oss.
Merkwaardig is echter, dat de burgemees-

ter, die er zoo gauw bij was, om het eerste be-
richt ter kennis te brengen van de justitioneele
autoriteiten, heeft 'nagelaten het latere, te-
gensprekende bericht ook op te zenden.
Wat ten slotte De Gier betreft, ten aanzien

van dezen is beweerd, dat hij uit zijn even-
wicht was geraakt en dat hij moest worden
overgeplaatst naar een standplaats, waar hij
een nuchteren commandant boven zich had en
een krachtig parket.
Pleiter wenscht op te merken, dat De Gier

steeds goed werk heeft verricht en laatstelijk
nog in de zaak-Zwanenberg zeer goed werk
heeft gepresteerd.
Ten aanzien van de Gier hebben de hoog-

ste gezagsdragers een houding, aangenomen,
waardoor De Gier zich diep gegriefd gevoelt
en den eersten April dan QC·kden zwartsten
dag van zijn leven neemt.
Het is voor De Uier buitengewoon pijnlijk

en onaangenaam cm op deze wijze te worden
gedesauvoueerd, te meer, waar van verschil-
lende zijden zijn gedrag. is geprezen, terwijlook
eS')l geestelijke heeft getuigd, dat De Gie!'
steeds niet anders dan zijn plicht heeft ge-
daan, en die bern naast een goed ambtenaar
bovenal een goed mensch noemde.

Pleiter wijst er voorts op, dat er verschillende
categol'ieën van opsportngsambtenaren zijn en
dat daarin licht een gevaar is gelegen voor riva-
liteit en vliegen-arvangerij. In dit verband merkt
pleiter nog op, dat in plaatsen waar een com-
missaris van politie is, de rijkspolitie ook geen
opsporingswerkzaamheden mag verrichten.

deel verwijzen naar de contra-membrie en naar
het, betoog van den procureur-generaal.

Conclusies van mr.' James
Ooncludeerende zegt pleiter, dat, afgezien nog

van de vraag van de bevoegdheid van den
minister, thans wel voldoende duidelijk geble-

. ken is, dat alle feiten niet hebben opgeleverd

Pleiter zet voorts uiteen, dat de beslissing
van den minister berust op tal van dossiers van
zaken der brigade, in welke dossiers zooveel
fouten voorkwamen, dat een maatregel niet
achterwege kon blijven. Voorts is de besltssing
gegrond op uitgebrachte rapporten.
Pleiter geeft vervolgens als zijn meening te

kennen, dat de beweringen ten aanzien van ver-
schillende zaken sinds 1 April niet ongerijmd
zijn gebleken.
Uitdrukkelijk merkt pleiter op, dat de minis-

ter op 1 April niet heeft geweten, noch rede-
lijkerwijze had kunnen verwachten, dat de offi-
cier later op verschillende punten van Zijn me-
dedeelingen is teruggekomen,

Oordeel niet gewijzigd
Ruiterlijk moet pleiter erkennen, dat de ge-

wijzigde houding van mr, Van den Burg voor
hem een groote verrassing is geweest, doch
pleiter moet daaraan onmiddellijk toevoegen.
dat daardoor geen wijziging is gebracht in het
oordeelover het uit de dossiers gebleken op-

het treden der brigade.

Wat de verhouding van den procureur-gene-
raal en de marechaussee betreft, zegt pleiter,
de slechte verhouding tusschen de officieren
en den procureur-generaal te betreuren, en hij
is van oordeel, dat tengevolge van die verhou-
ding waarschijnlijk bij de wachtmeesters niet
dat vertrouwen bestond in den procureur-gene-
raal, dat gewenscht en noodzaksüjk is. Het valt
in hooge mate te betreuren, dat de officieren
niet voldoende het gezag van den procureur-
generaal hebben willen erkennen.

Pleiter wijst er voorts op, dat de brigade
zich niets heeft aangetrokken van de order
van 15 November, waarbij haar de opspo-
ringsbevoegdheid in gemeentezaken werd
ontnomen. Men beroept er zich welop, dat
deze order niet zou ii,)n doorgekomen, maar
zulks kan pleiter na de zeer positieve ver-
klaring van mr. Van den Burg ten deze niet
aannemen.

Uitdrukkelijk constateert pleiter, dat ook na
de hier gehouden getuigenverhooren is komen
vast te staan, dat de grieven, waarop èe geno-
men maatregel berust, onveranderd en vooral
wat de hoofdzaken betreft, kunnen worden ge-
handhaafd.

Er zijD hier groote tactische fouten begaan,
welke volkomén een ingrijpen wettigden.

Over de individueele zaken wilde pleiter heel
kort zijn.
Bij de werkverschaffing was in het geheel

piet iets zoodanig gebeurd, dat het optreden
hier van de marechaussee rechtvaardigt.
Wat de zaak van Van der H. betreft, heeft

pleiter bij lezing van de dossiers zich met groote
verwondering en verbazing afgevraagd, hoe het
in Nederland mogelijk was en oirbaar was, dat
iemand op zoo lichtvaardige gronden is gearres-
teerd en ingesloten.
De vasthouding van den kruidenier B. is vol-

gens pleiter niet goed te praten en is zeer zeker
niet overeenkomstig de strekking van de wet.
Wat de mishandeling van De W. betreft, moet

pleiter erkennen, dat door de uitdrukkelijke
verklaringen van majoor van Everaingen de
aanwijzingen, als zou de marechaussee De W,
hebben mishandeld, veel zwakker zijn gewor-
den.

De president bepaalde hierna de Uitspraak .in
aJ.le zaken op Zaterdag over drie weken.

Klacht tegen de overplaatsing
Vervolgens zijn aan de orde de klachten van

de wachtmeesters tegen den inspecteur van het
wapen der marechaussee, kolonel Van Selm,
tegen het besluit van hun overplaatsing.



Reeds in onze eerste beschouwing over het
proces voor het ambtenarengerecht, wezen
wij op de vreemde figuur, dat de officieren
der marechaussees, onder wie de inspecteur
van het wapen zelf, als ontlastende getuigen
voor hun manschappen optraden in hun ge-
ding tegen den minister. van Justitie. Het
vreemde zat voor ons niet slechts hierin,.dat
het een zonderlingen indruk maakt, hooge
militairen in een geding als dit te zien ge-
dagvaard door minderen, die in verzet komen en den majoor zei: "Ik spreek als mensch, niet
tegen den minister, maar, vooralook in de als procureur-generaal. U moogt niet seinen
merkwaardige omstandigheid, de klagers
zelfs te hooren gedéchargeerd door hun chef, en in den trein gaan zitten. U moet in dit
tegen wien zij ook een klaagschrift hadden moeilijk oogenblik zelf naar uw menschen
gericht, omdat zij de door hem uitgevoerde
overplaatsing onverdiend achtten. Wij heb-
ben dat niet kunnen rijmen met normale op-
vattingen van ambtelijke hierarchie, om
maar te zwijgen van militaire tucht.

Wat wij nu echter vanmiddag voor het zijn gesprekken weergeven voor een gerecht,
ambtenarengerecht hebben gezien, heeft ons waar de procureur-generaal zich zelf ndet
niet alleen verbaasd, maar onze stoutste ver- verdedigen kan, hebhen g,een recht, daaruit
wachtingen overtroffen. naar believen 'tendentieus 'te kiezen.
Na de zaak tegen minister Goseling kwam

die tegen den inspecteur van het corps ma-
rechaussees, eveneens ingesteld door de
wachtmeesters, naar verluidt, aan de orde.
Maar !het gold hier geen proces, doch
- men vergeve ons het woord - een vertoe-
ning, welke het Ambtenarengerecht als re-
gelrecht contempt zou kunen beschouwen en
die in elk geval op den buitenstaander een
allerpijnlijksten indruk maakte.
Men bedenke: onderofficieren der mare-

chaussees worden overgeplaatst, nadat de
vervulling van hun politieele functie, volgens
!het oordeel van den minister van Justitie
dit noodig maakte. De overplaatsing, niet
eens als straf, maar als bijzonderen maatre-
gel noodig geacht - om namelijk de amb-
tenare~ aan een voor hen onjuist geoordeelde
omgevmg te onttrekken - geschiedt. De
overgeplaatsten voelen den maatregel als
straf en dienen bij het Ambtenarengerecht
hun bekIag in over den minister van Justi-
tie en over hun militairen korpschef -. Zoo
heeft men twee zaken. De korpschef treedt
op als getuige à dëeharge in de zaak tegen
den minister van Justitie. Hij treedt dan in
eigen zaak op als partij tegen dezelfde kla-
gers, die hij vlak daarvoor als getuige ver-
dedigt. Het geding over de tweede zaak be- Maar de steller der contra-memorie en
gint. Partijen hebben geen getuigen opgeroe-
pen, het gerecht evenmin. De inspecteur de verdediger, die geen directe tegenspraak
plaatst zich, alsof het ernst is, achter den ka- behoefden te duchten - ook de gemacht1gde
theder. De pleiter licht de klaagschriften van den minister van Justitie moest irn-
toe. Hij betoogt, dat, vermits de ontneming
van de opsporingsbevoegdheid van den mi-
nister van Justitie onwettig is, ook de over-
plaatsing d?or den inspecteur onrechtmatig
was. De pleiter geeft ons dan, wat hij noemt, een indelicate critiek tegen de Koningin ten I
"een blik achter de schermen". Wat bedoelt laste legden, hebben blijkbaar vergeten, dat
hij daarmee? Schijnbaar weerlegt hij de con- er overeenstemming tusschen twee ministers
tra-memorie van den tegenover hem staan-
den inspecteur der marechaussees" n1aar in
werkelijkheid biedt bij aan bet geacht pu-
bliek de gepeperde parafrase van dit stuk.
Die peper is bedoeld voor den minister van
Justitie en voor den procureur-generaal. De
pleiter wijst er immers op, hoe de inspecteur allereerst mededeeling van zulke voorstellen
zelf. in zijn contra-memorie op het klaag- aan de Koningin zelf eisehen kan.
schnft .v~rklaarde, het niet eens te zijn met
den minister van Justitie en eigenlijk door
dezen op onware gronden te zijn bewogen tot
snelle overplaatsing van de manschappen
die .zich daarover beklagen. De contra-me~
mor~~, het st~k, dat een verdediging behoort
te ZIJn van e.lg.en daad, blijkt een polemiek
tegen den rnirrister- van Justitie. Daarin im-
mers verklaart de inspecteur in antwoord op
de grief der klagers o.a.:
le:. pas op 31 ~~art op de hoogte gesteld

te ZIJn door -Iustitte; 2e. op 1 April pas in-
zage te hebben gekregen lip 'het parket van
den procureur-generaal van de stukken, op
grond waarvan de Ossene brigade moest
worden verplaatst; Se. dat de procureur-ge-
neraal de decoraties van de Ossche mare-
chaussees door de Koningin persoonlijk, on-
juist had genoemd; 4e dat hij, inspecteur,
geen tijd had gekregen, zich een oordeel te
vormen; 5e. dat hij op 2 April had geconfe-
reerd met minister Goseling, die gezegd had,
dat minister Van Dijk het met hem eens
was, maar dat de machtiging tot overplaat-
sing van Defensie pas op 6 April kwam, dus
dat - daar kwam het betoog van de contra-
memorie in de versie van mr. James op neer
_ de minister van Justitie deze eensgezind-
Iheid maar had voorgewend om het verzet
van den inspecteur te breken, zoodat deze
wel tot overplaatsing gedwongen was. De
contra-memorie qualificeerde de verdediger
als "gave en volledige referte aan het stand-
punt van de klagers", En deze dingen be-
vestigde de kolonel. E"n - alsof hij begrepen
heeft - dat het misschien al te raar zou
zijn, zijn contra-memorie eindigde zonder
conclusie, zoodat de ambtenarenrechter, die
er maar bij improviseerde.
Wij zagen dus het schouwspel van een in-

specteur der marechaussees, die partij in
een zaak, welke onverbrekelijk met die van
den minister van Justitie verbonden was,
tegen dezen minister optreden, niet slechts
als getuige, maar in werkelijkheid ook eigen
zaak rechtstreeks tegen dien minister keeren.
, Het staat niet aan ons, zulk optreden te
qualificeeren, maar het heeft ons pijnlijk
verbaasd, dat een man van deze positie zich
tot zooiets leende.

Marechaussees
Justitie.

tegen

Een onbehoorlijk. schijn-

proces.

DE GRENS OVERSCHREDEN.

(Van onzen parlementairen Redacteur).

Het is duidelijk, dat deze contra-memorie
moet zijn opgesteld buiten den minister van
Justitie om, wrens gemachtigde met een blik
van nauw verholen verachting toeluisterde.
Het is ook duidelijk, dat dit niet kan ge-
schied zijn met voorkennis, laat staan met
instemming van den minister van Defensie.
Is de inspecteur van de marechaussee ook
aan diens bevelen onttrokken?

lis !het waar, dat de procureur-generaal den
chef der rnärechaussees niet eerder op de
hoogte stelde, wetend dat zóó snel een be-
slissing vallen zou?

De mond van den procureur-generaal was
gesloten. Hij mocht hier niet spreken. Hij
ikon zich' op dit punt dus niet verdedigen.
Evenmin kon !hij zich weren tegen het on-
behoorlijk ,gebruik, dat van zijn woorden is
gemaakt. Het is juist, dat baron Speyard van
Woerden in een vertrouwelijk gesprek als
zijn meening !heeft te kennen gegeven, dat
b~ ~vies. eenvoudige politi~;amlbte~ar~

door de Koningin persoonlijk te laten deco-
reeren, hem psychelogisch onjuist leek. In
.dat oordeel staat de procuretrr-g eneraal niet
alleen en de feiten hebben dat oordeel be-
vestigd. Het is duidelijk - ook de minister
van Binnenlandsche Zaken, die burgemees-
ters ter benoeming voordraagt, kan 'het ten
aanzien van een der gedecoreerden getuigen
- dat zulk een wijze van onderscheiden
menschen het hoofd op hol brengen kan, Men
bedenke, dat zelfs geen generaal Snijders,
geen Van Heutz, geen Lorentz of Menge'lbe['g,
zelfs geen verloskundige, die de Koningin
zelf behandelt - ooit eigenhandig door Hare
Majesteit gedecoreerd is. Dan begrijpt men
de opmerking van den procureur-generaal
en ook, hoe onrechtvaardlg het is, dat zij te-
gen hem wordt uitgespeeld, alsof hij de on-
derscheiding zelf aan de manschappen niet
gunde.

De waarheid is - en die deelen wij nu
eens mede - dat deze uiterlijk zoo onbewo-
gen magistraat, zelf zeer ontdaan was over
het ministerieele ingrijpen. Hij moest ge-
'hcorzamen en de onaangename boodschap
ovel'geven aan den dlvisie-commandant.
Toen deze haar wilde doorseinen, was het
baron Speyart van Woerden, die opvloog

gaan en hun moreelophouden." De procu-
reur-generaal blijkt psycholoog naar de
eene, maar ook naar de andere zijde. Zij, die

Dat de inspecteur der marechaussees op 1
April welovertuigd was van de fouten der
Ossche brigade, maar zijn aanvankelijk oor-
deel 'heeft gewijzigd, kan men hem niet
euvel duiden. Alleen is thet verbazingwek-
kend, dat de verandering zoo radicaal was
en dat 'hij de Igronden daarvan dan niet
direct heeft meegedeeld aan den minister
van Justitie.

Tenslotte, de insinuatie aan het adres van
minister Geseling. Hoe men deze durfde vol-
houden, nadat mr. Meyes eerst in zijn plei-
dooi en daarna nog eens op een uitdrukke-
lijke vraag van rechter generaal Zeeman
positief had verklaard, dat de minister van
Justitie zijn ambtgenoot van Defensie had
ingelicht, is ons een raadsel,
Nu thad - al was er 'een controverse op-

dit punt tussehen de twee ministers ge-
weest - het Ambtenarengerecht daarmee
niets te maken, zooals mr. Van Haeringen
direct constateerde. De voorzitter doorzag
blijkbaar zeer goed de bedoeling, den mi-
nister van Justitie als een leugenaar 'aan de
kaak te stellen.

mers zwiigen - 'hebben één ding vergeten.
De heeren, die baron Speyart van Woerden

zijn kan. -.naar voor officieele aanhangLgma.-

king ven bepaalde spoedvoorstelIen aan de-
partementen, de deferentie, welke een goed
dienaar der Kroon voor de Koningin heeft,

Ieder, die het a. b. c. van de verhouding
I tusschen de ministers en de Koningin kent,
I kan begrijpen, dat dit is geschied. Kolonel
en verdediger hadden dit moeten begrijpen
10".'na de ministerieele verklaring in de Ka-
mer, 20. van de ieder bekende behandeling
der zaak in den ministerraad, 30. van de zelf
gedane mededeeling dat het departement
van defensie op 3 April voorbereiding der
overplaatsing gelastte.
Hoe is het mogelijk, dat een inspecteur van

de marechaussees, optredend in een quali-
teit als hedenmiddag, na de uitdrukkelijke,
dubbele verklaring van den regeeringsge-

I machtigde, een controverse als de verdediger
- overigens geheel onnoodig opdischte _-
niet dadelijk als ongepast weersprak?
Mr. Meyes heeft in zijn pleidooi zeer so-

ber gewezen op de houding van de mare-
chaussee-officieren in de rechtzaal, tetwijl
.pe procureur-generaal aan het woord was.
Die houding brandmerkte hij als symptoom
van de veroordeelenswaardige houding van
de marchaussees tegen den procureur-gene-
raal en in zijn persoon tegen het hoogste
bur,gerlijk politiegezag. Die houding is ieder
in de rechtzaal opgevallen en zij was, zooals
mr. Meyes haar noemde: indisciplinair. En
indien dit .indisciplinaire karakter moest
worden bewezen, dan gRschiedde dit door het
schijn-proces, dat re vera een onbehoorlijken
aanval was op den minister van Justitie en 'I
op den procureur-generaal, die weerloos wa-
ren.
Het is best mogelijk, dat de marechaus-

see al of niet vermeende grieven heeft. Maar
dan oehoeren deze op disciplinaire wijze aan
den minister van Justitie. en Defensie ter
kennis gebracht. W,qt wij nu zagen is met ge-
zonde hierarchieke verhoudingen in strijd.
Indien het volgen van dit geding ons iets

geleerd heeft, dan is het dit: dat de heele
Ossehe affaire in beteekenis verzinkt bij de-
ze veel gewichtiger zaak: een deugdelijke,
sluitende regeling van de Ielding over de po-
litiecorpsen, zoodat deze onvoorwaardelijk
orgaan zijn in handen van het burgerlijk ge-
zag. Het proces, dat wij nu meemaakten
doet de ernstige vraag stellen, of het niet
hoog tijd wordt, dat men voorkomt, wat mi-
nister Goseling op 7 April in de Tweede Ka-
mer' zei, dat geen poliltie-apparaat uit de
handen van de Overheid zal worden gewron;
gen.

(
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De zaak-Üss voor het
Ambtenaren-gerecht.

MR. JAMES ZET ZIJN PLEI-
DOOI VOORT.

De vertegenwoordiger van den

minister aan het woord.

NADAT gisteren de hesloten zitting
van het ambtenarengerecht te

"s-Cravenhage ter hehandeling -van de
klaagschriften der Ossche marechaus-
sees tot kwart over twaalf had ge-
duurd, werd de openhare zitting her-
opend. Mr. James, raadsman der kla-
gers zette zijn pleidooi voort.
In de middagzitting heeft de ver-

tegenwoordiger van den minister, mr.
P. Meyes zijn pleidooi gehouden, die
in hooge mate hetreurde, dat de offi-
cieren van de marechaussees niet vol-
doende het gezag van den Procureur-
Generaal hebhen willen erkennen.
De uitspraak vindt 16 Juli a.s. plaats

Mr. James zet zijn pleidooi voort en behan-
delt eerst de zaak van den kruidenier B., die
gedurende een nacht in de marechaussee-
kazerne is vastgehouden.
Deze B. had een postwissel, bestemd voor

een zijner ondergeschikten, ontvangen en dit
geld niet afgedragen op grond van een be-
weerde tegenvordering. Op 26 Jan. heeft B. 't
geld, dat als ziekengeld door den Raad van
Arbeid was gezonden, geïnd en onder zich
gehouden. Toen hij weigerachtig bleef het
geld uit te betalen, heeft de vader van den
ondergeschikte gedreigd de zaak in handen
van de politie te zullen stellen. Dit is dan
ook geschied en herhaaldelijk heeft de mare-
chaussee hem daarna verzocht in de kazerne
te komen. De betreffende wachtmeester heeft
in deze zaak niets meer dan een gewone ver-
duistering gezien en in overleg met den offi-
cier is dan ook besloten, dat B. zoo noodig
zou worden gearresteerd en verhoord. Bij
dat verhoor, dat toen is gevolgd, draaide B.
telkens om de feiten heen en toen hij niet
wilde bekennen, heeft de marechaussee be-
sloten den man nog vast te houden om hem
gelegenheid te geven nog eens over de zaak
na te denken. En het resultaat is geweest, dat
B. den volgenden ochtend het geld heeft be-
taald. Pleiter wenscht te constateeren. dat het
geenszins de bedoeling is geweest, om op
deze wijze betaling af te dwingen, het was
alleen te doen om een bekentenis te verkrij-
gen in een zaak, ten aanzien waarvan de ma-
rechaussee een strafbare handeling aanwezig
achtte.
In verband hiermede merkte pleiter op, dat

deze zaak van den aanvang af door de mare-
chaussee geensztns als een civielrechtelijke
was te onderkennen. Pleiter kan dan ook
niet toegeven, dat de wachtmeester Van den
Berg in deze zaak zoo ontactisch heeft gehan-
deld, als in de contra-memorie wordt voorge-
steld. Men moest echter ook voor wachtmees-
ter Van den Berg een reden hebben om zijn
verplaatsing te rechtvaardigen.
President: U bedoelt hier toch niet den

minister van justitie?
Mr. James: Neen, mijnheer de president.
Daarna komt pleiter aan de zaak-De Wolf,

die beweert mishandeld te zijn in den nacht,
gedurende welken hij in de kazerne is vast-
gehouden.
Ten aanzien van deze mishandeling meent

pleiter, dat hier geenszins kan worden ge-
sproken van een gegronde verdenking, zoo-
als de minister heeft gedaan. Beweerd is. dat
de man zijn verwondingen heeft laten zien
aan zijn vrouwen aan eenige familieleden,
en bovendien vier dageA later aan een dag-
bladcorrespondent. Nu acht pleiter het een
groot verzuim, dat men dezen verslaggever
als de eenige objectieve getuige niet heeft
gehoord.
President: Persgeheim (gelach).
Mr. James acht het voorts van belang, dat

bij het verhoor, dat thans hier gehouden is,
van de "gegronde" verdenking tegen de br i-
gade-Oss, dat zij zich aan mishandeling zou
hebben schuldig gemaakt, niets is overgeble-
ven. Men heeft in de contra-memorie veel ge-
werkt met de woorden: commentaar over-
bodig. '
Maar thans meent pleiter ten aanzien van

deze zaak ook te kunnen zeggen: commentaar
overbodig.
Pleiter komt daarna aan de verhouding

tusschen opperwachtmeester Curfs en den
burgemeester. Curfs heeft eens tegen iemand
gezegd dat deze niet verplicht was om te vol-
doen aan een verzoek om ten bureele der ge-
meentepolitie te komen. Daarmede is Curfs
zijn boekje niet te buiten gegaan doch boven-
dien heeft hij den burgemeester er telefo-
nisch van in kennis gesteld, dat de betreffen-
de persoon niet bij de gemeentepolitie durf-
de komen.
De burgemeester heeft daarop tegen Cuds

een klacht ingediend bij den officier, maar
daarvoor was volgens pleiter geen enkele
aanleiding.
Pleiter constateert voorts, dat de verhou-

ding tusschen Curfs en den inspecteur zeer
goed was, terwijl voorts de burgemeesters
van de omliggende gemeenten zeer goed met
den brigadecommandant Curfs konden sa-
menwerken en daarvan ook in brieven heb-
ben doen blijken.
Dit is wel geen bewijs, doch wel een sterke

aanwijzing, dat de minder goede samenwer-
king tusschen Cuds en burgemeester Ploeg-
makers niet aan Curfs kan hebben gelegen.
Bovendien heeft Curfs herhaaldelijk ge-

tracht, om de samenwerking met den burge-
meester zoo goed mogelijk te doen zijn.
Pleiter merkt voorts op, dat de burgemees-

ter er over heeft geklaagd, dat de brigade Oss
zich een serenade heeft laten brengen door
een muziekkorps, en dat Curfs daarom zou
hebben verzocht. Dit is echter niet het ge-
val geweest, zooals blijkt uit een bericht in
de "Reclamebode" van Oss.
Merkwaardig is echter, dat de burgemees-

ter, die er zoo gauw bij was, om het eerste
bericht ter kennis te brengen van de [usti-
tieele autoriteiten, heeft nagelaten het latere,
tegensprekende bericht ook op te zenden.
Vlat tenslotte de Gier betreft ten aanzien

ven dezen is beweerd, dat hij uit zijn even-

wicht was geraakt en dat hij moest worden
overgepraatst naar een standplaats waar hij
een nuchteren commandant boven zich had
en een krachtig parket.
Pleiter wenscht op te merken dat de Gier

steeds goed werk heeft verricht en laatstelijk
nog in de zaak-Zwanenberg zeer goed werk
heeft gepresteerd.
Ten aanzien van de Gier is door de hoog-

ste gezagdragers een houding aangenomen,
waardoor de Gier zich diep gegriefd heeft ge-
voeld en den eersten April dan ook den
zwartsten dag van zijn leven noemt.
Het is voor de Gier buitengewoon pijn-

lijk 'en onaangenaam om op deze wijze te
worden gedesavoueerd, te meer, waar van
verschillende zijden zijn gedrag is geprezen,
terwijlook een geestelijke heeft getuigd, dat
de Gier steeds niet, anders dan zijn plicht
heeft gedaan, en die hem naast een goed
ambtenaar bovenal een goed mensch noemde.
Concludeerende zegt pleiter, dat, afgezien

nog van de vraag van de bevoegdheid van
den minister, thans wel voldoende duide-
lijk is gebleken, dat alle feiten niet hebben
opgeleverd een optreden der marechaussee,
welke den genomen maatregel rechtvaardigt.

Conclusie tmn den raadsman der
marechaussees.

Pleiter eindigde zijn pleidooi als volgt:
Het gerecht zal het beroepen besluit nietig

moeten verklaren als zijnde in strijd met de
wettelijke voorschriften meer in het bijzon-
der met art. 141 van het wetboek van straf-
vordering.
Het gerecht zal in het ondenkbare geval,

dat het tot een andere beslissing komt, het
besluit moeten nietig verklaren verklaren op
grond van het kennelijk gebruik maken van
E'en bevoegdheid anders dan tot de doelein-
den waarvoor die gevoegdheid is gegeven.
Want indien er al ooit sprake is geweest

van een abnormale, onwettige activiteitsant-
plooiing der administratie, van een onrede-
lijk gebruik harer bevoegheid, dan is het wel
in deze zaak, waarin willens en wetens zon-
der behoorlijk onderzoek naar feiten welke
grondslag vormden voor die beslissing, f'en
zoo verstrekkende en onteerende maatregel
is genomen als in de ontneming van de door
de wet gedragen opsporingsbevoegdheid aan
~'en opsporingsambtenaar.
De brigade-Oss zoekt slechts recht. Tot dus-

ver heeft zij moeten zwijgen en zij zal dit
blijven doen.
Dat het ambtenarengerecht te 's Graven-

hage rechtdoende in militaire ambtenaren-
zaken, thans voor haar spreke.
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zijn geen verdachten, zelfs geen. menschen,
aan wie strafbare handelingen ten laste wor-
den gelegd door de bevoegde autoriteiten.

, Neen, het zijn menschen, tegen wie de mare-
chaussees meenen of meenden aanwijzingen
te hebben. Bij één der geestelijken is er zelfs
van strafbare handelingen in het geheel geen
sprake.
Vrijdag was het al op het kantje af. Naar

veler meerring ging men zelfs over den
schreef. Klagers en getuigen duiden bepaal-
de personen, soms met vollen naam zoo maar
aan als plegers van ernstige misdrijven. De

's-GRA VENHAGE, 25 Juni 1938. verdediger had in zijn pleitnota passages, die
eenvoudig insinuaties waren van zeer beden-
kelijk gehalte. Wij begrijpen, dat een ver-
dediger voor zijn elienten opkomt, maar wij
begrijpen ook, dat het gerecht het toch wel
al te kras vindt, dat onbevoegden requisi-
toir gaan nemen tegen afwezige burgers,
wier "jus ad famam", recht op eer en goeden
naam, zoo maar wordt aangetast, zonder dat
hunnerzijds rechtstreeks verweer mogelijk
is. Wij moeten er bij voegen, dat mr. Van
Haeringen, die als voorzitter van het ambte-
narengerecht, dit uiterst moeilijke geding op
een boven onzen lof verheven wijze even tac-
tisch als krachtig leidde, juist deze delicate
zijde behandelde met al de loyaliteit, waarop
klagers aanspraak konden maken, maar ook
met die ridderlijkheid, welke de eer van af-
wezigen zooveel mogelijk beschermde.
Men kan niet zeggen: maar de procureur-

generaal mocht wel de marechaussees aan-
vallen, want deze aanval op het l:feleid der
marechaussees, die zelf partij waren, berustte
op stukken, waarvan gerecht en wederpartij
kunnen kennis nemen en waarop de aan-
gevallen partij antwoorden kon, hetgeen zij
ook deed. Maar het kan niet de taak van
regeeringsgemachtigde en procureur-generaal
zijn, voor den administratieven rechter pu-
bliekelijk al of niet geseponeerde dossiers
van strafzaken, verbalen en zelfs politie-
rapporten over particuliere zaken, die met
strafrecht niets te maken hebben, te behan-
delen.
Zoo begrijpen wij, dat het gerecht, welks

voorzitter Vrijdag reeds tegen den verdediger
zeide: U moogt alles zeggen en alles behan-
delen, maar als u de goede trouw van
openbare autoriteiten bij hun ambtsvervul-
ling aantast of particulieren over hun leven
aanvalt, gaan de deuren dicht.

Regeeringsgelnachtigde
spreekt.

Pleidooi voor de klagers.

(Van onzen parlementairen redacteur.)

DAT hadden wij niet direct ver-
wacht, al was het bij eenig na-

denken begrijpelijk. Beide partijen
wilden wo eenigszine mogelijk, het
geheele geding publiek behandelen,
In zekeren zin was het daarom jam-
mer, dat, toen de verdediger de zaak
van de beide geestelijken ter sprake
ging brengen, het gerecht, na rugge-
spraak met partijen besloot, dit ge-
deelte geheel met gesloten deuren te
behandelen, zooals alle gerechten met
deze materie plegen te doen. N atuur~
lijk kan een kwaadwillige daar weer
allerlei boosaardige beweringen rond
spinnen. Toch is de zaak heel een-
voudig.

Men begrijpe goed, wat hier gebeurt. De
Ambtenarenwet staat aan ambtenaren toe,
zich bij een speciaal gerecht te beklagen over
handelingen van een administratief orgaan.
Het gerecht oordeelt, of die handelingen, zoo
zij worden aangevallen, in strijd zijn met
algemeen verbindende voorschriften of be-
rusten op verkeerd gebruik van bevoegdheid.
Dit beteekent, dat het administratief gerecht
beperkt oordeelt. Het spreekt zich niet uit
over beslissingen van gewone rechters en
evenmin over daden van autoriteiten, die be-
last zijn met de opsporing van strafbare fei-
ten, of die bekleed zijn met militair gezag.
Het merkwaardige geval doet zich nu voor,

dat politie-ambtenaren, die tevens militair
zijn, zich op het ambtenarengerecht beroe-
pen. De uit Oss overgeplaatste marechaussees
vragen aan den ambtenaren-rechter, of de
minister van Justitie hun terecht hun op-
sporingsbevoegdheid tijdelijk ontnam en of,
als dit rechtmatig geschied is, de minister
zijn bevoegdheid niet te buiten ging in den
zin van détournement de pouvoir. Een soort-
gelijke uitspraak verlangen zij over de han-
delwijze van hun commandant, die de over-
plaatsing gelastte.
Nu is, over het algemeen, voorwerp var.

zulk geding de houding der overheid en
ambtenaren. In dit bijzondere geval geldt
het echter politie-ambtenaren. Hun optreden
tegen derden komt in het geding en daarmee
die derden zelf. Het is duidelijk gebleken,
wat dit beteekent : de opsporingsambtenaren.
beschuldigd van onjuist optreden, .probeeren
uiteraard dat optreden te rechtvaardigen. Dat
komt neer op het uiten van zeel;"zware ver-
denkingen aan het adres van afwezigen, die
zich niet kunnen verdedigen. Die afwezigen

* * *
Vanochtend sto?d.en wij dus spoedig op

straat, toen de zitting aanving. IntusscheIl
herlazen. wij onze notities van het pleidooi
van mr. James. De kern van zijn verweer is,
dat de minister van Justitie aan bij de wet
a~ngestelde opsporingsambtenaren de opspo-
rmgsbevoegdheld ook niet tijdèlijk ontne-
men kan. Daarnevens betoogde pleiter, dat
marechaussees alleen onder de militaire
krijgstucht vallen. Nu is - daar wezen wij
reeds meermalen op - de positie van de
marechaussees inderdaad tweeslachtig. Milt-
tair resorteeren deze ambtenaren onder
Defensie, dat hen als onderdeel of wapen van
het leger beheerscht via den inspecteur van
het corps en de divisie-commandanten, Poli~
tieel echter - en de taak van de marechaus-
sees is in .vredestijd uitsluitend politieel -
ressorteeren zij onder de bevelen van' den
~inister van Justitie, die dit gezag uitoefent
Vla de procureurs-generaal, die tevens waar-
nemend directeur-generaal van politie zijn.

In zoover de marechaussees justitieele amb-
tenaren zijn, zijn zij uiteraard wederom aan
den minister van Justitie, hoofd van het
geheele Openbaar Ministerie, via de procu-
reurs-generaal bij de gerechtshoven onder-
worpen.
Nu is het betoog van mr. James dit, dat

als de minister van Justitie sancties wil
treffen tegen dit deel van zijn politie- en
justitie-ambtenaren, hij het moet doen via
Defensie. Het zonderlinge is echter, zooals
uit de verklaring van den procureur-generaal
bleek, dat, wanneer Justitie sancties noodig
acht, de militaire autoriteiten zelfstandig uit-
maken, of zulke sancties inderdaad getroffen
zullen worden. De vraag is dan ook inder-
daad deze, of de procureur-generaal metter-
daad het gezag kan uitoefenen; dat zoowel
het Rijkspolitiebesluit en het Wetboek van
Strafvordering hem uitdrukkelijk toekennen.
Mr. James meent: als de minister van

JUstitie eenige ambtenaren kan schorsen,
kan hij het een heel corps doen. Dit is ech-
ter een 1lheore1Jhische vraag. Het reglement
van de Tweede Kamer staat den voorzitter
toe, zelfstandig een lid van de vergadering
uit te sluiten. Kan hij nu ook de helft min
één uitsluiten? Dat zijn interessante puzzles,
maar, zooals wij reeds schreven, de vraag is,
of het ambtenarengeredht, dáárop zal ant-
Woorden.
Want indien het gerecht deze vraag zou

beantwoorden, zou de huidige politie-orga-
nisatie een ernstige leemte' vertoonen. Hoe
immers kan, zou men vragen, een directeur-
generaal van politie zijn gezag uitoefenen
als hij niet rechtstreeks zijn be~elen kan af~
dwingen? Dan ontbreekt er een essentieel
element aan dat gezag. Historisch zien wij
het zoo, dat vroeger die leemte niet zoo op-
vallend was, maar dat de toenemende inten-
siteit v~~ verkeer, de samenwerking tusschen
d~ politiekorpsen een gelijk gerichte lei-
?mg veel urgenter doet zijn dan vroeger. Het
IS een onjuiste opvatting, hier te spreken van
twee "partijen", alsof procureur-generaal en
m~echaussees gelijken zijn. Want het is
eVIdent, dat de marechaussees als politie-
corps en als justitieel ambtenarencorps orga-
nen zijn in de hand van den procureur-gene-
raal, die op grond van de wet en krachtens
d~ hun gegeven instructies in hun rechtsge-
bIeden de hoogste gezagdragers zijn.

'"
Wat nu .de vraag inzake de rnlntsterteele

bevoegdheid . zelve betreft, artikel 141 van
Strafvordering belast onderofficieren der
marechaussees met de opsporing der straf-
bare feiten. Artikel 140 belast den procureur-
met "richtige opsporing", hetgeen kennelijk
doelt op zijn toezicht houdende taak over
de onder zijn bevelen staande opsporings-
ambtenaren. Eenzelfde toezicht oefent ook
Weer de officier van justitie uit krachtens
art. 143: "Hij geeft bevelen aan de overige
personen met opsporing belast".
Mr. Meyes, die correct, hoffelijk en be-

knopt namens den minister van Justitie op-
trad, erkende dat de bepaling niet scherp
omschreven is en dat, waar de zin ervan
nooit door den hoogsten rechter is uitge-
~aakt, de uitleg van den minister van Justi-
he gezag heeft. Als waar is, wat niet be-
streden wordt, dat de opsporingsbevoegdheid
gedeeltelijk aan een ambtenaar kan worden
ontnomen, dan is er geen wezenlijk verschil
met tijdelijke, algeheele ontneming. Er is
Wel qualitatief verschil tusschen het tijdelijk
ontnemen van die bevoegdheid aan enkele
ambtenaren en tusschen het ontnemen aan
alle of aan heele 'categorieën ambtenaren
Niet om elkaar te controleeren hebben alle
verschillende categorieën politieambtenaren
opsporingsbevoegdheid, maar omdat er nu
eenmaal verschillende categor-ieën z ij n, is
die bevoegdheid hun toegekend. Vast staat
€:chter, dat die bevoegdheid partieel ontno-
men worden kan, vermits nu reeds art. 8

van het Rijkspolitiebesluit die beperking
kent. En de stelling, dat iemand zonder op-
sporingsbevoegdceid geen volledig politieman
zou zijn, weerlegt net simpele feit, dat tal-
rijke marechaussees deze bevoegdheid mis-
sen.
Waarom is de opsporing ontnomen? Om:

dat zij niet op de wettelijk vereischte, "rich-
tige" wijze geschiedde. Dit feit bewijzen de
stukken, opgemaakt door de marechaussees
zelf. Al erkent mr. Meyes, dat een substi-
tuut-officier venkeerde verklaringen en be-
oordeelingen gaf, daarmee zijn de betreffen-
de ambtenaren niet gedisculpeerd en zeker
is, dat de ministers, ihun maatregelen nemend
de later op onderdeelen veranderde houding
van den officier niet konden voorzien, al is
een op 15 November gegeven order van den
procureur-generaal doorgegeven en niet op-
gevolgd.
De andere, kleinere zaken iheeft mr. Meyes

kort, onder verwijzing naar de stukken be-
licht. Zijn betoog was sympathiek, omdat
het sportief was en zakelijk, zich zooveeJ
mogelijk onthoudend van leed doende aan-
vallen op personen.
Wij kunnen dat, tot onze spijt, niet zeggen

van den verdediger der klagers. Indien mr.
James, wiens ijver voor zijn cliënten wij
werkelijk ihebben bewonderd, had erkend -
zooals mr. Meyes loyaal deed ten aanzien
van den Bosschen substituut, wiens steun
hem ten deele ontvallen was - de mare-
chaussees kunnen ernstige fouten hebben
gemaakt, maar die fouten zijn historisch en
psychelogisch verklaarbaar en iÛj hadden
geen goeden leider in den officier van Jus-
titie, dan ware zijn pleidooi sterker geweest.
Wie echter den heer James hoorde, moest
meenen, dat de Ossdhe marechaussees geen
enkele ernstige fout hebben gemaakt en dat
is wat sterk. Al de fouten, die de procureulr-
generaal aanwijst - geen geringe fouten, al
schrijven wij ze eerder aan onkunde en
slechte leiding dan kwaden wil toe - her-
leidt de verdediger tot dingetjes, die men aan
"eenvoudige wachtmeesters" niet euvel moet
duiden. Maar deze "eenvoudige wachtmees-
ters" treden als hulp-officieren van justitie
op. Zij volgen een geheel eigen methode,
dwars tegen de aanwijzingen van den over
hen gestelden hoogsten chef in.
Opvallend is de overredingskracht, waar-

over katholieken, ook volgens mr. James
sc~i~nen te be~chi~ken. In de Kamer schijnt
mrnister Goselmg Iedereen op slag te narco-
tiseeren. Hoort men den verdediger, dan
"overduvelt" - dat was zijn malscha uit-
drukking - baron Speyart van Woerden al
even zeer ieder, die onder zijn adem komt.
Maar de procureur-generaal kwam met stuk-
ken. En snijdend was de sobere opmerking
v~n mr. Meyes, dat het een zeer eigenaar-
dige gewaarwording gaf, al die eenstemmi-
ge verklaringen van marechaussees recht
tegenovergesteld aan de verklartngen van
andere, .verschille~de p~rsonen te hooren. Zij
moeten lederen, scnerpzmn~gen luisteraar zijn
opgevallen, zooals ook opviel de wijze, waar-
op de. verdediger als aanklager' optrad tegen
~fwezlgen, zoodat deze hun advocaat vonden
m den procureur-generl!al, die het voor
hun .~er en go€?en. naam heeft opgenomen.

WIJ tre~en r:~et .m de beoordeeling van de
klagers, die WIJ met kennen en die het best
heel goed bedoeld kunnen hebben, Het we-
zenlijlee van dit geding is echter niet dit of
de marechaussees in subjectieve goede tr~uw
verkeerden, maar of de tot oordeelen geroe-
pen chef ter~dht uitmaakte, dat objectief
rechtszekerhetd en daarmee rechtsgoed van
de burgers werd gesohondcn. Het is zijtl taak
daar,,:?or. te. waken. En het kan niet het per-
soorilijk Inzicht van een of anderen ijverigen
poIitieman zijn, daarover zelfstandig te oor-
daelen, zonder dat wij vallen onder een po-
litieregiem, uitgeoef.end door een onvol-
doend geleid politiecorps.



De zitting werd hierna geschorst tot kwart
over twee.

Pleiter geeft vervolgens als zijn meening te
kennen, dat de beweringen ten aanzien van
verschillende zaken sinds 1 April niet on-
gerijmd zijn gebleken.
Uitdrukkelijk merkt pleiter op, dat de mi-

nister op 1 April niet heeft geweten noch
redelijkerwijze had kunnen verwacht~n dat
de officier later op verschillende punten' van
zijn mededeelingen is teruggekomen.
Ruiterlijk moet pleiter erkennen, dat de

Vervolgens gaat pleiter na de beteekenis gewijzigde houding van mr. van den Bur"
van de wettelijke maatregelen. In dit ver- voor hem een groote verrassing is geweest.
band geeft pleiter toe, dat de bepaling van doch pleiter moet daaraan onmiddellijk toe-
art. 14~ tweede lid wetboek van strafvorde- Ivoegen, dat daardoor geen wijziging is ge-
ring met geheel duidelijk is, gezien ook de bracht in het oordeelover het uit de dos-
strekking welke prof. van Bemmelen daar- siers gebleken optreden der brigade.
aan gegeven heeft.
Naar pleiters meerîing geeft dit artikel

echter aan de opsporingsambtenaren geens-
zins het recht om maar te gaan opsporen wat
zij goeddunken en kan hier wel degelijk wor-
den ingegrepen.
Natuurlijk is aan dat ingrijpen een gr~ns,

maar waar deze ligt staat op zichzelf niet
vast. Men moet dan ook niet a priori aanne-
men, dat die grens daar zou zijn, waar de te-
genpleiter haar wil zien gelegd.
Over dit artikel is nog geen beslissing van

den hoogsten rechter, doch pleiter meent, dat
ten deze wel eenige waarde kan worden toe-
gekend aan de interpretatie van den mi-
nister.
~et 'advies van prof. van Bemmelen heeft

pl~lter. heelemaal niet overtuigd van de
juistheid van het daarin opgenomen betoog,
dat de gefol?menmaatregelonwettig zou zijn,
Natuurtijk mag de minister geen bevelen

geven, welke in strijd zijn met de wet doch
pleiter kan .~iet inzien, dat er strijd ~et de
wet zou zIJ~, als de minister maatregelen
neemt, ten emde een goede uitvoering van
de t~ak, welke aan de opsporingsambtena-
ren IS opgedragen, te verzekeren. En wan-
neer die taak niet op de juiste wijze wordt
uitgevoerd, moet toch zeer zeker de be-
vo~gdheid aanwezig zijn, om daarbij in te
grIJpen.
Pleiter wijst er voorts op, dat er verschil-

lende categorieën van opsporingsambtenaren
zijn en dat daarin licht een gevaar is geleg'!ll
voor rivaliteit en vliegen-afvangerij. In dit
verband merkt pleiter nog op, dat in plaat-
s~.n wa~r, een commissaris van politie is, de
rijkspoütie ook geen opsporingswerkzaam-
heden mag verrichten.

Vertegenuioordiger van
minister aan het woord.

In de middagzitting van het ambtenaren-
gerecht heeft de vertegenwoordiger van den
minister, mr. P. Meyes zijn pleidooi gehou-
den.
Pleiter heeft met groote belangstelling het

pleidooi van mr, James aangehoord, dat op
zoo overtuigende wijze werd voorgedragen.
Toch ~an pleiter zich met de strekking daar-
van met vereenigen, al heeft hij waardeer ina
voor de wijze, waarop het pleidooi is opge':
, bouwd.

In de eerste plaats wenscht pleiter zjjn
leedwezen er over uit te spreken, dat mr.
James zijn pleidooi heeft aangevangen met
waardeerende woorden van iemand, die de-
zer dagen is veroordeeld.
Dat de klagers zich gegriefd achten, kan

pleiter respec~~eren, ~o~h hij wenscht op te
merken, dat bIJ den minister niet heeft voor-
gezeten om de klagers noodeloos pijnlijk te

I

treffen of hun leed te berokkenen.

. Beteekenis van de wettelijke
I maatregelen.

den

minister berust.

Mr. Meyes over de individueele
zaken.

Over de individueele zaken kan pleiter
heel kort zijn. .
Bij de werkverschaffing was in het geheel

niet iets zoodanigs gebeurd, dat 't optreden
luer van de marechaussee rechtvaardigt, ter-
wijl bovendien reeds het gemeentebestuur
een omvangrijk onderzoek had ingesteld.
Door haar inmenging in deze zaak heeft de
marechaussee groot wantrouwen in het ge-
meentelijk beleid getoond, en zooals uit den
geheelen gang van zaken is gebleken, vol-
komen ten onrechte.
Wat de zaak van van der Hoven betreft,

heeft pleiter bij lezing van de dossiers zich
met groote verwondering en verbazing afge-
vraagd, hoe het in Nederland mogelijk was
en oirbaar was, dat iemand op zoo lichtvaar-
dige gronden is gearresteerd en ingesloten.
Uit het dossier blijkt duidelijk een groot ge-
mis aan onderkenning van het begrip straf-
bare feiten en een volkomen gebrek aan in-
zicht in tal van zaken. Bovendien is de be-
treffende wachtmeester zoo lichtgeloovig, dat
hij in zijn dossier spreekt van "duistere
machten", die zijn onderzoek in deze zaak
zouden belemmeren, en bij het thans gehou-
den verhoor is nu gebleken, dat aan den
notaris den heer Bijvoet wordt verweten,
Gat hij de stopzetting van het onderzoek zou
hebben bewerkstelligd.
De vasthouding van den kruidenier B. is

volgens pleiter niet goed te praten en is zeer
zeker niet overeenkomstig de strekking van
de wet.
Dat gebleken is, dat van dezen maatregel

een zoo veelvuldig gebruik wordt gemaakt,
is dan ook te betreuren. ti

Wat de mishandeling van de Wolf betreft,
moet pleiter erkennen, dat door de uitdruk-
kelijke verklaringen van majoor van Ever-
dingen de aanwijzingen als zou de mare-
chaussee de Wolf hebben mishandeld, veel
zwakker zijn geworden En dit vindt pleiter
verheugend voor de marechaussee.
Generaal Zeeman: Achtte de minister toen

hij den bewusten maatregel nam, de wacht-
meesters verder ongeschikt voor de opspo-
ringstaak?

Mr. Meyes: zoover ging de meening van
den minister niet.
Generaal Zeeman: was voor de bekende

conferentie bij den minister van justitie
reeds overleg gepleegd met den minister van
defensie over de overplaatsing?
Mr. Meyes antwoordt bevestigend.
Generaal Zeeman: waarom is de order,

waarbij de opsporingsbevoegdheid in ge-
meentezaken is ingetrokken, niet tevens
doorgezonden aan de militaire chefs, dan was
verwarring voorkomen.
Mr. Meyes zegt niet te weten, waarom dit

niet is geschied.
. De ,president bepaalt hierna de uitspraak
In alle zaken op 16 Juli a.s.

De klacht tegen de overplaatsing.
Vervolgens zijn aan de orde de klachten

van de wachtmeesters tegen den inspecteur
van het wapen der marechaussee, kolonel
van Selm, tegen het besluit van hun over-
plaatsing.
Mr. James acht deze overplaatsing even-

min wettig, omdat zij gegrond is op het be-

Wat de aan den maatregel ten grondslag
liggende zaken betreft, kan pleiter voor een
groot deel verwijzen naar de contra-memorie
en naar het betoog van den procureur-gene-
raal

Waarop de beslissing van den

Pleiter zet voorts uiteen, dat de beslissing
va n den minister berust op tal van dossiers
van zaken der brigade, in welke dossiers,
zooveel fouten voorkwamen, dat een maatre-
gel niet äehterwege kon blijven. Voorts is
de beslissing gegrond op uitgebrachte rappor-
ten.

De houding van de marechaussee-
officieren tegenover den Procu-
reur-Ceneraal;

Wat de verhouding van den procureur-ge-
neraal en de marechaussee betreft, zegt plei-
t~r, de slechte verhouding tusschen de offi-
eieren en den procureur-generaal te be-
treuren, en hij i.s van oordeel, dat tengevolge
van die verhouding waarschijnlijk bij de
wachtmeesters niet dat vertrouwen bestond
in den procureur-generaal, dat gewenscht
en noodzakelijk is. Het valt in hooge mate te
betreuren, dat de officieren niet voldoende
het gezag van den procureur-generaal heb-
ben willen erkennen.
Pleiter wijst er voorts op, dat de brigade

zich niets heeft aangetrokken van de order
van 15 November, waarbij haar de opspo-
ringsbevoegdheid in gemeentezaken werd
ontnomen. Men beroept er zich welop, dat
deze order niet zou zijn doorgekomen, maar
zulks kan pleiter na de zeer positieve verkla-
rmg van mr. van den Burg ten deze niet aan-
nemen.

Uitdrukkelijk constateert pleiter dat ook
na de hier gehouden getuigenverhooren is
komen vast te staan, dat de grieven waarop
de genomen maatregelen berusten, onveran-
derd en vooral wat de hoofdzaken betreft
kunnen worden gehandhaafd. '
Er zijn hier groote tactische fouten begaan,

welke volkomen een ingrijpen wettigden.

sluit tot intrekking van de opsporingsbe ..
voegdheid ,tot het nemen van welk besluit
de minister niet bevoegd was.
Pleiter constateert, dat de inspecteur eerst

op 31 Maart telefonisch van het departement
van justitie vernam, dat er wantoestanden
zouden bestaan bij de brigade Oss. Waar ech-
ter de stelling is geponeerd, dat er voor 1
April reeds geruimen tijd onhoudbare toe-
standen zouden hebben bestaan, verwondert
het pleiter in hooge mate, dat de kennisne-
ming van die wetenschap aan de militaire
chefs is onthouden: alle overleg heeft hier
ontbroken en voor het eerst op de conferen-
tie met den procureur-generaal vernamen de
militaire chefs des avonds om 8 uur het om
half zes ontvangen telegram, waarbij de op-
sporingsbevoegdheid werd ontnomen.
Aan dell inspecteur van het wapen werd

n~ ?eze beslissing van den minister van ju ...
stitie en de overeenstemming met diens ambt-
genoot van defensie geen keus meer gelaten.
Hij stond voor de noodzakelijkheid aan den

wensch van beide ministers te voldoen, waar-
bij mede in aanmerking moet worden genr,-
men, dat de minister van justitie heeft me-
degedeeld, dat de opsporingsbevoegdheid niet
zou worden teruggegeven, zoolang de wacht-
meesters in Oss zouden blijven.
Wat de toestemrräng van den minister van

defensie betreft, moet pleiter opmerken, dat
deze eerst op 6 April is gegeven, en dat tij-
dens de conferentie van 2 April die toestem-
ming nog niet volledig was gegeven.
Doch desniettegenstaande werd het aan

den inspecteur anders voorgesteld; om zijn
medewerking voor de overplaatsing te ver-
krijgen.
Uttdrukkelijk wenscht pleiter te consta ..

teeren, dat de minister van defensie niet zoo
voetstoots zijn toestemming heeft gegeven als
thans wordt getracht voor te stellen, want
zelfs op 4 April werd nog gesproken over een
voorstel van den inspecteur om de overplaat-
~ing te beperken. Eerst op 6 April heeft ce
Inspecteur het verzoek ontvangen om een
voordracht voor de overplaatsing op te ma-
ken, en uit anderen hoofde heeft hij verno-
men, dat het besluit van den minister in den
middag van 6 April is genomen.
Pleiter merkt op, dat de contra-memorie

in deze zaak een erkenning is van het felt.
dat in deze overhaast en zonder voldoende
o:,erleg met en toestemming van den mi-
nister van defensie is gehandeld.
Kolonel van Selm refereert zich in hoofd-

zaak aan zijn contra-memorie.
Hij deelt voorts mede, dat hij zich in be ..

~ogen toestand naar den minister van [ustt-
tie heeft begeven, omdat hij zich voor God en
zijn ~~weten er niet mede kon vereenigen,
dat ZIJn menschen op een dergelijke wijze
uit Oss zouden worden gehaald.
,SI?r. deelt voorts mede, dat op 5 April de

minister van defensie nog tegen hem gezegd
heeft: geen overplaatsingen, alleen voorbe-
reidingen. Op 6 April echter is de opdracht
afgekomen om een voorstel tot overplaatsing
te doen, van den kop direct en de overigen
drie weken later.

Ook in deze zaak bepaalt de president de
uitspraak op 16 Juli.
Tegen half vijf werd hierop de zitting ge-

sloten.
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."De brigade overgeplaatst willens en
wetens zonder behoorlijk onderzoek"

Verdediger spreekt in zijn conclusie van abnormale en
onwettige activiteits-ontplociing der adrninistratie, die
een onredelijk gebruik maakte van haar bevoegdheid.
"Brigàde moet zwijgen, het gerecht spreke voor haar".

Pleidooi van mr. P. Meyes, vertegenwoordiger
van minister van Justitie

Nadat gisterochtend het Ambtenarenge-
recht te 's-Gravenhage eerst in een zitting
met gesloten deuren de behandeling van de
zaak Oss had voortgezet, werd de open-
bare zitting te 12,20 heorpend.. De plei-
ter der klagers, mr. James, uit Apel-
doorn, vervolgt zijn pleidooi en komt tot
de zaak-Boelens, waarbij twee marechaussee-
wachtmeesters, Raffel en v, d. Berg, in een
civiele quaestie door vrijheidsberooving het be-
talen eener vordering zouden hebben bereikt.
Spr. betoogt,' dat het hier geen civiele zaak be-
trof, na verschillende vergeefsche waarschu-
wingen van den vader van het meisje, aan wie, Wat De Gter betreft, die had, zoo is el'
Boelens een zeker bedrag had moeten betalen, Iofficieel beweerd, moeten worden overge-
dat haar toekwam, is er aangifte bij de mare- plaatst omdat hij uit zijn evenwicht was
chaussee gedaan. Op haar .. desbetre~fende geraakt, naar een plaats, waar hij een nuch-
vraag heeft de Off. van Justitre geadviseerd, teren meerdere en een krachtig parket boven
den man te hooren, zoo noodig vast te houden, zich had. Deze crttiek is wel heel heftig en
en na verhoor weer. los te laten. Al v.:as nu scherp.
later de sc~~d~::egelmg voldaa~, het felt was PI·t wenscht op te merken, dat De Gier
gepleegd, BIJ ZIJn verhoor draalde de man er el er lcht 1 t t l"k
om heen, steeds goed werk heeft vern en aa s e IJ

De voo r zit ter: is dat een reden om nog in de zaak-Zwanenberg zeer goed werk
hem een nacht daar vast te houden? heeft gepresteerd. Ten aanzien van De Gier is
Mr. James zegt, dat zoo iets noodig wordt door de hoogste gezagdragers een houding

geoordeeld in politiekringen in bepaalde ge- aangenomen, waardoor De Gier zich diep ge-
vallen. Van den aanvang af had men den in- A ril d k
druk der draaierij. Het geld is door den man griefd gevoelt en den eersten p an oo
niet apart gehouden, van een civielrechtelijke den zwartsten dag van zijn leven noemt!
quaestie is geen sprake geweest. En in elk Het is voor De Gier buitengewoon pijnlijk en
geval is deze zaak niet van den aanvang als onaangenaam om op deze wijze te worden ge-
een civielrechtelijke door de marechaussee te desavoueerd, te meer, waar van verschillende

londerkennen geweest. Deb esc h u I d i-
gin g, dat wachtmeester v. d. Berg een valsch zijden zijn gedrag is geprezen, terwijlook een
proces-verbaal heeft opgemaakt. is dan ook geestelijke heeft getuigd, dat De Gier als een
tee ene nma leo n w a a r. Dit geval is goed katholiek steeds niet anders dan zijn
bovèndien niet van dien aard om te worden ge-
bruïkt tegen de collectiviteit van de brigadè. plicht heeft gedaan, en die hem naast een

In de zaak-Wolf (de mishandeling) is er goed ambtenaar bovenal een goed mensch
door de inspectie der marechaussee een gron- noemde.
dig onderzoek ingesteld. Het is uit het ver-
hoor van den divisie-commandant gebleken,
dat er van grondige verdenking van mishan- Spr. komt tot de cuclusie, dat d e min i s-
deling - en daarvan heeft, aldus spr., de ter ni e t b e v 0 e g dis ge wee s t tot
minister toch gesproken, - geen sprake is zijn 0 p t red e n. Men heeft te vlug gehan-
geweest. De rechercheur, .die het onderzoek deld, En indien de minister bevoegdheid had in
tegen. de marechaussee leidde, heeft niet v 0 1-, deze, dan is er een oftredeUjk gebruik van ge-
1e dig onderzocht, en bijv. een verslaggever maakt. Er was geen reden voor zulk een ont-

,..",-''-"'. _.,...._.,..:U ......H»g. .sAVA>1·"-"-r,.-,"""'rrrrenlnaatreget" e"werkt, nmakt fouten.
De v Ö. 0 r z -i t ter: Persgeheim! (Vroolljk- voor zulk een maatregel was geen reden.

heid in de zaal.)
Mr. ,ra mes verklaart dat het niet waar

, kon zijn, dat de mishandelde des nachts in
de cel zou hebben geschreeuwd als een mager
varken. Proeven hebben uitgewezen, dat dit
door anderen ook gehoord had moeten zijn.
Bovendien, de man is hij thuiskomst dadelijK

I
' tien kilometer gaan fietsen. .

In zake het hooren van schoolkinderen valt

J
er opperwachtmeester Curfs niets te verwij-
ten, zooals dil burgemeester deed. De verhou-

. ding van Curf's als brigadecommandant jegens
den inspecteur was goed. Spr. fourneert brie-
ven van burgemeesters van omliggende ge-
meenten, blijkens welke Curfs steeds hulp-
vaardig, hoffelijk en correct was opgetreden,
een goed politieman was. Merkwaardig, dat
de verhouding met den burgemeester zoo

VLIEGEN-AFVANGERU EN
RIVALITEJT

Nla nog eenige verhocren
is het onderzoek

gesloten.
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slecht was. Dit kon toch niet liggen aan den
brigade-commandant.
Er is eens een klacht gekomen van twee

politieagenten over het optreden van een
marechaussee. Curfs onderzocht dit en de

Imarechaussee werd verplaatst. De agenten
verklaarden zich tevreden! Ook ten aanzien
van het groeten van meerderen der gemeente;
politie door manschappen van de marecha?s-
see blijkt, hoezeer CUrfs de gemeentepohtie
ter wille was.

Curfs zou een \idel man zijn, CUrfs
zou een muziekkorps 'hebben gevraagd
een serenade te brengen aan de bri-
gade! De burgemeester haastte zich
dit den procureur-generaal te melden.
Maar toen de b ewe rin g later 0 n-
j u i s t was gebleken, heeft hij niet
zoo'n haast gemaakt. Zooals in het zui-
den wel gebeurt, trok een muziekcorps
rond, speelde hier en daar, en zoo ook
voor de kazerne. Van een verzoek daar-
toe is geen sprake geweest.

Conclusie van den pleiter.

Mr. James eindigt zijn pleidooi
als volgt:

"Het gerecht zal het beroepen
besluit of handeling, houdende
tijdelijke ontneming der opsporing.
bevoegdheid, nietig moeten. ver-
klaren als zijnde in strijd met de
wettelijke voorschriften, meer in
het bijzonder met art. 141 Wetb.
van Strafvordering.) Het gerecht
zal in het ondenkbare geval, dat het
tot een andere beslissing komt, het
besluit moeten nietig verklaren op
grond van het kennelijk gebruik
maken van een bevoegdheid anders
dan tot de doeleinden, waarvoor die
bevoegdheid is gegeven, want in-
dien er al ooit sprake is geweest
van een abnormale, onwettige
activiteitsontplooiing der admini-
stratle, van een 0 n red e I ij k
geb r u i k harer bevoegdheid, dan.
is het wel in deze zaak, waarin
willens en wetens zonder behoor-
lijk onderzoek naar feiten, welke
grondslag vormden voor die be-
slissing; een zoo verstrekkende en
.onteerende maatregel; is genomen,
als de ontneming van. de door de
wet gedragen opsporingsbevoegd-
heid aan een opsporingsambtenaar.
De brigade acht zich gegriefd. Zij
zocht slechts recht. Tot dusver
heeft zij moeten zwijgen en zij zal
dit blijven doen. Het ambtenaren-
gerecht in Den Haag, recht doende
in militaire ambtenaarszaken, moge
nu voor de brigade spreken."

De zitting wordt te 1.15 ge-
schorst tot 2.15 uur.

Mr. P. Meyes aan het woord.
Na de heropening der zitting van het

Ambtenarenge:echt houdt mr. P. Me y e 8,
vertegenwoordlger van den minister van
Justitie, zijn pleidooi.
Het pleidooi van mr. James was lang en

uitvoerig; spr. zal niet trachten hem te
evenaren. Daartoe heeft spr. ook den tijd
ontbroken. Spr. zal zich aansluiten bij de
systematische constructie van dat pleidooi.
Daaraan hulde brengend, betreurt spr. enkele
daarin voorkomende opmerkingen. Vooral het
sentiment heeft in het pleidooi van mr. James
overheerscht. Als de brigade te Oss zich ge-
griefd voelt, dan doet dit spr. leed, maar de
minister heeft niet willen straffen en heeft in
, zijn' besluit geen harden maatregel gezien.

Dat het besluit van den minister in
strijd zou zijn met rechtsgeldige voor-

'schriften, betwist spr. met een beroep
allereerst op art. 148 lid 2 Wetb. v.
Strafvordering. Er is geen princ1pieel
verschil tusschen partieele en algeheele

, ontheffing van opsporingsbevoegdlheid,
zooals door mr. James is betoogd. Die
bevoegdheid geeft geen ongelimiteerd
recht om maar alles en nog wat op te
sporen. De opsporingsbevoegdheid be-
, rust. in 4e eerate ~ !bil 4eu 2UiciK .



Minister Goseling~s gemachtigde erkent:

Ander licht Op. tal van feiten.
OVERPLAATSING Vi\N DE

BRIGi\DE NIET ALS
STRAF BEDOELD.

Substituut-officier zondenhok.
(Van onzen specialen verslaggever.)

~s-GRAVENHAGE, 25 Juni. - De slotzitting van het ambte-
narengerecht over de Ossche kwestie is de belangrijkste zitting
geworden. De minister van Justitie heeft bij monde van zijn ver-
tegenwoordiger. den referendaris mr. P. M eyes. het forsche en
eenzijdige standpunt. dat hij tot dusver ten opzichte van Oss heeft
ingenomen. verlaten en verklaard toe te ·geven. dat tijdens de be-
handeling voor het ambtenarengerecht vele feiten in een geheel
ander licht zijn gekomen. Het pleidooi van den gemachtigde van
den minister was in scherpen strijd èn met 'den opzet èn met de
kracht èn met den inhoud van de rede. die de minister, bij de Inter-
pellatie-Drop in de Tweede Kamer heeft gehouden en die wij
terecht als onhoudbaar kenmerkten ..

Doch dit pleidooi was nog niet het meest opzienbarende van
(lezen middag. Het meest opzienbarende kwam veeleer toen de ge-
machtigde van de klagers, mr. James, alsmede de kolonel-inspec-
teur van het wapen der Koninklijke marechaussee den minister
openlijk beschuldigde met een voorwendsel het mogelijke verzet
van den inspecteur tegen de overplaatsing der Üssche brigade te
h~bben gebroken.

De minister heeft, aldus verklaarden beiden, tijdens de conferentie
van 2 April gezegd, dat hij reeds een machtiging van den minister van
Defensie tot overplaatsing had en op grond daarvan meende de kolonel-
inspecteur, dat de geheele zaak het fiat van zijn hoogsten chef had. Doch
deze machtiging is eerst op 6 April gegeven. Nu ontkent de procureur-
generaal wel is waar, dat de minister deze woorden heeft gebruikt, maar
èn majoor Van Everdingen èn kolonel Van Seim hebben onder
eede bevestigd, dat de minister deze woorden heeft gesproken. Kolonel
Van Selm riep nog uit: ,.Ik kan het voor God en mijn geweten niet ver-
antwoorden, dat de Ossche brigade is overgeplaatst."

De vertegenwoordiger van den minister gaf toe, dat door de contro-
verse tusschen de verklaringen van den procureur-generaal en andere
getuigen eenerzijds en de marechaussee anderzijds een dreigende. ja
angstwekkende toestand is ontstaan en hij erkende, dat tle suhsituut-oiji-
cier van Justitie in Den Bosch een treurige rol in de geheele affaire
heeft gespeeld. Door deze rol is zoowel de procureur-generaal als de
minister misleid en deze rolontlast ook de marechaussees van veel ver-
antwoordelijkheid.

Verder heeft mr. Meves nog medegedeeld, dat de minister zijn maat-
regelen tegen de leden van de brigade Oss niet als een bestraffing opvatte.

AAN het einde van zijn slotpleidooi riep
mr. J a m e s, nadat de zitting weer

openbaar was geworden, met verheffing van
stem uit ..De brigade Oss zoekt slechts recht.
Tot dusver heeft de brigade moeten zwijgen.
Zij zal dat b I ij v e u doen. Ik hoop, dat het
ambtenarengerecht in Den Haag, recht doen-
de in militaire zaken, voor de brigade Oss
zal spreken."
Hij eindigde zijn betoog met de volgende

conclusie:
In de eerste plaats is het mijn vaste

meening, dat de minister zijn be-
voegdheden is te buiten gegaan. Dat
staat zonder twijfel vast.

In de tweede plaats is er een geval
van détournement de pouvoir, het ge-
bruik maken van een bevoegdheid
voor een doel, waarvoor zij niet gege-
ven is.

En in de derde plaats, mijnheer de
voorzitter, heeft men willens en wetens
tegen de brigade Oss, zonder een be-
hoorlijk onderzoek naar de feiten,
maatregelen genomen.
Het betoog van mr. James was zeer zakelijk,

en stak scherp af bU dat van den procureur-
generaal.

Even trot mr. James een menschelijken toon.
toen hij den persoon van wachtmeester De Gier
aanroerde. Hij las een stuk uit een brief voor.
die een R.K. geestelijke na 1 April - den don-
kersten dag uit het leven van De Gier - aan
dezen schrijft: "Ik weet, dat gij nimmer anders
gezocht hebt als het doen van uw plicht. hoe
zwaar u dit ook als goed katholiek zal zijn ge·
vallen."
De laatste stellingen van den minister ztjn

aangevallen. Het waren twee zaken. De minis-
ter had in de Kamer medegedeeld. dat de
marechaussees een van den aanvang af als
éivielrechtelijk te onderscheiden kwestie had-
den vervolgd. Mr. James toonde aan. dat men
hier niet van een van den aanvang af te onder-
kennen civiele kwestie kon spreken Als jur-ist,
zoo zei hij. hel ik naar de meentng over, dat
het hier een verduisteringszaak betrot. over-
eenkomstig een arrest van den Hoogen Raad.
Bovendien. deze geheele zaak is op last van
den officier van Justitie vervolgd. De procu-
reur-generaal en de minister blazen deze zaak
on. Men zocht iets tegen (en betrokken wacm-
meester.
D e voo r zit ter: Wie bedoelt u met dat

Mr. James, de pleiter 'l{oor de klagende
marechaussees.

"men"?
Mr. Jam es: Ja. dat kan ik zoo precies niet

zeggen.
D e v 0 a r Zit tt e r: U bedoelde toch 'liet

den minister van Justitie hiermede. Want dat
kan ik niet toelaten.
Mr. Jam e s: Neen. dat bedoel ik niet. Ik

geloof niet. dat de minister moe d w i II I g
dezen wachtmeester heeft willen treffen.
In alle geval. zoo concludeert mr. James.

kon men deze zaak niet direct als een civiel-
rechtelijke zien en is het zeer de vraag of zij
ooit een zuiver civielrechtelijke is geweest.

De beweerde mishandeling.
Dan is dl' minister en nà hem de procureur.)

gener-aal met de beschuldiging van een ern-
sttg« mtshnnde ling gr-korn en. DI' minister zegt
u.I. dat er gegronde verdenking zou bestaan.
dat de marechanssees iemand haddon mishan-
deld. wien diefstal van een revolver was ten
laste. gelegd.

(Zie verder pag. 2,
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Pleîdooî f. van
mr. P. Meyes.

(Vervolg van pagina, 1.)

Dit is een zeer ernstig feit. De divisie-
commandant heeft zich op het standpunt ge-
steld, dat als dit feit juist zou zijn, hij het ver-
trouwen in zijn brigade had verloren. Want
vier of vijf marechaussees, die's' nachts een
arrestant binnenbrengen en dezen halfdood
sl<l:an, zijn natuurlijk niet bekwaam om in de PLVI'DOOI NA'ME.NS
bngade verder op te treden. r.. ' ,
be~:~n::~t ~~~ J~~e~~zdeanz~~i~kt~~da~eerk;Zl~~II MINISTER GOSELING
van een gegronde ver den kin g geen 1 '" ' , .' ' •

sP,rake_Is. De .lllarecha.ussees onder eede ont- DE gemachtigde, van den minister van Justl-
kermen elke m isha ndellng. ï" . PM' . d idd ittiAlleen de. familie van den mishandelde zegt ie, mr. . eye s, IS in e mi agzi mg
wonden. gezien te nebben. en naderhand een met ,,!ijn· pleidooi begonnen. Hij spreekt met
verslaggever. Doch nu is het toch wel typisch, een za?hte stem, die zich slechts zoo nu en .dan
dat de rijksrechercheur. die deze zaak onder-
zocht heeft. nimmer den verslaggever heeft ge-
hoord.

De voo r zit ter: Dat kwam zeker door kleine zaal verstaanbaar zal zijn. ;
het persgeheim (h i I a r i t e i tj . Hij" begint zijn rede met hulde. te betuigen
Men heeft wel de familie gehoord, die toch aan mr. James. Ik heb· geluisterd, zegt 'hij, gis-

min of meer partij is, maar niet den eenigen teren en vanmorgen, naar een pleidooi; dat ik
man, die een objectieve meenina kon hebben. met grnotcbctangstelüng heb. ~evolgd. Het was I
Bovendien, er zijn zooveel tegenspraken. scherpzinnig en vol overtmgmgskracht. Het

Toen men den mishandelde confronteerde met was lang en uitvoerig. Lang en uitvoerig zal ik '
de marechaussees, wist hij niemand aan te
wijzen, die bij de mishandeling betrokken was niet zijn; ik wil rechter vooropstellen, dat mr,
geweest. Daarvoor heeft hij zich angstvallig James een menschelijk element in deze affaire
gehoed. Hij was blijkbaar bang, dat er riader- heeft aangeraakt en wel toen hij zeide, dat de
hand zou blijken, dat de betrokken mareetraus- klagers pijnlijk' zijn getroffen door den maat-
sees in 't geheel niet in de kazerne waren ge. regel van den minister en dat hun rioodeloos
weest. De mishandelde -zou geschreeuwd heb. leed is aangedaan.
ben "als een mager varken", doch de heer Bij den minister van Justitie heeft nimmer
v. d. H., die dien nacht, toevallig in de kazerne voorgezeten den klagers rioodeloos leed aan
was, heeft wel rumoer, doch gcensztns ge. t~ doen. Z.E. achtte d.at niet noodig, ook al ge-
schreeuw gehoord. Als iemand zoo zwaar mis- zien de erkende verdiensten van de leden van
nandeld wordt, schreeuwt hij toch, deze brigade, evenmin als Z.E. een bestraf- I

De aangifte is pas na enkele weken gesch.ed I fingsm~atregel noodig achtte. Ja, de. minister
en niet door den man zelf, m a ar 0 p v e r- heeft dit zelfs niet gezien als een harden maat-
ZOe k van dep 0 I i tie, nota bene! Die regel.
is naar hem toe gegaan en heeft gevraagd: Wat nu de kwestie zelf aangaat, zal ik eerst
"Ben je misschien door de marechaussee mis- de juridische punten bespreken.
handeld?"

De man heeft toen "ja" gezegd.
De man zou zoo zwaar mishandeld zïjn, doch

hij heeft's morgens na de zgn. mishandeling
tien kilometer op de fiets afgelegd. De man zou marechaussees nemende, zijn bevoegdheden z
zoo zwaar mishandeld zijn. doch hij is niinmer niet te buiten gegaan,
naar· een dokter gegaan. En dat noemt de
minister nu, recht tegen de verklar-ingen van
de marechaussees in, een ge g r 0 n d eve r-
den kin g! Er is eenvoudig nimmer een be-
hoorlijk onderzoek geweest. Dat is de heele
kwestie!

gade kwam zeggen stond de eene marechaus-
see met· gebalde vuist, de andere vloekte,
doch De Gier had tranen dn de oogen, De
Gier heeft een diep besef van zijn plicht ge·
had, juist als katholiek en hij vond het diep
treurig, dat hij op deze manier is gedesa-
voueerd. Hij gaat er nog steeds 'diep gebukt
onder' en het is vooral met het oog op De
Gier dat het goed is, om in dit ~akelijk betoog
even een menschelijke noot te doen hooren,
De verdediger mr. Jame~ k~mt dan tot zIjn

conclusie, die wij reeds vermeldden. Om kwart
voor twee sluit de voorzitter de behandeling
tot vanmiddag.

even, verheft, De voorzitter, moet. hem aanma-
nen luider te spreken, opdat hij overal in de

Slechte verhouding?

Mr. l\leyes houdt dan een uitvoerig betoog

l\

waarin hij tot deze twee conclusies komt:
1e. de minister is, de maatregelen tegen de r

2e. er is geen détournement de pouvoir aan- s
wezig, r

Nog één punt wil ik bespreken, mijnheer de
voorzitter, en dat is de verhouding van den
opperwachtmeester Curfs tot den burgemeester.
Die verhouding is slecht geweest: Dat geef ik
toe, maar aan wien was hier de schuld? Men
gaf nu een geval aan van een zekeren Sch.

Deze kwam bij Curfs en zei:
"Ik ben op het bureau van de gemeentepo-

litie zwaar mishandeld. Ik durf er niet meer
naar toe te gaan." Curfs heeft toen gezegd: Nu,
ja" je ,hq,eft er ook niet naar toe te gaan. I?at
neemt-de burgemeester Curfs 'nu zeer kwahJk,
dóçh' hij vergeet er bij te zeggen, dat Curfs on-
middellljk de gemeentepolitie heeft opgebeld
en met .de gebeu~tertis 'in kermis hèeft gesteld
el) .geze~'d heeft: the man durft niet naar jullie
te: komen, Let er op! Daar' zit toch ,tlÏets Incor-
rects in1;l\(I.a'l'rde l;>\.mtemeéster gaat dadelijk
naar .den offici.er. van Justitie een klacht schril
ven;'eerî klacht; waarover Curfs verder nooit
iets gehodrd Jte.~fh ZObali=hifäi:lz,el~~pr'ee,k.t. .:

Verde!" moet rMn bedenkèn, dat in di.é j{ri-;
tieke dagen van '20 Februari. tot ..na 1 ApriL'
Cur\, . 'te bed lag. . -'.. ,ook op grond ,v~n het. materiaal van vóór

.'. .t~doet dan mededeellng .van ; -1, Apti} -vras -de ovlirplaatsing dèf'it1mate.o"ss g
, ' .. " . cc,"' . . ....., '; 0, n~ede)jl":, kon. men den minister 8'&" verw1J'ï neeii ~:è~a,ngri' '~~H;, nl. dat de ver,l!4t'!lli:llg,UlS-' ,'~ ...

scfien Cu.rfs errrden inspecteur:' ,.flSSeb8,', .~~en: Maar dat kan men niet zeggen. Om dit b
pólitiè:'~!iöaJ's'dë'i~speçteur zelf' ft;'uit,;:· te beteogen moet ik iets pijnlijks mededeelen.
~itlkeryd,:W~$,'i<i~~ijD'b~ieven,váll }.(~:lI~ge~'è .: ;Op i 1\,pril kon de mi:nister niet x.erwachten (
m,eésf;ers ~it:oUiliggen(le gemeenten; waar de ~n geen ",eke~jng houden 'met de m~geIijkheid,
·brigade 'he~fi ,glnverk'i;'en zij schrijven allen, dat de substttnut-offleler van Justiti~ op enkele
dat' Cnrfs eè~ uitstekend 'politieman was. verlclartngen zou terugkomen. Dit is een zeer
De :burger¥ee's~ers schr-ijven: men kon goed teleurstellende ervaring geweest. Moge ik er J

met hem samenwerken, hij was correct, hij was hier ter plaatse verder het zwijgen toe doen.
altijd hoffelijk, hij was de wellevendheld zelf:
een andere burgemeester schrijft: Hij was een
gbdsdienstlg en betrouwbaar politieman .
. Alleen de burgemeester van Oss kon slecht

met hem opschieten en dus moet het nood-
zakelijkerwijs bij Curfs gelegen hebben. Curfs
heeft getracht de samenwerking' zoo+geed mo-
gelijk te maken.

In twee gevallen is dat met de feiten aan
te toonen. Ten slotte heeft de burgemeester
Curfs er een verwijt van gemaakt, dat hij ijdel
zou zijn. Hij zou n1. tijdens de feesten bij de
geboorte van het Prinsesje een serenade voor
het gebouw van de marechaussees door, een
muzrekkorps hebben uitgelokt. De .burgernees-
ter heeft daarover bij den proc.-generaal ge-
klaagd en heeft een foto van de serenade op-
gezonden. '

Men heeft, aldus mr. Meyes, nu den minister 'Ii

verweten, dat hij zonder behoorlijk onderzoek ]:
van de feiten tot zijn maatregel is overgegaan. 1:
De minister steunde zijn oordeel op de proces-
sen-verbaal van de marechaussees, op ambts- 'Ii

berichten van den procureur-generaal en van v
den officier van Justitie en op grond van ande- 1,
re stukken. Dit materiaal achtte hij een ge-
grond materiaal en op dit materiaal vestigde
hij zijn indruk. dat er onverwijld moest wor- c
den ingegrepen. e

f
Nu wil ik mij niet schuldig maken g

aan struisvogelpolitiek en dat zou het 0
h

I:
I~

Maar wil men de maatregelen van· den mtnls- n
, .' .. _. . '",'

ter waardeeren dan moet men uitgaan. "an' de v
motieven, die hij vóór 1 April -had, Het feit, ~

h

zijn, wanneer ik hier namens den
.rninister verklaarde, dat het mate-
. daal. dat ~.E. vóór 1 April tot zijn
j oordeel bracht, ongerept is gebleven.

dat er thans verschillende dlngendn een ge·
heel ander licht zijn komen te staan, doet z
da~raan ri.iets toe of af. Indien men "on zeggen; a

h

Begane fouten.
Nu de vraag of er terecht van begane fou-

ten is gesproken. De autoriteiten van de Ko- ,
ninklijke marechaussee hebben daarover een ,
ander oordeel, Zij vestigen dat oordeel op een
zeer summier onderzoek en waaruit heeft dat
onderzoek bestaan? Alleen uit het hocren van (
het betrokken personeel. Dit is voor mij geen
voldoende reden om aan te nemen, dat zij zoo

'Doch de burgemeester heeft niet de recttft-
catie, die een week later in dezelfde krant
~oorkwam als waarin de foto .stond, doorge-
zonden. In die rectificatie stond, dat de sere-
nade nief op verzoek van de marechaussee
was gebracht!!
En dan durft men te zeggen, dat de slechte

verhouding tusschen den burgemeester en
Curfs aan Curfs heeft gelegen.
Ik wil nu nog een enkel woord wijden, aldus

mr, James, aan de persoonlijkheid van De
Gier. Hij is de hoofdpersoon in' deze geheele 1

affaire. De proc.-generaal heeft hem als volgt
gekenschetst: een ijverig politieman, die uit
zijn evenwicht was geraakt. die spoedig over-
geplaatst moest worden en onder leiding van
een nuchteren, zakelijken brigadecommandant
moest komen en vooralonder leiding van een
krachtig parket.
, MiJnheer' de voorzitter! Aan drie gezagsdra-
gers geeft de proc.-generaal daar even een trap.
Aan De' Gier,· aan den br igade-commandant en I

aan het Bossche arket, Men zegt, dat de proc.· \
generaal op rus tig e wijze critîek eeft uit-
geoefend. doch ik kan slechts zeggen. dat de
orttrek s c her p, hef tig en Ó n red e lij k
was. In de eene zaak noemt de P.-G. De Gier een
don Quichotte, die op lammeren jaagt. In de
zaak-Van Zwanenberg meent de proc.-generaal,
dat De Gier verzuimd heeft getuigenverhooren
met de verdachten te bespreken; ja zelfs de
zaak.Van-· Zwanenberg. waarvoor hij compli-
menten heeft gekregen van den minister, is
volgens den P,·G. niet goed behandeld.
En zooIs het, ook met de zaak van de gees-

teliikep.. eDOch''pe, Gier heeft gezegd, en dat is
misschien eenfout. als goed katholiek heb ik
genieend- mijn 7pfiêht te doen door zeer nauw-
kèunlg 0J!l .'het "gedrag van de geestelijken te
letten ..

Een even verdien.itelljke als gevaarlijke fl-
guur noemt' de procureur-generaal De Gier.
Wanneer men De Gier kent. dan gebruikt men
deze uitdrukking niet langer. Ik lees u een
brief van een R. K. geestelijke voor, na 1 April
aan De Gier geschreven. waarin deze geeste-
lijke zegt:' Ik. weet dat u niets anders gezocht
heeft dan uw plicht te doen. hoezeer u dit als
goed katboliek ook zwaar gevallen zal zijn.

Laat mij er nu even een menschl·li.ili ele·
ment in brengen. Dien eersten April, toen
hun de opsporingsbevoegdheid was ontno-
men, na al het verdiensttllijk werk, heeft De
Gier als den zwartsten dag In zijn leven be-
schouwd. Toen de commandant het de brio
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I d-;_"t' dit~d;; -v~;ande-~d; h~U:din-i rechtvaardigt.

IEr is !hier ter sprake gekomen de verhou-
ding tusschen den P.G. in Den Bosch en den
tegenwoordigen divisie-commandant in Maas-
tricht en diens voorganger, 'Over die verhou-
ding is een en. ander medegedeelod.· Ik vind
het heel pijnlijk en ik betreur het, dat dit al-
lès in het openbaar geschiedt.' Ik constateer, I
dat er vaststaat, dat er tusschen den heer
Speyart van Woerden en den vortgen divisie-I : ... I'
commandant een controverse bestaat, dat er gen om de waarheid te weten. WI] wilden nu .
tusschen den heer Speyart van Woerden en toch ook wel eens weten. hoe het was. Toen
de huidige leiding van de marechaussee een hebben wij een onderzoek in laten stellen door
controvers'e bestaat. Zij staan diametraal te-II de rijksrecherche en dit o.nderzoek kwam neer
genover elk-aar in opvatting. Laten wij dit la- op een volkomen ontken~.mg van wat d: mare-
ten voor wat het is, maar het is van invloed chaussee mededeelde. WIJ hadden dat met ver-
op deze zaak geweest. Want het was het per- wacht en wij zijn er. -r.ijnlijk door getroffen en
son eel van de marechaussee. duidelijk, dat er ik kan het nog moetlijk op het oogenbllk aan-
een wrijvlrig was tussohen den dislvle-com- vaarden.
mandant en den procureur-generaal. Daarom
was er bij het personeel niet dàt vertrouwen
n den procureur-generaal, dat noodig was.

Wanneer men bedenkt, dat de leden van de
)ssche brigade ten opzic!hte van den procu-
'eur-gene raal halsstarrig waren, dan was dat
out en ik blijf het fout achten, maar het kan
'erk'laard worden ujt een overprikkelde stem-
ning. En deze stemming is te begrijpen, ge-
:ien ook de houding van de hoogere officieren.
Iaar deze stemming was toch niet meer di-
ciplinair en wat ten opzichte van den procu-
aur-generaal is gebeurd, is symptomatisch
'oor de geheele verhouding tot het burgerlijk
rolitiegezag. Men erkende dit gezag niet, men
lad geen erkenning voor het moreele gezag
'an den' P.G. en daarom ook \VIaS het nemen

~ -_
~.

(Zie verder Laatste Nieuws.)

*

Niet een gebrek aan waardeering yo or de
Ossche brigade heeft tot de maatregelen, dool' *
den minister genomen, geleid doch de gedachte,
dat zjj op hol was geslagen. Wanneer men de
zaken nu stuk voor stuk nagaat, dan ziet men
bij het geval van de jeugdwerkloosheid, dat er
toch waarfijk niets was gebeut-d, wat niet door

Nu moet men niet zeggen, dat de militaire Nu is er een ongerijmdheid in het pleidooi
hefs niet op de hoogte waren gesteld van wat van mr. James en het is de eenige tegenstrij-
'r ging gebeuren. 'Dat is geschied op de con- digheid die ik heb kunnen vinden. Mr. James
erentie van 1.April. Toen is hun dat mede- komt er tegen op, dat de P.G. onderofficieren
·edeeld. Ik wil direct toegeven, dat het hun incapabel acht om zich met assurantiezaken *
p zeer snelle wijze is medegedeeld. Maar was bezig te houden, maar hij vindt het heel begrij-
Let gezien de feiten zoo onredelijk, dat de pelijk, dat de onderofficieren geen verstand
ninister snel wilds ingrtjpen ? 1 hebben van een safe-slot. Dat is dan een tezen-
Betoogd is, dat de order van 15 November stelling., Neen, alles wat de wachtmeester hier

937 van den P.?, waarbij de brigade-Oss ge- gedaan heeft getuigt van weinig inzicht in het
1St werd Zich met meer te bemoeien, met ge- wezen van het assurantievak. Hij heeft gele-
neentezaken, deze brigade nimmer heeft be- den aan een zelfoverschatting en daaraan moest
eikt. De officier van Justttte heeft echter met een mensch als V. d. H. overgeleverd worden.
radruk ver'klaard, d~t hij het èn aan oppor- Lichtvaardig is de wachtmeester ook als hij
vachtrneester Curfs en aan wachtmeester De spreekt van een duistere macht. Wanneer men
}.i.er uitdrUlkkelij-k. medegedeeld hee.~t en dat hem dan noopt namen te noemen, komt hij
ij hen te dezen em de speciaal op Zijn parket met den naam van een dorpsnotaris uit de
reeft ontboden. Nu heeft de officier dikwijls buurt.
Ich dingen niet '~~rin_ner~, maar ik kan niet Men schermt nu met de zienswijze van den
Lannemen, dat hi] hier .iewust onwaarheid rechter-commissaris. Deze zou V. d. H. wèl ver- •
Lee£.t gesproken... volgbaar hebben gevonden, doch de rechtbank
Men Lzegt: er hebben ZiC~, l!-aderh:~nd nog heeft toch een huiszoeking geweigerd en als •

'evanoo voorgedaan, dat de brig'adë zich' toch de rechtbank de voorloopige hechtenis niet
net .gemeent~zaken heeft bemoeid,. d?ch d.it opheft, dan geschiedt dit alleen om den opspo-
:an Ik dan niet anders dan als ondisciplinalr ringsambtenaren ter wille te zijn. Wat hier ge-
leschou-wen. beurd is, kan ik toch niet goed achten. Ook

niet, wat er geschied is in de zaak tegen B. Dit
was een van den aanvang af te onderkennen
Iciviele kwestie, dat blijf ik volhouden.

Ik wil een woord wijden, aldus nil'. Meyes, I D kW d k d .
ran de situatie op het oogenblik. Een beden-. e zaa - '., e zaa van e mIshandeling •
[elijll: en in hooge mate angstwekkend aspect! door de marechaussee, is in een ander Iicht ge-

mtstaat door de tegenstrijdige verklaringen, Ikomen, door wat we hier gehoord hebben. Dat •
lie door de marechaussee en door anderen zijn wil ik ~rke~nen. Ik erken gl'~ag, dat door het-
rîgclegd. Dat is een controverse, die uit den geen hier IS verklaard, er Inderdaad weinig
,ooze is. Wat moeten wij van dit allemaal wel j' gegronde verdenking is om nog aan el"llige
lenken, dat de marechaussee onder eede zoo, mishandeling te denken en ik ben blij, dat ik

rerklaart en dat anderen weer geheel andprs! dat hier kan zeggen,
rerklaren? Dit. is e~n ind~rdaad onhoudbare I Dat is hetgeen ik over de zaken in het bij-
:oestand- Ik wll IllIJ er met langer in ver- I zonder wil opmerken.

• I

Hepen. I'

De minister heeft in de Tweede Kamer ge-
legd, dat hij een tegenstander was van recher-I---------------------
.he in politiewerk. Nu heeft mr. James opge-
nerkt, dat de rijksrecherche toch verschillen-;
Ie verhooren heeft afgenomen en dat dus toch I
ren recherche in politiewerk is toegepast.
Dit is een schijnbare tegenstelling, die echter

.e verklaren is. De kwestïe was deze: sommige
lijlagen van de klaagschriften der klagende
narechaussees bevatten nieuwigheden. Ook ons
lp het departement was er wel iets aan gele-

den beugel kon. Gaat het dan aan om maar
menschon te arrl"steeren? Zoo is het ook met
de zaak-v. d. H. Ik heb nooit vermoed, dat het
in Nederland oorbaar zou. zijn op zulke zwakke
gegevens op zoo lichtvaardige wijze menschen •
in verzekerde bewaring te stellen, admlnistra-

ties in beslag te nemen en een geheel bankbe.

vrij.

drijf te gronde te richten. Zeker, een deel van

'an de door den mtnlster getroffen maatrege-
en noodzakelijk.

de schuld valt op den officier van Justitie,
maar dit pleit de politie-ambtenaren nog niet

}nhoudbare toestand.
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Ko~ zbji/M<!Jlé?
Pleidooi vall
mr. P. Meyes.

(Vervolg van pag. 2).
Mr. Meyes blijkt dus op het standpunt-

te staan, dat er aan de voorstelling van
de zaken in het algemeen, zooals deze
door den minister is gegeven, veel is
veranderd. Op enkele bijzondere pun-
ten handhaaft h~j echter zijn bezwaren.

Vragen aan mr. Meyes.
WANNEER de voorzitter nu deze zaak wil

sluiten, vraagt generaal Zee man, een
der rechters, verlof een paar vragen te mogen
stellen aan den vertegenwoordiger van den
minister.

'Vam'om is de order van 15 November van
den proeur-eur-genet-aa! aan de marechaussees
te Oss, om zich niet meer met gemeentezaken
te bemoeien, een order die hen waarschijnlijk
nimmer heeft bereikt. niet medegedeeld aan
de mtlftatre chefs van de betrokken rnareehans-
sees? Dan zou de order hen zeker bereikt
hebben.

Mr. Meyes: Dat kan ik niet zeggen.
Gen era a 1:Dan is het zeer te beklagen.
- Toen de minister de maatregelen nam, be.,

schouwde. hij de leden vall de marechaussee-
brtgade-Oss toen ongeschikt als opsportngs.
am htenaren?

Mr. Me yes: Zoover kan men niet gaan. Een
algemeene ongeschiktheid heeft de minister
met zijn overplaatsing niet uitgesproken. Hij
heeft hen alleen ongeschikt geacht om verder
dienst te doen in Oss.
De gen era a 1: Dank u.
- Heeft er een bespreking plaats gehad tus-

schen den minister van Justitie en den minis.
ter vàn Defensie over de maatregelen hier ge.
nomen?

Mr. ,_]IJ[:e'y.è s: Ja.
Voo r zit ter: Ik sluit nu 'deze zaak van de

zes wachtmeesters contra den minister van
Justitie en ik bepaal de uitspraak over drie
weken .()m tien 'uur 's morgens of op zooveel
eerder .wanneer het gerecht daartoe besluit.

Tweede zaak.
Nu komt de tweede zaak aan de orde. Een

formeele klacht tegen de overplaatsing. De
zaak dus van de wachtmeesters tegen hun
eigen kolonel-inspecteur, den heer Van Selm.
Want de wachtmeesters zijn overgeplaatst en
daartegen komen zij in verzet. Zij klagen dus
ook den inspecteur Van Selm, die den maat-
regel feitelijk bevolen heeft, aan.
Mr. James treedt op voor de klagers, kolonel

Van Selm neemt aan de pleittafel plaats en hij
zal zich hoofdzakelijk refereeren aan hetgeen
de klagers bij monde van mr. James naar vo-
ren brengen. _
Mr:J'ämes geefi~dan eén uitvoerige uiteen-

zetting van de geheele geschiedenis en met
name van de reden, waarom de heer Van Selm
den maatregel heeft gelast. En bij deze uiteen-
zetting komt zoowel hij als de heer Van Selm
zelf dan tot een scherpe critiek op het beleid
van den minister.

IWAS l\fINISTER
VAN DIJI(

OP D-E HOOGTE?
(Vervolg van pagina 1.)

( APRIL. Dan krijgt eindelijk de kolonel-in-
specteur de. machtiging van den
minister van Defensie om tot de
overplaatsing van den kop der bri-
'gade ov~r te gaan. De machtiging
voor de anderen zou in den loop,
van de volgende" drie weken ko-
men. "
Dit alles maakt nu op den

kolonel-inspecteur van het
wapen en op mr. James den
indruk, dat de minister van
Justitie onder een valsch
voorwendsel het eventueele
verzet van den kolonel-in-
specteur en den divisie-com-
mandant heeft willen breken
door hun mede te deelen, dat
de minister van Defensie de I
machtiging had gegeven. Zij
meenen, dat dit in strijd met I
de waarheid was, daar deze I

machtiging in feite eerst op 6
, j\pril_ is verstrekt.
Men had blijkbaar reden voor de
haast, waarmede de overplaatsing
is geschied, aldus mr. James, an-
ders had de minister van Justitie
wel eerst den minister van Defen-
sie volledig op de hoogte gesteld.
Het gevolg daarvan zou geweest'
zijn, dat de inspecteur-kolonel van \
het wapen was ingelicht. Deze zou
dan een onderzoek in hebben ge-
steld, maar nu heeft de minister
van Justitie den minister van De-
.fensie voor een voldongen feit ge-
plaatst en daardoor ook den kolo-
nel-inspecteur. Doch minister Van
Dijk heeft ten opzichte van de
overplaatsing blijkbaar niet voet-
stoots toegegeven.
Ziedaar de "histoire intime" van de
Ossche zaak, zooals de kolonel-In-
specteur en mr. James die mede-
deelen. Wij teekenen hierbij aan,
dat de P.G. verklaard heeft, dat op
2 April de minister n iet gezegd
heeft, dat de machtiging door den
minister van Defensie al was ver-
leend. Onder eede hebben echter de
kolonel-inspecteur en majoor v.
Everdingen het tegendeel ver-
klaard.

OMTRENT het overleg, dat tusschen de de-
partementen van Justitie en Defensie is

gepleegd met betrekking tot de maatregelen
tegen de brigade-Oss heeft minister Goseling
bij de behandeIing der interpellatie-Drop in de
Tweede Kamer op 7 April het volgende ver-
klaard:

,d!!aar voornamelijk heeft men gemeend
tegenstelLing te moeten zoeken tussctien.
mijn ambtgenoot van Defensie en mij. T'us-
schen. mijn ambtgenoot van Defensie en m;,j
heeft het intusschen geen oogenblik ont-
broken'. aan de vereischte samenwerking
in volledige overeenstemming." (Handelin-
gen. Tw. Kamer, pay. 1507 eerste kolom.)

"Het is overigens, zooals de geachte inter-
pellant het gezegd heeft, de organisatie, de
tucht, en de discipline ressorteeresi onder
den minister van Defensie.

Nu is naturlijk noodig; willen uit deze, op
het eerst~ gez4,t:ht <eerüçszine omslachtige
eenstructie. qeen. moeilijkheden ontstaan,
dat het uereiscnte contact tusschen de be-
trokken ministers bestaat. leder van ons
kent-zijn eigen specifieke verantwoordelijk-
heid in de sfeer. De minister van Defensie
is in deze ~0k van niets onkundig gelaten
en evenmin ïs'hij ont~jdig ingelicht. De noo-
dig geachte mutaties zijn bevolen en ge-
sC~i.eden met zijn volle instemming onder
le~d1ng van de verantwoordelijke chefs, die
verantwoordelijk zijn en blijven vooral voor
de _juiste keuze van het personeel." (Hande-
lingen Tw. Karner pag. 1507, eerste kotom.)

"Toen heb ik gezorgd, dat verleden week
Vrijdag de inspecteur vgn het wapen en de

..betrokken divisie-commandant in de gelegen-
heid zijn gesteld op het parket van den pro-
cureur-generaal van alle, maar dan ook van
alle stukleen. kennis te nemen .. Intusschen
heb ik - dat lag ,geheel binnen mijn be-
voegdheid ,en,dat is ook door niemand weer-

_, sproken ---:.dienzelfden dag de uitoefe'l!ing
der; 0pspormm,bevoegdheid tijdelijk stop-

, gezet. Zaterdagavond om 9 uur heb ik met
de betrokken functionarissen te mijnen de-
partemente een bespreking gehad. Ik heb
hun allereerst gevraagd, of hun ten opzichte
van alle feiten en -omstandigheden alles dui-
delijk was en armen nog opmerkingen had.
Die heeft menniet gemaakt. Natuurlijk zijn
de verantwoordelijke chefs ontzet geweest
over wat zij gelezen hadden en waarvan ik
nu .een korte samenvatting heb gegeven.
Maar wij zijn in volkomen overleg gaan be-
,,:ad'en - ik had den minister van Defensie
111 den loop van den dag ingelicht -. Welke
ten aanzien van de mutaties in het personeel
de beste maatregel zou zijn. Ik heb reeds ge-
zegd: inmiddels was de maatregel genomen
om tijdelijk de uitoefening van de opspo-
ringsbevoegdheid stop te zetten, niet van
de brigade te Oss, maar van de -mensctien;
die daarvan op het oogenblik deel uitmaak-
ten." (Handelingen Tw. Kamer pag. 1510,
kol."l en 2.)



MR. JAMES NOEMT HET BESLUIT VAN DEN
MINISTER NIETIG. :

Mr. Meyes bestrijdt die nietigheid en handhaaft _de
grieven tegen de klagers, maar erkent, dat de ge~

wijzigde houding van den substituut-officier,

Wat de verhouding van den proeu-
reur-generaal en de marechaussee
betreft, zegt pleiter, de slechte ver-
houding tusschen de officieren en
den procureur-generaal te betreuren,
en hij is van oordeel, dat tengevolge
van die verhouding waarsehlînliîk
bij de wachtmeesters niet dat- ver-
trouwen bestond in den procureur-
generaal, dat gewenscht en neodza-

Pl~iter eindigde zijn pleidooi als volgt: kelijk is. Het valt in hooge mate te Hij stond voor de noodzakelijkheid
Het gerecht zal het beroepen be- betreuren, dat de offieieren niet vol- aan den wensch van belde ministers

·--shut nieUg moeten verklaren als doende het gezag van den proeu- te voldoen, waarbij mede in aanmer-
zijnde in strijd met de wettelij'ke reur-generaal hebben willen erken- king moet worden genomen, dat de
voorschrtrten, meer in het bijzonder nen, minister van Justitie heeft medege-
met art. UI van het Wetboek van Pleiter wijst er voorts op, da.t de brt- deeld, dat de opsporingsbevoegdheid
Strafvordering. gade zich niets heeft aangetrokken van niet zou Worden teruggegeven, zoo-
Het gerecht zal in het ondenkbare den order van 15 November, waarbij haar lang de wachtmeesters in Oss zoudende opsporingsbevoegdheid in gemeente-

geval, dat het tot een andere beslis- zaken werd ontnomen. Men berQ®t er blijven.
sing komt, het beshtit moeten nietig Zich weä op, dat deze order niet. zou zijn Wat de toestemming van den mi-
verklaren oJ) gr()nd van het kenne- doorgekomen, maar 2!Ul:ks Kan pleiter na nister van Defensie betreft, moet
lijk gebruik maken van een bevOeglt- de zeer positieve verklaring van mr. van pleiter opmerken, dat deze eerst on 6
heid- anders dan tot de doeleinden, den Burg ten deze niet aannemen. Aprn is gegeven, en dat tijdens de
waarvoor die bevoegdheid is'gegeven. conferentie Van 2 April die toestem-
Wánt ind~n er a~ ooit .sprake is Grieven worden gehandhaafd. ming nog niet volledig was gegeven.

geweest van -een a.bnormale, onwetti- Doch desniettegenstaande werd
ge· activiteltsontpluoiïng der admi- Uitdrukkelijk constateert pleiter, het aan den inspecteur anders voor-
nistratie, van een onredelijk gebruik dat ook na de hIer gehtluden getut- gesteld, om zOn medewerking voor
-harer bevoegdheid, dan is het wel in genverhooren is komen vast te staan, de overplaatsing te verkrijgen.
· d~ zaa.k, waarin willens en wetens dat de grieven waarop de genomen - Uitdrukkelijk wenseht pleiter te
zonder behoofIijk onderzoek naar maatregelen berust, onveranderd constateeren, dat de minister van
feiten, welke grondslag vormden voor en vooral wat de hoofdzaken betreft, Defensie niet zoo voetstoots zijn toe-
die beslissing, een zoo verstrek- kunnen_ worden gehandhaafd. stemming heeft gegeven als thans

· kende en onteerende maatregel is ge- Er zijn hier groote tactische lou· wordt getracht voor te stellen, want
nomen, als is; de. ontneming van de ten begaan. welke volkomen een In- zelfs op 4 April werd nog gespwken
do-orcde wet gedragen opspotingsbe- grijpen wettigden. over een voorstel van den inspecteur
voegdheid àan een opsporlngsambte- OVer de indiVidueele 2läken kan pleiter Oomde overplaatsml' te beperken.
naar. heel kort zijn. Eerst op 6 APril heeft de inspeeteur
De b~ade-oss ~kt slechts reent, To~ Bij de werkve'l'sch.a.ffing was in het het verzoek ontvangen om een voor-

dusver heeft zij moeten zwij.genen zij zal geheel niet iets zoodamgs gebeurd, dat dracht voor de Ooverplaatsing, op te
dit blijven doen. - het optreden hier van de marechaussee maken, en nit anderen hoofde heeft
Dat het ambtenarengerecht te 's-Gra- recbtvaartügt, Door haar inmenging in, h t bes! i- htd d i 'lit amb- ..... hiJ' vernomen, dat e u t vanvenhage. ree oen e n nu aare ... : deZiezaak heeft de marechaussee gropt

tenarenzaken. thans voor haar spreke, wantrouwen in het gemeentelijk beleid den minister in den middag van 6
get d April is genomen.

Pleidooi van tm, Meyes.. ;~~ de zaak van Van der H. betreft, Pleiter merkt op, dat de contra-
heeft pletter bij lezing van de dossiers memorie in deze zaak een erkenning

In de middagzitting van het ardb-tena- 2'lichmet groote verwondering en ver- is van het feit, dat in deze overhaast
rengerecht heeft de vertegenwoordige_r b~ng afgevraagd, hoe het in Nederland en zonder voldoende overleg met en
van den mimster, mr P Meyes zijn plel- mogelij1kwas en oirbaar was, dat iemand
dooi gehouden. op zoo Iichtvaardige gronden is gearres- . toestemming van den minister van
Pleiter heeft met groot-e be~a.!1gst.elling teerd en ingesloten.' Defensie is gehandeld.

het pleidooi van mr James aangehoord,
dat op zoo overtuigende wijze werd voor- Bovendien is de betreffende wae~~- Kolonel van Sew refereert zich in
d T k . h + de meester zoo liclhtge,loo'Vig.dat hij in zijn hoofdzaak aan Zijn contra-memorte.ge ragen. och all pleiter ZIe_ meo 1 dossier spreekt van ..duistere machten', ., • .' .. . _ .

strekking daarvan niet vereentgen .. ' a die zijn onderzoek in deze zaak zouden HIJ deelt voorts mede, dat hIJ. ZIliC:h m
heeft hij waardeering voor de WlJZt"li> belemmeren, en b,ij het thans gshouden bew~'g.entoestand naar den miUlst~1'van.]
waarop het pletdoet is opgebouwd. : verhoor is nu geoleken, dat aan den ,JustItIe heeft begeven, omdat hI) ZIlch
Dat. de klagers zich gegriefd achte:r:: dorpsnotaris Bijvoet wordt verweten, dat' voor God en Zijn geweten er niet mede

kan -'pleiter respectearen. doch hl] hi]' de stopeettang van. he_tonderzoek zou kon v~~ee.ni~en,d~t zijn mensenen op 'n
wenscht op te merken, dat bij den minis- ct I k jz u t Oss niden wordenter niet heeft. voorgezeten om de klager~ hebben bewerkste ig_ti _. , ~ge IiI e., y'fl e J _ 2lQi _ _ ~
noodeloos pijnlijk te treffen of bun leed " De vasthoudtng' van den kruidenier B.; ~f; M. '-~
te berokkenen; - . " is VOlgenspleiter niet goed te praten en -Spr, <deert voorts mede, dat op 5
Vervolgens gaat pleiter na de beteek~:- is Zleer zeker met overeenkomstig de April de minister van Derenste nog

nis van de wettelijke maatregelen In dlt strekking van de wet. tegen hem gezegd heeft: geen over-
verband gee'ft pleiter toe, dat .de bepa- Dat gebleken is, dat van dezen maat- plaatsingen, alleen voorbereidingen.
ling van art. 141 tweede lid WetlOOe~ van regel een zoo veelvuldig gelbruiit wordt
Stra-fvordering niet geheel duideliJk i..~ . , Op.6 April echte is de opdracht af-
geZien ook àe strekking, welke ;Jr'Jf. van -.8.I;l.kt. is dan--ook bekeuren. gekomen om een voorstel tot over-
Bernmelen daaraan gegeven heeft. Wat de mishandeling van de W. plaatsing te doen, van den kop di-
Naar pleiters meerring geeft dit artikel betreft, moet pleiter erkennen. dat rect en de overi-gen drie weken la-ter.

echter aan de opsporingsambtenaren door de uitdrUkkelijke verklaringen
geenszins het reent om maar te gaan
opsporen, wat zij goeddunken en kan
hier wel degelijk worden ingegrepen
Natuurlijk is aan dat ;,ngrijpen een

grens, maar waar deze ligt, staat aI' zlc:h-
zelf niet vast. Men moet dan ook met
à priori aannemen, dat di~ grens daa.!'
zou zijn, waar de tegenpleIter haar wil
Zien gele-gd. . .
Over dit artikel is nog geen beslissing

van den hoogsten rechter, doclh pleiter
meent, dat ten deze wel eenige waarde
kan worden toegekend aan de interpre-
tatie van den minister.
Het advies van prof. van Bemmelen

heeft pleiter heelernaal niet overtuigd
van de juistheid van het daarin opgeno-
men betoog, dat de genomen maatregel
onwettig rou zijn.
Natuurlijk mag de minister geen beve-

len geven, welke in strijd zijn met de
wet, doch pleiter kan niet Inzien dat er
strijd met de wet rou Zijn, als de minis-
ter maatregelen neemt, ten einde een
goede uitvoering van de taak, welke aan
de opsporingsambtenaren is opgedragen
te verzekeren. En wanneer die taak niet
op de juiste wijze wordt uitgevoerd, moet
toen zeer zeker de bevoegdheid aanwezig
Zijn, om daarbij in te grijpen.
Pleiter wijst er voorts op, dat er ver-

schillende categorteën van opsporings-
ambtenaren zijn en dat daarin licht een
gevaar is gelegen voor rivaliteit en vlte-
-gen-afvangerij. In dit verband merkt
pleiter nog op, dat in plaatsen w~r ee~
comrmssaris van politie is, de ri]kspo1!-
tie ook geen opsporingswerkzaamheden
mag verrichten.
Wat de aan den maatregel ten grond-

slag liggende zaken betreft; kan pleiter
voor een groot deel verwijzen naar de
contra-memorie en naar het betoog
van den procureur-g-eneraal.
Pleiter zet voorts uiteen, dat de be-

sliss-ing van den minister berust op tal
van dossiers van za-ken del' brigade, in
welke dossiers zooveel fouten voorkwa-
men dat een maatregel niet achterwege
kon' blijven. Voorts is de beslissing ge-
grond op uitgebrachte rapporten.
Pleiter geeft vervolgens &15zijn mee-

ning te kennen. dat de beweringen. ten
aanzien van verschillende zaken sinds
1 April niet ongerijmd Zijn gebieken.

een groote verrassing was,

'.T OVERLEG TUSSCHEN I

DE MINISTERS GOSE-
LING EN VAN DIJK.

Nadat de besloten zitting betreffende
oe zaak tegen de geestelüken had ge-
duurd tot kwart over twaalf, werd de
openbare zitting van het ambtenarenge"
reent heropend.
Mr. Jarues zette zijn plElidooivoort en

behandeld eerst de zaak van den kruide-
nier B., die gedurende een nacht in de
marechausseekazerne is vastgehouden .
. .Deze 13: had een postwissel, bestemd
'Vooreen zijne,r óndergeschfkten ontvim-
gen, en dit geWdniet afgecIragèn oP grond
van een beweerde tegerivordérms.
Op 26 Januari heeft B. het geld, dat

a.Js ziekengeld door den Raad.van Arbel1
was gezonden, geïnd en onder zich gehou-
den. Toen hij weigerachtig bleef het geld
Uit te betalen, heeft de vader. van den
ondergeschikte gedreigd de 2laak in han-
'den van de politie te zullen stellen. Dit
is dan ook geschied,
, Bij het verhoor, dat toen is gevolgd,
~raaide B- telkens om de feiten heen en
toen hij niet wilde bekennen, heeft de
marechaussee besloten den man nog vast
te houden om hem de geiegenheid te ge-
ven nog eens over de zaak na te denken,
En het resultaat is geweest, dat B. den
volgenden ochtend het geld heeft be-
taald. Pleiter wensch-, te eonstateeren.
dat het geenszins de bedoeling is gP,-
weest. om op deze wijze betallng- af- te
dwingen, het was alleen te doen om een
_heke~tenis te verkrij-gen in een zaak, ten
aanzaer, waarvan de marechaussee een
strafbare handeling aanwezig achtte.
In verband hiermede merkte pleiter op

dat deze zaak van den aanvang af door
de marechaussee geenszins als een ci-
vielrechtelijke was te onderkennen.
Men moest echter ook Voorwachtmees-

ter van den Berg een reden heboen om
zijn overplaatsing te rechtvaardigen.
President: U bedoelt hier toch niet de

minister van Justitie?
1\11'. James: Neen, mijnheer de presi-

dent.
Mr_ James acht het voorts van belang,

dat bij het verhoor, dat thans hier ga-
houden is, van de ,,.gegronde" verdenkina
tegen de brigade-Oss, dat zij zich aah

,mishandeling zou hebben SChuldig ge-
maakt, niets is overgebleven. . .

Opperwachtmeesle; Curfs' en
de burgemeester.

Pleiter komt daarna a-ari de ver'hou..
ding tusscnen opperwachtmeester Currs
en den burgemeester. Gurfs heeft eens
teg~n iemand gezegd, dat deae niet ver-
plicht was om te' voldoen aan een ver-
zoek om ten bureele der gemeentepolitie
te komen, Daarmede is Curfs zijn boekje
'rüet te buiten gegaan, doch bovendien
heeît hij den burgemeester er telefonisch
-van in kennis gesteld, dat de betreffen-
de persoon niet bij de gemeentepolitie
-durfde te komen.

De burgemeester heeft daarop tegen
Curfs een klacht ingediend bij den offi-
cie-,
Pleiter constateert voorts. dat de ver-

houding tusschen Curfs en den inspee-
teur zeer goed -was, terwijl voorts de
burgemeesters van de omliggende ge-
meenten zeer goed met den brigadecom-
mandant Curfs konden samenwerken.
Bovendien heeft currs herhaaldelijk

getracht; om de samenwerking met den
burgemeester zoo goed mogelijk te doen
Zijn
Pleiter merkt voorts op, dat de burge-

meester er over heeft geklaagd, dat de
brtgade-Oss ziCh een serenade heeft Ia-
ten brengen door een muziekcorps, en
dat Ourfs daarom zou he1bibenverzocht,
Dit is echter niet het geval geweest,

zooals blijkt uit een bericht in de "Re-
clamebode" van Oss.
Merkwaardig is echter, dat de burge-

meester, die er zoo gauw bij was, om het
eerste bericht ter kennis te brengen van
de justitieele autorltëiten, heeft nagela-
ten het latere, tegensprekende bericht
oOikop re zenden.

Wachtmeesier de Gier.
Wat ten slotte de Gier betreft, ten

aanzien van dezen is beweerd, dat hij
uit zIjn evenwicht was geraakt en dat hij
moest worden overgeplaatst naar een
standplaats. waar hij een nuchteren
commandant boven zich had en een
krachtig parket.
Pleiter wensent op te merken, dat de

Gier steeds goed werk heeft verriem en
laatstelijk I:Og in de zaak-Zwanenberg
zeer goed werk heeft gepresteerd
Ten aanzien van de Gier ts door de

hoogste gezagdragers een houding aan-
genomen, waardoor de Gier ziCh diep ge-
griefd gevoelt en den eersten April <ian
ook den zwartsten dag van zijn leven
noemt.
Het is Voor de Gier buitengewoon

pijnlijk en onaangenaam om op deze wij·
ze te worden gedesavoueerd, te meer,
waar van verschillende zijden zijn ge-
drag is geprezen, terwijl ook een geeste-
lijke heeft getuigd, dat de Gier steeds
niet anders dan zijn pllcht beeft gedaan,
en die hem naast een goed ambtenaar
bovenal een goed mensch noemde

Conclusie van mr. lames.
Concludeerende zegt pleiter, dat,

afgezien nog van de vraag van de
bevoegdheid van den minlster.. thans
wel voldoende duidelijk is.
Gebleken is. dat alle feiten niet

hebben opgeleverd een optreden der
marechaussee, wellee den genomen
maatregel rechtvaardigt.

De groote verrassing.
Uitdrukkelijk merkt pleiter op, dat

de minister op I April niet heeft ge-
weten, noch redelijkerwijze had kun-
nen verwachten, dat de officier later
op verschillende punten van zijn
mededeeltngen is teruggekomen.
Ruiterlijk moet pleiter .erkennen,

dat de gewijzigde houding van mr.
van den Burg VOOrhem een groote
verrassing' is geweest, doch pleiter
moet daaraan onmlddelliik toevoe-
gen, dat daardoor geen Wij'llgillg is
gebracht in het oordeel o-ver het uit
de dossiers gebleken optreden der
brigade.

Oss voor het ambtenarengerecht.

van majoor van Everdingen de aan-
wijzingen, als zou de marechaussee
de W. hebben mishandeld veel swak-
ker zijn geworden. En dit vindt plei-
ter verheugend voor de mareehaus-
see.
Generaal Zeeman: Achtte de mi-

nister toen hij den bewusten maat-
regel nam, de wachtmeesters verder
ongeschikt voor de opsporingstaak?
Mr. Meyes: Zoover ging de mee-

- ning van den minister niet.
Generaal Zeeman: Was Voor de

bekende conferentie bij den minister
van Justitie reeds overleg gepleegd
met den minister van Defensie over
de overplaatsing?
Mr. Meyes antwoordt bevestigend.
Generaal Zeeman: Waaronl is de

order, waarbij de opsporingsbevoegd-
heid in gemeentezaken is Ingetrok-
ken, niet tevens doorgezonden aan
de militaire chefs, dan was verwar-
ring voorkomen.
Mr. Meyes regt niet te weten waar-

om dit niet is geschied.
De president bepaalt hierna de

uitspraak in alle zaken op heden
over drie weken.

De klacht legen de over"
plaatsing.

Vervolgens zijn aan de orde de klacn-
ten van de wachtmeesters tegen den
inspecteur van het wapen der mare-
chaussee, kolonel van Selm, tegen het
besluit van hun overplaatsing.
Mr. J-ames acht deze ove-rplaatsing

evenmin wettig, omdat zij gegrond is op
het besluit tot intrekking van de opspo-
ringsbevoe-gdheid, tot het nemen van
we1k besluit de minister niet bevoegd
was.
Pleiter constateert, dat de inspecteur

eerst op 31Maart telefonisch van het de-
partement van Justitie vernam, dat er
wantoestanden zouden bestaan bij de
brigade Oss. Waar echter de stelling is
geponeerd, dat er voor 1 April reeds ge-
ruimen tijd onhoudbare toestanden zou-
den hebben bestaan, verwondert 't plei-
ter L.l hooge mate, dat de kennisneming
van die wetenschap aan de militaire
chefs is onthouden: alle overleg heeft
hier ontbroken en voor het eerst op de
conferentie met den procureur-generaal
vernamen de militaire chefs des avonds
om 8 uur het om half zes ontvangen te-
legram, waarbij de opsportngsbevoegd-
hek; werd ontnomen.
Aan den inspecteur van het wapen

werd na deze beslissing van den minister
van Justitie en de overeenstemming met,
diens ambtgenoot van Defensie geen I
keus meEll'gelaten, ,

Gaf minisier van Dijk niet
direct toestemming t

Ook in deze za.a.k bepaalt de president
de uitspraak qp 16 Juli.
Tegen haU vijf werd hierop de zitting

gesloten.

Uit de tets
Verschil van vrijheid

Naar aanleiding van het uitsluiten van
dhr. Rost van Tonningen voor één dag
uit de Tweede Kamer,. I:etgeen d~or
andere leden werd toegejuicht, schnJft
De Tijd:

Dit heeft ons, eigenlijk g~zegd,verwon-
derd. De heer Rost van Tonningen deed
. niets anders dan wat zijn kameraden en
zijn dagblad dagelijks doen en hij zal
waarschijnlijk niet eens hebben begrepen,
waarom hem het woord ontnomen werd.
Waaromzou hij in de TweedeKarner niet
mogen.zeggenwat hem buiten de Tweede
Kamer wél geoorloofd is? Het zal den
heer Rost van Tormingen niet moeilijk
vallen aan te toonen, dat er in het "Na-
tionale Dagblad" uitdrukkingen werden
en worden gebeZigd,welke heel wat erger
zijn dan hij zich in de Kamer veroor-
loofde.Waarommag het eene niet en het
andere wel? De toejuichers, voorzoover
zij behooren tot de partijen die zich ver-
zet hebben tegen de beperking der pers-
vrijheid, moeten dat maar eens duidelijk
maken....
Het lijkt zeer verlicht en voortuitstrevend
de pers-vrijheid als een "noli me tangere"
te beschouwen,doch dan dient men ten
aanzien van de spreek-vrijheidniet 'n an-
deren maatstaf aan te nemen. Men kan
nu wel allerlei geleerde beschouwingen
houden over het Reglement van Orde, de
bevoegdhedenvan den Kamer-president
en het srcote goed der pers-vrijheid,vast-
staat, dat hier iemand belet werd te zeg-
gen wat hem niet belet zou worden te
schrijven, en dat men dit toejuichte, ter·
wijl men het zou afkeuren, inden b.V.het
NationaleDagblad om dezelfdeuitdrukkin-
gen tijdelijk verboden zou worden.
Inmiddels heeft dit orgaan weer rijke

stof gekregen om de fiolen zrjns toorns
uit te gieten over den - cverigens door
ons toegejuichten - maatregel. Het kan
de geheele rede van den heer Rost van
Tonningen, die voor de volksvertegen-
woordigingte vr was, afdrukken en ver-
spreiden onder het vertegenwoordigde
volk.
In naam der pers-vrtjheid.



De zaak Oss.
De verrassende scherpte van de
tegenslelling marechaussée

corps~juslitieeleOVer- .

heid de eenige ...
sensalie I

De behandeling van de klaagschriften
oer maréchaussées van de brig>adlElOss
voor het ambtenarengerecht is geëin-
digd.
Het pleidooi van den advocaat eindig-

de met een verzoek tot onbevoegdverkla-
ring van den minister om de opsporings-
bevoegdheid aan dit brigade te ontne-
men en om den getroffen maatregel te
wraken als in wanverhouding met de
vermeende routen van de maréchaussèe.
Wij treden hier verder nIet in. Het ge-

recht moet hier het oordeel vellen. Wij
wijzen er alleen <log op, dat de gemach-
tigde van den mintster zoowel het een
als het ander nog betwistte ondanks het
feit, dat het standpunt, zooals zich dat
de minister vóór het treffen van zijn
maatregelen gevormd had, volgens dJiens
gemachtigde verzwE.kt was door hetgeen
tijdens deze behandeli:ng aan het licht
trad.

Wat het klaagschrif.t betreft, dat tegen
(len eigen mildtalren chef der maréchaus-
sée aanhangig was gemaakt, heeft het
verwondering gewekt, dat het verweer
daartegen van dezen inspecteur Volledig
1s uitgevallen als een ontlasting van de
manschappen en als een beschuldigi,ng
van onvolledige, zoo met onjuiste voor-
lichting van dezen officier door den rol-
nister en de justitiee1e autoriteiten. Het
wordt zelfs voorgesteld, alsof dIt het tOP-I
punt van een indüsci:plinaàr optreden is
geworden.
Men zal dit hebben te beoordeelen in I

het Iicht van de feitelijke gebeurtenissen
Mog>elijk is het te herleiden tot een mis-
verstand. Wat er overigens van zij, zeker
is, dat deze figuur naast de vele andere,'
welke bij deze behandeldng op wan vex- \
houdingen tusschen verschillende over-
hetdsorganen wezen, dluidelijk aan het
licht h-eeft gebracht, dat er :in ieder ge-
val nog heel wat anders noodig is dan
oot overplaatsen van enkele nog nau-
welijks voor hun fouten gceh~l verant-
woordelijk te achten lagere m3i<lchaus-
sées, om de kwestde-Oss te llquideéren.

De minister heeft de Kàmer onvolledig
voorgelicht, omdat hij zelf onvolled,i.g
was voorgelicht en bijgevolg -eenrzljdig is
afgegaan op de inlichtingen van den
procureur-generaal. Deze op zijn beurt
had met een substituut-officier te ma-
ken, die thans meer en andere verkla-
rmgen heeft gedaan dan die, waarop
mede de inlichtingen berusten, welke
den minister zijn verstrekt. ZOO kon het
gebeuren. dat die minister op onvolledige
gegevens een oordeel velde en een be-
slissing nam.

I

tntusscnen is dit het belangrijkste náet.]
Het belangrijkste blijft, dat duidelijk de
groote spanning tusschen het wapen der
Kon. Maréchaussée en de [ustdtisele
autoriteiten aan het llcht wad en daar-
naast, dat de eenvoudige wachtmeesters
over een bevoegdheid beschlkken, waar-
aan hun opledding en ontwikkel:Lng niet
evenredig te aceten is. De maréchaus-]
sées hebben in vredestijd practisch
sleehts een politieele taak en dit maakt
die justitieele autoriteteen tot hun eerst
voor de hand hggende chefs. Het blijkt
nu echter wel, dat aan de volgzaamheid
ten opzichte van deze chefs het militaär
karakter en de militaire leid'i!ng van dit
corps hinderpalen in den weg leggen,
welke zelfs tot wrijvingen leiden.
Dit is niet ten voordeele van de juiste

rechtshandhaving. Er kan uit voortvloei-
en. dat een geheel politiecorps ziJch min
of meer onafhankelijk gaat voelen van
de burgerlijke overheid, waaronder zij
te werken heeft, en dat het g>eWon€pu-
bliek den indruk krijgt, dat m·t corps
zich gaat gedragen als een "Gestapo".'
zooals het door iemand in Oss is uitge-
drukt. Zulks kan het corps zelf, als het
prijs stelt op goede verboudingen, even-
min wensenen als welke Nederlander of
welke ilnsltantie hier verder ook. En daar-
om zal de gedachte wel veld gaan win-
nen, dat niet langer getalmd mag wor-
den met een betere coördinatie van de
diverse polltlecorpsen, waarbij bijzonder
gelet zal worden op een eenvoudige cen-
trale Ielding.

Het groote "schandaal" van Oss, waar-
over een aanzienlijk deel van de pers
zulk misbaar heeflt gemaakt, zal dan
achteraf ook wel niets anders bl'ijken dan
een administratief gezwel, dat natuur-
lijk ontstaan moest uit een ongezonde
regeling van verschillende, doch in el-
kaar grijpende bevoegd:h~den bij, over-]
heidsorganen. Van eenrgen duisteren
Roomschen invloed is bij dit alles hoege- \
naarnd geen sprake meer. En voor zoo-
ver katholielre persoonlijkheden in deze .
een rol hebben gespeeld, blijken zij en-
kel en alleen voor bescherming van de
rechtszekerheid der burgers tegenover
een onderling streng gediscipllneerd,
maar dan wel eens wat eigengereid
corps te zijn opgekomen .•••



DE OSSCHE AFFAIRE
Lessen van een

geding

Het ambtenarengerecht heeft de be-
handeling van de klachten der Os-
sche Marechaussee-brigade gesloten;

zijn uitspraak zalover enkele weken vol-
gen. Het is - of liever was - hier te lande
goede perszede, in 'n geding, dat nog sub ju-
dice is, geen partij te kiezen. Wij zullen ons
daarom van een waardeering der uitge-
brachte betoogen en argumenten onthou-
den en de uitspraak van de rechters ge-
duldig afwachten. Zooals mr. Verschuur
gisteren in een rede te Almelo zeer terecht
opmerkte: "Het gansche land kan ervan
verzekerd zijn, dat in deze aangelegenheid
recht en niets dan recht zal geschieden:
want wij leven in een rechtsstaat."
Wat wij heden echter kunnen doen, is

enkele algemeene beschouwingen knoopen
aan de inderdaad merkwaardige ervarin-
gen, waartoe dit geding aanleiding heeft ge-
geven, en die - los van de uitspraak -
voor ons staatkundig leven van groot be-
lang zijn.

OP de eerste plaats moeten wij wij-
zen op een merkwaardige mededee-
ling van den Bosschen proc.-generaal

omtrent zekere opvattingen van hun taak,
die bij de Marechaussee bestonden ..
Reeds op 21 April 1.1.hebben wij de aan-

dacht gevestigd op zulk een opvatting, zoo-
als die in een artikel van de Telegraaf, die
zich toen reds als tolk der ossene brigade
opwierp, werd weergegeven.

"Menmoet zich goed voorstellen,"- schreef
het blad - "dat de marechaussees een zeer
ruime opdracht hadden. Bij hen leefde het be-
sef, dat zij niet alleen directe misstanden uit
den weg moesten ruimen, doch dat zij ook in
sterke mate preventief moestenwerken,dat zij
Oss moesten zuiveren in den ruimsten zin van
het woord.Dit is de achtergrond van de kwes-
tie: In de hoofden van de.marechausseeleefde
sterk de gedachte: AlsOss op den duur gezond
zal moeten worden, dan moet de geestelijke
overheid zoowelals de wereldlijkeworden uit-
geoefend door zeer hoogstaande menschen.
Dezegedachtengangwas een gevolgvan de op-
dracht aan de marechausseegegeven."

Wij hebben ons toen afgevraagd waarom
er - in deze QPvatlng - eigenlijk nog mi-
nisters en bisschoppen noodig zijn, wanneer
er een marechaussee-brigade aanwezig is.
Doch deze opvatting blijkt nu geen uitvin-
ding del' Ossche Brigade te zijn geweest,
doch van het commando te stammen.
De procureur-generaal immers heeft ter

rechtszitting meegedeeld, tot zijn verbazing
van den inspecteur der Kon. Marechaussee
en den commandant der lIe divisie te heb-
ben gehoord:

"dat zij het de taak van de koninklijke mare-
cbausseeachtten, de gedragingenvan de geeste-
lijkheid na te gaan en daarvan rapport op te
maken. Get. vroeghun of dat speciaal de R.K.
geestelijkheidgold.Zij blekenechter geestelijken
in het algemeenbedoeld te hebben. Spr. heeft
zich hiertegenoverop het standpunt gesteld,dat
voor een dergelijke uitzonderingspositie geen
enkele reden bestaat. De heeren van de mare-
chausseewezen toen op den financieelenband,
die er in verschillendeopzichten tusschen de
geestelijkheiden den staat bestaat. Spr. kon
hen niet overtuigen;zij blevenerbij, dat de po-
sitie van de geestelijkheideigenlijk- zooalsde
proc.-gen. het noemde - onderworpenis aan
het "heerlijk jachtrecht" ten behoevevan de
KoninklijkeMarechaussee;dat zij tegenoverde
Kon. Marechausseevogelvrijis."

Hier was - en is nog? - dus een stukje
politiestaat niet in wording maar in exis-
tentie, dat voor iedereen, die aan den door
mr. Verschuur gememoreerden rechtsstaat
hangt, een doorn in het oog moet zijn.

Doch een andere les van het Ossche
geding is van nog algemeener, zooal
niet van nog dringender belang.

Een zekere pers heeft met de Ossche af-
faire het land op stelten gezet door de sug-
gestie te wekken, dat de katholieke minis-
ter van justitie twee R.K. geestelijken aan
den loop van het gemeene recht trachtte te
onttrekken. Van deze beschuldiging is niets
overgebleven en integendeel is het verras-
sende feit gebleken, dat het de marechaus-

see is, die voor de geestelijkheid, niet al-
leen de katholieke, een bijzonder recht
wenscht te doen gelden.
Wat overgebleven is, is een kwestie van

discipline en beleid. Is de Osschè brigade
inderdaad in haar optreden zoozeer over de
schreef gegaan, dat strenge maatregelen
moesten worden genomen? Waren de gege-
vens, die den Minister daartoe bewogen,
juist en toereikend? Daarover zal het amb-
tenarengerecht zijn meening hebben uit te
spreken,
Maar de atmosfeer die in het land rond-

om deze zaak gewekt was, heeft ook in de
zittingen van het ambtenarengerecht, en
meer nog in de wijze, waarop een aanzien-
lijk deel der pers dit geding volgde en met
haar tendentieus commentaar begeleidde,
haar invloed doen gelden. En dat was o.i.
zeer betreurenswaardig.
Die atmosfeer kwam op velerlei wijzen tot

uiting. Karakteristiek, zonder ernstig te
zijn, waren bijv. de zinspelingen van een
der klagers op een "duistere macht", welke
duistere macht zich bij navragen' ontpopte
in de nogalongevaarlijke gestalte van een
dorpsnotaris. Maar zeer ernstig was, dat de
verklaringen van den "procureur-generaal,
die als fungeerend dil1ecteurvan politie tot
de hoogste politioneele gezagdragers be-
hoort, van de banken, waarop de hooge of-
ficieren der marechaussee zaten, herhaal-
delijk met "hoongeÛtch" - de Telegraaf
verzuimde nooit, daarvan nadrukkelijk nota
te nemen - werden begeleid. .

"Wat openbaar is geworden- aldus merkte
mr, Meijesop - "over de verhoudingtusschen
procureur-generaal en divisie-commandant te
Maastricht, is pijnlijk. Er bestonden tusschen
hen diametraal-verschillendeopvattingen. Een
dergelijketoestand moest een verkeerdeuitwer-
king hebben op de brigade te Oss.De indruk is,
dat zij den P.G. niet het vertrouwen toedroeg,
aat dezen toekomt.Alsmen constateert, dat de
Ossche onderofficierenontoegankelijkzijn voor
opmerkingenvan den P, G. over hun beleid in
strafzaken, moet men de oorzaak daarvan ten
deele zoekenin de stemming,die er onder hen
jegens den P. G, bestond. Hoe ver deze gaat,
heeft men. kunnen zien uit de houding van
sommigen,toen de P. G. voor het Ambtenaren-
gerecht getuigde.
Het valt in hoogemate te betreuren, dat de

officieren niet vaI!ioendehet gezag van dell
procureur-generaal hebben willen erkennen."

Dat zulk een demonstratie voor 't staats-
gezag, waarvan beide partijen dragers zijn,
beschamend en ondraaglijk is, zal ieder er-
kennen, die nog een gezonde opvatting van
het democratisch staatsbestel huldigt. De
stemmingmakerij in en om deze zittingen
van het ambtenarengerecht zonu deze in-
stantie, die een waarborg van de rechts-
zekerheid der staatsdienaren geeft, doen
bijdragen tot ondermijnllig van het staats-
gezag zelf. En dat is dan de trieste vrucht
van de hetze, die een partijdig deel der pers
met de Ossche affaire heeft bedreven. .

Deze atmosfeer - dat is onze laatste
opmerking - heeft er ook toe geleid,
dat 't geding voor het ambtenarenge-!

recht werd fot 'n socîiTvan'Kam;rdebat of
tot 'n "ersatz" van de onlangs afgestemde
parlementaire enquête. In alle commenta-
ren voerde de politiek het hoogste woord;
de pers der N.S.B., trouw gevolgd door de
Telegraaf" heeft zich niet ontzien reeds
hangende het geding het aftreden van den
Minister van Justitie te eischen of te voor-
spellen. Aldus wordt een rechtsgeding over
ambtelijk beleid en ambtenarenrechten tot
een politieke crisis aangeblazen en tracht de
sensatiepers het parlement onder den voet
te loopen.
De hier gesignaleerde feiten zijn o.i. even-

zoovele teekenen, dat de politieke zeden in
Nederland in ernstig verval zijn. Volksver-
deelende hetze heeft onze politieke atmos-
feer gevaarlijk doordrongen en begint nu
ook de gaafheid van onze politieke instel-
lingen aan te tasten. En dat in eenLijd, die

I
aan eenheid en gezag meer .dan ooit be-
hoefte heeft.
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cherche-werk toch wel in een zeer beden- .
kelijk lîcht te staan.

OSSn met' gesloten deuren Afgezien dannog van zijn werkelijkn • misleidende methode, welke hij bij dat
recherche-werk toepaste, om achter de
"waarheid" te komen. (Men denke hier

Voor het Ambtenarengerecht "Oss" met aan 't verhoor van de dame uit Den
gesloten deuren, omdat de verdediger der Haag).
Ossche Brigade, Mr. James, de zaak der Het was werkelijk langer onduldbaar
beide pastoors tóch wilde bespreken. dat deze politie-man ongemotiveerd bleef.
Daar zal wel een luchtje aan zijn, dat wroeten in het privé-leven van overigens

niet naar buiten mocht uitbreken. onbesproken menschen. Aan dat wroeten
Wel nee, daar is geen luchtje aan, doch - we' kunnen het niet anders noemen - .

is de gewoonste zaak van de wereld. maakte Minister Goseling, zeer terecht
"Oss" met gesloten deuren voor het plots een einde. De achtervolgden toch

Ambtenarengerecht, dat moest er van hadden recht, in bescherming te worden
komen, vooral met een verdediger van de genomen door den hoogsten vertegenwoor-
klagende ambtenaren, die blijkt, niet op diger en verdediger van ons Nederlandsch
zijn mondje te zijn gevallen. burgerlijk recht.
De voorzitter van het Ambtenarenge- Wachtmeester De Gier denkt er in zijn

recht kon en mocht niet anders doen, nu ter zitting van het Ambtenarengerecht
de beschuldigingen los zouden komen te- ,,:~rwrongen gebleken, mentaliteit natuur-
gen de twee in opspraak zijnde Ossche hJk and s over en zijn pleitbezorger heeft
pastoors, die wat te hunnen opzichte ook I hela~s!, tot taak. hem in die onjuiste op-
verklaard zij tegenover den speurenden vattmg te verdedigen,
wachtmeester De Gier, nog altijd ... recht En nu was het oogenblik aangebroken,
hebben op eer en goeden naam!' waarop Mr. James aan de hand van de
De Voorzitter had hier hun eer en tegenover De Gier afgelegde lasterlijke

goeden naam in bescherming te nemen, a verklaringen" diens houding zou gaan
fortiori wijl' alles wat wachtmeester De goedpraten.
Gier omtrent die pastoors is te weten Dat kunt ge doen, zei de voorzitter van
gekomen bij zijn naspeuringen, zijn ont- het Ambtenarengerecht, maar ... met ge-
staan dankt aan wraakneminz. sloten deuren.
Trouwens, deze heele Ossch~ affaire is Zeer juist. Want die voorzitter stond nu

het gevolg van wraakneming. voor dezelfde taak als voorheen Minister
Wraakneming tegenover Burgemeester Goseling n.l. de eer en goeden naam der

Ploegmakers van de zijde van een twee- beide pastoors tegenover het publiek in
tal individuen, die zich door hem gedu- bescherming te nemen. Dit was het onaf-
peerd achten in hun irreëele eischen en wijsbaar recht der beide pastoors, dat was
verwachtingen. dus ook de onafwijsbare plicht van den
Wraakneming tegenover pastoor B. van voorzitter van het Ambtenarengerecht.

de zijde van een, werkelijk chantage ple- De _voorzitter heeft dien plicht vervuld;
gende, hysterica, die reeds als kind van de belde pastoors hebben het hun toeko-
15 jaren zedelijk totaal verdorven was en me~d beschermingsre.cht ondervonden.
deswege door den pastoor berispt. SImple comme bonjour !
Wraakneming tegenover pastoor B. En daarom zit er geen luchtje aan dat

van de zijde van eenige tegen den pastoor "Oss" met gesloten deuren van j.l. Zater-
complotteerende "dames" uit beruchte dag!
Ossche milieux, van wie er een naar aan-
leiding van een door den pastoor gewei-
gerde aalmoes, omdat zij haar godsdienst-
plichten niet vervulde, aan diens huishoud-
ster ten bescheid gaf: "dat zal den pas-
toor zuur opbreken".
Wraakneming tegenover pastoor V. van

de zijde van een berucht individu uit Oss,
die dezen pastoor ging belasteren, omdat
deze weigerde in te gaan op door dat
individu onredelijk gestelde eischen.
Ziedaar de oorsprong van deze geheele

Ossche affaire.
Nu laten wij de goede trouw van wacht-

meester De Gier in deze momenteel onbe-
sproken. Maar gewezen mag hier toch
worden op diens grenzelooze, nu ja, naie-
veteit, welke hem geloof deed hechten aan
verklaringen van Ossche Pappenheimers,
die hij toch zeker moest kennen.
En omdat wachtmeester De Gier afging

op de verklaringen van deze menschen, J
komt zijn daarop gevolgde te ijverig re-
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( De zaak-Oss
De marechaussee en onze

berichtgeving.

BIJ de behandeling voor. het Ambtenarenge-
recht in Den Haag van de zaak der vroe-

gere brigade Oss der marechaussee, is eenige
malen door den verdediger, mr. James, en, door
den vertegenwoordiger van den minister van
:.Justitie, mr. Meyes, een brief van het "Han-
delsblad" ter sprake gebracht, waaruit zou
blijken, dat de marechaussee als bron van in-
lichtingen zou hebben gediend voor ons blad
bij onze berichtgeving over de gebeurtenissen
in Oss. Wij stellen er, na raadpleging van onze
archieven' en' van onzen Nijmeegsehen corres-
pondent, wiens berichten hier in het geding
werden gebracht, prijs op om dit punt riader
toe te lichten.

In November 1937, dus o n g e ve e r 5
m a and e n voo I' dat deo psp 0 rin g s-
b e v 0 e g d hei d a and ebI' i gad e-°ssw e I' don t n o men, en de overplaat-
sing volgde, welke feiten aanleiding gaven tot
de interpellatie in de Tweede Kamer, de
enquete-quaestie en de klacht bij het Ambte-
riarengerecht. ontvingen wij van mr. J. P.
Pulles, gemeenteraadslid te Oss en voorzitter
van de afdeeling Oss van de R.K. StaatspartiJ
een brief (gedateerd 15 November 1937)
waarin deze schrijver klaagde, dat onze corres-
pondent te Nijmegen zich over de toestanden
in Oss eenzijdig door de marechaussee liet
voorlichten, en het werk der gemeentepoütie
kleineerde. Het ging toen meer in het bijzon- .
der om berichten van onzen correspondent
over onregelmatigheden door werkloozen bij
de werkverschaffing, alsook bij het burger-
lijk armbestuur. In die berichten kwam ook
de slechte verhouding' tuschen de mare-
chaussee en de gemeentelijke politie ter
sprake.

In een brief van 16 November 1937 aan
mr. Pulles is toen ·door den secretaris van
van onze hoofdredactie geantwoord dat een
rectificeerende mededeeling afkomstig van
het parket in Den Bosch zou worden gepubli-
ceerd (di t geschiedde in ons avondblad van
16 November; en daarin werd medegedeeld
dat inzake de beweerde malversatles bij de
werkverschatflng de justttie tot de conclusie
was gekomen dat er niet de minste aanlei-
ding bestond tot het instellen van een straf-
vervolging). In verdediging tegen het verwijt
van mr. Pulles aan het adres van onzen cor-
respondent, en zonder voorbehoud aannemende
dat zijn hypothese van de juiste toedracht der
feiten uitging, is aan mr. Pulles toen geant-
woor-d dat wij niet konden onderstealen dat de
inlichtingen afkomstig van de Kon. Mare-
chaussee, waarop onze correspondent zich
grondde, onjuist zouden zijn. Bovendien heeft
onze correspondent op een latere vraag onzer-
zijds verklaard dat zijn inlichtingen n iet
~n de marechaussee afkomstig' waren. Men
bedenke daarbij dat op dat tijdstip, November
1937, vijf maanden vóór de maatregelen tegen
de brlgade-Oss genomen werden, van v e 1'- {
II C her pte n zwijgplicht voor de marechaus-
see (die pas begin April werd bevolen) nog
geen sprake was. En in ihet aà.gemee:nmoet
worden in aanmerking genomen dat de pers
bij de berichtgeving over strafza:ken voor be-

I trouwbare inüchtingen vanzelf op politie- of
justitie-autoriteiten is aangewezen. Dat ge-
schiedt dageIij~s.

Wij herhalen' dat het bovenbesclhrevene
plaats vond vijf maanden vóór het conflict
tussohen de brigade Oss en den minister van
justitie in de ontneming der opsporingsbe-
voegdheden, de overplaatsing en de daarop
,gevolgde stappen in het parlement en voor het
Ambtenarengerecht en het daarmee gepaard
gaande vooronderzoek. Het geVIIJlvan Novem-
ber 1937 mag dus geenszrms war-den g'egene-
raliseerd. Over latere gebeurtenissen en be-
richtgeving In ons blad, heeft op ons verzoek,
onze Nijmeegsche correspondent zijn ervarin-
gen nQg" eens samengevat in een relaas dat
wij hier laten volgen;

* •*
Op Dinsdag, 8 Maart jl. bevond ik mij te

OS8 om een onderzoek in te stellen in verband
met de opzienbarende' gebeurtenissen bij de
"Organon" (arrestatie van M. van Zwanen-
berg) . Met verschei-dene personen heb ik daar
.gesproken, waarbij o.a. ter sprake kwam de
houding van den burgemeester van Oss in
deze aangelegenheid, zulks in verband met de
aanvallen, die in "De Telegraaf" op het be-
leid van den burgemeester waren gericht. In
deze aanvallen was niet alleen de quaestie van
de "Organon'" ter sprake gebracht, maar wer-
,den .ook andere, vroegere zaken behaadeld,
o.a. de zaak van de jeugdige werkloczen. De.
uiteenzettingen die mij werden gegeven,'
waren eenzijdig, en gaven in hoofdzaak een in-
stemming met de houding van de marechaus-
see weer. Het leek mij toen gewenscht de zaak
ook eens van een ander standpunt te hocren
uiteenzetten, en daarom heb ik des avonds om-
streeka acht uur den burgemeester van Oss,
den heer Ploegmakers, om een onderhoud ver-
zocht. Dit verzoek werd ingewilligd en gedu-
rende bijna twee uren heb ik ten huize van den
burgemeester vertoefd. Aanvankelijk was de
b~rgem~ester niet voornemens op de aantij-
gmgeJ?- in "De Telegraaf" in te gaan, maar
toen ik hem gewezen had op het onlogische
Van zijn houding, n.l. dat daardoor de weg om
e€n objectief oordeel te vormen, was afgesne-
de.~, is hij van houding veranderd. Hij zeide
InlJ toen allereerst: "Waarom komt u eigenlijk
'bij mij?" Ik antwoordde: "Omdat ik mij om-
trent deze aangelegenhed(ln van beide zijden
..il laten voorlichten"

De burgemeester z~ide toen: "U 'krijgt toch
al.uw inlii~hti~gen van den marechaussee-kapt-
tem BOwler?' Ik heb den burgemeester
daarop geantwoord, dat deze veronderstelling
niet juist was. Ik voegde daaraan toe dat ik
u1t den ?-ard der zaak den kapitein wei kende,
o~dat Ik hem bij officieele gelegenheden te
NiJmegen wel eens ontmoette maar Inllch-
tmgen verstrekte hij mij niet, e~ de keeren dat
Ik .er om gevraagd had, meende hij te moeten
weigeren mij iets te zeggen.

Nu moet i:k even opmerken, dat Ik op Zon-
dag 3 April kennis kreeg van de ontneming
van de opsporingsbevoegdheid van de brigade
Oss. Ik heb mij onmiddelijk met den burge- I
meester van Oss in verbinding gesteld en deze I
verklaarde mij dit bericht niet te kunnen be- '
vestigen, maar het niet bevreemdend te ach-
ten, want er waren omtrent de marechaussee
II!:lachten ingekomen, die hij aan de. bevoegde
autoriteiten had doorgegevEll'l,waarna de bur-
gemeester mij vrijwel alle feiten noemde die
inderdaad tot .?e schorsing hadden geieid. In
Overleg met rmjn hoofdredactie heb ik mij toen
naar Oss begeven, om de zaak nader te onder-
zoeken en meer positieve gegevens te verkrij-
gen.

Door mij tot verschillende personen te wen-
den, die bij de 'klachten tegen de marechaussee
Waren betrokken, kreeg ik bevestiging van de
mededeelingen van den bur.gemeester. Ten-
slotte heb ik mij naar de kazerne van de.Kon.
Mareohaussee begeven en ge.sproken met de

HUISVROUWEN lezen iederen dag de

Trefferpagina omdat zij weten, dat daar

de voordeeltjes vermeld staan die op allerlei

• gebied te behalen zijn.

wachtmeesters De Gier en Van Renes. Zij
waren beiden in bur.gerkleeding en op mijn
vraag of het juist was, dat de brigade geen
opsporingsbevoegdheid meer had, zeide wacht-
meester De Gier mij: "Dat behoeven wij niet
tegen te spreken, want dat weet heel Oss wel."
Op mijn volgende vraag, waarop dit besluit
gegrond was, antwoordde Wachtmeester De
Gier: "Wij hebben de instructie om geen
mededeeltrigen aan de pers te doen nog eens I

extra ingescherpt gekregen en dienst is dienst,
dus laten wij daarover niet spreken." Wij heb-
ben toen over volkomen neutrale onderwerpen
nog gesproken en bij het weggaan zeide de
wachtmeester mij: "Het spijt mij wel, dat ik
u niet alles mag vertellen, maar de zaak zal
hiermede wel niet uit zijn."

Van belang is hierbij te vermelden, dat ik
ook kapitein Bowier heb"opgescheld, doch deze
was kort en zakelijk: "Het spijt mij, maar ik
mag u geen mededeelingen doen en deze hou-
ding neem ik aan tegenover iederen persver-
tegenwóordiger" .

Na deze uiteenzetting zal men begrijpen,
dat ik zeer verbaasd was toen kapitein Bowler
mij op Maandag 4 April cpschelde en mij ver-
zocht te .z ijnen huize te . .komen. Lk ging daar
heen en toen vroeg de kapitein mij op den
man af: "Heb ik u wel eens inlichtingen ge-
geven over aangelegenheden betreffende Oss?"
Ik beantwoordde deze vraag ontkennend. De
kapitein zei toen: "Ik ben door den inspecteur
van mijn wapen opgescheld en deze heeft mij
ter verantwoording geroepen over het verstrek-
ken van inlichtingen aan u. Ik heb dat ont-
kend, maar de inspecteur zeide mij, dat hij
de bewijzen voor zich had liggen". Ik heb den
kapitein daarop gezegd, dat mij dit zeer ver-
baasde en dat het mij niet mogelijk leek, dat
zulke bewijzen te 'verkrijgen waren. De kapi-
tein vroeg mij daarop of ik bereid was schrtf-
telijk te verklaren, dat ik van hem nimmer in-
lichtingen had gekregen. "Zonder eenig voor-
behoud", antwoordde ik. Ik heb toen deze ver-
klaring geteekend.

Eenige dagen later deelde de kapitein mij
mede, dat er door den procureur-generaal te
Den Bosch een brief van den burgemeester
van Oss' was overgelegd, waarin deze mede-
deelde; dat ik tijdens 'het onderhoud op 8
Maart had verklaard mijn inlichtingen van den
kapitein Bowier te krijgen. Ik ontkende na-
tuurlijk onmiddellijk de juistheid van deze be-
wering en heb. den kapitein het verloop van
het onderhoud op 8 Maart uiteengezet. Deze
verzocht mij daarop, indien ik er geen bezwaar
tegen had, dLt op schrift . te stellen. Ik ver-
klaarde mij daartoe bereid en heb dit dan
ook gedaan, De inhoud van de verklaring komt
overeen, met hetgeen ik hierboven omtrent
het onderhoud op 8 Maart met den burge-
meester van Oss heb medegedeeld.

* **
Tot zoover onze Nijmeeg.sche correspondent.

Onze brief van 16 November welke aan mr.
PulJes persoonlijk gericht was, en die op de
een of andere wijze in het dossier terecht is
gekomen, moet dus uiteluitend als betrekking
hebbend op de feiten van November 1937 wor-
den gezien.
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Mr. Meijes pleit.

Pleiter wijst er voorts op, dat de brigade
zich niets heeft aangetrokken van de order
van 15 November, waarbij haar de opspo-
ringsbevoegdheid in gemeentezaken werd
ontnomen. Men beroept er zich welop, dat
deze ord'er niet zou zijn doorgekomen, maar
zulks kan pleiter na de zeer positieve ver-
klaring van mr. van den Burg ten deze niet
aannemen.
Uitdrukkelijk constateert pleiter, dat ook

na de hier gehouden getuigenisverhooren is
komen vast testaan, dat de grieven waarop
de genomen maatregel berusten, onveranderd
en vooral wat de hoofdzaken betreft, kunnen
worden gehandhaafd.
Er zijn hier groote tactische fouten be-

gaan, welke volkomen een ingrijpen wettig-
den.
Over de individueele zaken kan pleiter heel

kort zijn.
Bij de werkverschaffing was in het geheel

niet iets zoodanig gebeurd, dat het optreden
hier van de marechaussee rechtvaardigt, ter-
wijl bovendien reeds het gemeentebestuur een
omvangrijk onderzoek had ingesteld. Door
haar inmenging in deze zaak heeft de ma-
rechaussee groot wantrouwen in het gemeen-
telijk beleid getoond, en zooals uit den ge-
heelen gang van zaken is gebleken, volkomen
ten onrechte.
Wat de zaak van Van der Hoven betreft,

heeft pleiter bij lezing van de dossiers zich
met groote verwondering en verbazing afge-
vraagd, hoe het in Ned'erland mogelijk was
en oirbaar was, dat iemand op zoo lichtvaar-
dige gronden is gearresteerd en ingesloten.
Uit het dossier blijkt duidelijk een groot ge-
mis aan onderkenning van het begrip straf-
bare feiten, en een volkomen gebrek aan
inzicht in tal van zaken. Bovendien is de
betreffende wachtmeester zoo lichtgeloovig,
dat hij in zijn dossier spreekt van "duistere
machten", die zijn onderzoek in deze zaak
zouden belemmeren, en bij het thans gehou-
den verhoor is nu gebleken, dat aan d'en
dorpsnotaris Bijvoet wordt verweten, dat hij
de stopzetting van het onderzoek zou heb-
ben bewerkstelligd.

HEI J\l'IDlfNtlDfN·(ifItElHI
OfER Of OSS(Hf KWESTIE.

Mr. JAMES zet zijn pleidooi voort en be-
handelt eerst de zaak van den kruidenier
Boelens, die gedurende een nacht in de ma-
réchausséekazerne is vastgehouden.
Deze Boelens had een postwissel bestemd

voor een zijner ondergeschikten ontvangen en
dit gelei niet afgedragen op grond van een
beweerde tegenvordering.
Op 26 Januari heeft Boelens het geld, dat

als ziekengeld door den Raad van Arbeid was
gezonden, geïnd en onder zich gehouden.
Toen hij weigerachtig bleef het geld uit te
betalen, heeft de vader van den onderge-
schikte gedreigd de zaak in handen van de
politie te zullen stellen. Dit is dan ook ge-
schied en herhaaldelijk heeft de maréchaussée
hem daarna verzocht in de kazerne te komen.
De betreffende wachtmeester heeft ill deze
zaak niets meer dan een gewone verduiste-
ring gezien en in overleg met den Officier is
dan ook besloten, dat Boelens zoo noodig zou
worden gearresteerd en verhoord. Bij dat
verhoor, dat toen is gevolgd, draaide B. tel-
kens om de feiten heen en toen hij niet wilde
bekennen, heeft de maréchaussée besloteri

I den man nog vast te houden om hem ge-
legenheid te geven nog eens over de zaak na
te denken. En het resultaat is geweest, dat
B. den volgenden ochtend het geld heeft be-
taald. Pleiter wenscht te constateeren, dat
het geenszins de bedoeling is geweest, om op
deze wijze betaling af te dwingen, het was
alleen te doen om een bekentenis te verkrij-
gen in een zaak, ten aanzien waarvan de
maréchaussée een strafbare handeling aan-
wezig achtte.
In verband hiermede merkte pleiter op,

dat deze zaak van den aanvang af door de
maréchaussée geenszins als een civiel-rechte-
lijke was te onderkennen
Pleiter kan dan ook niet toegeven, dat de

wachtmeester van den Berg in deze zaak zoo
ontactisch heeft gehandeld, als in de contra-
memorie wordt voorgesteld.
Men moest echter ook voor wachtmeester

van den Berg een reden hebben om zijn over-
plaatsing te rechtvaardigen.
PRESIDENT: U bedoelt hier toch niet den

Minister van Justitie '(
Mr. JAMES: Neen, mijnheer de President.
Daarna komt pleiter aan de zaak De Wolf,

die beweert mishandeld te zijn in den nacht,
gedurende welken hij in de kazerne is vast-
gehouden.
Ten aanzien van deze mishandeling meent

pleiter, dat hier geenszins kan worden ge-
sproken van een gegronde verdenking, zooals
de minister heeft gedaan. Beweerd is, dat de
man zijn verwondingen heeft laten zien aan
zijn vrouwen aan eenige familieleden, en bo-
vendien vier dagen later aan den verslag-
gever Schaepman.
Nu acht pleiter het een groot verzuim, dat

men dezen verslaggever als den eenigen ob-
'jeetieven getuige niet heeft gehoord.

PRESIDENT: Persgeheim (gelach).
Mr. JAMES acht het voorts van belang,

dat bij het verhoor, dat thans hier gehouden
is, van de "gegronde" verdenking tegen de
brigade-Oss, dat zij zich aan mishandeling
'zou hebben schuldig gemaakt, niets is over-
gebleven. Men heeft in de contra-memorie
veel gewerkt met de .woorden ; commentaar
overbodig.
Maar thans meent pleiter ten aanzien van

deze zaak ook te kunnen zeggen: commen-
taar overbodig.
Pleiter komt daarna aan de verhouding

tusschen opperwachtmeester Curfs en den
Burgemeester. Curfs heeft eens tegen iemand
gezegd, dat deze niet verplicht was om te
voldoen aan een verzoek om ten bureele der

dezen maatregel
wordt gemaakt,

DE PLEIDOOIEN VAN MR. JAMES EN
MR. MEYER.

UITSPRAAK OP ZATERDAG 16 JULI.

Nadat de besloten zitting Zaterdag had ge-
duurd tot kwart over twaalf werd de open-
bare zitting heropend.

PleidQoi Mr. James.

Gier steeds niet anders dan zijn plicht heeft
gedaan, die hem naast een goed ambtenaar
bovenal een goed mensch noemde.
Concludeerende zegt pleiter, oat, afgezien

nog van de vraag van de bevoegdheid van
den minister, thans wel voldoende duidelijk
gebleken is, dat alle feiten niet hebben op-
geleverd een optreden der maréchaussée, wel-
ke den genomen maatregel rechtvaardigt.
Pleiter eindigde zijn pleidooi als volgt:
Het gerecht zal het beroepen besluit nietig

moeten verklaren als zijnde in strijd met de
wettelijke voorschriften, meer in het bijzon-
der met art. 141 van het wetboek van straf-
vordering.
Het gerecht zal in het ondenkbare geval,

dat het tot een andere beslissing komt, het
besluit moeten nietig verklaren op grond van
het kennelijk gebruik maken van een be-
voegdheid, anders dan tot doeleinden, waar-
voor die bevoegdheid is gegeven.
Want indien er al ooit sprake is geweest

van een abnormale onwettige acttvlteits-ont-
plooiïng der administratie, van een onrede-
lijk gebruik harer bevoegdheid, dan is het
wel in deze zaak, waarin willens eri wetens
zonder .behoorüjk onderzoek naar feiten,
welke de grondslag vormden voor die beslis-
sing een zoo vèrstrekkende en onteerende
maatregel is genomen als de ontneming van
de door de wet gedragen opsporingsbevoegd-
heid aan een opsporings-ambtenaar.
De Brigade Oss zoekt slechts recht, tot

dusver heeft zij moeten zwijgen en zij zal dit
blijven doen.
Dat het ambtenaren-gerecht te 's-Oraven-

hage, rechtdoende in militaire ambtenaren-
zaken, thans voor haar spreke.
De zitting werd hierna geschorst tot kwart

over twee,

De vasthouding van
lens is volgens pleiter
en is zeer zeker niet
strekk-ng van de wet.
Dat gebleken is, dat van

een zoo veelvuldig gebruik
is dan ook te betreuren.

den kruidenier Boe-
niet goed' te praten
overeenkomstig de

In de middagzitting van Zaterdag van het
ambtenarengerecht heeft de vertegenwoordi-
ger van den minister, mr, P. Meijes zijn plei-
dooi gehouden.
Pleiter heeft met groote belangstelling het

pleidooi van mr. James aangehoord, dat op
zoo overtuigende wijze werd voorgedragen.
Toch kan pleiter zich met de strekking daar-
van niet vereenigen, al heeft hij waardeering
voor de Wijze, waarop het pleidooi is opge-
bouwd.
In de eerste plaats wenscht pleiter zijn

leedwezen er over uit te spreken, dat mr.
James zijn pleidooi heeft aangevangen met
waardeerende woorden van iemand, die dezer
dagen is veroordeeld.
Dat de klagers zich gegriefd achten, kan

pleiter respecteeren, doch hij wensent op te
merken, dat bij den minister niet heeft voor-
gezeten om de klagers nocdelcos pijnlijk te
treffen of hun leed te berokkenen.
Vervolgens gaat pleiter na de beteekenis

van de wettelijke maatregelen. In dit ver-
band geeft pleiter toe, dat de bepaling van
art. 141 tweede lid wetboek van strafvorde-
ring niet geheel duidelijk is, gezien ook de
strekking welke prof. van Bemmelen daar-
aan gegeven heeft.
Naar pleiters meening geeft dit artikel Vervolgens' zijn aan de orde de klachten

echter aan de opsporingsambtenaren geens- van de wachtmeesters tegen den inspecteur
zins het recht om maar te gaan opsporen wat van het wapen der _marechaussee, kolonel
zij goeddunken en kan hier wel degelijk wor- van Selm, tegen het besluit van hun over-
den ingegrepen. plaatsing.
Natuurlijk is aan dat ingrijpen een grens, Mr. JAMES acht deze overplaatsing even-

maar waar deze ligt" staat op zichzelf niet min wettig, omdat zij gegrond is op het be-
vast. Men moet dan ook niet à priori aanne- sluit tot intrekking van de opsporrngsbe-
hen, dat die grens daar zou zijn, waar de voegdheid, tot het nemen van welk besluit
tegenpleiter haar wil zien gelegd. de minister niet bevoegd was.
Over dit artikel is nog geen beslissing van Pleiter constateert, dat de in.rpecteur eerst

den hoogsten rechter, doch pleiter meent, dat op 31 Maart telefonisch van het d'epartement
ten deze wel eenige waarde kan worden toe- van Justitie vernam, dat er wantoestanden
gekend aan de interpretatie van den minister. zouden bestaan bij de brigade te Oss. Waar
Het advies van prof. van Bemmelen heeft echter de stcll.ng is geponeerd, dat er voor

pleiter heelemaal niet overtuigd van de juist- 1 April reeds gerui:nen tijd onhoudbare toe-
heid van .het daarin opgenomen betoog, dat standen zouden hebben bestaan, verwondert
de genomen maatregelonwettig zou zijn. het pleiter in hoog) mate, dat de kennisne-

gemeentepolitie te komen. Daarmede is Curf's Natuurlijk mag de minister geen bevelen ming van die wetenschap aan de militaire
zijn boekje piet te buiten gegaan, doch, bo- geven, welke in strijd zijn met de wet, doch chefs is onthouden: alle overleg heeft hier
vendi en heeft hij den burgemeseter er tele- pleiter kan niet inzien, dat er strijd met de ontbroken en voor het eerst op de' conferen-
fonisch van in kennis gesteld, dat de betref- wet zou zijn, als de minister maatregelen tie met den procureur-generaal vernamen de
fende persoon niet bij de gemeentepolitie neemt, ten einde een goede uitvoering van de militaire chefs des avonds om 8 uur het om
durfde komen. taak, welke aan de opsporingsambtenaren is half zes ontvangen telegram, waarbij de op-
De burgemeester heeft daarop tegen Curf's opgedragen te v r k rEd''" "', e ZR een. n wanneer Ie sporingsbevoegdheid werd ontnomen.

een klacht ingediend bi; den Officier, maar taak niet op de jutste wij dt uit dv . WIjZewor UI gevoer, Aan den inspecteur van het wapen werd
daarvoor was volgens pleiter geen enkele moet toch zeer zeke d b dh id' reevoeg el aanwe- na deze beslissing van den minister van
aanleiding. zig zijn, om daarbij in te grijpen. Justitie en de overeenstemming met diens
Pleiter constateert voorts, dat de verhou- Pleiter wijst er voorts op, dat er verschil- ambtgenoot van defensie geen keus meer ge-

ding tusschen Curfs en den Inspecteur zeer lende categoriën van opsporingsambtenaren laten.
goed was, terwijl voorts de Burgemeesters zijn en dat daarin licht een gevaar is gelegen Hij stond voor de noodzakelijkheid' aan den
van de omliggenden gemeenten zeer goed voor rivaliteit en vliegen-afvangerij. In dit wensen van beide ministers te voldoen,
met' den hriaade-commandant Curfs konden verband merkt pleiter nog op dat in plaat~ " , - waarbij mede in aanmerking moet worden
samenwerxen en daarvan ook in brieven sen waar een commissaris van politie is, de P' men dat de minister van Justitie heeft
hebben doen blijken. I rijkspolitie ook ~een opsporingswerkzaarnhe- ~::ged~eld, dat de opsporingsbevoegdheid
Dit is wel geen bewijs, doch wel een sterke den mogen vernchten. niet zou worden teruggegeven, zoolang de

aanwijzing, dat de minder goede sameuwer- Wat de aan den maatregel ten grondslag I ht t . 0 d bliit Pl' .' wac mees ers in ss zou en IJven.
king tusschen Curfs en Burgemees er oeg- lIggende zaken .~etreft, kan pleiter voor een Wat de toestemming van den minister van
makers niet aan Curfs kan hebben gelegen. groot deel verwijzen naar de contra-memorie. .
Bovendl'en heeft Curfs herhaaldelrik ge- h t b t d Defensie betreü, moet pleiter opmerken," en naar e e oog van en procureur-gene- . .

tracht, om de samenwerking met den Bur- raaI. \ dat deze eerst op 6 Apnl IS gegev.en, ~m dat
gemeester zoo goed mogelijk te doen zijn. Pleiter zet voorts uiteen, dat de beslissing tijdens de conferentie van 2 Apnl die toe-

stemming nog niet volledig was gegeven.Pleiter merkt voorts op, dat de Burge- van den minister berust op tal van dossiers
meester er over heeft geklaagd, dat de Brr- van zaken der brigade, in welke dossiers zoo- Doch desniettegenstaande werd het aan

d h ft 1 t b den inspecteur anders voorgesteld, om zijngade Oss zich een serena e ee a en ren- veel fouten voorkwamen, dat een maatregel
gen door een muziekcorps. en dat Curfs .niet achterwege kon blijven. Voorts is de be- medewerking voor d'e overplaatsing te ver-
daarom zou hebben verzocht. slissing gegrond op uitgebrachte rapporten. krijgen.
Dit is echter niet het geval geweest, zoo- Pleiter geeft vervolgens als zijn meening te Uitdrukkelijk wenacht pleiter te consta-

als blijkt uit een bericht in de "Reclame- kennen, dat de beweringen ten aanzien van teeren, dat de minister van Defensie niet zoo
bode" van Oss. verschillende zaken sinds 1 Aprüiniet onge- voetstoots zijn toestemming heeft gegeven
Merkwaardig is echter, dat de Burgemees- rijmd zijn gebleken. als thans wordt getracht voor te stellen,

ter, die er zou gauw bij was, om het eerste UitdrukkelIjk merkt pleiter op, dat de want zelfs op 4 April werd nog gesproken
bericht ter kennis te brengen van de justrtio- minister op 1 April niet heeft geweten, noch over een voorstel van den inspecteur om de
r:eele autoriteiten, heeft nagelaten het latere, redelijkerwijze had kunnen verwachten, dat overplaatsing te beperken. Eerst op 6 April
tegensprekende bericht ook op te zenden. de Officier later op verschillende punten van heeft de inspecteur het verzoek ontvangen
'Vat tenslotte de Gier betreft, ten aanzien zijn mededeelingen is teruggekomen. om een voordracht voor de overplaatsing op

van dezen is beweerd, dat hij uit zijn even- Ruiterlijk moet pleiter erkennen, dat de te maken, en uit anderen hoofde heeft hij
wicht was geraakt en dat hij moest worden gewijzigde houding van Mr. van den Burg vernomen, dat het besluit van den minister
overgeplaatst naar een standplaats, waar hij voor hem een groote verrassing is geweest, In den middag van 6 April is genomen.
een nuchtere commandant boven zich had en doch pleiter moet daaraan onmiddellijk toe- Pleiter merkt 0iJ, dat de contra-memorie
een krachtig parket voegen, dat daardoor geen wijziging is ge- in deze zaak een erkenning is van het feit,
Pleiter wensent op te merken, dat de Gier bracht in het oordeelover het uit de dossiers dat in deze overhaast en zonder voldoende j

steeds goed werk heeft verricht en laatste- gebleken optreden der brigade. overleg met en toestemming van den mi-,
lijk nog in de zaak-Zwanenborg zeer goed Wat de verhouding van den Procureur- nitser van Defensie is gehandeld. l'

werk heeft gèpraesteerd. I generaal en de maréchaussée betreft, zegt Kolonel VAN SELM refereert zich in I es:::::
Ten aanzien van de Gier is door de hoogste pleiter, de slechte verhouding tusschen de hocrdzaak aan zijn contra-memorie.

gezagdragers een houding aangenomen, waar- Officieren' en den Procureur-generaal te be- Hij deelt voorts mede, dat hij zich in be-
door de Gier zich diep gegriefd gevoelt en treuren, en hij is van oordeel, dat tengevolge wogen toestand naar den minister van Justi- voorbereiding'en. Op 6 April echter is de
den eersten April dan ook den zwartsten dag van die verhouding waarschijnlijk bij de tie heeft begeven, omdat hij zich voor God macht afgekomen om een voorstel tot 0\

vall zijn leven noemt. wachtmeesters niet dat vertrouwen bestond en zijn geweten er niet mede kon, vereeni- plaatsing te doen, van den kop direct en
Het is voor de Gier buitengewoon pijnlijk in den Procureur-generaal, dat gewenscnt > ,,;en, dat zijn menschen op een dergelijke overigen drie weken later.

en onaangenaam om op deze wijze te worden noodzakelijk, is. Het valt in hooge mate '[2 ("ijze uit Oss zouden worden gehaald. Ook in deze zaak bepaalt de president c
gedesavoueerd, te meer, waar van verschil- . betreuren, dat_~e Officieren niet voldoende Spr. deelt voorts mede, dat hij op 5 April uitspraak op 16 Juli.
lende zijden zijn gedrag is gepr~zen, terwijllh~t gezag van den Procureur-generaal hebben de minister van Defensie nog tegen hem ge-. ,Tegen half vijf werd' hierop de zitting ge
ook een geestelijke neert getuigd, dat de WIlen erkennen. Izegd heeft: zeen ovarnlaat.singen, alleen 1sloten,

Wat de mishandeling van de Wolf betreft,
moet pleiter erkennen, dat d'oor de uitdruk-
kelijke verklaringen van majoor van Ever-
dingen de aanwijzingen, als zou de mare-
chaussee de Wolf hebben mishandeld, veel
zwakker zijn geworden. En dit vindt pleiter
verheugend voor d'e marechaussee.
Generaal ZEEMAN: Achtte de minister

toen bij den bewusten maatregel nam, de
wachtmeesters verder ongeschikt voor de
opsporingstaak ?
Mr. MEYES: Zoover ging dcmeentng van

den minister niet.
Generaal ZEEMAN: Was voor de bekende

conferentie bij den minister van Justitie reeds
overleg gepleegd met den minister van De-
fensie over de overplaatsing?
Mr. MEYES antwoordt bevestigend.
Generaal ZEEMAN: Waarom is de order,

waarbij de opsporingsbevoegdheid' in ge- I
meentezaken is ingetrokken, niet tevens door
gezonden aan de militaire chefs, dan was ver-
warring voorkomen.
Mr. MEYES zegt niet te weten waarom dit

niet is geschied.
De PRESIDENT bepaalt hierna d'e uit-

spraak in alle zaken op heden over drie
weken.

De klacht tegen de overptaatstng.
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Balans
Oss.van

Ongezonde toestanden.
HET, is verheugend, dat bij de b~handeling

van de zaak-Oss voor het Ambtenaren-
ger'eoht de klagende wachtmeesters gelegen-
held kregen zich van vrijwel alle smetten te
zuiveren, doch daarmede houdt onze w.aardee-
ring, voor wat zich in Den Haag afsp:elde,
dan ook op. Wij achten de huidige situatie be-
treurenswaardig.
Pijnlijk was het al, dat de aan strenge disci-

pline gewende onderofficieren zich tot den
rechter moesten wenden om recht te vragen;
Wat bij de behandeling van hun zaken zelf :s
gebleken, is wel heel erg. De hoogste officie-
ren der Kon. Marechaussee beschuldigen een
minister van de Kroon. Of de Bossche procu-
reur-generaal àf de kolonel-inspecteur van het
'Wapen en diens commandant in de tweede di-
visie hebben een meineed afgelegd. Een minis-
tel' heeft de Kamer verkeerd ingelicht, maar
kan ·zich dekken door een substituut-officier
van Justitie, die op zijn beurt voortdurend
tegengestelde verklaringen aftegt. De hoogste
officieren van de marechaussee verwijten den
procureur-generaal hen .te hebben misleid. Of
een substituut-officier àf twee wachtmeesters
hebben een meineed afgelegd. Twee substituut-
officiers van Justitie en een rechter-commis-
saris verwijten den procureur-generaal een
zaak niet te hebben vervolgd, die vervolgbaar
was. Een procureur-generaal trekt de waarde
in twijfel van door Hare Majesteit persoonlijk
verleende decoraties. Een burgemeester schrijft
brieven met een hoogst zonderlinge voorstel-
ling van zaken. En alsof dit alles nog niet ge-
noeg ware, blijkt er tusschen den procureur-
'generaal en de hooge officieren der marechaus-
'See een ruzie te bestaan, die men wel in een
<dorpsherberg, maar niet onder lelding geven-
(je staatsambtenaren voor mogelijk 'had gehou-
den.

Dit is de droesem van de zaak-Oss, De mi-!
nister Goseling draagt hier een zware verant-
woordelijkheid. Want op grond van zijn be-
schuldigtrigen tegen de marechaussee is het I
geheele land op stelten gezet en deze beschul-
digingen zijn verstoven als het zand voor de
wind. Na een minutieus onderzoek, en waarlijk
niet door vrienden van de Ossohe brigade, is
er nagenoeg niets bezwarends gevonden en
sommige wachtmeesters gaan geheel vrij uit.
Dit komt, omdat de beschuldigingen van minis-
'ter Goseling niet op goed onderzochte feiten
waren gebaseerd.

De minister van Justitie heeft deze zaak niet
met groote staatsmanskunst aangepakt. Toen
het hem duidelijk werd, dat er in 'het Zuiden
van ons land een felle tegenstelling bestond
tusschen een cholertschen procureur-generaal
en een krijgshaftige Ietding van de marechaus-
see, had hij die verhouding moeten verbeteren.
Een staatsman overbrugt tegenstellingen, maar
accentueert die niet. Instede daarvan heeft hlj
!het oor geleend aan den procureur-generaal. De
f-eiten zijn door den procureur-generaal eenzij-
dIg voorgesteld, omdat zij in zijn brein door
"s mans felIen haat tegen de marechaussee
waren gekleurd. Daarom waren de feiten voor
'het grootste deelonjuist en toch oordeelde de
minister op grond van die feiten.

Nederland zit thans met een schandaal. De
minister heeft zijn stoel één dag aan den pro-
cureur-gerieraa'l afgestaan en men ziet de ge-
volgen daarvan. Niettemin. slechts de heer
Goseling en hij alleen is aansprakelijk en hij
draagt een verantwoordelijkheid, waarom wij
hem niet benijden.
Wij hebben in November reeds geschreven,

dat er uit Os'S nog eens een schandaal zou
voor-tvloeien, als men niet ingreep. Men heeft
er steeds het slappe gezag gesteund en het
sterke in den rug aangevallen, Nu ziet men d€
gevolgen, want wie een slechte zaak tegen alle
waarschuwing in verdedigt, verliest 'het altijd.
Wat wij thans van den heer Geseling mogen

verwachten. is, dat hij zich rehabiliteert. In de
eerste plaats door" in Oss gezonde toestanden te
scheppen, en verder ook door het geheele poli-
tievraagstuk in Nederland aan te pakken. En
de bomaanslag te Rotterdam èn de zaak-Oss
hebben aangetoond, dat aan onze politiever-
houdingen veelontbreekt. Slaagt de minister
hierin. dan doet hij beter werk, dan door het
oor te leenen aan onderlinge beambten-rueiss en
daarin partij te kiezen.

o ea-



GOSEllNG
Baron Speyart van Woerden

Ridderlijkheid en mislukt Leiderschap
De ridder zonder vrees of blaam strijdt met open vizier. Hij veracht achterbaksche

middelen en spionnage door stille agenten. Hij beschermt allen, die weerloos zijn,
vooral de vrouwen en kinderen. Was dit niet de gelofte, die door den tot ridder
geslagene werd afgelegd.
.De ware leider schuift geen verantwoordelijkheid af. Hij is trouwaan zijn mede-

werkers, zelfs trouwer dan zijn medewerkers, want als leider geeft hij het voor-
beeld temidden van zijn medewerkers, die hij zelf gekozen heeft. Hij is in zijn
leiderschap de eerste tusschen gelijken. Hij duldt niet, dat men over zijn hoofd
heen zijn medewerkers aanvalt, doch stelt zich voor hen. De medewerkers echter
stellen zich weer voor hun leider als hij aangevallen wordt en zoo ontwikkelt het
waarachtige leiderschap de edelste deugden en bevordert die machtige eendrach-
tige samenwerking van allen door één, zooals de ééne door allen werkt.

Baron Speyart van Woerden zal zich onge- van het geschreven wereldlijk strafrecht
twijfeld op zijn adel beroepen als men zijn vallen.
naam aantast. Zijn ridderschap is er immers De katholiek De Gier, de ridder zonder vrees
een die met zijn naam verbonden. is. of blaam, denkt er anders over. Voor hem is
Baron Speyart van Woerden eischt voor zich het gedrag dezer geestelijken aanleiding tot

op het leiderschap binnen het rechtsgebied een onverpoosd onderzoek. Hij kent geen par-
van zijn Hof. Hij doet zulks o.a, op grond van don, deze marechaussee, als het om de onge-
het rondschrijven van den Minister van Jus- reptheid Van de katholieke jeugd of vrouwen
titie van Schaik van 29 Juli 1936 aan de Pro- gaat.
cureurs-Genèraal, Daarin wordt door Van De bl\' >~ Seyp.ad van Woerden ontsteekt
Sohaik o.~ het volgende tot de Procureurs- daarop in hevigen toorn. Over zijn smalle lippen
Generaal gézegd:' .., I'snijdt het oordeel ever deze plichtsgetrouwe
"Overeenk1)mstigde historische·ontwikkeling marechaussee: "Terreur en domheidsmacht!"

en rekening gehouden met het belang, dat de I

vereeniging in uw persoon van de leidingge-
vende functies bij justitie en politie heeft, is
ook voor den vervolge onder mijne bevelen aan
u in het rechtsgebied van uw Hof de voor-
ziening in de Rijkspolitiezorg, zoomede de uit-
oefening van het daar bedoeld gezag, opge-
dragen".
Laten wij nu eens zien hoe deze baron

Speyart van Woerden zijn adel en z~jn leider-
schap opvat:
Daar in Oss leeft een arme arbeidersbevol-

king. De moeders, die haar kinderen in 't leven
hebben gedragen, hun eerste schreden hebben
bewaakt, hun jeugd hebben verzorgd; die moe-
ders die zich over het ontluikenle leven hebben
verheugd; die moeders, die trotsch waren op
de ongereptheid harer kinderen, die· zij als
iets heiligs hoopten over te dragen aan de
kinderen dezer kinderen zagen jarenlang
machteloos toe, hoe een Joodsche onverlaat
het eene kind na het ander schond.
In Oss wer-ddit van de daken geschreeuw.d.
In Oss werd het gemeentebestuur "geleid"

door een burgemeester Ploegmakers.
In Oss was de zielzorg toevertrouwd aan

geestelijken over wie wij in Het Nationale
Dagblad van 13 April zulke ernstige niet we-
derlegde dingen schreven, dat wij die hier nu
maar liever niet herhalen.
In Oss was een marechaussee wachtmeester,

De Gier, die den meisjesschender Van Zwanen-
berg onschadelijk maakte ..
Wat doet nu deze baron Speyart van Woer-

den?
Luidt hij in heilige verontwaardiging over

zooveel onheil de noodklok? Eischt hij in Den
Haag afzetting van burgemeester Ploegmakers,
onder wiens bewind een dergelijke zedelijke
corruptie mogelijk was?
Verlangt deze baron Speyart van Woerden,

die evenals de heele R.K.S.P. en zijn chef mr.
Goseling die zoo gaarne over zijn katholiciteit
spreekt van den bisschop, de oogenblikkelijke
verwijdering der twee geestelijken die zoozeer
in hun zielzorg tekort schoten,. dat tenminste
een hunner de Organon met de vrouwelijke
arbeidskrachten in contact bracht?

• ••
Baron Speyart van Woerden deed iets heel

anders.
Hij had door de recherche de marechaussee

die het ettergezwel der Ossche kinderschenders
opensneed laten nagaan. Daar ontdekte waar-
achtig deze baron Speyart van Woerden dat

Doch deze baron Speyart van Woerden heeft
nog andere beschermelingen, dan de verdachte
geestelijken van Oss.
Daar is in Oss een assurantie-makelaar

v. d. H.!
De marechaussee zit het heerschap op de

hielen. Hij wordt verdacht van verduistering,
van het schrijven van dubbele kwitanties tot

verschillende bedragen, van de vervalsching
van polissen enz. Dit heerschap wordt gear-
resteerd.

Baron Speyart van Woerd·en is er als de
kippen bij.
Vergis u niet lezer!
Baron Speyart verhoort ..•. niet v. d. H., wat

zijn taak ook niet zou zijn, neen, v. d. H. wordt

GOSJLING.

DEN HAAG,Zaterdag.

De zaak der twee geestelijken
met gesloten deuren behandeld

Verbergt Goseling
Officier van

zich achter
Justitie?

den

Minister Van Dijk was

Mocht men de Staatspartii-bladen van eeniC)emaanden teruC)
·C)elooven.mochi men aanvaarden hetC)een destiids van offici-
eele ziide over de zaak Oss en speciaalover de beide C)eestelii-
ken is gezeC)d. dan kreeC) men den indruk. dat het C)eheel
schromeliik overdreven was en er eiC)enliikC)eenenkele aanlei-
idin9wàs om van zaken té spreken. welke de openbaarheid niet
mochten zien.
Het opmérkeliike is thans echter. dat bii de behandelillC) van

(Ie zaak ()ss .voor het AmbtenarenC)erecht de zaak der beide
Ossche C)eesteliiken toch van dien aard werd geacht. dat teC)en
openbare behandelinC) van deze zaak overweC)ende bezwaren
bestonden.
De verdediC)er der briC)ade zou hedenmorgen ziin pleidooi

voortzetten en was C)ekomentot de zaak der beide pastoors.
De President verklàart. dat het C)erecht heeft besloten tot

nader te bepalen tiidstip de deuren te sluiten, aanC)ezien er re-
denen van algemeen beianC) ziin om deze zaak niet in het open-
baar te behandelen. Pers en publiek moesten heenC)aan, waar-
na het AmbtenarenC)erecht eeniC)e uren beziC)is C)eweest met
de behandeling van deze zaak der C)eesteliiken. welke nauw
betrekkinC) houdt met de overplaatsinC) der briC)ade. welke
overplaatsing thans voor het AmbtenarenC)erecht behandeld
wordt.

vrijgelaten en de wonderbaarlijke baron ver- Tegen half één gaan de deuren weer voor
hoort .... ·De Gier acht uur lang. Hij probeert pers en publiek open en het blijkt, dat zoowel
hem murw te krijgen, zooals hij den substituut de verdediger der brigade als de vertegen-
officier van Justitie heeft murw gekregen. woordiger van Minister Goseling hun oordeel
De Gier weerstaat den Speyart. over de zaak der beide geestelijken in geslo-
Wat doet nu de heer Van Woerden? ten zitting volledig hebben behandeld, zoodat

niets naar buiten bekend zal worden.
Hij roept den heer Goseling ·te hulp. Mr. JAMESbehandelt hierna de zaak B., die
Beiden werken zij .... de marechaussee weg volgens de klacht tegen de brigade strarrech- Ook de persoon van wachtmeester De Gier

uit Oss. terlijk zou zijn beschouwd, terwijl zij civiel- is niet van critiek gespaard gebleven. O.m. is
B Id t II • h rechterlijk was kl ddt h"" . ht ..el en seen ZIC op als beschermers van VERDEDIGER'" t B t en- ver aar, a IJ ZIJn evenwie was kWijt

h WIjst erop, da . er eg. geraakt, dat hij door teveel lof over het paard
et ."verdrukte" tweetal geestelijken, van over de Kon. Marechauss~~ omheen draal.de, was getild, terwijl de contra-memorie van den

Ploegmakers, van v. d. H., ja van wie al niet zoodat men het. wenschelijk vond hem dien Iminister hem zelfs een even verdienstelijke,
meer. avoI_I.dop te sluiten. ?at' het geholpen heeft, als tragische en gevaarlijke figuur vindt.
Er komt een nieuw rapport over v. d. H. beWIjst het feit, da hIJ den VOlgendendag de .

zaak in het reine bracht en dat verder geen
De Procureur-Generaal weigert (lijnrecht vervolging heeft plaats gehad. In feite is de

tegen het oordeel vl;ln twee officieren van zaak voor B. dus nog goed afgeloopen.
Justitie en den rechter-commissaris in) tot Terzake de vermeende mishandeling van W.
vervolging van v. d. H. over te gaan. Het rap- merkt VERDEDIGERop, dat aanVa}1kelijkde

divisie-commandant -verklaard heeft;: "Als.dat
port verdwijnt in de dossiers van den baron! waar is, staIk niet langer achter de brigade",
Maar kan dit zoo maar? doch uit het onderzoek is 'wel gebleken, dat
Ja, denken de heeren, want daar is immers van mishandeling geen sprake was. Zelfs v. d.

de zwijgplicht der marechallssee? . H.; diè op dat oogenblik in, de kazerne opge-
Z ker d' is er doch zeer waarde baron sloten .was, heeft niets gehoord, wat op mis-
e , Ie -, . .. handeling wees.

Speyart van Woerden, zeer uitzonderliJke GO-I'
seling, er was iets waaraan gij niet dacht! Opmerkelijk vindt VERDEDIGERhet,
Er was het Ambtenarengerecht! dat men eerst niets van mishandeling
Dat mag jammer zijn voor het politiek ka- .hoorde, dat W.'op zijn -rijwiel i's gespren-

tholicisme, maar het is er nu eenmaal. gen en een' grooteD.afstand heeft. afge-
Wachtmeester De Gier, het nationaal-socia- legd, doèh 'dat hij plotseling bemerkte

lisme slaat ieder tot ridder, die den war~n . h. dat hij ~eer ernstig miS, andeld was, een
zielenadel heeft. Wachtmeester De Gier, gij gezwollen hoofd en gezwollen beenen
hebt· den eerbied voor het katholieke geloof had, toen de. gemeente-politie met hem
gesterkt, ook bij protestanten. Het was noodig,
wachtmeester De Gier,' want degenen die de

wachtmeester De ,Gier in zijn trouwe katholi- j.eugd en de wanhopige moeders aan hun lot
citeit onbarmharlig de opverlate~ op de hièlen ,overlieten~.dreigden een. zwaar ~nti-papistiscb
zit. ' wantrouwen te ontketenen. . . , > •

Deze',baron Séyp"ad van. Woerden blac:lert "Gij marechaussee, gij. offjcièr~n' die. in on-
snel in het. WetboeK van .Strafrecht en zoëkt wankelbare trouw: uw leiderschap uitdraagt,
en zoekt. Hij kan maar niet vinden, dat· de '::het Nederlandschè volk bewaar( ill zijn hart
geestelijken, wier daden door De Gier worden ..de dankbaarheid voor uw prachtige plichts-
opgespoord, zich aan handelingen hebben 'betrachting.
chuldig gemaakt die binnen de kronkellijnen

DE VERTEGENWOORDIGER VAN DEN
MINISTER brengt allereerst hulde aan den
verdediger der brigade, wiens . pleidooi hij
met belangstelling heeft gevolgd, omdat het
. scherpzinnig en met overtuiging was uitge-
sproken. Mr. James heeft gezegd, dat de kla-
gers zeer pijnlijk zijn getroffen door de maat-
regelen van den minister en dat hun door die
maatregelen needeloos leed is aangedaan.
Spr. wil voorop stellen, dat het veroorzaken

1 April 1938is een zwartê dag voor De Gi~r 'van leed bij den minister niet heeft voorge-
geweest, want hij weet zijn- plicht gedaan te "zeten, Zulks heeft die minister niet noodig
hebben, doch weet ook, dat hij onrechtvaardig geacht, alleen reeds niet om de verdiensten,
behandeld is. Hij gaat diep gebukt onder al welke de brigade vroeger heeft bewezen,
hetgeen er met de brigade is gebeurd. Een Pleiter ontkent, dat de minister zijn bevoegd-
· dergelijke behandeling had hij -: alsmede held te buiten is gegaan en zal dit nader
·de geheele brigade·,;_ niet verdiend. De minis- aantoonen. Zijn standpunt heeft de minister
· ter was bevoegd om de opsporingsbevoegdheid .bepaald naar aanleiding van de gegevens en
: te ontnemen. ' stukken, welke hem van de brigade zelf, van

.den Procureur-Generaal, van den officier van
Justitie'en anderen zijn geworden. Deze stuk-
ken achtte. hij voldoende ojU tot den indruk
te komen, dat er önmiddellijk moest worden:

gesproken had -over eventueele mishan-
deling.

wachtmeesters van omliggende gemeenten is
de verhouding tusschen Curfs en de betrokken
wachtmeesters goed geweest, alleen met den
burgemeester van Oss niet, alhoewel Curfs er
wel naar gestreefd heeft.

NIET op de hoogte
WAT DEED GOSELlNG?

PLEITER concludeert aan het
slot van ziin pleidooi, dat naar
ziin vaste overtuÎgÎnC) de minis-
ter ziin bevoeC)dheid te buiten
is C)eC)aan.dat de minister C)e-
bruik heeft C)emaakt van een be-
voeC)dheid voor een doel. waar-
voor zii niet C)eC)even'is en dat
tenslotte willens en wetens, zon-
der een behoorliik onderzoek.
teC)en de brigade maatreC)elen
ziin C)enomen.
Na het pleidooi van Mr. James wordt de

zitting geschorst.

Goselin·g houdt
zich schuil

l\IOET DE SUBST. OFFICIER HET
SLACHTOFFERWORDEN

In de middagzitting komt Mr. Meyes,
de gemachtigde van minister Goseling,
aan het woord en met spanning ziet
men zijn pleidooi namens den minister
tegemoet, omdat men nieuwsgierig is op
welke wijze minister Goseling zijn stand-
punt in de zaak Oss, na al de bekend
geworden waarheden sinds 1 April j.l.,
zal bepalen. Het blijkt, dat minister Go-
seling zijn standpunt ietwat gewijzigd
heeft, dat hij op enkele punten zelfs laat
bekennen niet voldoende op de hoogte
te zijn geweest, doch.... dat hij de
schuld van een en ander op den subst.
officier van Justitie laadt. Minister Go-.
seling en de Procureur-Generaal moeten
buitén schót blijven en dus is het plei-
dooi van den vertegenwoordiger van den
minister op de zwakste punten in de
zaak Oss niet vóór de brigade, doch
tegen den subst. Officier. opgesteld, Men
kan moeilijk bewondering hebben voor
deZe tactiek.

Er is gezegd,datde V:EÏrhoudingtusschen den
burgemeester .varr.Oss' en "wachtmeester Clirf!?
. niet goed was en dat zulks aan het optreden
van Curfs lag; döclf :VERDEDIGERlicht toe,
. uat aan'. de burgemeesters van vèrschlllende
omliggende' gemeenten- is gevraagd hoe het
optreden van Curfs was en dat toen eenparig
geantwoord werd, 'dat Curfs 'zeer correct op-
trad, ook biJ· eventueel -ondersoek, Met aUe

ONGEMOTI~ERDE CRITlEK

Tegenover deze onC)emotiveer-
de critiek plaatst Mr. JAMES
de verklaring ~an· een R. K.·

, -
p_rÎest~r, die kort na de over-
plaatsinC) aan De Gier heeft «Je.
schrevèn: ..Ik weet dat C)iials
C)oedkätholiek niet anders hebt

. .

C).ezocht,dan ie·'plicht te VQI.

brenC)en.1I

1,D.EBRIGADEV~l'T ,OSS ZOCHT
SLECHTSRECHT",

riep spr. uit en hij hoopt van harte, dat ook
het. Ambtenarengerecht dit recht zal zoelten
en ztchvoor de brigade zal uitspreken.

ingegrepen. ,-.

(Slot· op pag. S.)
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Een ernstige fout.

Het "Huisgezin" schrijft:

De publicatie van een gedicht in het
maandschrift "Brabantia Nostra", dat om:
z'n voor het corps marechaussee zeer be-
leedigenden inhoud den Officier van Jus-
titie te Breda aanleiding heeft gegeven tot
inbeslagneming van de aflevering, waarin
het was opgenomen, over te gaan, ver-
dient ernstig te worden betreurd.
Als het vers letterlijk moet worden ver-
staan, dan is het alom zijn generaliseeren
grievend onbillijk tegenover het corps in
z'n geheel, waarmee niet gezegd wil zijn,
dat de invectieven, die het tegen de mare-
chaussee in het algemeen richt, op een be-
paald corpslid terecht zouden kunnen wor-
den toegepast.
Welke ernstige bezwaren thans in bepaal-
de gevallen en tegen bepaalde personen
uit het corps om hun optreden in poli-
tieele zaken zouden kunnen worden inge-
bracht, zelfs die bezwaren hebben niet
weerhouden verdienden lof te brengen aan
de activiteit dierzelfde personen in andere
gevallen.

EI), i~ .gc;;e~ ge,>,:~!rech~v~~niig~~ ~g h~~
geincrimeerde gedicht ook maar voor het
genngste deel.
Braoant zal met nadruk moeten afwii.,

zen, dat het oordeel van den dichter ja~-
mer genoeg door de opname in het _
noemoe maandschrift, zoo niet door ~:t
gezag der bewegmg "Bmbantia l"l(lstra"
en oat de geheele redactie van het blad'
dan toch door de verantwoordelijke hoofd~
redactie met haar gezag gedekt, Brabant
zal met ~adruk moeten afwijzen dat dit
oordeel ZIJn oordeel is.
. .Zoo. ongelooflijk scherp klinken de kwa-
Iificaties In..het gedicht, dat spontaan de
gedachte nJst, of de dichter, wat hi'
schreef, wel let ter I ij k bedoelde oi
:GIJnvers met eerder in satirieken zin ~oet
worden genomen, als een parodie van de
klachten, t~gen het optreden der brigade
te Oss geuit,
Maar dan wordt het nog minder te ver-

~~aan ~,at,de hoofdredactie van "Brabantia
l\1ostra JUIst _zulk een satyre op de Bra-
bantsche publIeke meening in haar maanrl;
blad plaats zou geven.
Ook d.~n was de publicatie te gispen,

omdat .. ZIJ,naar de andere zijde gnevend
onbl.llijk, Ja beleedigend zou mogen wor-
den genoemd.
Hoe men het ook wendt of keert, dit ge-

dicht had niet mogen worden algemeen
~e:naakt en zeker met, waar de pUblicatie
JUISt op dit oogenblik de beleediging bit-
terder maakt, door een volslagen gemis
aan. tact en verantwoordelijkheidsgevoel.
NIemand heeft er :belang bij, dat de on-

gelukkige historie in Oss voor goed de
verhoudingen bederft tusschen de Bra-
b,antsche bevolking eenerzijds en een poli-
tieel corps, dat in belangrijke mate ge-
roepen is juist ten plattenlande, de orde
en de veiligheid te verzekeren,
Zeker, men zou "ter verdediging" van

den dichter kunnen aanvoeren, dat wat
h~j oP. zijn wijze scherp uitsprak, feitelijk
diep In het onderwustzijn van bepaalde
krin~~n ~~t het Brabantsche volk beweegt
en bIJ WIJle, onder bepaalde, min geluk-
kige omstandigheden ook tot bewustzijn
komt en gedachte en handelen van den
enkeling bepaalt.

i~j~1
iJicumd,/, rrtvn< :fJ~

'I' .Maar-daarmee houdt dat gevoel van vij-
UIT DE, PERS. andige afkeer niet hOtPin d~e htuid~~e om-

________________ -:--__ 1 standig'heden onrec . vaar Ig e zIJn en
schadelijk voor het algemeen welzijn: veel
eer dan dit ressentiment in 't gevoels-
leven van ons volk uit den jammerlijken
tijd van onderdrukking tot nieuw leven te
wekken, moeten wij er naar streven met te
arpaiseeren en voor goed uit het onder-
bewuste gemoedsleven te verdringen.
Wij herhalen, wat wij elders eens zei-

den: in de Overheid te moeten zien de
onderdrukster van zijn heiligste rechten,
het recht op vrijheld van geloofsovertui-
ging en geloofsbeleving, heeft in het Bra-
bantsche karakter een valsche plooi ge-
legd, die zijn' verhouding tot de organen,
waardoor die Overheid haar gezag uit-
oefent, van zijn ongedwongen aard heèft
beroofd en in zekeren zin gedenatureerd.
Het-is erg genoeg, dat een wonde, open-

gehouden gedurende een tweetal eeuwen,
na tientallen jaren niet heelde zonder nog 'n
gevoelig litteeken achter te laten.
Om die omstandigheden is het Ossche

gebeuren ernstiger dan men, oppervlak-
klg beschouwd, zou meenen, en verdient
aller afkeuring, wat de vertroebelde sfeer
nog meer kan bederven.
Dat het echter een publicatie in "Bra-

bantia Nostra" moet zijn, die zich daaraan
schuldig maakt, is dubbel te betreuren,
omdat het de beweging zelf in een vol-
komen valsch Iicht plaatst.

Wij vertrouwen, dat de leiders der be-
weging niets zullen nalaten om, v?or zoo-
ver mogelijk, een begane ernstige fout
te herstellen.



*** Twee twistpunten!
Het zou geen pas geven in de kwestie der

overplaatsing van de Ossche brigade, die ter be-
oordeeling in handen van den bevoegden rech-
ter ligt, thans eenige opmerking te maken: wij
behooren de uitspraak van het ambtenaren-
gerecht en zijn Vlotiveering af te wachten, en
doen dat ook in volkomen gerustheid.
Maar door de behandeling der zaak voor dat

gerecht zijn een tweetal twistpunten naar voren
gekomen, die feitelijk op zich zelf beoordeeling
vragen en door het ambtenarengerecht niet
.kunnen worden opgelost.

Die bovendien in belangrijkheid en beteeke..
nis ver uitgaan boven de vraag, of de leden der
Ossche brigade zich in een of meer punten min
gelukkig hebben gedragen.
Het eerste twistpunt is het door de hoogere

leiding van het corps marechaussee opgewor-'
pen .,recht" om zelfstandig 'een onderzoek in te
stellen naar het gedrag van geestelijken, ook ala
dit onderzoek zaken betreft, die buiten de straf-
wet vallen en daarover rapporten op te stellen,
De motiveering; dat het corps marechaussee

daartoe gerechtigd zou zijn, omdat geestelijken
"semi-ambtenaren" zouden wezen, is weinig
minder dan"verbluffend, maar de grond, waarop
men die kwalificatie laat steunen, n.l, de gel-
delijke uitkeeringen, die de Staat aan (niet eens
alle!) geestelijken doet, maakt het gepreten-
deerde recht tot een onduldbare aanmatiging.
Want de Ielding van het corps miskent den

werkelijken aard dier uitkeeringen, die geen
salarissen zijn, maar compensaties voor in vroe..
ger tijden verloren. gegane kerkelijke Inkomsten,
gevolg van de naasting door den 'Staat van ker-
kelijke goederen.
Aan deze uitkeeringen aanspraken ont1eenen

op vèr gaande bemoeiingen met het gedrag van
geestelijke waardigheidsbekleeders is een uiting
van verouderd cesaro-papisme, waarvan men
niet zou hebben willen gelooven, dat het in ons
land werkelijk nog in leven "was.
Het komt ons voor, dat de Regeering er geen

schijn van twijfelover mag laten bestaan, dat
deze opvatting van de taak van het corps door
haar nadrukkelijk van de hand wordt gewezen,
en dat waarborgen worden gegeven, dat niet zal
worden gehandeld, door welk politiecorps ook,
tegen de vrijheden, die de kerken toekomen en
waarmede een positie als .,semi-ambtenaar" van
'hare functionarîssen in flagrante strijd is."

Wij vragen ons zelfs af, of het niet ook se-
wenscht is, na de gebleken mentaliteit 'Vande
Ielding van het corps marechaussee, de bevoegd..

Iheid van controle der gedragingen der ambte-
naren door de politie, voor zoover buiten de

I strafwetten vallende, aan bepaalde voorwaar-
den en regels te binden.
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Ook dè ambtenaar heeft ten slotte recht te
weten, dat niet achter hem om en buiten zijn
controle en recht op verdediging, allerlei .,be-
lastend" materiaal wordt verzameld, ter be-
schikking van zijn .superteuren wordt gesteld en
eventue'el bij bevordering of in andere omstan-
digheden tegen hem aangewend!
Het tweede twistpunt, dat in een hel licht is

komen te staan, is de onmogelijke situatie,
waarin de proGureur-generaal als fungeerend
directeur van politie tegenover de lagere ran ..
gen der marechaussee, zijn ondergeschikten voor
zoover zij politiediensten verrichten, komt te
verkeeren, wanneer hem bij het geven van Iei-
ding iedere medewerking door de chefs van
het corps wordt onthouden.
D e Tel e g r a a f gewaagt wel - met klaar.

blijkelijke verdraaiing van de waarheid __.;.van
I den "haat" van den procureur-generaal tegen
de marechaussee, maar de vertegenwoordiger
van den minister van Justitie, mr. Meyes, kon
er op wijzen, dat het de officieren van het corps
waren, die voor het gerecht zoo weinig zich.
zelf konden heheerschen, dat zij de verklarin-
gen van den procureur-generaal enkele malen
met hoongelach begroetten!
Dat het hier ernstig hapert, bewijst D e Tel e-

g r a af intusschen zelf.
Als het blad voor de zooveelste maal mr. Go-

seling van grof plichtsverzuim heeft beticht, dan
eischt het ni e t het aftreden van den minister.
neen, dan vraagt het, dat deze zich zal "rehabili-
teeren" door aan den gebleken misstand een
einde te maken.
Natuurlijk voelt het Amsterdamsche boule-

vardblad, dat zich in de geheele Ossche aange-
legenheid zoo weinig voornaam heeft gedragen,
dat de minister ondanks al zijn marktgeschreeuw
rustig zal blijven zitten, in ongeschokte positie,

I dat hij met krachtige hand orde op politioneel
terrein zal scheppen, en dus heeft het maar één
. zorg: wat straks zal gebeuren aan het publiek
als vrucht van zijn optreden voor te stellen.
Maar deze opzet zal niet slagen: hoe meer 't

blad zich in bochten zal wringen, des te mlnder
zal het zijn wangestalte ooit voor rechte waar-
heid kunnen laten doorgaan!
De Regeering intusschen aarzele niet om spoe-

dig en afdoende beide aangegeven twistpunten
uit de wereld te helpen!



't Amotenaren-
gerecht.

De gedeeltelijke behan-
deling mel gesloten

deuren.
ZoO'als bekend is tijdens de behande-

ling van de zaak ass voor het ambte-
marengerecht de bespreking van het 00-

derdeel. dat het onderzoek naar de ge-
.clJragi:ng€U1\ran geestelijken betrof, met
,gesloten deuren behandeld. Zulks in I
overleg met den verdediger der klagers.'
Dit was een sympathieke geste en een
goed besluit van den vO'orzitte,r van het
g'er,echt.

Nu is het natuurlijk mogelijk. dat er I
weer mensenen gevonden worden, die I

deze behandeling met gesloten deuren
Quist weer niet sympatniek vinden. Zij
euïlen aanvoeren, da,t het enehouden van
openbaarheid aan een gew.iJchtig geacht
onderdeel van het heele complex van
zaken, het juist beoordeelen van de
Ilcwestie Oss weer belemmert. MaM' ten-
slotte ~aat het er niet om, of Jan en
alle man zich' een volledig oordeel over
de kwestie, Oss kan vormen; w~l gaat'
het er Dm, OIf het ambtenarengerecht
!Zich een v.olledig oordeel kall1 vormen
over die punten, waaromtrent het een
uitspl.1aak moot doen, Dit had eventueel
geheel in geheime zi:ttiing kunnen ge-
ibeul.1eIl1,maar zO'ow. (le verdediger van
Ide klagers als de gemachtigde van den
m1nistecr hebben zooveel mogelijk open-
.baarheld gezocht, waar in' dit geval,
waarover de publieke opinie al zoo' lang
eenzijdig en tendentieus was ingelicht,'
ook zeker veel voor te zeggen viea.

Nochtans had die openbaacheid, ZO'O'-
rus ook de "Maasbode" deeer dagen al
schreef, juist in di,t geval weer bedenke-
lijke Zijden. Bij deze saak, welke over de
al dan niet juistheid van het opsporings-
.onderzoek van politie-ambtenaren ging,
kon niet voorkomen worden, dat ook de
personen ter sprake kwamen, tegen wie
het politie-optreden was gericht. Over
hun zaken had het ambtenarengerecht
niet te oordeelen, maar de verdenkingen
tegen hen moesten toch worden ultge-' I
sproken, om'ClIMdaaraan juist het oP-j
tred€ll1 der PQlitie getoetst moest wor-
den De besproken mensenen - en zij
werden met name genoemd en door ver-
schillende persorganen rondgebazuind .-
zagen de verdenkingen echter niet
weerlegd en zij konden zlch.. als niet
geroepenen om te getuigen, ook zelf niet
verweren. Dit was een bedenkelijke
zijde aan de openbare behandeling van
'deze bijzondere kwestie voor het amb-
.tenarengerech t.

Het is dan ook te begrijpen en te
waardeeren, dat men in deze omstandig-
heden die bespreking van de zaak tegen
de g.ee&telijken, waarnaar, - nadat :ll
vaststond, dat er toch niets tell' sprake
kon komen dan verjaarde "feiten".
welke niet eens aanleiding tot een ver-
volging konden geven, - niet anders
dan ongezonde publieke belangsteJling
kon uitgaan, in besloten zi'tting heeft
gebouden. Daardoor kunnen tenslotte
alleen maae zij gedesillusioneerd zijn,
die de meest onkiesene geruchten in de
krant zouden willen lezen of die er be-
hagen in scheppen, dat geestelijke per-
sonen in opspraak. worden gebracht;
maar de meerderhetd van ons volk 1S

daarvan zeker niet gediend.



DE ZAAI(·OSS VOOR 'T AMBTENAREN·
GERECHT.

•
Getuigenissen der militaire

commandanten.

gemaakt, deze toch zeer gering is geweest.
Getuige verklaart verder, na de mede-

deelingen van den procureur-generaal op 1
April tot het personeel der brigade te heb-
ben gezegd: "ik sta niet meer achter jullie",
doch na het door hem ingestelde onderzoek
heeft getuige tot hen gezegd: "nu sta ik
weer achter jullie".
Getuige is ook aanwezig geweest bij het

onderhoud, waarin is medegedeeld, dat om-
trent de verplaatsingen reeds overeenstem-
ming met den minister van justitie was be-
reikt.
De voorztiter laat niet toe de vraag, hoe

de procureur-generaal zich heeft gedragen,
toen gebleken was, dat zijn beschuldiging
tegen jhr. Bowier inzake het verstrekken
van inlichtingen aan de pers onjuist was.
Op een vraag van mr. Meyes zegt getuige

nog, dat hij een order heeft uitgevaardigd,
waarbij het verstrekken van inlichtingen aan I
de pers verlboden wem. Dit geschiedde niet,
omdat daarvan misbruiik werd gemaakt, doch
alleen om de mogelijkheid van het verstrek-
ken van inlichtingen te voorkomen.
Volgende getuige is kapitein jhr. Bowier,

districts-commandan:t te Nijmegen. Deze
verklaart, dat zijn oordeelover het optreden
van de brigade te Oss zeer goed is.
Met den procureur-generaal heeft getuige

ten hoogste 2 of 3 keer contact gehad. Wel
kwam getuige veel bij de met de strafzaken
belaste substituut-officieren van justitie, doch
nimmer heeft hij van één van hen eenige
klacht over de wachtmeesters in het arron-
dissement Den Bosch ontvangen, irrteaen-
deel wel uitingen van lof. b

Mr. James vraagt den getuige naar aan-
leiding van het verweer van den mimdster,
dat de substituut-officier Van den Burg op I
15 November 1937 aan wachtmeester De Gier j
zou hebben geschreven, da:t de brigade te
Oss niet meer zou mogen deelnemen aan
het opsporingsonderzoek, of hem daarvan
iets bekend is.
Getuige beantwoordt deze vraag ontken-

nend en zegt, dat, indien zoodanig schrijven
zou zijn uitgegaan, hij daarvan zeer zeker
op de hoogte zou zijn geweest.

De maatregelen tegenover
de marechaussee.

ZOOALS bekend, hebben de zes
'--' onderofficieren, die tot de brio

gade van de koninklijke marechaussee
te Oss hebben behoord, en die eerst
van hun opsporingsbevoegdheid onto
heven en vervolgens overgeplaatst zijn
bij het ambtenarengerecht een klacht
aanhangig gemaakt tegen de besluiten
en handelingen, welke tot deze onto
"effing en overplaatsing hebben geleid.

Heden heeft het ambtenarengerecht
onder veel belangstelling, voor zoover
althans de betrekkelijk kleine ruimte
van de zittingzaal dit toeliet, de zaak

behandeld.

Het gerecht was als volgt samengesteld:
mr. A. van Haeringen, voorzitter, mr. J. H.
Scholten, mr. Donders, gep. generaal-majoor
H. Zeeman en gep. gen.-majoor J. Geesink,
leden.
De wachtmeesters werden bijgestaan door

mr. R. A. James uit Apeldoorn, terwijl de
minister van Justitie was vertegenwoordigd
door mr. P. Meyes.
Na de opening deelde de voorzitter mede,

dat het gerecht besloten heeft alle zaken
gelijktijdig te behandelen en dat van de zijde
van 't gerecht geen getuigen zijn opgeroepen.

Getuigenverhoor.

Als eerste getuige wordt gehoord de kolonel Verklaringen van rechterlijke
der Kon. marechaussée J. van Selm.

Op een vraag van mr. James, of getuige ambtenaren.
voor 1 April 1938 ooit eenige klacht heeft
ontvangen over het personeel van de brigade . Vervolgens wordt gehoord de substituut-
Oss, antwoordt getuige: neen. officier van justitie te 's-Hertogenbosch, mr.
Daarna heeft hij inlichtingen ontvangen, Van den Burg.

waaruit hij den indruk heeft gekregen, dat De voorzitter vraagt den getuige, of het
dit personeel schromelijk in zijn taak was zijn meenmg is, dat door de leden van de
tekortgeschoten o. m. doordat geen voldoende brigade Oss maatregelen zijn genomen zon-
overleg werd gepleegd met den officier van der voorafgaand overleg met de justitie, hoe-
justitie. wel zulk overleg noodzakelijk en gewenscht-
Getuige heeft daarop den commandant der zou zijn geweest.

2e divisie opdracht gegeven tot het instellen Getuige antwoordt, dat dit het geval zou
van een onderzoek. Het resultaat daarvan is kunnen zijn geweest met den in hechtenis
geweest, dat de wachtmeesters wel voldoende gehoOuden winkeliers. Deze zaak kende ge-
overleg hadden gepleegd en voorts, dat de tuige van te voren niet, doch het optreden
kwestie van een beweerde. mishandeling niet in deze zaak van de marechaussee heeft ge-
waar was. tuige geen aanleiding gegeven om daarover
Voorts deelt getuige mede, dat het nooit een opmerking te maken.

in de bedoeling van wachtmeester De Gier Hoewel de brigade Oss tot de onrustigste
heeft gelegen om een proces-verbaal tegen behoort, is haar optreden steeds normaal
de gE!estelijken op te maken. ' geweest, totdat er een periode aanbrak, waar-

Op een volgende vraag van mr. James in veel klachten binnenkwamen over haar
bevestigt getuige, dat hij Gp 2 April een con- optreden in verschillende zaken, waarvan
ferentie heeft gehad met den minister van er slechts één is vervolgd.
justitie, waarbij deze heeft medegedeeld dat Getuige verklaart op de hoogte te zijn ge-
hij met den minister van defensie tot over- weest van het onderzoek in 1937 tegen twee
eenstemming was gekomen omtrent de te opzichters bij het jeugdwerk. Beide man-
nemen maatregelen. In deze conferentie heeft nen heeft getuige zelf in vrijheid gesteld en
getuige het voorstel gedaan, 'de brigade te bulten vervoLging gelaten. Misschien was er
handhaven, doch alleen den opperwachtmees- ten aanzien van eenige verduistering een
ter Curfs te doen vervangen door opper- bewijs te leveren geweest, doch de zaak leek
wachtmeester Mientjes. getuige niet geschikt om te vervolgen.
Dit voorstel is echter niet aanvaard. Ten aanzien van een nader rapport over
Op de vraag van mr. James, of getuige ooit dezelfde zaak tegen eind December zegt ge-

klachten heeft vernomen, dat het personeel tulge, dat hij daarop niet verder is ingegaan,
der brigade ruchtbaarheid gaf aan verschil- omdat hij zijn beslissing ter zake reeds had
lende zaken, zegt getuige daarvan nimmer genomen. Dit nader rapport is voor getuige
iets te hebben vernomen. Alleen was de geen aanleiddng geweest om daarover een
procureur-generaal zeer gebelgd over ver- aanmerking te maken tegen den rapporteur,
schillende persberichten, waarnaar getuige aangezien getuige zijn opsporingsambtenaren
toen een onderzoek heeft ingesteld, waarbij de noodige vrijheid laat tot onderzoek
hem gebleken is, dat die berichten niet van waarna getulge zelf de beslissing neemt, of
de marechaussée afkomstig waren. hij de verantwoordelijkheid van een vervol-
Daarna wordt als getuige gehoord de ge- gLn:gop zich wil nemen.

pensionneerde luitenant-kolonel der Kon. Wat de zaeïk tegen de geestelijken betreft,
marechaussée Boe'llaardt, oud-commandant oak van dit onderhoud was getuige op de
van de.2e divisie (tot 1 Maart 1938). hoogte, en hij heeft tegen wachtmeester De
Getuige verklaart van den procureur-ge- Gier gezegd: diligent blijven. Getuige is van

neraal nooit eenige opmerking te hebben oordeel, dat elk onderzoek en vooral dit zoo
gekregen over het optreden van de brigade discreet mogelijk moet geschieden en naar
te Oss. Alleen ~eeft de procureur-generaal zijn oordeel had wachtmeester De Gier dit,
!het v~rmoeden UItgesproken, dat de mannen wil iets beter kunnen doen.
door de onderscheidingen te veelover hel Getuige verklaart verder, dat het verdere
paard zouden worden getild. onderzoek in deze zaak is gestopt door het

optreden van den procureur-generaal, hoe-
De verhouding ten opzichte van wel het voor-onderzoek nog niet was geslo-
den procureur-generaal. ten.De feiten, welke aan getuige bekend zijn

Voorts zegt getuige, dat de verhouding geworden, zouden hem ongetwijfeld geen
tusschen hem en den procureur-generaal aanleiding hebben gegeven om een vervol-
heel slecht was. Alleen de. noodige dienst- ging· im te stellen.
belangen werden door getuige met den pro- Getuige verklaart verder, dat hij wel een
cureur-generaal behandeld, doch een ver- onderhoud over deze zaak heeft gelhad met
trouwelijke omgang was met dezen procu- wachtmeester De Gier. Van overleg over be-
reur-generaal niet mogelijk. paalde feiten in deze zaak is toen echter geen
Op een vraag van den voorzitter zegt ge- sprake geweest. Wel heeft De Gier toen ge-

tuige, dat de cornmandanten in het alge- zegd, dat hij naar den Haag zou gaan om
meen het personeel in hun optreden vrij- getuigen te hocren .
.laten t€~ behoeve van de justitie. Op een waag van den voorzitter zegt ge-

Getuige's oordeelover de wijze, waarop tuige, dat hij op 15 November 1937 in op-
het personeel van de brigade Oss zijn werk dracht vain den procureur-generaal een
steeds heeft verricht, is: zeer goed. Wan- schrijven heeft doen uitgaan, waarbij aan de
neer het optreden anders zou zijn geweest, brigade last werd gegeven zich van verder
zou getuige dat zeer zeker van den proeu- opporingsonderzoek te onthouden.
reur-generaal hebben gehoord, zooals dat De voorzitter: "Heeft u dan geen aanmer-
ook is geschied bij een klacht over de bri- Ikdng gemaakt, toen bleek, dat de wacht-
gade te Uden. meesters zich niet aan die opdracht hielden?"
Een vraag van mr. James of de procureur- Getuige: "Neen, want mijn standpunt is,

generaal zich ten onrechte zekere bevoegd- dat de oesässmg over een vervolging uit-
heden zou hebben toegeëigend, wordt door eindelijk toch bij mij berust".
den president niet toegelaten. Op een vraag van mr. James, of het getu1ge
Hierna wordt als getuige gehoord de ma- bekend is, dat meermalen processen-verbaal

joor van EveJ.1dingen, divisie-commandant zijn ingekomen, wellee dn strijd waren met
te Maastricht. de waarheid, zegt getutge zich dit niet te
Deze getuige zegt op 10 Maart j.l, een kunnen herinneren,

onderhoud van een kwartier te hebben ge- Op een andere vraag zegt getuige, zich te
had met den procureur-generaal. Bij dit on- 'hebben uitgelaten, dat, wanneer in de zaak
derhoud heeft de procureun-generaal met van de geestelijken een rapport bij hem zou
geen woord over de brigade Oss gesproken. zijn binnengekomen, en getuige zou beslui-
Dit heeft getuige later, toen hij op 1 April ten geen vervolging in te stellen - om welke
van de klachten hoorde, in hooge mate be- reden wenscht Igetu1ge 'in 't midden te laten
vreemd. Als verklaring hiervoor vernam ge- - het dan toch in zijn voornemen zou heb-
tuige, dat de procureur-generaal zeide nim- ben gelegen, de zaak ter kennis te brengen
mer dergelijke zaken met getuige's voorgan- van de geestelijke autoriteiten. wanneer hij als deskundige door hen ~erd
gel' te hebben willen bespreken, omdat VoLgens getutge is mr. Kley,nen-Hammans, gehoord en dit geschiedde zeer dikwijls.
daarmede samenwerking onmogelijk was, en rechter in de rechtbank te 's-Hertogenbosch. In Januari is zekere Vermeulen bij getui-
dat de procureur-generaal gemeend heeft Deze verklaart, dat op 28 Maart de substi- ge gekomen, die beweerde door de mare-
een dergelijke houding eveneens tegenover tuut-officier, mr. Dubois, bij hem als rech- ehaussee te zijn mishandeld, doch getuige
getuige te moeten aannemen. Waarom, is ter-commissaris 'is gekomen met het ver- heeft slechts een klein schaafwondje aan het
getuige onbegrijpelijk. Toen echter op 1 zoek om het onderzoek in de zaak van den bovenbeen kunnen constateeren.
April de procureur-generaal met zooveel bankier v. d. H. te sluiten. Op mededeeling Als laatste getuige voor de pauze wordt
klachten en feiten kwam, heeft getuige op van mr, Van den Burg geschiedde dat ver- gehoord de heer Van Hengel, bedrijfsleider
gezag van een zoo hooge autoriteit aange- zoek in opdracht van den procureur-gene- te Oss. Deze heeft op Zaterdagmiddag 19
nomen, dat de brigade wel op zeer onjuiste raaI. Getuige had de zaak nog niet onder- Maart omstreeks 3 uur gezien, dat de ban-
wijze moest zijn opgetreden. Deze meening zocht en is toen gaan meenen, dat de offr- kier v. d. H. werd gearresteerd. Hierbij was
heeft getuige later na een onderzoek echter cier van jus·titie tot de overtuiging was ge- praktisch geen publiek aanwezig, slechts
gewijzigd en toen is hij tot de conclusie ge- komen, dat verdere vervolging niet noodig enkele voorbijgangers kunnen de arrestatie
komen, dat het optreden van de brigade was. Daarna wordt gehoord dr, L. Stolz, arts r:J..ebben gezien. .
geenszins onbehoorlijk of onjuist is geweest, te Oss, die zegt, dat het optreden van de Hierna wordt de zitting geschorst tot 2
en dat wanneer er dan al een fout moge zijn wachtmeesters steeds correct is geweest, uur. . , =
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MARECHAUSSEE CONTRA
JUSTITIE.

In ons ochtendblad van 26 Juni werd
medegedeeld, dat de procureur-generaal bij
het Bossche Hof zelf "zeer ontdaan was over
het ministerieele ingrijpen", waarbij aan de
te Oss gestationneerde marechaussee de op-
sporings-bevoegdheid tijdelijk werd ont-
nomen.
I Om misverstand te voorkomen vermelden
wij, dat de procureur-generaal niet verbaasd
is geweest over het ingrijpen zelf; dat hij dit
noodzakelijk achtte, is wel gebleken uit ver-
klaringen voor het ambtenaren-gerecht.
Maar het moeten ingrijpen deed den pro-

cureur-generaal leed voor de betrokkenen en
dat hij ook voor dien kant van de zaak oog
had bleek uit zijn reactie, waarvan onzer-
zijds - zonder voorkennis van den procu-
reur-generaal of van welke andere autori-
teit ook - uitsluitend op eigen verantwoor-
ding mededeeling is gedaan.



Na het Os s c h e geding
jOolitieQregifime
eisch t regeling

De behandeling van de zaak der- Ossche Ma-
rechaussee voor het Ambtenarengerecht houdt
uiteraard op het oogenelik de Nederlandsche
pers nog in al haar geledingen bezig..
In haar rubriek "Van Eigen Bodem" geeft de'

"Standaard" een beschouwing over de zaak,
waarbij de schrijver over de bewogen verhooren
voor het gerecht geen oordeel geeft. ,,

"Of de maatregelen tegen de Ossche bri-
gade terecht of niet terecht genomen zijn,
aldus het blad, Iaten we ter beantwoording
aan het College, dat onder de bekwame lei-
ding van den scherpzinnigen jurist Mr. R
van Haeringen, daartos verplicht en com-
petent is. '
Een enkele opmerking naar aanleiding

van deze zaak echter moet de pen uit.
De eerste: welk een voorrecht te leven

in een Rechtsstaat.
Zie, wij kiezen niet voer of tegen de ma-

rechaussee, doch de mannen van dit wapen
maken zich' op het platteland niet altijd
bemind, wanneer ze gewonen politiedienst
verrichten. Zij missen wel eens het contact
met de bevolking, verbalisoeren om elk ba-
gatel en zijn soms hardhandig in hun op-
treden.'
Dit geldt natuurlijk niet het

korps.
Er behoeft maar één man in een brigade

te zijn, die de antipathie 'opwekt en de
volksmond betrekt er heel het wapen in.
Doch, en dit is het lQ.oogstegoed in een

staat, neem aan, dat d.. politie onrechtvaar-
dig optreedt, dan les daar de zekerheid van
recht en rechtspraak.
Slechts naar den regel van de wet en in

openbare behandeling valt tenslotte het
schuldig of niet-schuJ.dig.
Zie naar andere landen waar de hakbijl

om "politieke" misgrijpen week na week
valt, waar gevangenen na de uitspraak Van
de rechtbank opgesloten blijven, waar elke

rechtszekerheid ontbreekt en het klinkt als
een vloek een oud-Duitsch officier in ons
Parlement te hooren zeggen: dat de bent
van Mussert orde en recht zal herstellen.
De tweede: Ondanks de rechtszekerheid

kan er aan de goede verhouding en samen-
werking tusschen dè justitieele en pohtlo-
neele apparaten veel haperen.
Wie het pleidooi van Mr. James las,

moest opvallen in welke moeilijke gezags-
verhouding de marechaussee staan. Zij zijn
ondergeschikt aan den Minister van Defen-
sie en' in tweeërlei zin aan den Minister
van Justitie en uit dit geding bleek wel tot
welke onjuiste praktijken zulks kan leiden.
Wij kennen in ons land vierderlei politie

met eigen gezagvoering en het is de vraag
of deze ontwikkeling geen afdoende reor-
ganisatie vraagt.
Want, hoe het ook verder loopt met het

Ossche geval voor 't Ambtenarengerecht,
vast staat dat de zaak ver buiten eigen
merites is Uitgedijd.
Hier zijn verhoudingen openbaar gewor-

den in de hoogera regionen van het Par-
ket en Korps, die entererabel zijn.
Minister Goseling, of liever de Regeering

zal met vaste hand opnieuw moeten ingrij-
pen en niet orider de inferieuren, doch on-
der de superieuren.
En dan zeker niet naar één kant!"

geheele parlementairen redacteur, die de zittingen van
het Ambtenarengerecht VOlgde, aldus:

* *
De Maasbode besluit het overzicht van den

"Mr. Meyes heeft in zijn pleidooi zeer
sober gewezen op de houding van de mare-
chaussee-officieren in de rechtszaal, terwijl
de procureur-generaal aan het woord was,
Die houding brandmerkte hij als symptoom
van de veroordeelenswaardige houding van
de marechaussee tegen den procureur-ge-
neraal en in zijn persoon tegen het hoog-
ste burgerlijk polrtiegeaag. Die houding is
ieder in de rechtszaalopgevallen en zij was
zooals mr. Meyes haar noemde: Indtscipli-
nair. En indien dit mdlsciolinare karakter
moest worden bewezen, dan geschiedde dit
door het schijn-proces. qat re vera een
onbehoorlijke aanval was op den minister
van Justitie en op den procureur-generaal,
die weerloos waren.

Het is best mogelijk, dat de marechaus-
see al of niet vermeende grieven heeft,
Maar dan behooren deze op disciplinaire
wijze aan den minister van Justitie en De-
fensie ter kennis gebracht. Wat wij nu
zagen is met gezonde hiërarchieke verhou-
dingen in strijd.
Indien het volgen van dit geding ons iets

geleerd heeft, dan is het dit: dat de heele
Ossche affaire in beteekenis verzinkt bij
deze veel, gewichtiger zaak: een deugde-
Hike, sluitende regeling van de leiding over
de politlecorpsen, zoodat deze onvoorwaar-
delijk orgaan zijn in handen van het bur-
gerlijk gezag. Het proces, dat wij nu mee-
maakten, doet de ernstige vraag stellen, of
het niet hoog tijd wordt, dat men voor-
komt, wat minister Goseling op 7 April in
de TWeede Kamer zei. dat geen politie-
apparaat uit de handen van de Overheid
zal worden gewrongen."

, Het "Volk" begint een artikel "Oss mar-
-cneert': met een literaire 'he~innering aan Ste-
phan Zweig ter kenschetsing van de "klaaglijke
rol", die de substituut-officier in de "Ossche
tragi-comedie" heeft gespeeld, om vervolgens
met een Zola in de Dreyfus-affaire te verze-
keren:

,,Dat de zaak zich thans op mars bevindt
en dat niets haar ontwïkkehng uit het
duister naar het licht zal kunnen stuiten."

Wat de verhouding van politie en minister
betreft, betoogt het soc. demo blad:

"Laat men er toch geen doekjes om win-
den. Ieder, die in deze zaken enigermate
thuis is, weet, dat bij politie-verhoren
herhaaldelijk met de rechtszekerheid de
hand wordt gelicht, sterker nog, dat deze
niet zelden onder handtastelijkheid sterk
wordt bedreigd. Bij de opruiming van de
Osse onderwereld is alles ook niet met
fluwelen handschoenen geschied. De op-
merking van één der marechaussees, uat
men een bepaalden verdachte niet, wat
men noemt, had "aangepakt" - blifkbaar
een staande uitdrukking - was in dit ver-
band nogal welsprekend.

Zo vaak tegen zulke praktijken stelling
werd genomen, stuitte men echter op een

onverbiddelijke afwijzing aan de zijde
van alle autoriteiten. Het optreden van
minister Goseling, als wrekende gerechtig-
heid, was dan ook ietwat te opvallend om
aannemelijk te kunnen zijn.
Maar er is nog meer. De minister had

zo'n haast, dat hij aan twee hoge officieren
van de marechaussee, verklaarde te be-
schikken over een machtiging van den
minister van Defensie, die hem eerst enige
dagen later is verleend. Aldus hebben
majoor Van Everdingen en kolonel Van
Selm het onder ede getuigd. De procureur-
generaal weerspreekt dit en wat de minis-
ter hierop te zegggen heeft, is nog onbekend.
Het één of het ander kan slechts waar zijn.
Mogelijk ligt evenwel de verklaring in een
misverstand tussen beide partijen.
Wij Zijn te eerder geneigd hieraan t;,

denken, wanneer wij ons de rede herinne-
ren, die de minister in de TWeede Kamer
heeft gehouden. Die maakte, bij het aan-
horen, ook een gans andere indruk dan
bij rustige nalezing. Eerst dan zag men
pas hoe zorgvuldig de bewindsman zijh
termen had gekozen, vaak een schijn van
stelligheid wekkend, waar in werkelijkheid
alles in de ruimte bleef zweven. Het is
niet Uitgesloten, dat de beide officieren,
met de Tweede Kamer, in verwarring zijn
gebracht door deze vernuftige, schoon
geenszins bewonderenswaardige welspre-
kendheid.
Hoe dit Zij, de zaak is op mars! En de

laatste dagen hebben wel geleerd hoezeer
de coalitie beneden haar taak bleef, toen
zij, in benepen partijzucht, een parlemen-

taire enquête afwees.

* * *

De Telegraaf maakt als voIgt de "bala.ruj van
Oss" op:

"Dit is de droesem van de zaak-Oss, De
minister Goseling draagt hier een zware
verantwoordelijkheid. Want op grond van
zijn beschuldigingen tegen de marechaus-
see is het geheele land op stelten gezet en
deze beschuldigingen Zijn verstoven als het
zand voor den wind. Na een minutieus on-
derzoek, 'en waarlijk niet door vrienden
van de Ossche brigade, is er nagenoeg niets
bezwarends gevonden en sommige wacht-
meesters gaan geheel vrij uit. Dit komt,
omdat de beschuldigingen van minister
Goseling niet op goed onderzochte feiten
waren gebasseerd.
De minister van Justitie heeft deze zaak

niet met groote staatsmanskunst aange-
pakt. Toen het hem dutdelijk werd, dat er
in het Zuiden van ons land een felle tegen-
stelling bestond tusschen een cholerischen
procureur-generaal en een k.rijgshaftige
leiding van de marechaussee, had hij die
verhouding moeten verbeteren. Een staats-
man overbrugt tegenstellingen, maar ac-
centueert die niet. Instede daarvan heeft
hij het oor geleend aan den procureur-ge-
neraal. De feiten zijn door den procureur-
generaal eenzijdig voorgesteld, omdat zij in
zijn brein door's mans feIlen haat tegen
de marechaussee waren gekleurd. Daarom
waren de feiten voor het grootste deel on-
juist en toch oordeelde de minister op grond
van die feiten.
Nederland zit thans met een schandaal.

De minister heeft zijn stoel één dag aan
den procureur-generaal afgestaan en men
ziet de gevolgen daarvan. Niettemin, slechts
de heer Goseling en hij alleen is aanspra-
kelijk en hij draagt een verantwoordelijk-
heid, waarom wij hem niet benijden.
Wij hebben in November reeds geschre-

ven, dat er uit Oss nog eens een schandaal
zou voortvloeien, .als men niet ingreep. Men J

heeft er steeds het slappe gezag gesteund I

en het sterke in den rug aangevallen. Nu
ziet men de gevolgen, want wie een slechte
zaak tegen alle waarschuwing in verdedigt,
verliest het altijd.

I

Aan het slot verlegt het blad echter, ietwat
onverwacht, het zwaartepunt der gansche af-
faire, welke er tuschen procureur-generaal en
hooge officieren der marechaussee bestaat, en
zegt dan:

"Wat wij thans van den heer Goseling
mogen verwachten, is, dat hij zich rehabi-
liteert. In de eerste plaats door in Oss ge-
zonde toestanden te scheppen, en verder
ook door het geheele politievraagstuk in
Nederland aan te pakken. En de bomaan-
slag te Rotterdam èn de zaak -Oss hebben
aangetoond, dat aan onze politieverhou-
dingen veelontbreekt. Slaagt de minister
hierin, dan doet hij beter werk, dan door
het oor te 1eenen aan onderlinge beamb-
ten-ruzies en daarin partij te kiezen."

* * *

Het ,,Dagblad van N. Brabant" oordeelt aIs
volgt:

"Het belangrijkste blijft, dat duidelijk de
groote spanning tusschen het wapen der
Kon. Marechaussee en de justitieele auto-
riteiten aan het licht trad en daarnaast
dat de eenvoudige wachtmeesters over een
bevoegdheid beschikken, ,waaraan hun op-
leiding en ontwikkeling niet evenredig te
achten is. De marechaussees hebben in
vredestijd practisch slechts een politioneele
taak en dit maakt de justitieele autoritei-
ten tot hun eerst voor de hand liggende
chefs. Het blijkt nu echter wel, dat can
de volgzaamheid ten opzichte van de~
chefs het militair karakter en de militaire
leiding van dit corps hinderpalen in den
weg leggen, welke zelfs tot wrijvingen
leiden.
Dit is niet ten voordeele van de juiste

rechtshandhaving. Er kan uit voortvloeien,
dat een geheel politiecorps zich min of
meer onafhankelijk gaat voelen van de
burgerlijke overheid, waaronder zij te wer-
ken heeft, en dat het gewone publiek den
indruk krijgt, dat dit corps zich gaat ge..,
dragen als een "Gestapo", zooals het door
iemand in Oss is uitgedrukt. Zulks kan
het corps zelf, als het prijs stelt op goede
verhoudingen, evenmin wenschen als welke
Nederlander of welke instantie hier ver-
der ook. En daarom zal de gedachte wel
veld gaan winnen, dat niet langer getalmd
mag worden met een betere coördinatie van
de diverse politiecorpsen, waarbij bijzonder
gelet zal worden op een eenvoudige een"
trale Ieiding."



In afwachting van een
uitspraak

DE reohterzijde van de Tweede Kamer heeft
met de verwerping van het enquête-

voorstel-Wendelaar betreffende Oss een
zware verantwoordelijkheid op zioh geladen.
Want daarmee heeft zij een oplossing afge-
wezen, waarvan een zak e I ij k en g r o n-
dig onderzoek omtrent de verstrengelde vra-
gen en duisterheden van de Ossohe affaire
automatisdh het gevolg zou zijn. De fout van
deze weigertng', welke sterk onder pol i-
t i eke n invloed stond, springt des te duide-
lijker in !het oog, daar door een onbevooroor-
deelde enquête ook de rust zou hebben kun-
nen ontstaan, welke in ons land met betrek-
king tot dit geval waarlijk dringend noodig
moet heeten, maar' thans zeker ver te zoe-
ken is.

Men zal moeilijk kunnen tegenwerpen, dat
de klaoht van de manschappen der mare-
chaussee een nader onderzoek 0 ver bod i g
heeft gemaakt. Want - om een enkel punt
te noemen - de verhoudjng in het algemeen,
tusschen het corps der Marechaussee en de
hooge justitie-autoriteiten, zal daar slechts
een enkel punt van overweging uitmaken. En :
het g eh eel e complex van zaken dat bii I

deze verhouding tusschen rijkspolitie: platte:
Iandspoütie, plaatselijke overheid en justitie
wordt geraakt, behoort op "breede basis" In
een enquête nader te worden onderzocht. Het
is overigens stemg geen beïnvloeding van de
beslissing van het ambtenarengerecht, wan- I
neer men vaststelt, welk een geweldige per-
soonlijke. en uiterst bedenkelijke animositeit i
en haac tusschen .verschillende instanties in
dit proces tot uiting gekomen zijn.
Overigens schijnt het onze plicht in dit

;stadium elke beoordeeling van de klacht,
:welke door het ambtenarengerecht moet wor-
.den .beslist, achterwege te laten, totdat de
beslissIngen van dit college zijn gepubliceerd. I
Nog steeds behoort het tot de goede gebrui-
ken, er zioh in publieke organen van te ont-
houden, stelling te nemen in een zaak, welke :
8 U b j u d ice is. Of anderen - en zoowel I

"voor-" als "tegenstanders" hebben zioh aan
overschrijding van juiste publiciteits-normen
schuldig gemaakt - hier wat goed en oirbaar
is met voeten willen treden, raakt 0 n s niet.
Wat nu het u i ter I ij keverloop der zit-

IUngenvan het ambtenarengerecht betreft, zou
men op het eerste gericht kunnen betreuren,
dat de verdediger het gedeelte van zijn plei-
dooi, dat op de geestelijken betrekking had,
met gesloten deuren heeft moeten houden.
Maar zooveel is uit het Kamerdebat wel bekend
geworden, dat- het hier bepaalde zedelijke ge-
dragingen, zij het Iblij'kJbaarb u i ten het ter-
rein der strafwet, betrof. En het behoort nu '
eenmaal eveneens tot de juiste regelen van
het Nederlandsche pro c e s-r e c h t, dat
sommige handelingen uit !het oogpunt van
welvoeglijkheid niet in het 0 pen b a a r
JVorden besproken.

. Overigens wordt het waarlijk tijd; dat in I
de geheele Ossche zaak OIllS volk zijn rust en I
evenwicht hervindt. Wanneer bijv. iemand als:
eud-mtnlster Verschuirr, vooreltter der R. K.
Staa.tspartij, deze geneele affaire, welke waar- '
[Ijk niet alleen aan sensatie-bladen aanleiding
lhee£t geg~é:.'l tot critisch commentaar, een-
voudig' onder het hoofd antd-papisme meent te
~unnen onderbrengen, !blijiltJttoch wel duidelijk,
dat de !hartstochten !hoog gestegen zijn. Het
lfieit, dat te recht oil' ten onrechte - dat zal
later !blijken - twee roomsche 'autoriteiten
zich tegen de marechaussee hebben gekeerd,
k8i'll :toch moeilijk - ZOO8i1:s mr. Verschuur
IProibeert te doen - worden 0m g e dra a i d
in een poging om het katholieke volksdeel als
"miet-gelijIkWaardig" te !bestempelen.

TenS/lotte is een beroep op de vaderlandsche
I"lIUchterheiden 0Ip de gave 'om iedere zaak in
Ih'aar judste 'Verhoudingen te bezîen, stellig op'
2ijtn plaats. Want politiek en economisch zijn
de tijden voor ons volk waarlijk ernstig ge-
noeg, dan dat het zich in een - zeker, be-
langrij'ke - zaak de weelde zou kunnen ver-
oorloven om zich te laten drijven. op gevoels-
argumenten, welke tegenstelltngen oproepen,
die niemand wenscht. Eendracht maakt macht,
is een parool, dat niet alleen in jlU:beldagen
waarheid en beteekenäs heeft.



Geen enquête

O ud~ mensenen doen goed geerierlei il·
Iusie te koesteren, alsof zij in net
openbare leven nog een rol hebben roe

vervullen. Zij zien, dat de gebeurtenissen
zich ontwikkelen volgens inzichten, die ZIJ

niet steeds kunnen deelen, maar zij weten
dat hun machtelooze hand den loop der za-
ken niet kan wijzigen.
Er zijn uitzonderingen op dien regel: de

tachtigjarige Opperherder InVaticaanstad.
bet driekwart eeuwomspannend actieve le-
ven van den legendarischen Hindenburg en
om nog een voorbeeld uit den allerjongsten
tijd te nemen: de pas gekozen 78-jarige
president van Ierland, prof. dr. Douglas
Hyde.
Maar voor ons, gewone stervelingen, die

zich uit het woelige strijdperk der actieve
politiek hebben teruggetrokken, blijft niet
veel meer over dan dat wij ons zoo nu en
dan het genoegen veroorlooven, met een ze-
kere koppigheid te constateeren dat wij
dan toch maar gelijk hebben geilad, toe~
wij deze of gene bewering over de dingen
van den dag hebben gelanceerd. Maar
deze onze sterkste kant, het gelijk heb-
ben, maakt ons oudjes soms ook min of
meer antipathiek. De jonge generatie heeft
maar luttel waardeering voor ervaring VI1.'l

ouderen en geeft aan opnieuw beleven verre
de voorkeur. boven leergierig volgen. Daar-
om handelen wij, grijsaards, als regel het
verstandigst, door niet àl te nadrukkelijk
onze eigen meening als de eenig juiste naar
buiten te dragen, maar de grootste kunst in
toepassing te brengen, welke bestaat .in het
geduldig luisteren naar wat anderen rond-
om ons te vertellen hebben. Zoo moet Cicero
het gevoeld hebben, toen hij aan Cato ge-
tuigde: wat is heerlijker dan een ouderdom,
omgeven van jeugdige belangstelling.

Tijdens de behandeling van het en-
quête-voorstel van den heer Wende-
laar in de Tweede Kamer heeft de

president van onze sociëteitstafel den zwijg-
plicht over Oss, waarvan ik vroeger melding
heb gemaakt, opgeheven, en zoo kwamen de
tongen in ongebonden dartelheid weer los.
Ik heb mij in den aanvang tot luisteren be-
perkt in de verwachting, dat mijn beurt
nog wel komen zou. Eenige gasten in ons
midden, uit het Zuiden van ons land naar
het Wegencongres gekomen, verklaarden
niet te hebben begrepen, waarom de ka-
tholieken en hun politieke vrienden aan do
. óppositle niet het volle pond hadden gege-
ven door met het voorstel-Wendelaar mee

gaan. Zij zouden zoodoende eIken schijn
meden hebben, alsof het beleid van mi-
ser Goseling t.o.v. de Koninklijke mare-
russee een algemeen politieken inslag
"toonde en alsof iij liet zoékèn naar -de
nsche waarheid niet ten volle hadden
Hen steunen. Wanpeer het optreden van
~1 minister van Justitie - gelijk zij on-
)rwaardelijk aannamen - gemotiveerd is
'veest, waarom dan niet elk gevraagd
ddel aangegrepen, om de politieke opinie
.ust te stellen? Niemand heeft mr. WeD-
iaaT er persoonlijk van verdacht, dat hij
jri mobilisatievriend Goseling een strik
.eert willen spannen; integendeel, hij
venschte hem de volle gelegenheid te geven
ich te rechtvaardigen. In het gewone leven
.aat de aangevallene, die zich sterk voelt,
toch ook gaarne de keuze der wapenen over
aan den uitdager. Onze gasten uit het Zui· ,
den hadden bovendien niet begrepen, waar-
om de heer Schouten, blijkbaar namens de
rechtsene meerderheid, ZIch had verzet ,;,j-

gen een stemming over de motie-Albarda,
voordat het voorstel-Wendelaar verworpen
was. Zou bij het volgen van de normale
orde van zaken de kans niet groot zijn JF)-
weest, dat na aanneming der motie de en-
quête met hulp van linksch zou zijn afge-
wezen?
Een mijner vrijzinnige vrienden bleek

U-Leerwaardeering te voelen voor de houding
cel' katholieke fractie. Hij prees haar zelf-
beheersching en zwijgzaamheid, waarbij hij
het vermoeden uitsprak, dat de wijzigingen
in de motie-Albarda aan de onmiskenbare
.,stille kracht" der katholieken te danken
zijn geweest. Hij noemde de rede van mr.
,van Maarseveen een meesterstukje van par-
lementaire tactiek! Maar overigens was hij
het toch met onze gasten eens, dat de
rechtsche groepen verstandig zouden heb-
ben gehandeld door over haar formeele be-
zwaren heen te stappen.

Onze tafelgenooten waren zoo langza-
merhand onder den indruk gekomen
van de alle verschillen wegdoezelende

verdraagzaamheid, die ons, Nederlanders,
zoo gemakkelijk ligt. Maar 'n jeugdig kemp-
haantje in ons midden, dat de debatten in
de Kamer had meegemaakt, hield tegenover
de anderen staande, dat dit enquête-voor-
stelonder de gegeven omstandigheid net
karakter droeg van een motie van atkeu-
ling. Wij hadden hier te doen met een en-
quête over het Regeeringsbeleid en niet met
eene over maatschappelijke toestanden.
Jhr. de Geer had in de Kamer het woord I

van een ervaren staatsman aangehaald, .dl~ I
hem eens gezegd had, dat een gepaste dosis
parlementair wantrouwen tot de natuurrijke
attributen van de Volksvertegenwoordiging
behoort en dat zij zonder deze haar centro-
leerende taak niet naar behooren kan ver-
vullen, Dit geldt in het algemeen. Maar, Dij
een "politieke. enquête" speelt een heel ar--I
der soort wantrouwen mede. Men zegt daar
-niet w.t den minister: leg verantwoording I

af van uw daden, maar men zegt: wij vra-
gen U geen verantwoording; als wij bij U
om "meer licht" komen, krijgen wij het toch
niet, of vertrouwen wij uw mededeelingen
niet; wij richten ons tot derden.
Deze scherpe kenschetsing van Jhr. de

Geer over de z e enquête-aanvraag had be-
vestiging gevonden in de rede van den heer
Wendelaar zelf, die had toegegeven, dat er
eigenlijk geen nieuwe feiten te onderzoe-
'ken waren, maar dat het alleen ging over
de appreciatie ervan. Het enquête-voorstel,
dat bij voorbaat den minister als bron van
nadere inlichtingen désavoueerde, had het
normale overleg tusschen Regeering en
Kamer geblokkeerd en ~llrom was het vol-
komen logisch, dat eerst deze barricade
werd opgeruimd, zoodat de weg vrij werd,
waarlangs de minister de Kamer met ,;er.
nota van inlichtingen, conform de motie-
Albarda, naderen kon.

Hier was het moment, dat ik mij in èe
discussie mengde. De behandeling van
de zaak der marechaussees voor het

Ambtenarengerecht, zoo merkte ik op, had
m.i. wel bewezen, dat ik gelijk had, toen tk
in begin Mei het vermoeden uitsprak, dat
bij de buiten-parlementaire agitatie tegen
de allerhoogste [ustrtieele en politioneele
autoriteiten van ons land geen ander doel
voorzat, dan om door middel van een
krachtproef de positie van het Koninklijk
VI/apenals zelfstandig en onafhankelijk van
"burger" chefs erkend te zien. Deze waan-
voorstelling was door de opschorting var.
de opsporingsbevoegdheid teniet gedaan, en
daartegen keerde zich de ondergrondsene
oppositie. De N,S,B. koestert harerzijds de,
natuurlijk ijdele, hoop, het geduchte appa-
raat van het Kor.ps der marechaussees aan 1
de hand van de wettige overheid te ont-
wringen. Vandaar haar blinde, niets-ont-
ziende haat tegen minister Goseling en
den Procureur-Generaal van het Bossche
Hof. Deze taktiek is, gelijk schier alles in
deze beweging, fantastisch en paskwillig.
Maar ook zonder dat blijft het een hoogst I
ernstige zaak, dat het Korps der mare-
chaussee de hoogste po1itioneele autoritei-
ten blijkbaar min of meer als buitenstaan-
ders beschouwt.
Ik kon dan ook niet toegeven, dat. de diep-

ste grond van het gerucht rondom Oss te
zoeken zou zijn in eemge beduchtheid, als
zou met twee maten gemeten ;!!lijn;neen, .iI<:
bleef bij mijn oorspronkelijke meening, :lat
eindelijk een lang verborgen gebleven con-
troverse tusschen de Justitie en het Mili-
taire Politiekorps aan het daglicht was g",-I
treden.
In een goed geordenden staat mag een i

dergelijke tegenstelling geen dag- Ianger I
blijven bestaan. Een reorganisatie der Rijks- I

politie, inclusief de Marechaussee, behoort
naar mijn meening tot de meest dringende
noodzakelijkheden. Niet enquêteeren maar
doe n, dat is staatsmanspIicht!
Deze gedachte begint thans ook tot vele

anderen door te dringen. Ik 'hoop dan ook,
dat de nadere gedachtenwisseling tusschen
de Kamer en den minister over dit punt
het volle Iicht zaf ontsteken
Onze tafelpraeses vond het zoo langza-

merhand welletjes worden en concludeerde, J
dat het in elk geval goed gezien is geweest
vari-de Tweede Kamer, dat de behandeling
der beroepszaak voor het Ambtenarenge-
recht voorafgegaan is aan de voortzetting
der gedachtenwisseling van minister Gose-
ling met de Volksvertegenwoordiging, en
hij sloot de discussies met een woord van
Goethe: "Wer's Recht hat und Geduld, fur
den kommt auch die Zeit."
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Nut uit Oss? having der orde - men denke slechts
aan de verkeerspolitie - een veel groo-
teren omvang.
Allerlei problemen zijn nu geleidelijk

in verband met deze uitbreiding op den

N
Og slechts enkele weken of' zelfs voorgrond gekomen. Daar is de verhouding

tusschen rijks- en gemeentepolitie, .die
dagen geleden zou men van gronde-

I deloos optimisme beticht geworden vooral ten aanzien van de, niet tot de
zijn, indien men uit de Ossche affaire be- grenzen eener gemeente beperkte erïmt-
langrijk nut verwachtte voor onze poli- neele politietaak' allerlei complicaties
tieke maatschappij. Heden blijkt die ver- biedt. Daar is anderzijds de kwestie van
wachting bijna algemeen te worden de departementale indeeling der politie,
gekoesterd. waarbij sommigen voor Binnenlandsche
Uit het persoverzicht aangaande het ge- Zaken, anderen voor Justitie pleiten. Daar

ding voor het Ambtenarengerecht, dat wij a verder de positie der Kon. Marechaus-
gisteravond bijeenlazen, treedt de wijdver- see, het in vele opzichten - daaraan
breide overtuiging aan den dag, dat de doen de incidenten van deze affaire niets
openbaringen van dit proces aanleiding af bewonderenswaardige korps, welks
moeten zullen worden tot een grondige en hart tusschen het militaire en het jus-
algemeene regeling van het politderegime titieele balanceert. Daar zijn nog tal van
in ons land. andere vraagstukken.
Zeer merkwaardig mag het bijv. heeten, Wanneer de Ossche affaire inderdaad

dat ook "De Telegraaf", die reeds op een de aanleiding wordt tot een goed stuk
aftreden van den minister van Justitie had coördineerende wetgeving op dit gebied,
gezinspeeld, haar balans van het Ossche dan is de balans niet onvoordeelig. Indien
geding besloot met den volgenden wenseh: ten minste de psychologische effecten, die
"Wat Wij thans van den heer Goseling mo- door die zaak gewekt Zijn, tot rust komen.

gen verwachten. is, dat hij zich rehabiliteert, Aan die geprikkelde effecten heeft niet.
In de eerste plaats door in Oss gezonde toe- zooals het "Handelsblad" met een strene
standen te scheppen, en verder ook door het vermaan aan mr. Verschuur schijnt te mee~
geheele politievraagstuk in Nederland aan te
pakken, En de bomaanslag te Rotterdam èn nen, op de eerste plaats het katholieke
de zaak-Oss hebben aangetoond, dat aan onze volksdeel schuld. '
politieverhoudingen veelontbreekt. Slaagt de
minister hierin, dan doet hij beter werk, dan
door het oor te leenen aan onderlinge beamb-
ten-ruzies en daarin partij te kiezen,"

Regeling der politietaak

Anderen ageerden; het heeft slechts ge- I
reageerd. Doch gaarne onderschrijven ook
wij, het slot van de beschouwing in het
Hbld., dat verklaart:Het verschil tusschen den onbescheiden

toon en den zakelijken inhoud van deze
vermaning wordt door het "Huisgezin" zeer
juist geanalyseerd, waar het Bossche blad
schrijft:

"Natuurlijk voelt het Amsterdamsche boule-
vardblad, dat zich in de geheele Ossche aange-
legenheid zoo weinig voornaam heeft gedragen,
dat de minister ondanks al zijn marktge-
schreeuw rustig zal blijven zitten, in onge-
schokte positie, dat hij met krachtige hanà
orde op politioneel terrein zal scheppen, en dus
heeft het maar één zorg: wat straks zal ge-
beuren aan het publiek als vrucht van zijn
optreden voor te stellen,"

A an een grondige en systematische
regeling van het geheele regime van 1-------------=====--
politie heeft het eigenlijk steeds ont-

broken. De politiewet, waaraan reeds in
1852 een .staatscommfssle haar krachten

I beproefde, kwam nooit tot stand. In de
ordening der rijkspolitie, bjj Kon. Besluit

r ä"..l851 geregelël, ontstond reed'S
een anomal1 , 'doord£!:t de Staten Generaal

Ide gelden voor de bezoldiging der vij:f "di-
recteuren van politie", die in evenzoovele
districten aan het hoofd der rijkspolitie
zouden staan, weigerde, zoodat der regee-
ring niets anders overbleef dan de procu-
reurs-generaal der vijf gerechtshoven met
de waarneming dezer functie te belasten,
die zij nog heden als "fungeerend direc-
teur van politie" uitoefenen.
Sindsdien is de taak der politie, zoowel

die van het rijk als die van de gemeenten,

I
enorm gegroeid. Naast de bestrijding
der misdadigheid kreeg vooral de hand ..

"Tenslotte is een beroep op de vaderland-
~che nuch~:heid en op de gave om iedere zaak
In ha,~r JUIste verhoudingen te bezien. stellig
o!, Zijn I?~aats.Want politiek en economisch
zun de tIjden voor ons volk waarlijk ernstig
genoe,g, dan dat het zich in een - zeker, be-
Iangr ijka - zaak de weelde zou kunnen ver.
oorloven om zich te laten drijven op gevoels-
argumenten, welke tegenstellingen oproepen.
die niemand wensent. Eendracht maakt macht.
is een parool, dat niet alleen in jubeldagel~
waarheid en beteekenis heeft."

Moge dat beroep vooral dáár worden
verstaan, waar het 't meest noodig is.



Nasleep van Oss.
De behandeling van het beroep der

Ossene maréchaussée op het ambtenaren-
gerecht is atgeloopen, Half Juli zal de uit-
spraak van het gerecht worden gepubli-
ceerd.
Men kan niet oordeelen over alles wat

er behandeld is; een gedeelte is bij geslo-
!tiendeuren aan de orde geweest. Boven-
dien zou men over meer moeten beschik-
kE)n dan het, overigens zeer uitvoerige,
~rslag in de bladen. Maar ook dan nog
~al hert voor een leek moeilijk zijn zich
met zekerheid een oordeel te vormen over
een zaak, welke zich beweegt op een zoo
&peciaal terrein; een terrein bovendien,
:waarop verschillende polittegroepen met
elkander in contact komen - of niet in
contact komen! - terwijl zoowel versehet-
~ene mededeeüngen als (uirt den aard der
eaak) de beteogen van de beide vertegen-
woordigers der partijen dikwerf diarne-
tra~l met elkaar in strijd waren.
Er is één punt dat van bijzonder belang

IS, en dat is: dat de Bossche substituut-
officier van JllSJütie teruggekomen is op
'\Terscheidene van Zijn verklaringen. Die
oorspronkelijke verklaringen maakten na-
tuurlijk deel uit van het dossier van den
:minister van Jusrtitie, en zij hebben bljge-
dragen tot het besluit dat de minister ten
aanzien van de maréchaussées heeft geno-
men. Zooals de vertegenwoordiger van den
minister, Mr. Meyes, terecht verklaarde:
ae beslissing van den mtnïster van Justitie
moet men zien in het licht van het mate-
riaal, dat omstreeks 1 April den minister
Iter besehikktng' stond. Mr. Meyes moest
el!kennen, dat na de nieuwe verklaringen
tirän den substituut-officier van Justitie dit
materiaal niet meer ongerept is, al blijven
echter de grieven van den minister op de
hoofdpunten van kracht. Maar hoe kon de
mfmster er rekening mee houden, dat de
substituut-officier van Justitie op ver-
schillende van zijn verklaringen zou terug-
komen?, vroeg Mr. Meyes terecht. Iedere
minister, onverschillig hoe hij heet en wat
lhij is, moet afgaan op de gegevens welke
!bij ontvangt van de in aanmerking komen-
(Ie instanties. En wanneer hij verklarin-
gen -krijgt van een suibstituut-officier van
Justiti·e, moet hij natuurlijk aannemen dat
&e juist zijn. Vooral als het gaat om een
zaaik welke de publieke aandacht trekt en
waarutt, zooals elk van de instanties welk·e
gegevens verstrekken kan weten, gevolgen
kunnen voortkomen. Is het een voorbarige
eonclusie als men zegt, dat de substituut-
orncter van Justitde in deze zaak een deel
:van zijn prestige heeft verspeeld?

Men zal moeten afwachten in hoeverre
deze gewijzigde houding van een van de
ambtenaren, op wiens gegevens de beslis-
iSing van den minister heeft gesteund, de
uitspraak van het ambtenarengerecht zal
beïnvloeden. Er is in ieder geval geen
sprake van, dat alleen daardoor àl de
grieven tegen. het optreden der Ossene
marëchaussées zouden zijn uit den weg
geruimd. De grieven van den minister
blijven op de hoofdpunten van kracht,
concludeerde Mr. Meyes.
Wat overigens bij deze zaak wel zeer

duidelij.k is gebleken, is het gebrek aan
sluitende samenwerking tusschen de ver-
schillende politie-instanties. De marè-
chaussée is een prachtig korps; het is min
of meer een militair korps en .... het voelt
zäch ook zoo. Maar dat neemt niet weg
dat de maréehaussée, al hoort zij ook
.orider den minister van Defensie, staat
,onder de bevelen van den directeur-gene-
raal van politie, in casu den procureur-
generaal van het Bossche Hof. En het is
wel zeer duidelijk gebleken, dat deze amb-
tenaar overvloed van aanleiding heeft
gehad om over gebrek aan loyale subordi-
natie bij de Ossche maréchaussées te
klagen. De burgemeester van Oss heeft
zelfs ronduit gesproken van "gezagonder-
mijnend" optreden dezer maréchaussées.
En dat is een ernstig ding.
Het brengt opnieuw de oude kwestie ter

sprake, of de toestand bestendigd ~oet
blijven waarbij de politie over ten minste
drie instanties is verdeeld: rijkspolitie, ge-
meentepolitie en marécnaussées. Het is 'n
!kwestie.,welke gevoeligheden zal wekken,
maar het lijkt toch 2JÓÓ wel duideiij>kdat
het geen gezonde toestand is. Dàt heeft
de behandeling voor het ambtenarenge-
recht opnieuw weer aangetoond.



PERSKRONIEK.
De affaire-Oss.

De "Avondpost" (Iib.) schrijft:
In 's-Hertogenbosch is Zaterdag besloten

het- volgende telegram te zenden aan mi-
nister Goseling:

"De Kring's Hertogenbosch van de
R.K. Staatspartij (waaronder ook de stad
Oss ressorteert), op heden 25 Juni 1938
te 's Hertogenbosch in voltallige vergade-
rIng bijeen;
met verontwaardiging kennis genomen

hebbende van pogingen om door een niets
ontziende lastercampagne onder het Ne-
derlandsche volk een sfeer van wantrou-
wen te scheppen rondom het ministeri-
eèle beleid van Uwe Excellentie:
uit jarenlange ervaring kennende de

onkreukbaarheid van uw scherp afge-
stemd gevoel voor recht en billijkheid en
voor de toepassing daarvan zonder aan-
zien des persoons;
voelt zich gedrongen bij deze te getuigen
van zijn onverzwakt groot vertrouwen in
uw persoon en uw beleid, en wenscht u
toe, dat, onder Gods zegen, de rijkdom
van uw scherpen geest en de beslistheid
van uw daad nog veel tot stand mogen
brengen tot waarachtig heil van het ge-
heele Nederlandsche volk".
Wij zouden willen vragen, op wie het

vonnis in dit telegram eigenlijk betrekking
heeft.
Is het gericht tegen de N.S.B.?
Waarom wordt dat er dan niet uitdruk-

kelijk bij gezegd?
Wij vermoeden echter, gezien den geest

in roomsche kringen, dat men met dat von-
nis de geheele oppositie tegen het beleid
heeft willen treffen en tot "een laster-cam-
pagne" heeft willen stempelen. Is dit het
geval (zoo niet, dan had men het er uit-
drukkelijk bij moeten zeggen) dan willen
wij ons duidelijk uitspreken, en dan zeggen
wij:
dan is dit oordeel zèlf niets anders dan

laster.
Want het is laster, om den zakelijken, en

door het verloop der affaire volkomen ge-

getoond wordt da in ons land, ook ten
aanzien van de nrechaussees, ten volle
recht te verkrijge is." . .
Mogen wij vragenin het Iicht va? .dlt CI-

taat, waarom de kawlieken, als WIJ In een
rechtsstaat leven, et zoeken naar r-echt
dan zoo zeer hebbe. tegengewerkt? Werd
nog niet in het VOObopigVerslag over het
voorstel-Wendelaar rerklaard, dat volgens
een groep leden (detoomsche fractie) "aan
nadere opheldering een behoefte bestaa~";
dat de inlichtingen les ministers gsenszms
"onvolledig" of »njuist" waren ge-
weest (!!) en dat "terhalve een nader on-
derzoek overbodig aoet worden geacht"?
Zij waren de eenigegroep, die zoo oordeel-
de, en als ook de k%_olieken tenslotte voor
een motie-Albarda lebben gestemd, dan
was het, omdat zi.:iletterlijk niet anders
konden.
Nog in De Maasbide van Zondagochtend

kwam een fel artHel voor tegen kolonel
Van Selm, omdat ~ (nota bene onder
eede staande!) tege~ den minister had ge-
tuigd, terwijl hij, 0D grond der hierarchl-
sche verhoudingen, volgens dat blad naast
den minister had mOetenstaan. "Wij leven
in een rechtsstaat", nietwaar?
Juist omdat wij in een rechtsstaat leven,

juist daarom is er i~en buiten de pers ge-
streefd naar opheldering in de zaak-OsS.
Wij komen er met ane kracht tegen op, dat
dit tot "een lastercampagne" wordt ge-
stempeld, en dat het beschouwd wordt als
een actie tegen het katholieke volksdeel.
Hoe men zulke dingen nog durft te zeggen
na de verhooren vOor het Ambtenarenge-
recht, is ons een ondoorgrondcÁijk raadsel.
. Het zijn de roomseh-katholieken zèlf: die
in deze aangelegenheid een uitzondertngs-
positie hebben ingenomen. De anderen
streefden naar recht in den staat, en daar-
om wilden zij klaarheid.

rechtvaardigd gebleken wensch naar meer
opheldering tot "een lastercampagne" te
stempelen. De Kring's Hertogenboscn had
onderscheid moeten maken, en als hij dit
niet deed, verviel hij zelf in laster.
In de socialistische pers is dezer dagen

het volgende geschreven:
Van meet af aan is het duidelijk ge-

weest, dat het ging om een zaak, die de
katholieken als een prestige-kwestie be-
schouwden. Er was een katholiek minis-
ter in het geding, er waren namen ge-
noemd van priesters, tegen wie ernstige
verdenking bestond van onzedelijkheid -
en van het eerste oogenblik af aan zien
wij de katholieken, hun pers, en hun po-
litici, in het getouw om het belang dezer
aangelegenheid te verkleinen en de heele
historie in een doofpot te duwen".
Dit is volkomen juist. En helaas vinden

wij die prestige-kwestie ook terug in de re-
de, die oud-minister mr. Verschuur Zater-
dag te Almelo hield, en waarin hij zeide:

"In 1918 heeft men het katholieke
volksdeel, aldus mr. Verschuur, goed ge-
noeg geacht, om Nederland van de revo-
lutie te helpen redden. Mitsdien hebben
sindsdien velen onzer de illusie ge-
koesterd, dat wij als gelijkwaardig volks-
deel beschouwd zouden worden. In deze
dagen is helaas anders gebleken uit den
stroom van vijandigheden, die ter zake
van de Ossche affaire op ons losgelaten
is. Laat dat ons een dure les zijn. Wij
moeten een onverbrekelijke eenheid vor-
men."
Ook hier de verkeerde beschouwingswij-

ze; ook hier de voorstelling alsof men "het
katholieke volksdeel" heeft willen treffen;
ook hier de fout, dat men het protest niet
beperkt tot de groep, die er aanleiding toe
heeft gegeven, maar dat men onrechtvaar-
dig generaltseert.
Mr. Verschuur zei:
"Het gansche land kan er van verze-

. kerd zijn, dat in deze aangelegenheid
recht en niets dan recht zal geschieden,
want wij leven in een rechtsstaat en wat
dit beteekent, ziet men thans in Den
Haag, waar voor het ambtenarengerecht
niets verborgen blijft en aan iedereen

Pijnlijk.
Het is verheugend, dat· bij de behande-

ling van de zaak-Oss voor het Ambtena-
ren-gerecht de klagende wachtmeesters ge-
legenheid kregen zich van vrijwel alle
smetten te zuiveren, doch daarmede houdt
de waardeering van de Telegraaf voor wat
zich in Den Haag afspeelde, dan ook op.

De minister van Justitie heeft deze zaak
niet met groote staatsmanskunst aange-
pakt. Toen het hem duidelijk werd, dat er
in het Zuiden van ons land een felle te-
gensteling bestond tusschen een choler i-
schen procureur-generaal en een krijgs-
haftige Ielding van de marechaussee, had
hij die verhouding moeten verbeteren, Een
staatsman overbrugt tegenstellingen, maar
accentueert die niet. Instede daarvan heeft
hij het oor geleend aan den procureur-
generaal. De feiten zijn door den procu-
reur-generaal eenzijdig voorgesteld, omdat
zij in zijn brein door man's feIlen haat te-
gen de marechaussee waren gekleurd.
Daarom waren de feiten voor het grootste
deelonjuist en toch oordeelde de minister
op grond van die feiten.
Nederland zit thans met een schandaal.

De minister heeft zijn stoel één dag aan
den procureur-generaal afgestaan en men
ziet de gevolgen daarvan. Niettemin,
slechts de heer Goseling en hij alleen is
aansprakelijk en hij draagt de verant-
woordelijkheid, waarom wij hem nit t benij-
den. '
\Vij hebben in November reeds geschre-

ven, dat er uit Oss nog eens een schan-
daal zou voortvloeien, als men niet ingreep.
Men heeft er steeds het slappe gezag ge-
steund en het sterke in den rug aange-
vallen. Nu ziet men de gevolgen, want
wie een slechte zaak tegen alle waar-
~chu~ing in verdedigd, verliest het altijd.
Wat wij thans van den heer Goseling

mogen verwachten, is, dat hij zich reha-
biliteert. In de eerste plaats door in Oss
gezonde toestanden te scheppen, en verder
ook door het geheele politie-vraagstuk in
Nederland aan te pakken. En de bomaan-
slag te Rotterdam èn de zaak-Oss hebben
aangetoond, dat aan deze politieverhou-
dingen veelontbreekt. Slaagt de minister
hierin dan doet hij beter werk, dan door
het ~or te leenen aan onderlinge beamb-
ten-ruzies en daarin partij te kiezen.

Het blad acht de huidige situatie betreu-
renswaardig.

Pijnlijk was het al, dat de aan strenge
di~~ipline gewende onderofficieren zich tot
den rechter moesten wenden om recht te
vragen. Wat bij de behandeling van hun
zaken zelf is gebleken, is wel heel erg. De
hoogste officieren der Kon. Marechaussee
beschuldigen een minister van de Kroon.
Of de Bossche procureur-generaal óf . de
kolonel-inspecteur van het W~p.e~ en dieris
commandant in de tweede dIVISIe hebben
een meineed afgelegd. Een minister heeft
de Kamer verkeerd ingelicht, maar kan
zich dekken door ee;: substituut-officier
van Justitie, die op ZIJn beurt voortdurend
tegengestelde verklaringen aflegt. De
hoogste officieren van de marechaussee
verwijten den procureur-gener~al hen. .te
hebben misleid. Of een substltuut-of~lcler
öf twee wachtmeesters hebben een memeed
Of legd Twee substituut-officiers vana ge . .'."
Justitie en een rechter-commISSarIS ven'\:IJ-
t den procureur-generaal een zaak mett:nhebben vervolgd, die vervolgbaar was.
Een procureur-generaal trekt .de :-vaarde
. twijfel van door Hare Maîesteit per-
~~onlijk verleende ~ecoraties. Een burge-
meester schrijft brIeven met een hoogst
zonderlinge voorstelling van zaken. ~~ als-
of dit alles nog niet genoeg ware, blijkt er
tusschen den procureur-generaal en de
hooge officieren der marecha~ssee een ru-
zie te bestaan, die men wel .1I~ een dorps-
herberg, maar niet onder le.~dmg gevende
staatsambtenaren voor mogelijk had gehou-

de~it 'is de aroesem van d~ zaak-Oss. De
minister Goseling draagt hier een zware
verantwoordelijkheid. Want op grond van
zijn beschuldigingen tegen de marechaus-

. het geheele land op stelten gezetsee IS ., t en
en deze beschuldigingen .ZIJn vers ~v
als het zand voor den wind. Na een mmu-
tieus onderzoek, en waarlijk n~et door
vrienden van de Ossche brigade, IS er na-
genoeg niets bezwarends gevonden en..SO~l-
mige wachtmeesters gaan geheel VrIJ Ult.
Dit komt, omdat de beschuldigingen van
minister Goseling niet op goed onderzochte
feiten waren gebaseerd.



De Ossche kwestie voor het Ambtena-
ren-gerecht. - De Karimata vordert lang-
zaam. - Evangeline Booth bezoekt ons
land. - Australische ministers in ons land.
Vliegveld bij Leeuwarden. _ Autostrada
Amsterdam~ Den Haag geopend.

(Van onzen overzicht-schrijver).
Terwijl in de Tweed~ Kamer het enquête-

voorstel Wendelaar verworpen is en men be-
sloten heeft met 84 tegen 3 stemmen den mi-
nister van justitie nieuwe schriftelijke inlich-
tingen als voorbereiding voor een nadere dis-
cussie te verzoeken, wordt voor het Ambte-
narengerecht te Den Haag de zaak Oss be-
sproken. Alle personen, die bij de kwestie Oss
betrokken waren, hadden zich in een kleine
zaal van het huis van bewaring verzameld.
Tijdens de behandeling hebben de officieren
der marechaussee de verklaringen die de mi-
nister In de Kamer a;gelegd had, ter gt:1el1t:n-
heid van d'"einterpellaue-Drop, volkomen ge-
desavoueerd, terwijlook door mr. B. van der
Burg, den subsituut-officier van justitie te
's-Hertoqenbosch, verklaringen afgelegd wer-
den, die in .stnjd waren met hetgeen de mi-
nister in de Kamer meegedeeld had. .

De procureur-generaal van 's-Hertoqen-
bosch, die vervolgens als getuige optrad,
bracht tal van bezwaren in tegen de mare-
chaussee en tegen de door haar verrichte
werkzaamheden. Hij wees er op dat ze veel
te hoog in aanzien stonden, dat ze lang niet
zulk voortreffelijk werk verricht hadden, als
steeds gezegd wordt. en dat ze eigenlijk ook
die koninklijke onderscheiding niet te volle
verdiend hadden.

Vervolgens werd door mr. James een plei-
dooi voor de marechaussee gehouden, welke
echter met gesloten deuren plaats vond, daar
het onderdeel van de Ossche zaak, dat op de
geestelijkheid betrekking had, niet voor open-
bare gehandeling geschikt was. Aan het ein-
de van zijn slotpleidooi sprak mr. James: "In
de eerste plaats is mijn vaste meening, dat de
minister zijn bevoegdheid te buiten is gegaan.
En voorts heeft men willens en wetens tegen
de brigade Oss, zonder een behoorlijk onder-
zoek naar de feiten, maatregelen genomen .

Ook de slotzitting voor het Ambtenaren-
gerecht werd buitengewoon belangrijk. De
minister van justitie heeft namelijk bij monde
van zijn vertegenwoordiger; mr. P. Meyes,
het forsche en eenzijdige standpunt, dat hij
tot dusver ten 'Opzichte van Oss had ingeno-
men, verlaten en verklaard, dat tijdens de be-
handeling voor het Ambtenarengerecht vee! I

feiten in een geheel ander licht zijn komen te
staan. Het hoogtepunt werd echter bereikt,
toen mr. James, alsmede de kolonel-inspecteur
van het wapen der Koninklijke marechaussee
den minister openlijk beschuldigde met een
voorwendsel het mogelijke verzet van den in-
specteur tegen overplaatsing der Ossche bri-
gade te hebben gebroken. Zij zijn n.l. van
meening dat de minister het had willen doen
voorkomen alsof de minister van defensie,
van Dijk, deze machtiging gegeven had. Zij
meenen, dat dit in strijd met de waarheid is .

.........
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BinD aolandsch Ovarzicht.,'~ 'I De Ossche kwestie voor het
_ I A.iii6ienarengereclit.

Terwijl in de Tweede Kamer het en-
~ • quête-voorstel- Wendelaar verworpen is

en men besloten heeft met 84 tegen 3
• stemmen den Minister van Justitie nieu-
we schriftelijke inlichtingen als voorbe-
rei ding voor een nadere discussie te
verzoeken, wordt voor het Ambtenaren-
gerecht te Den Haag de zaak Oss be-
sproken. Alle personen, die bij de kwes-
tie Oss betrokken waren, hadden zich
in een kleine zaal van het Huis van
Bewaring verzameld. Tijdens de behan-
deling hebben de of ficieren der Mare-
chaussee de verklaringen, die de Mi-
nister in de Kamer afgelegd had, ter
gelegenheid van de interpellatie-Drop,
volkomen gedesavoueerd, terwijlook
door mr. B. vap der Burg, den subst.>
officier van Justitie te 's-Hertoqen-
bosch, verklaringen afgelegd werden,
die in strij d waren met hetgeen de Mi-
nister in de Kamer meegedeeld had.

De procureur-qeneraal van 's-Herto-
genbosch, die vervolgens als getuige op-
trad, bracht tal van bezwaren in tegen
de Marechaussee en tegen de door haar
verrichte werkzaamheden. Hij wees er
op, dat ze veel te hoog in aanzien ston-
den, dat ze lang niet zulk voortreffelijk
werk verricht badden. als steeds gezegd
wordt, en dat ze eigenlijk ook die Ko-
ninklijke onderscheiding niet ten volle
verdiend hebben. Vervolgens werd door I
mr. James een pleidooi voor de Mare-
chaussee gehouden, welke echter met i
gesloten deuren plaats vond; daar het I
onderdeel van de Ossche zaak, dat op i
de geestelijkheid betrekking had, niet l
voor openbare behandeling geschikt I
was. Aan het einde van zijn slotpleidooi I
sprak mr, James: "In de eerste plaats is 'I

mijn vaste meening, dat de minister zijn
bevoegdheid is te buiten gegaan. En I

voorts heeft men willens en wetens te-
gen de brig. Oss, zonder 'n behoorlijk
onderzoek naar de feiten, maatregelen
genomen."

Ook de slotzitting voor het Ambte-
narengerecht werd buitengewoon be-
langrijk. De minister van Justitie heeft
namelijk, bij monde van zijn vcrtegen-
woordiger, mr. P. Meyes, het forsche
en eenzijdige standpunt, dat hij tot' dus-
ver ten opzichte van Oss had inqeno-
men, verlaten en verklaard, dat tijdens
de behandeling voor het Ambtenaren-
gerecht veel feiten in een geheel ander

i licht zijn komen te staan. Het hooqte-
lpunt werd echter bereikt, toen mr. James
alsmede de kolonel-inspecteur van het
wapen der Kon. Marechaussee den mi-
nister openlijk beschuldigde, met een
voorwendsel het mogelijke verzet van
'den Inspecteur tegen overplaatsing der
Ossche brigade te hebben gebroken. Zij
zijn n.l. van meening, dat de minister
het had willen doen voorkomen, alsof
de minister van Defensie, van Dijk,
deze machtiging gegeven had. Zij mee-
nen, dat dit in strijd met de waarheid is.



Ministerraad ontsticht over beëedigde.verkl artngen
inspecteur K. M..ter zake van hun over-'
plaatsing. In tegènstelling met de pösi-
tie in' de andere reeks procedures was in
deze zaken de Minister van Justitie noch
door zijn vertegenwoordiger, noch op
eenigerlei wijze door van zijnentwege
voorgebrachte getuigen betrokken. Door
verslagen, zooals die in een deel der pers
zijn verschenen ovèr hetgeen op voor-
melde .zitting zou zijn verklaard, is de
indruk gewekt, dat de minister van
Justitie in de vergadering van de Tweede
Kamer dér Staten-Generaal van 7 April
1935 ten onrechte, en zelfs'in strijd met
de waarheid, zou hebben .medegedeeld,
dat reeds van 1 April af tussehen hem

. . . .

'T· SCHANDAAL VAN OSS•

Het meest ,welsprekend is dat-
,gene••• wat NI'ET gevraagd

wordt!

De Regeeringsper~dienst mèldt: '" . .. '.

Ter zitting van het Ainbtenárengerecht
te 's-Gravenhage, gehouden in den na-
middag van Zaterdag 25 Juni 1938,zijn
de procedures behandeld, welke door de
leden van het voormalige personeel der
Brigade. Koninklijke Marechaussee te'
Oss zijn aanhangig ,gemaakt tegen den

eli zijn ambtgenoot van Defensie over-
'eenstemming' zou hebben bestaan inzake
de overplaatsing van bet personeel van
de brigade K. M. te Oss.

De Raad van Ministers acht het niet verant-
woord, dat de mogelijkheid van een indruk als
vorenbedoeld blijft bestaan. Gehoord onder
meer de volkomen overeenstemmende mede-
deelingen ter zake van den minister van De-
fensie en van Justitie, stelt de raad vast, dat
het buiten .élken twijfel staat, dat reeds op
1 April 1938 de minister van Defensie zijn
volle medewerking in zake overplaatsing -
voor zoover die medewerking krachtens de
bestaande voorschriften vereischt was - had
toegezegd. Deze toezegging is aanstonds ge-'
geven en is ten volle gehandhaafd.
Dat de uitvoeringsmaatregelen voor de ver-

wisseling van h~ personeel der brigade (waar-
toe ook 'behoorde de door den minister van
Defensie te verleenen machtiging tot het over-. ,
brengen van de inboedels voor rijksrekening
op voorstellen van den inspecteur van het
Wapen, tot wieris bevoegdheid het bevelen der I

'verplaatsingen behoort) eerst enkele dagen
later, op 6' April, zijn getroffen, hield In geen
enkelopzicht verband met ëenig nader beraad
.tusschen beide ministers omtrent de noodza-
kelijkheid der verplaatsingen ..Slechts over het
tijdstip van de verplaatsingen vàn de mare-

r

Chaussees. <niet,-.onderoffiCl.·eren).is nog nader
overleg gepleegd. Het oversenstemmend 001'-

I deel van beide' ministers stond OP 1 April vast
en i~ onveranderd gehandhaafd gebleven.

GOSELING-VAN DIJK

Volkomen in' overeem;temmîng met de vast-
staande. feiten kon en moest .de minister van
Justitie in de vergadering van t1.eTweede Ka-
mer der staten-Generaal op 7 April i938 - in
tegenwoordigheid van den minister van Defen-
sie - verklaren, dat het tusschen zijn ambt-
genoot van-:-'Dèfensie en hem .geen oogenblik
ontbroken heeft aan samenwerldng; dat minis-
ter GoseÜóg den' minister van Defensie van
niets onkundig heeft gelaten en ~venmin on-
tijdig heeft irigelicht. ,.' .



De S.D.A.P. en Goseling
Bondgenooten van het Politiek Katholicisme

Domela N1euwenhuls leeft als een Uchtend voorbeeld in de harten van hel
socialistische volk van Nederland. Deze idealist van ne daad was diep bewogen
door het leed van het àrbeidersvolk. Hij droeg de toorts van een' ontwakend volk'
.voor zijn kameraden uit. Domela Nleuwenhuis stierf na een leven van ontzaglijke
offers als een prachtig' voorbeled van waarachtige menschelijkheid.
Pieter Jelles Troelstra stond op tegen het tergende ultbuttfngsstelsel van het kapi-

talisme. Als Friesche dichter was hij het zinnebeeld van den onstuimigen vrijhejds~
drang van dit ontembare volk. Zijn revolutionnaire taal der eerste jaren van zijn
poiltieken strijd ontketende in het Prlesche volk die oerkrachten, welke door de
eeuwen heen onverzwakt in dezen stam der Dietsche gemeenschap bewaard zijn
gebleven. Doc~ Tro~lstr" ging in de Jaren van parlementairen strijd langzaam zijn
onvermurwbaarhèld verliezen. Nog eenmaal zou het revolutionnaire karakter in
1918 bij Troelstra bovenkomen, doch toen hij op het beslissende moment door zijn
makkers verlaten werd, was Troelstra's ~eestkracht gebroken.

De S.D.A.P.verslapte. De strijd vaIr Domela
Nieuwenhuis en van Troelstra voor het volk
outaardde onder Albarda 'In een strijd 'om
ministerzetek. Albarda heeft begrepen, dat om
den mInistersteek te veroverèn, de we, over
het politieke katJlollcisme voert. Belde. de
S.D.A.P.onelei'Albarda ..ft bet politieke katb.·
licisme •• de bemdlen"te. van clat Joden.
,dom, dat .lch tCIaU... ,tt.t.. eh, dooda.tjand
van het bod_\'&Ste volk heeR, pt .... d~
, Bet volk echter, dat In sJ,Ja onbedorvenheid
met. een scbler onfaUhaa.. Instinet Is belaafd,
'Toen dat noch de ChrlstelJjkll,eld der R.Jti:p~,
noêh de' plo,tsellnr oaiktekte ChrIStelijkheid
der S.D.A~P.echt is. De c_hristelljke vlag, die,
het samenspel 'der twee grootste' politieke
partijen met Joden als, Mannhelnler en Van
Zwanenberg moet dèkken, is een uittarting
aan het waarachtifl'e Christelijke volksdeel.
Het schermen met 'tet Christelijk woord -door
z.g. Christelijke panijen echter '!lijhet nalaten
van de daad is de oor~aak van den massa-
,uittocht van het tot in de ziel verwonde volk
'uit de kerken.

mededoogen over het geschonden volk.' De
S.D.A.P. zorgde er voor, dat de minister de
vra~en op zJjh gemak kon beantw(,.rden. Go-
seUng, de miIlIste!' van Justitie, de man die'
geroepen is het ministerië der ~chtvaardig~
held (want dat beteekent justitie) 'te leiden,
"'wde op z~ Cem&k het cebouw zijner ver-
telsels op. Dt 98·kamerleden apeelden samen
telen 4 N;S:B.~afievaardicden 'Om bet duo
8.DA.P. en U.u. te' steunen. De voorzitter
kon de kamerzitting 'Sluiten met een woord
van clank aan den minister. Dit was op 7 AprIL
Oftell" .. se)Y _. ovenvbmaal'l
Op 'la Aprlt ',af aet Nationale Da.,bIád. door

,pul-li\t.lies der zedenmlsd-\jven -van een geeste.
JJjke te Oss',êfen eersten'trap tegen het weefsel
van vertèlsels des heeren Goseling. .,
Goseling koneligde een strafvervolging aa~.

De deken der geestelijkheid van Noord-Bra-
bant kondigde een 'strafvervolging aan. De
d~ken wachtte er zich wel voor zijn bedreiging
uit te voeren! Goseling echter liet de zaak
ambtshalve vervolgen, om zelf niet voor het
gerecht te hoeven te verschijnen.
Goseling dacht, dat hij door deze vervolging

vrees kon inboezemen. Hij vergistte zich.
Op 20 April gaf Het Nationale Dagblad,

tezamen met De Telegraaf, in nagenoeg een-
vormige bestrijding den définitieven trap tegen
Goseling's gebouw der ministerieele phantasie.
Het heele staketsel van Goseling's verhalen
stortte krakend ineen.
De S.D.A.P. zag in de wolken der neerstor;

tende 'stukken haar hoop op ministerzetels
vervliegen. Zij had zich door Drop's interpel-
latie geblameerd.
Nu werd de heer Wendelaar, bondgenoot aller

Joden en Goseling's dierbare jarenlange vriend
naar voren ,gezonden!

(,Wordt vervolgd). '

• • •
Wij'wezen gisteren op de Limburger Koerier

als orgaan der R.K.S.P. Onder de pers van het
politieke katholicisme ~ d(; Limburger Koerier
nog een blad, dat tenminste hier en daar een
lichte neiging toont van eenige onafhankelijk-
heid.
Doch hoe ter wereld durft minister Romme

met het katholieke geloof, als vlag toestanden
te dulden, die met dwangarbeid gelijk te stel-
len zijn? Wij hekelden gisteren de toestanden
in de Peel, waar een door ondervoeding uit-
geputte arbeidersbevolking in haar wanhoop
over zooveel knechting;' het werk, heeft neer-
gelegd.
va.nda~g ceèft .een, onzer Clorerspondenten

een beschrijving der toestanden in de Noord-
Hollandsche werkkampen; •
Schrijnender nog dan de aanblik van deze

ellende is het gedrag der S.D.A.P. iÁ het ent-
ze~ende drama. van Oss, waarbij meisjes en
jongens voor bun leven van hun eerbaarheid
werden beroofd.

• ••
Vanaf het moment, dat het gezwel Oss

werd openg-:sneden, zag de S.DA.P. in, dat de
K.K.S.P. gehavend uit den strijd zou komen.
Want al zal het kiezerscorps onder de bedre._'
ging van hel en verdoemenis in Brabant nog
eenigszins b:j elkaar gehouden worden, zoo
heeft de boodschap der vrijheid van een socia-
listisch volk, die het Lationaal-sociaUsme
brengt, toch in Limburg sinds de laatste ver-
kiezingen diepe bressen geschoten.
De S.D:A.P. heeft, gemeend, dat het oogen.

blik rijp is" om met den linker vleugel der R.K.
S.P. het verbond tegen 'het Nederlandsche volk
te sluiten.
Bet Is' thans 'Ongevèer twee jaren geleden,

dat de R.K.S.P. een fluistercampagne iegen
den heer COlijn ontk~tende. Goseling meende.
dat hij Colijn op zij zou kannen schuiven. Wel.
nu, d~ candidaat Goseliag is in zijn reputatie
en eer zoodanig gedeukt, dat zijn kansen na
Oss op Colijn's oPvolging' zelfs in dit parle.
mentaire k,nechtingssysteem tot nul g~d!!ald
zijn.
De S.D~A.P.schoj)t hem te bulp. Op de puin ..

hopen van moeder· en Jdndergeluk der arbei.
: dersg~zinnen t., Oss ontl~k de. gedachte der
•Z.g. Arbe!derspartij van Mbarda, om, thanS de
R.K,S.P. de ru-,nd "te '119i~., ,>,,' ,': I
I~. b~t parlementaire debat, ,waar Drop zijn

schlJn-mterpeUatie hield. viel geeR 'woord van
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De reg eer i n g s p ~r sd i ens t mel d 1; :

TER zitting van het Ambtenarengerecht te
's-Gravenhage, gehouden in den namiddag

van Zaterdag 25 Juni 1938, zijn de procedures
behandeld, welke door de leden van het voor-
malige personeel der brigade Koninklijke Ma-
rechaussee te Oss zijn aanhangig gemaakt te-
gen den inspecteur der Kon. Marechaussee ter
zake van hun overplaatsing. In tegenstelling
met de positie in de andere reeks procedures
was in deze zaken de minister van Justitie noch
door zjjn vertegenwoordiger, noch op eeniger-
lei andere wijze door van zijnentwege voor-
gebrachte getuigen betrokken. Door verslagen,
zooals die in een deel der pers zijn verschenen
over hetgeen op voormelde zitting zou zijn
verklaard, is de indruk gewekt, dat de minis-
ter van -Justitie in, de vergadering van de
Tweede Kamer der Staten-Generaal van 7 April
1938 ten onrechte, en zelfs in strijd met de
waarheid, zou hebben medegedeeld, dat reeds
van 1 April af tusschen hem en zijn ambtge-
noot van Defensie overeenstemming zou heb-
ben bestaan in zake de overplaatsing van het
personeel van de brigade K. M. te Oss.

De Raad van Ministers acht het niet ver-
a

antwoord, dat de mogelijkheid van een In-
druk als vorenbedoeld blijft bestaan. Ge-
hoord onder meer de volkomen overeenstem-
mende mededeelingen ter zake van de mi-
nisters van Defensie en van Justitie, stelt de
Raad vast, dat het buiten eIken twijfel staat,
dat reeds op 1 April 1938 de minister van
Defensie zijn volle medewerking in zake
overplaatsing - voor zoover die medewcr-
king krachtens de bestaande voorschrttten
vereischt was - had toegezegd. Deze toe-
zegging is aanstonds gegeven en is tell volle
gehandhaafd.
Dat de uitvoeringsmaatregelen voor de ver-

wisseling van het personeel der brigade (waar-
toe ook behoorde de door den minister van De-
fensie te verleenen machtigtng tot het over-
brengen van de inboedels voor rijksrekening
op voorstellen van den inspecteur van het wa-
pen, tot wiens bevoegdheid het bevelen der
verplaatsingen behoort). eerst enkele dagen
later, op 6 April, zijn getroffen, hield in geen
enkelopzicht verband met eenig riader beraad
tusschen beide ministers omtrent de noodza-

I kelijkheid der verplaatsingen. Slechts over het
tijdstip van de verplaatsingen van de mare-
chaussees (niet-onderofficieren). is nog nader
overleg gepleegd. Het overeenstemmend oor-
deel van beide ministers stond op 1 April vast
en is onveranderd gehandhaafd gebleven.
Volkomen in overeenstemming met de vast-

staande feiten kon en moest de mintster van
Justitie in de vergadering van de. Tweede Ka-
mer der Staten-Generaal op 7 April 1938 -
in 'tegenwoordigheid van den minister van De-
fensie - verklaren, dat het tusschen zijn ambt-
genoot van Defensie en hem geen oogenbiik
ontbrl3ken heeft aan de vereischte samenwer-
king, en dat hij ook overigens den minister
van Defensie van niets onkundig heeft gelaten
en evenmin ontijdig heeft ingelicht.



,
I Defensie en Justitie

in zaak Oss
Verklaring namens Raad
van ministers over de
samenwerking der
departementen

TUSSCHEN 1 EN 7 APR,IL
De Regeeringspersdienst meldt:

Ter zitting van het Ambtenarengerecht te
's-Gravenhage, gehouden in den namiddag
van Zaterdag 25 Juni 1938, zijn de procedures
béhandeld, welke door de leden van het voor-
malige personeel der brigade Konin'klij,ke
Marechaussee te Oss zijn aanhangig gemaakt
tegen den inspecteur Koninklijke Marechaus_
see ter zake van hun overplaatsing. In tegen-
stelling met' de positie in de andere reeks
procedures was in deze,zaken de Minister van
Justitie, noch door zijn vertegenwoordiger,
noch op eenigerlei wijze door van zijnentwege
voorgebrachte getuigen betrokken.

Door verslagen, zooals die in een deel der
pers zijn verschenen over hetgeen op voor-
melde zitting zou zijn verklaard, is de indruk
gewekt, dat de Minister van Justitie in de
vergadering van de Tweede Kamer der Sta-
ten-Generaal van 7 April 1938 ten onrechte,
en zelfs in strijd met de waarheid, zou hebben
medegedeeld, dat reeds van 1 April af tus-
schen hem en zijn ambtgenoot van defensie
overeenstemming zou hebben bestaan inzake
de overplaatsing van het personeel van de
,brigade Kon. Marechaussee. ' ,

\

De Raad van Ministers acht het niet verant-
oord, dat de mogelijkheid van een indruk als
renbedoeld blijft bestaan. Gehoord onder
.eer de volkomen overeenstemmende mede-

deelingen ter zake van den Minister van De-
fensie en van Justitie, stelt de Raad vast, dat
het buiten eIken twijfel staat, dat reeds op
1 April 1938 de Minister van Defensie zijn
volts medewerking in zake overplaatsing voor
zoover die medewerking krachtens de be-
staande voorschriften vereischt was had toe-
gezegd. Deze toezegging is aanstonds gege-
ven en is ten volle gehandhaafd.
Dat de uitvoeringsmaatregelen voor de ver-

wisseling' van het personeel der br<i'gade(waar-
toe ook behoorde de door den minister van
Defensie te verleenen machtiging tot het over-
brengen van de inboedels voor rijksrekening
op voorstellen van den inspecteur van het
wapen, tot wiens bevoegdheid het bevelen der '
verplaatsingen behoort) eerst eenige dagen
later, op 6 April, zijn getroffen, hield in geen
enkel opziçht verband met een.ig nader beraad
tusschen beide ministers omtrent de nood-
z3Jl!:elijkiheidder verplaatsingen, 'slechts over
het - tijdstip van de verplaatsingen van de
marecnausées (ndet-oocerofficieren) is nog
n3Jder overleg gepleegd. Het overeenstemmend
óor,deel van beide ministers stond op 1April
vast en is onveranderd gehandhaafd ge- 'I
bleven,

Volkomen in overeenstemming met de
vaststaande feiten kon en moest de Minister
van Justitie in de vergadering van de Tweede
Kamer der Staten-Generaal op 7 April 1938
- in tegenwoordigheid van den Minister van
Defensie - verklaren, dat het tusschen zijn
ambtgenoot van Defensie en hem geen oogen-
blik ontbroken heeft aan de vereischte samen-
werking in volledige overeenstemmiflg en dat
hij ook overigens den Minister van Defensie
van niets onkundig heeft gelaten en evenmin
ontijdig heeft ingelicht.

*
Bij bovenstaand bericht vall den Regee-

ringspersdienst diene te worden aangeteekend, I

dat omtrent de overeenstemming tusschen de I
ministers van Justitie en Defensie tegenstrij-
cligheden naar voren zijn gekomen in de g e-
t u i gen ver k I a rin gen. Immers de pro-
cUI'leur-generaa:1mr. baron Speyart van Woer-
den heeft verklaard, dat op de conferentie ten,
departemente van Justitie n t et is gesproken
over de noodige gelden voor overplaatsing en
dat n iet is gezegd, dat de regeling daar-
voor reeds in orde was. Majoor Van Everdin-
gen en kolonel Van Selm stelden daar zeer
uitdruk,kelijk illu n verklé!c_ringtegenover. dat I
de minister van Justitie op die conferentie
w è 1 gezegd heeft, dat de machtiging voor
overplaatsing er reeds was en dat de regeling
inzake de reisgelden later wel in orde zou
worden gemaakt.

Aan de hand van verschillende feiten en ge-
tuigenverklaringen heeft d eve r d e dig e r
mr. James daarop in zijn pleidooi gee 0 n-
e 1u dee r d, dat de door den minister vam
Justitie gedane mededeeüng op deze confe-
rentie (2 Aprü), dak de overplaatsing enz.
reeds was geregeld, 0. n j u i s t was en dat
daardoor diens mededeeling in de Tweede
Kamer, dat er van den beginne af aan vol-
ledige overeenstemming was met zijn Ambtge-
noot van Defensie was geweest, in een eigen-

1 aardig Ilcht kw= t, ,taan. - R, d. H.



DE OVERPLAATSING·
der brigade marechaussée

te Oss.

EEN VERKLARING VAN
DEN RAAD VAN

MINISTERS.
De regeeringspersdienst meldt:
Ter zitting van het ambtenarenge-

recht te 's Gravenhage, gehouden in
den namiddag van Zaterdag 25 Juni
1938, zijn de procedures behandeld,
welke door de leden van het voormalige
personeel der brigade Koninklijke
marechaussee te Oss zijn aanhangig
gemaakt tegen den inspecteur der Kon.
marechaussee terzake van hun over-
plaatsing. In tegenstelling met de posi-
tie in de andere reeks procedures was
in deze zaken de minister van justitie
noch door zijn vertegenwoordiger, noch
op eenigerlei wijze door van zijnent-
wege voorgebrachte getuigen betrok-

ken. Door verslagen, zooals die in een
deel der pers zijn verschenen over
hetgeen op voormelde zitting zou zijn
verklaard, is de indruk gewekt, dat de
minister van justitie in de vergadering
van de Tweede Kamer der Staten-
Generaal van 7 April 1938 ten onrechte
en zelfs in strijd met de waarheid, zou
hebben medegedeeld, dat reeds van 1
April af tusschen hem en zijn ambtge-
noot van defensie overeenstemmmg.
zou hebben bestaan inzake de over-
plaatsing van het personeel van de
brigade K. M. te Oss.

* * *
De Raad van Ministers acht het

niet verantwoord, dat de mogelijk-
heid van een indruk als voren-
bedoeld blijft bestaan. Gehoord
onder meer de volkomen overeen-
stemmende mededeelingen ter zake
van de ministers van Defensie en
van Justitie, stelt de Raad vast,
dat het buiten eIken twijfel staat,
dat reeds op 1 April 1938de minis-
ter van Defensie zijn volle mede-
werking in zake overplaatsing -

voor zoover die medewerking
krachtens de bestaande voorschriï-
ten vereischt was - had toege-
zegd. Deze toezegging is aanstonds
gegeven en is ten volle gehand-
haafd.

Dat de uitvoeringsmaatregelen voor
de verwisseling van het personeel der
brigade (waartoe ook behoorde de door
den minister van defensie te ver leenen
maohtiging tot het overbrengen van de
inboedels voor Rijksrekening op voor-
stellen van den inspecteur van het wa-
pen, tot wiens bevoegdheid het bevelen
der verplaatsingen behoort) eerst en-
kele dagen later, op 6 April, zijn getrof-
fen, hield in geen enkelopzicht ver-
band met eenig nader beraad tusschen
beide ministers omtrent de noodzake-
lijkheid der verplaatsingen. Slechts
over het tijdstip van de verplaatsingen
van de marechaussees (niet-onderoffi-
cieren) is nog nader overleg gepleegd.

Het overeenstemmend oordeel
van beide ministers stond op 1
April vast en is onveranderd ge-
handhaafd gebleven.

Volkomen in overeenstemming met
de vaststaande feiten kon en moest de
minister van justitie in de vergadering
van de Tweede Kamer der Staten-Ge-
neraal op 7 April 1938- in tegenwoor-
digheid van den minister van defensie
- verklaren, dat het tusschen 7.ijn
ambtgenoot van defensie en hem geen
oogenblik ontbroken heeft aan de ver-
eischte samenwerking in volledige
overeenstemming en dat hij ook overl-
gens den minister van defensie van
niets onkundig heeft gelaten en even-
min ontijdig heeft ingelicht.
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openheid en den moed gehad deze feiten
aan zijn lezers voor te leggen. Men heeft.
eenigen tijd over burgemeester Ploegma-
kers gezwegen. En nu begint hier en daar
het kinderachtige rumoer weer.
De bladen van de "Arbeiderspers", die er

altijd als de kippen bij waren wanneer er
in het katholieke Zuiden, waar het licht I
van het socialisme maar niet wil opgaan, I
roomsche schandalen te schoppen vielen, I
wijden een hoofdartikel aan "Zijne Edel-
achtbare", waarin een tweetal kleine fei-
ten tot sensationeele proporties worden op-
geblazen,

Natijd der Ossche
campagne

Nogmaals "Zijne Edel ..
achtbare"

De liquidatie der Ossche affaire gaat
in snel tempo voorwaarts, Het sen-
satie-orkest, dat een deel der pers

met zijn luidruchtige muziek vulde, ziet
zijn instrumenten het één na het ander
onbruikbaar worden.
Gisteren heeft een verklaring van den

Ministerraad snel en afdoende een eind ge-
maakt aan de jongste legende van de on-
eenigheid tusschen Justitie en Defensie en
de jongste insinuatie van datumssmokke-,
larü tegen minister Goseling.
De Ministerraad heeft dit sprookje snel

uit de wereld geholpen; dat daartoe een
zoo zwaarwichtig middel als een verklaring
van den Raad noodig geacht werd, wijst
er echter op, hoe ernstig men ook van de
zijde van het Kabinet deze sensatie-cam-
pagne beoordeelt en 't is op zich zelf zeker
geen gelukkig verschijnsel te noemen.
Nu de campagne verloopt, zoekt men

blijkbaar naar afleiding en wellicht is het
zoo te verklaren. dat het "Volk" - nu groo-
ter wild buiten schot raakt - weer eens
den burgemeester van Oss op de korrel
tracht te nemen.
Wij hebben aan burgemeester Ploegma-

kers nooit het "Uebermensch"-aureool ge-
geven, waarmee anderen elken marechaus-
see-brigadier plegen te tooien, doch wij
hebben destijds, in den aanvang der nu
verloopende campagne, tweemaal een reeks
van feiten gesteld tegenover de mate-
looze beschuldigingen, waaronder men
dezen ambtenaar wilda begraven. Wij me-
moreerden o.a.. dat burgemeester Ploegma-
kers kort ~a zijn ambtsaanvaarding voor
het eerst en als eenige gemeente in den
heelen omtrek nachtdiensten voor zijn ge-
meentepolitie instelde en dat tengevolge
van .deze nachtdiensten, die hij zelf een
half jaar lang bijna lederen nacht contro-
leerde, de bende van Oss haar opera tie-
terrein binnen de gemeente prijsgaf en
zich bepaalde tot inbraken en moorden
daarbuiten; dat hij dus niet alleen het be-
lang van zijn gemeente verdedigde, toen

De gemeente-politie van Oss zou in het
voorjaar van 1937 eenige arbeidersjongens
hebben "mishandeld" en de burgemeester,
in de "onderzoekingen" van de "Arbeiders-
pers" betrokken, zou ten stelligste hebben
ontkend, dat de bejegening van deze jon-
gens tot klachten aanleiding zou hebben
gegeven. De minister van Justitie daaren-
tegen heeft op desbetreffende vragen in
de Kamer toegegeven, dat, waar wellicht
niet van mishandeling kon worden gespro-
ken, de betrokken jongens, althans enke-
len van hen, "onnoodig ruw" waren beje-
gend. En quasi-indrukwekkend voegt het
"Volk" eraan toe:

"De lezer kan zich voorstellen, dat wij, bij I
het kennis nemen van deze uitkomsten van
het mmisterteele onderzoek, het onze hebben
gedacht over hetgeen de burgemeester ter zake
aan onzen verslaggever had verklaard."

Methodisch worden hier de feiten weer
zóó voorgesteld, dat ze in het nadeel van
den Osschen burgervader uitvallen.
De situatie ligt namelijk zoo, dat er hee-

lemaal geen tegenstelling bestaat tusschen
de verklaring van den minister van Justi-
tie en die van den burgemeester van Oss.
Het onderzoek nara de feiten,da.t den grond-
slag vormde van het ministerieele ant-
woord, verrichtte burgemeester Ploegma-
kers in eigen persoon. De Officier van Jus- ,
titie werd door hem uitdrukkelijk uitge-I
noodigd bij het verhoor aanwezig te zijn i
en bei der oordeel was dat er - hoewel
veel werd overdreven en hoewel de knapen
in kwestie zeer brutaal waren opgetreden
- hardhandigheden plaats gehad hadden,
die beter achterwege waren gebleven,
Speelt het "Volk" nu met valsche ver-

dachtmaking of niet?
Het tweede gevalontleent het blad - bij

ontstentenis aan eigen materiaal vermoe-
delijk - aan het "Handelsblad". Het komt
hierop neer: de burgemeester heeft tot een
correspondent van dit blad gezegd, dat
deze zijn inlichtingen ontving van kapitein I

Bowier. Daarbij stond hem voor den geest
een brief, dien de Hoofdredactie van het
Hbld. aan den advocaat van de twee door
de marechaussee gevangen gehouden
jeugdleiders had geschreven, en waarin
. uitdrukkelijk werd meegedeeld, dat haar
inlichtingen van "de :rvtarechaussee" stam-
den.
In een particulier gesprek heeft de bur-

gemeester gesproken van den kapitein,
daarmee in het algemeen op de "Mare-
chaussee" doelend. In de stukken, bij het
ambtenarengereçht ingediend, wordt de
naam van den kapitein in dit verband ner-

Igens genoemd. En deze, in een gesprek
volkomen verklaarbare en niets om het
lijf hebbende slip of the tonge dient nu
voor het "Volk" om den burgemeester als
bewindsman "aan den kaak te stellen".

-;-
hij na eenigen tijd verklaarde, dat in Oss I

alles veilig was, doch dat hij daarmee ook
de waarheid sprak; dat burgemeester
Ploegmakers het initiatief nam tot de in-
richting van een onderlingen waarschu-
wingsdienst tusschen de omliggende ge-
meenten en bij de eerste gelegenheid de
beste, dat dit systeem werkte, n.l. bij den
roofmoord te Oyen, het onderzoek leidde
en denzelfden nacht de hand kon leggen
op de daders; dat van de 72 bendeleden,
die in de gevangenis terecht kwamen, er
vijftig door de Ossche gemeentepolitie wer-
den gearresteerd en dat de burgemeester
evenzeer als de marechaussee met een
hooge onderscheiding voor zijn verdien-
sten in de uitroeiing van de bende werd
beloond.

Na deze belangrijke onthullingen sluit
dan het artikel met de opmerking:

I
· "Voegenwij bij deze beide feiten dan nog de
[omstandigheid, dat de heer Ploegmakers, vóór
I de marechaussees hun zutverlngsarbeid in Oss
I aanvingen, met hetzelfde gemak als in de even-
genoemde gevallen, verzekerde, dat al het ge-l

. ~chrijf over zijn gemeente op laster berustte,
dan zal geen onbevangen toeschouwer kunnen

: ontkennen, dat er inderdaad eenige aanleiding
I ====~~======~ ___

III' bestaat om het bestier der gemeente Oss aan
een critisch onderzoek te onderwerpen/'

Wij zouden voor den "zuiveren drang naar
recht en waarheid", dien de Arbeiderspers



De overplaatsing van de brigade
der Kon. Marechau see te Oss.

EEN VERKLARING VAN DEN
RAAD Vi\N MINISTERS.

's-GRAVENHA'GE, 30 Juni.
De regeeringspersdienst meldt:
Ter zitting van _het ambtenarengerecht te

's-Gravenhage, gehouden in den namiddag van
Zaterdag 25 Juni 1938; zijn de procedures' be-
handeld, welke door de leden van het voorrna-
Iige personeel der brigade Koninklijke Mare-
chaussee te Oss. zijn aanhangig gemaakt tegen
den inspecteur K. M. ter' zake van hun over-
plaatsing. In tegenstelling met de positie in de
andere reeks procedures was in deze zaken de
minister van Justitie noch, door zijn vertegen-
woordiger; noch' op éenigerlei wijze' door van Volkomen in overeenstemming met de vast-
zijnentwege voorgebrachte getuigen -betrokken, staande feiten koa en moest de minister van
Door verslagen, zooals die in een deel der pers I Justitie in de vergadering van de, Tweede Ka-,
zijn verschenen over hetgeen op voormelde zit- mer der Staten-Generaal op 7, ~~nl 1938 - lil

tina zou zijnvenklaard is de indruk zewekt dat I'tegenwoördigheid van den _nulllster van De-
o , ", 1 .. bt

de minister van justitie in de vergadering -vao .Iensie - verklaren, dat het tusse len ZIJn am , -
de Tweede Kamer der 'Staten-Generaal van 7 genoot. van Defensie en hem gten oogenhlik
April 1938 ten onrechte, en zelfs in strijd met ontbroken heeft aan de vereischte sameuwer-
de waarheid, zou hebben medegedeeld; dat reeds king in volle-dige overeenstemming en dat hij
van 1 April af tusschen hem en zijn ambtgenoot ook overigens den minister van Defensie van
van Defensie overeenstemming zou hebben be- niets onkundig heeft gelaten en evenmin on-
. staan inzake de overplaatsing van pet perso- tijdig heeft ingelicht.
I neel van de brigade K. M. te Oss.
I

!
I HET STAAT BUITEN ELKEN,
fTWIJFEL, DAT REEDS OP 1 APRIL
I DE MINISTER VAN DEFENSIE

VOLLE MEDEWERKING INZAKE
OVERPLAATSING HAD

TOEGEZEGD.

De Raad V3J!J, ministers acht het-niet ver-
antwoord, dat de mogelijkheid van een in-
druk als vorenbedoeld blijft bestaan. Ge- i

haard onder meer de volkomen overeen- i
. stemmende mededeelingcn ter zake van den I'
minister van Defensie en van Justitie,

, I
stelt de Raad vast, dat het buiten elken
twijfel staat, dat reeds op 1 April 1938
de minis'teI" van Defensie zijn volle me-. ,. . _"

dewerking in' zake everplaatsing -:-
voor zoover die medewerking krach-
tens de bestaande voorschritten ver-
eischt was ~ had toegezegd. Deze toe-
zegging _is aanstonds gegeven. en is ten
vo.ile gehandhaafd, '

Dat'. d~ -rritvoeringsmaatregelen voor- d~ I
verwisseling van het personeel der brigade
(waartoe' oOKbehoorde de door 'den "minis-
ter van Defensie te verleenen machtiging
tot het overbrengen .van de inboedels voor
rijkarekening op voorstellen van den in-
specteur van het wapen, tot wieris bevoegd-
beid het bevelen der verplaatsingen be-
hoort) eerst enkele dagen later, op 6 April,
zijn getroffen, hield in geen enkelopzicht
verband met eenig nader beraad tusschcn
beide ministers omtrent de noodzakelijk-
heid der verplaatsingen, sleehls over het
.tijdstip van de verplaatsingen van de ma-
rechaussees (niet-onderoUicieren) is oog
riader overleg 'gepleegd. Het overeenstem-
mend oordeel van beide ministers stond op
1April vast en is onveranderd gehandhaafd
gebleven.
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Tot .die Goseling er af is.
"Deze zwe~~erij _is typeerend v~or de "Tele-I

graaf". Er bdijkt uit, welke bedoelingen met de'
schrijverij over Oss hebben voorgezeten en nog
voorzitten. Het gaat niet om een objectieve be-
handeling van deze zaak zonder aanzien des
persoons, het gaat miet om het dienen van de
waarheid, neen, het gaat er om die Gosding er
af te krijgen." En daarom sensatie en nog eens
sensatie wekken over Oss, daarom allerlei tel-
kens nieuwe suggesties oproepen, immers, "die
Goseling moet er af",
. Maar dat zal hun nog niet zoo glad zitten!
Welk ernstig mensch hecht waarde aan het

geschrijf van de "Telegraaf" - dat druk gecol-
porteerd is de laatste weken in Brabant ~ het
blad, dat ill 1918, toen Troelstra naar de revo-
lutie greep, aanstonds klaar stond, om met vlie-
gend vaandel naar de revolutiormairen over te
Ioopen,

Zou morgen aan den dag de N.S.B. een kans
maken, dan staat het :blad weer met zijn dien-
sten klaar, .
Intnsschen is de "Telegraaf" met haar afgiet-

sel de "Courant" een groot gevaar voor ons
katholieke Brabantsehe volk,

Het liberale "UtrechtscJ1e Dagblad" is niet
tevreden over ode wijze, waarop de heer 'Wen-
dela~r, de voorzitter der liberale partij, de zaak-
Oss III de Tweede Kamer heeft behandeld.

Voorzichtigheid en omzichtigheid, schrijft het
blad, zijn eigenschappen, die den volksvertegen-
woordiger sieren. Althans indien hij deze deug-
den in de practijk betracht. Dit heeft de heer
Wendelaar tijdens de behandeling van de Ossche
zaak in de Kamer nauwelijks gedaan. Met wel-
haast jeugdige voortvarendheid, die 'bij een er-
varen parlementariër verrassend aandeed, is hij
eenige malen te vlot van stapel geloop'en; sprak
hij mecnin.gen uit en herzag hij deze; diende hij
een voorstel in tot het houden eener enquête,
en wijzigde IUj ten slotte de principieele grond-
slagen van de door hem gevraagde enquête we-
der. Blijkbaar is de heer Wendelaar dus nog
niet een volleerd élève van de hoogeschool der
parlementaire democratie. Wij betreuren het,
dat de voorzitter van de Nederlandstche liberale
partij den zin voor evenwicht en bezonken oor-
deel de laatste weken miste. Hij heeft hierdoor
het aanzien van de door hem geleide par-tij en
- wat ernsfiger is - van de Nederlandsche li-
beralen geschaad. Prudentie is voor een offi-
eleele figuur, als de heer Wendelaar door zijn De bekende Haagsche Briefschrijver van "De
leiderschap van de liberale partij nu eenmaal Tijd" zegt, dat de diepste grond van het gerucht
en zeker niet zijns ondanks is, een eerste ver- rondom Oss niet is oenige beduchtheid als zou
eischte. En aan prudentie mangelde het hem, met twee maten gemeten zijn, maal' dat een lang
althans ditmaal in de volksvertegenwoordiging, verborgen 'controverse tusschen de Justitie en
wel eenigsz ins, het Militaire Politiecorps aan het, daglicht is

Deze ontboezeming moest ons van het hart, getreden, '
aldus het Utrechtsche !blad, wijl wij ode Ossche I In een goed geordenden staat, zegt de schrij-
gedragslij!l1 van den heer Wendelaar schadelijk ver, mag een dergelijke tegenstelling geen dag
achten voor het aanzien van de Nederlandsche Ianger blijven bestaan, Een reorganisatie der
liberalen. In niet-liberalen kr ing ziet .men den Rijkspolitie inclusief de marechaussee, behoort
heer Wendelaar immers als - wat hij officieel naar mijn meening tot (Ie meest dringende nood-
ook is - een r-epresentatief drager en vertolker zakelijkheden. Niet enquêteeren maar doen, dat
van de liberale 'geesteshouding. Zijn gestes, uit- is staatsmansplicht! '
spraken 'CIi practische qualiteiten bepalen mede Deze .gedachte begint thans ook tot vele an-
ide mate van aanzien en sympathie, die het Jibe- deren door te dringen. Ik hoop dan ook, dat
ralisme in den lande geniet. de. nadere gedachtenwisseling tusschcn 'de I
Oss is nu in het-stadium van de ministerieele Kamer en den minister over dit punt het vulle

nota gekomen. 'Vare het niet beter geweest om 'Iicht zalontsteken.· 'I
eerst de behandeling voor het Ambtenar-enge- Het Dagblad van Ni-Brabant constateert, dat
reçht af te wachten alvorens een uitspraak van wel gebleken is, dat wil de minister misverstan-
de Tweede Kamer uit te lokken ? De regeering den uit den 'weg ruimen, er heel wat anders
heeft - naar een Nederlandsch dagblad onlangs noorlig is dan het overplaatsen van enkele noz
verklapte - een nota ingediend, -waarin zij bet nauwelijks voor hun fonten geheelverantwoor~
door haar ingenomen standpunt en de door haar delijk te achten marechaussees,'
setroffen maatregelen uitvoerig toelicht 'en met En dan gaat het blad voort:
feitcn adstrueert. Deze nota - die men aan de "De Minister heeft de Kamer onvolledig voor-
leden der Kamer zou kunnen toezenden - be- gelicht, omdat hij zelf onvolledig was vooree-
vat vermoedelijk voldoende gegevens tot het licht en bijgevolg eenzijdig is afgegaan op "'de
vormen van een rustig. oordeel. Zijn de leden I inlichtingen van den procureur-generaal. Deze
der Kamer na kennismaking met dit stuk van op zijn beurt had met een subsituut-officier te
rneeuing, dat nog "meer Iioht" gewenscht is, maken, die thans meer en andere verklarin<ten
welnu, dan staat altoos nog de mogelijkheid heeft gedaan dan die, waarop mede de inli~h-
open om de zaak opnieuw aan de orde te stellen. tingen berusten, welke den minister zijn ver-

strekt. Zoo kon het gebeuren, dat de minister
Inf,usschen heeft mi'. Wendelaar - het viel op onvolledige gegevens een oordeel velde en

niet anders te verwachten - met zijn intiatief- een beslissing nam.
voorstel tot het instellen van eenparleluentaire Intusschen is dit het belan.grijkste niet: Het
enquête, een behoor-lijke nederlaag :geleden. belangrijkste blijft, dat duidelijk de groote span-
Met 50 tegen 37 stenunen werd het enquête- ning tusschen het wapen der Kon. Marechaus-

;voorstel verworpen. sec en de justitieele autoriteiten aan het Jicht
Dat de scheidingslijn tusschcn rechts en links trad en daarnaast, dat de eenvoudige wacht-

moest loopen, is een ietwat bedenkelijk teekeu. meesters over een bevoegdheid beschikken
het wijst op de kwalijk verborgen motieven, die waaraan hun opleiding en ontwikkelin rr niet
ten deze vrijwel vanaf het begin bij zekere groe- evenredig te achten is. "
pen ter linkerzijde hebben voorgezeten. Dit is niet tenvoordeale van de Juiste rechts-
Het ging bij allen niet om het "recht der ma- handhaving. Er kan uit voortvloeien, dat een

rcchaussec", maar tegen den katholieken mi- gel~~el politiecorps zich min of meer onafhan. _
nister van Justitie 1111'; Goseling. keliik t I cl b ..

Voor de naaste toekomst kan het derhalve -e. IJ gaa voe en van e urgerhjke overheid,
waaronder zij te werkenjhcert en dat het !1e~wel van nut zijn, rekening te houden met het- ~.

seen'dezer dagen uit volkomen betrouwbare ~one publiek den indruk krijgt, dat dit corps I
bron uit Nijmegen aan "De Mor-gen" werd be- zlch gaat gedragen als een "Gestapo" zooals het
richt n.1. dat een van ode "Telegraaf~redacteu- door iemand in Oss is uitgedrukt. En daarom I
.ren i~ verband met de kwestie-Oss eenigen tijd zal de gedachte veld gaan winnen, dat niet lan-
geleden heeft gezegd, dat hij "zoo lang ZoOU blij-' gel' getalmd mag worden met een betere coör-
yen schrijven tot die G.Qse I in g ~ I' a fis". d~?atie van de diverse politiecorpsen, waarbij
~ Naar aanleiding van deze mededeeling maakte bijzonder- gelet zal worden op een eenvoudige

d G ld I centrale leiding."Onze Nijmeegsche collega. van "e ~. er an- II
der", de volgenode bemerkmg welke WIJ volko- . et is best mogelijk, schreef de parlemen-
men kunnen beamen". talr-e redacteur van "De Maasbode" dat de ma-

. rechaussee al of niet vermeende ,grieven heeft.
Maar dan behooran deze op disciplinaire wijze
aan ~en rmnrster van Justitie en Defensie ter
kermis gebracht. Wat wi] nu zagen is met ge-

I zonde. luerarchieke verhoudingen in strijd. -
Indien het volgen van dit geding ons' iets ge-

I
leer~ he.eft, dan is hel dit: dat de heele Ossche
af!aIr~. III beteekenis verzinkt bij deze veel ge-

I ~lchhger zaak: een deugdelijke, sluitende rege-
hng van de leiding over de politiecorpsen, zoo-
dat deze onvoorwaardelijk orgaan zijn in han-
d!';~ van het burgerliik gezag. Het proces, dat
WIJ nu meemaakten doet de' ernstige vraaz stel-
len, -of het niet hoogtijd wordt, dat men "voor-
'komt, wat minister Goseling op 7 April in de
Tweede Kamer zei, dat geen politie-apparaat
uit de handen van de Overheid zal worden ze-
wrongen. '"

i De drnkte rondom het Ossche geval '''emaaktI kal~ uiteindelijk g.oede gevolgen hebbe; als het
, p~lthev~aa.gstllk nu eens flink aangepakt wordt.
"a!I~ dit IS voor allen buiten kijf, dat aan de
pollhevcrhoudingen in ons land veelontbreekt.

I
Orde op politioneel gebied.



Het. hemeltergende
onrecht

Marechaussee beschuldigd
van meineed

De

-+-

De Ministers moeten zich voor den
Hoogen Raad verantwoorden

"Ik kan het voor God en mijn geweten niet verantwoorden, dat de Ossche brl-
gade is overgeplaatst", riep Kolonel Van Selm, Inspecteur van de Koninklijke Ma-
rechaussee voor het Ambtenarengerecht ult. Deze kolonel werd onder eede gehoord.
De divisie-commandant, de majoor der marechaussee, H. G. van Everdingen,

verklaarde, na door den Procureur-Generaal te Den Bosch, den zeer uitzonderlijken
baron Speyart van Woerden, te zijn ingelicht, dat hij niet meer achter zijn mannen
stond. "Doch thans", -riep majoor Van Everdingen voor het Ambtenarengerecht
uit, "nadat ik de zaak zelf heb onderzocht, sta ik velkomen achter de mannen der
briJade Oss." Deze majoor werd onder eede gehoord.

Het Nederlandsche volk heeft voor zoover
het door tientallen jaren knechting onder het
politiek Christendom, door tientallen jaren
verwording onder de marxistische hits-inter-
nationale niet het laatste sprankje karakter
verloren heeft, een volkomen vertrouwen in
Q.eeerlijkheid der marechaussee-officieren, in
de heiligheid van hun eed en in de smetteloos-
heid van hun eergevoel.
De verklaringen dezer officieren worden nu

door minister Goseling en Van Dijk gelogen-
straft.
Wat is- er gebeurd?
Op Zaterdag 25 Juni heeft kolonel Van Selm

voor het Ambtenarengerecht verklaard, dat:
le. De minister van Justitie hem op 2 April

mededeelde, dat hij de machtiging van den
minister van Defensie voor de huisvesting en
verhuizing der marechaussee reeds lang had
ontvangen. _
2e. Dat hij na een nader onderzoek op 4

April een nieuwonderhoud had met den- mi-
nister van Justitie, waarbij hij deze verklaar-
de, dat hij voor God en zijn geweten de over-
plaatsing der Ossche brigade der marechaussee
niet kon verantwoorden. '
3e. Dat hij na dit onderhoud in den namid-

dag van 4 April een bezoek bracht aan de
derde Afdeeling van het Departement van
Defensie om deze in te lichten.
4e. Dat hij op den morgen van den 5den

April werd opgebeld door genoemd hoofd der
derde Afdeeling van het Departement van
Defensie, die hem namens den minister Van
Dijk mededeelde, datde overplaatsing niet kon
geschieden, omdat de minister nog geen mach-
tiging had gegeven en dat de minister hem
's namiddags bij zich verwachtte.
5e. Dat hij op 5 April des namiddags minis-

ter Van Dijk op de hoogte braent van zijn ge-
sprekken met minister Goseling op 2 en 4
April. Minister Van Dijk verklaarde, dat bij
de mededeeling van de ontneming der opspo-
ringsbevoegdheid op 31 Maart aan de brigade
Oss der marechaussee, over de overplaatsing
tusschen Goseling en hem was niet gesproken.
Minister Van Dijk gelastte kolonel Van Selm

de overplaatsing nog niet uit te voeren!
6e. Eerst op 6 April, den dag voor de Inter-

pellatie-Drop in de Tweede Kamer, ontvangt
kolonel-inspecteur Van Belm van den minister
van Defensie de machtiging tot overplaatsing.
Tot zoöver de verklaringen onder eede van

den kolonel Van Selm, inspecteur der Konink-
lijke Marechaussee. ....

• ••
DE INTERPELLATIE IN DE TWEEDE KAMER

Op 7 April zit minister Van Dijk, de hoogste
chef der marechaussee, zwijgend achter de
ministerstafel daar waar mintster Goseling zijn
volkomen onjuiste beschuldigingen tegen de
marechaussee uitslingert, daar waar deze
minister van het politiek katholicisme de ver-
dachten van Oss geheel in bescherming neemt
onder de toestemming van 96 Kamerleden der
politieke partijen.
De staatspartijpers haast zich dit zwijgend

hulpbetoon tot de volledige onderschrijving
door minister Van Dijk van des heeren Gose-
ling's onjuiste beschuldigingen te proclamee-
ren.

Vergeten is het leed der moeders over haar
geschonden kinderen.
Vergeten is het onrecht, dat aan de arbet-

dersbevolkiflg van OSs is geschied.
""ergeten is de plichtsbetrachting der mare-

éhlb.ssee, waardoor de verdere verkrachting
van eerbare Ossche arbeidersmeisjes door den
Jood Mau van Zwanenberg werd verhinderd.
'Neen, het volk, dat op de nauwe publieke

tribune is samengepakt, heeft het niet v -
geten. Als de N.S.B.-fractie haar verontwaar-
diging in het gezicht der politici slingert, noopt
de bijval van dit volk den voorzitter Van
Schaik, lid der R.K.S.P., de publieke tribune
te laten ontruimen. De vergadering wordt ge-
sloten. De voorzitter dankt zijn partijgenoot
voor de verstrekte inlichtingen.

De ministers verlaten opgeruimd de Kamer.
Is de zaak niet in kannen en kruiken?
Neen, dat is zij niet.
Op 13 April beschuldigt Het Nationale Dag-

blad minister Çloseling, dat hij de Kamer on-
juist heeft ingelicht. De pers volgt. Het Ne-
derlandsche volk eischt "Recht".
Op 20 April weerleggen Het Nationale Dag-

blad en De Telegraaf punt voor punt de be-
schuldigingen van min. Goseling aan het adres
der marechaussee. Beide bladen uiten zware
beschuldigingen tegen de door minister Gose-
ling in bescherming genomen verdachten.
Dan komt het Ambtenarengerecht.
Weggevaagd wordt het heele betoog van Go-

seling en met hem is zijn ambtgenoot Van Dijk
gecompromitteerd.

• ••
In elk land, waar een behoorlijke admlnl-

stratieve rechtspraak bestaat, zouden de mi-
nisters Goseling en Van Dijk zich voor het
hoogste Gerechtshof hebben moeten verant-
woorden. In Nederland blokkeert het parle-
ment, d.w.z. 96 van de 100 leden (de overige
vier zijn N.S.B.'ers) dezen weg, daar het on-
danks de herhaalde eisch weigert machtiging
te geven om minister Goseling in staat van
beschuldiging te stellen.
Alles spant samen, om het krakende poli-

tieke stelsel' te redden.
De ministerraad heeft nu gisteren door een

communiqué van den regeeringspersdienst de
beweringen van kolonel Van Selm gelogen..
straft.
In dit communiqué wordt gezegd, dat op de

zitting van het Ambtenarengerecht de indruk
is gewekt, dat de minister van Justitie in de
vergadering van de Tweede Kamer der Staten-
Generaal van 7 April 1938 ten onrechte en
zelfs in strijd met de waarheid zou hebben
medegedeeld, dat reeds van 1 April af tusschen
hem en zijn ambtgenoot van Defensie over-
eenstemming zou hebben bestaan inzake de
overplaatsing van het personeel van de brigade
K. M. te Oss. De ministerraad handhaaft Go-
seling's mededeeling.
"Het overeenstemmend oordeel van beide

ministers stond op 1 April vast", aldus de
ministerraad.
De ministerraad beschuldigt dus indirect

kolonel Van Selm van meineed.
Welnu, met alle nadruk dient hiel' te worden

vastgesteld, dat de keuze voor eIken waar-
achtigan Nederlander vaststaat tusschen de
beëedigde verklaringen van kolonel Van Selm
en de onbeëedigde verklaringen der verzame-
ling politici.
Zoolang als minister Goseling zich niet voor

den Hoogen Raad der Nederlanden heeft ver-
antwoord - en de Kamer dit gerechtelijk
onderzoek verhindert - hecht het waarachti-
ge Nederlandsche volk onvoorwaardelijk geloof
aan de verklaringen van kolonel Van Selm. ..-----------------------------
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(Vervolg van bladz. 1)

Namens den minister zou PLEI·
TER echter niet gaarne durven
verklaren. dat het materiaal
over deze zaak na den bewusten
1 April ongerept gebleven is.
Dit doet thans echter weinig ter
zake.
Men moet afgaan op den toe·

stand, zooa's die vóór 1 April
was. Wat nadien is gebeurd.
doet niets ter zake, ook al moge
het iuist ziin, dat op verschil·
lende zaken een ander licht is
gevC'Jllen.Is het den minister te
'verwiiten. dat d~ subst. Officier
nadien op enkele verklaringen
zou terugkomen. De minister is
daarover zeer· teleurgesteldg

doch daarmede kon hl] moeiliik
op 1 April rekening houden.
Pleiter wil over een en ander
thans liever zwiigen.
Mr. MEYES komt dan tot de vraag of er

door <Iebrigade fouten zijn gemaakt, Volgens
de autoriteiten der Kon. Marechaussee is
zulks niet het geval, doch hun oordeel spruit
voort uit een verhoor van het personeel, het-
geen voor pleiter geen voldoende reden is om
aan te nemen, dat die opvatting juist zou
zijn. De twee betrokken autoriteiten, die aan-
vankelijk toegaven aan den Procureur-Gene-
raal, dat de toestanden niet deugden, hebben
nu plotseling geen bezwaren meer. Deze
frontverandering is te groot om zonder meer
te kunnen aanvaarden. De slechte verhouding
tusschen de commandanten van de brigade en
den Procureur-Generaal, baron Speyart van
Woer-den,is zeker van invloed geweest. Er was
bij de Kon. Marechaussee niet dàt vertrouwen
in den Procureur-Generaal, dat noodlg was.
Hirdooer is aan het moreele gezag voor den
Procureur-Generaal tekort gedaan, terwijl
deze houding eveneens teekenend was tegen-
over het geheele burgerlijk politiegezag.
.PLEITER ontkent, dat de militaire autori-

teiten niet op de hoogte zijn gesteld, al is dit
op de hoogte stenen zeer snel geschied. Op 1
April is hun dit medegedeeld. Pleiter verwon-
dert er zich over, dat de order van 15 Novem-
ber 1937 - om zich niet met gemeentezaken
te bemoeien - de brigade niet heeft bereikt.
Dat ondanks deze order de brigade zich toch
met gemeentezaken heeft bemoeid, moet on-
~i~ciplinair genoemd worden.

WIT WERD ZWART GENOEMD!
PLEITER vond het een onhoudbaren toe-

stand, dat autorttetten op militair- en op bur-
gerlijk terrein elkander in deze zaak tegen-
spreken. Hij noemt dit een onhoudbaar stand-
punt, waarin hij zich niet verder zal verdie-
pen.
Dat Mr. James zich verbaasd heeft over het

feit, dat de rijks-recherche de marechaussee
gecontroleerd heeft, alhoewel de minister het
-vreeseiijk zou vinden als ambtenaren door de
rijksrecherche gevolgd werden, is niet noodig.
Ten departemente wilde men nu eens eindelijk
weten hoe de zaak in elkaar zat.
Dit onderzoek heeft uitgewezen, dat hetgeen

de marechaussee had medegedeeld, onjuist
was. Ook deze vertegenwoordiger van den mi-
nister verklaart in zijn overiveus '.7einig be-
wijzend en overtuigend pleidooi, dat er ten
aanzien van de [eugdwerkloosheid en de zaak
v. d. H. eigenlijk geen wolkje aan de lucht
was. Zijn woorden sloegen echter weinig in
bij de toenoorders. Waar schuld geleden is,
valt dit op den officier V ...n Justitie doch
daarmede is het corps van Oss nog riiet vrij.
De zaak v. d. H. is een zelfoverschatting van
den wachtmeester geweest, die ten oprechte
achter een en ander duistere machten ziet. ,
Als men vraagt wie die :iuistere machten zijn,
hoort men den naam van een dorpsnotaris in
de omgeving.
Terzake de mishandeling moet pleiter toe-

geven, dat op een en ander een ander licht is
gevallen en dat van de verdenking van mis-
handeling weinig is overgebleven
In het algemeen handhaaft pleiter enkele

bezwaren van den minister, doch op andere
punten moet hij weer toegeven, dat sinds 1
April wel gebleken is, dat vele toestanden
anders waren.

ZIJ WARENTE GOED VOOR OSS
Generaal ZEEMAN, lid van het Ambtena-

rengerecht vraagt een inlichting aan den
vertegenwoordiger van den minister. .

"Hoe komt het, zoo vraagt hij Mr.
Meyes, dat de order van 15 November
1937 de hooge officieren der Kon. Mare'-
chaussee niet heeft bereikt?"
Mr. MEYES: "Dat weet ik niet."
Generaal 2:EEMAN:"Dat is zeer te ,be-

treuren. Beschouwde de minister, toen
hij de maatregelen nam, de marechaus-
see ongeschikt als opsporingsambtena-
ren?"
Mr. MEYES: "Algen;leene ongeschikt-

heid heeft de minister niet bedoeld. Het
ging om ongeschiktheid om in Oss ver-
der dienst te doen."
Generaal ZEEMAN:"Dank U. Heeft er

nog een bespreking plaats gehad tus-
schen den minister van Justitie en den
minister van Defensie over de getroffen
maatregelen?"
Mr. MEYES: "Ja."

DE PRESIDENT sluit hierna de zaak van
de brigade-leden tegen den minister van
Justitie en bepaalt de uitspraak over drie we-

RETIREERT
ken, om 10 uur des morgens, of zooveel eerder
ais het gerecht dit noodig vindt .•

GOSELING EN VANDIJK
.Na afhandeling van de brigade-kwestie
kwam aan de orde de klacht van de wacht-
meesters tegen den inspecteur der Kon. Mare-
chaussee, kolonel Van Selm, die den maat-
regel van de overplaatsing in opdracht van
den minister bevolen heeft. Kolonel van Selnl
zit naast Mr. James en refereert zich volko-
men aan hetgeen deze verdediger van de bri-
gade-leden verklaart.
Mr. JAMES betoogt dan, dat de rechtmatig-

heid van de overplaatsing geheel afhangt van I

de rechtmattgheid van de ontneming der op-
sporingsbevoegdheid. Indien de opsporings-
bevoegdheid onrechtmatig is, dan is ook de.
overplaatsing onrechtmatig. Voor de over-
plaatsingen uit Oss is de inspecteur niet ver-
antwoordelijk, doch wèl voor de overplaat-
singen naar Oss.

PLEITER wijst er op, dat de data van
deze zaak een leerrijk kijkje achter de
schermen geven. 31 Maart vernam de in-
specteur voor het eerst, dat er bij de bri-
gade te Oss wantoestanden heersenten.
1April mocht hij het dossier doorzien,
doch toen hij nog daarmede bezig was,
kwam het telegram van den minister,
dat de brigade in de uitvoering van haar
werk was geschorst. Hieruit blijkt dus,
dat de maatregelen reeds vast stonden
en ook tot uitvoering gebracht zijn vóór
de betrokken chefs daarvan op de hoogte
waren. Verzet werd dus bij voorbaat ge-
broken.
Op 2 April d.a.v. confereerde de in-

specteur met den minister en stelde voor
Mintjes aan het hoofd van de brigade
terug te brengen, doch dit werd afgewe-
zen. De overplaatsing del' brigade in haar
geheel - zoo·werd gezegd - stond vast.
Zelfs de machtiging van den minister

van Defensie met betrekking tot de ver-
huiskosten enz. was volgens den minister
aanwezig, doch later is gebleken, dat dit
volkomen onjuist was. Eerst op 6 April
kwam deze machtiging af. Op deze wijze
werd verzet van den inspecteur reeds bij
voorbaat onmogelijk gemaakt.
Op 5 April vernam kolonel Van Selm

van minister Van Dijk, dat deze overleg
wilde plegen met minister Geseling, in
verband waarmede verzocht werd hog
geen overplaatsingen te ondernemen .
Op 6 April kwam het verzoek - om

een voordracht in verband met de over-
plaatsingen samen te stellen - af.
Overleg, noch hoor en wederhoor is dus

toegepast. Om deze redenen venoekt
pleiter nietigverklaring der overplaat-
sing.

KOWNEL VAN SELM SPREEKT
KOLONELVANSELMsluit zich bij het plei·

dool van mr, Jàmes aan. Op 2 April. was het
zijn stelllgen indruk, dat de minister van Jus-
titie vóór dien datum met zijn ambtsgenoot
van Defensie overeenstemming had bereikt,
Op 4 April heeft hij vergeefs een. pleidooi ge-
houden om Mintjes de lelding der brigade te
geven, op 5 April kreeg hij een telegram van
Defensie, dat hij de overplaatsing moest voor-
bereiden, doch eerst 7 April is hem telefonisch
medegedeeld, dat de overplaatsing moest ge-
schieden.
Het verhoor wordt hierna volledig gesloten.

De uitspraak wordt bepaald 'op 16 Juli.
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de crisis van- de demo-
cratie en van het recht
Zwart Front hield op 28 Juni de 2e groote openbare ver-
gadering na de gevangenschap van den Leider. Deze verga-
dering werd gehouden te .s-Hertogen bosch in de groote
zaal van het Casino; ..het schandaalOss" was het onder-
werp' van de rede van den Leider. Voor deze vergadering
bestond een enorme belangstelling; èn om de actualiteit van
dit onderwerp èn om het bijzondere eigen standpunt dat de
Leider in deze zaak heeft. een standpunt dat afwijkt van dat-
gene wat tot heden over deze zaak is gepubliceerd. wordt deze
rede in zijn geheel hier gepubliceerd. De Leider sprak als volgt:

Toen de zaak Oss de gemoederen alom in den lande beroerde, zat ik in
de stratgevangems te Breda, omdat ik de dingen bij hun waren naam
noemde. Degenen, die deze drie maanden mij toedachten, gevoelden, dat
hun beschouwing over land en volk wezenlijk verschilde- met die van.
ons, en, ook al spraken wij de waarheid en ook, al wisten wij de feiten
te bewijzen, men gaf ons daartoe niet de gelegenheid. Men verklaar-
de, dat wij een Minister beleedigden en dat daarom gevangenisstraf ons
opgelegd moest worden.

INHOUD

verdoemelijke mentaliteit

het fransche kapitaal
zeeuwsch- vlêlanderen

•In
een

gevaar voor ons land.
o

nieuws van het zwarte front
adres van redactie en administratie:
oisterwijk (n.-br.) • telefoon 175

gem uIIe hoe ken weil 343
• post-girorekening 155074



Wij hebben nooit iemand willen beleedigerr,
doch als de "waa'rheid" beleedigend wordt ge-
acht in dit stelsel, en het zeggen van de "waar-
heid" gevangenisstraf met zich m~de breng;t,
dan zal het 0l1JS! toch niet beletten die waarheid
overal uit te roepen op uur en tijd, warmeer wij
dat voor ons volk en voor ons land noodzake-
lijk achten. Wij buigen ons hoofd voor geen
mensch noch voor een proç. generaal in den
Bosch, 'noch voor een Minister van justitie,
doch alleen voor God.
In de drie maanden van mijn a,fwezigheid is
veel gebeurd, zoowel in het buitenland als in
ons eigen land. .. .'
In de drie maanden van rrujn gevailligemsstraf
is de kaart van Europa veranderd en zijn de
verhoudingen der volkeren gewijzigd. .
Het is niet hierover, dat ik op deze vergadering
wensen te spreken. Op deze bijeenkomst zal ik
slechts de kwestie behandelen, die in de af-
geloopen maanden en nog heden eenieder bezig
houdt: de kwestie OSS.

hebben de marechaussée's hun
bevoegdheid overschreden ?

Het is een hoogst ernstige zaak, die we ook
als zoodanig wensenen te behandelen. Wij
hebben deze zaak rijpelijk van alle kanten over-
wogen en meenen ons eigen standpunt tem vol-
le tegen eenieder te kunnen verdedigen. Dit
standpunt wijkt af van allen, die zich in het
openbaar met de zaak Oss bezig hielden, om-
dat wij niet .orn demagogisch-propagandistische
redenen alles in een bepaald hokje willen zet-
ten, maar volkomen eerlijk en rechtvaardig de
gebeurtenissen willen beschouwen.
De eerste vraag, welke an'twoord vere,is.cht, is.:
Zijn de maréchaussée's hun bevoegdheid te bUI-
ten gegaan en hebben zij hun macht misbruikt?
Om deze vraag te beantwoorden kunnen we
niet beter doen, dan achtereenvolgens de be-
schuldigingen van Mr. Goseling, Minister van
Justitie na te gaan. De eerste bes-chuldiging van
Mr. Goseling, Mini'ster van justitie en oud-
Voorzitter der R. K. Staatspartij, is, dat
"DE ARRESTATIE VAN DEN BANKIER v, d.
HOVE GESCHIED ZOU ZIJN ZONDER
VOORKENNIS VAN DEN OFFICIER VAN
JUSTITIE EN OP ONBEHOORLIJKE WIJZE".
Het blijkt, dat positief onwaarheid gesproken is.
Veel woorden om dit te bewijzen, hebben we
niet noodig, waar de Officier van justitie voor
't ambtenarengerecht zelve verklaarde, dat hij
hiervan kennis droeg. De officier gaf aan den
maréchaussée v, Rennes opdracht om den Ban-
kier zoo spoedig mogelijk te arresteeren en zijn
boel in beslag te nemen.
De Minister van justitie, oud-Voorzitter der
R K. S. P., verklaarde vervolgens, DAT DE-.
ZE "BANKIER" OP ONBEHOORLIJKE WIJ-
ZE BEHANDELD IS.
Ook hier is weer positief onwaarheid gespro-
ken.
Veel woorden om dit te bewijzen, zijn wederom
niet noodig. Ik neem hiervoor niet ails bewijs
de maréchaussée's, die verklaarden dat de
"bankier" een eigaar aanbood en de mare-
chaussée's bedankte voor de goede behande-
ling, doch een onpartijdig getuige en een tegen-
stander.
De laatste, Burgemeester Ploegrnakers, moest
op een vraag van Generaal Zeeman toegevel:,
dat er geen oploop bij de arrestatle geweest IS
en dat, waar hij aan den procureur-generaal
ges.chreven had, dat de mensenen overal voor
de ramen stonden, dit "a)iJeen sloeg op de in-
beslagneming van de archieven"
En een volkomen onpartijdig getuige, door het
ambtenarengerecht opgeroepen, den heer van
den Hengel, bedrijfsleider te Oss, verklaarde,
dat hij, wonende nabij den bankier en uit zijn
auto stappende, den gearresteerde ziende, er

"pra.ctisch geen publiek aanwezig was in deze
stille straat".
De tweede grief van Mr. Geseling, Minister van
Justitie err oud-Voorzitter van de R. K. S. P.
ging "over het optreden tegen geestelijken".
a) HET HEETTE DAT VAN STRAFBARE
FEITEN, WELKE DOOR GEESTELIJKEN IN
OSS ZOUDEN ZIJN GEPLEEGD, NIETS GE-
BL:EKEN ZOU ZIJN.
b) IN HET BIJZONDER ZOU DE MINISTER
GEGRIEFD ZIJN DOOR HET FEIT, DAT
MEN IN DEZE ZAAK "MINDERJARIGEN"
HAD GEHOORD EN OOK EEN JONGEN, DIE
DESTIJDS (1931) MINDERJARIG WAS
c) VERVOLGENS ZOU DE KROONGETUI-
GE IEMAND ZIJN, DIE REEDS 18 VEROOR-
DEELINGEN ACHTER DEN RUG HAD, EEN
BERUCHT INDIVIDU W ÄS, DIE ZICH OP
ZEDELIJK GEBIED BEEST ACHTIG ZOU
HEBBEN GEDRAGEN."
Wij komen straks op deze kwestie nog ,~erug
en zullen aantoonen dat van een "geestelt]ken·'
schandaal" in den' zin van sommige anti-pa-
pistische schrijvers geen sprake is. M.aar w~l
moeten we vaststellen, dat Mr. Geseling, MI-
nister van justitie en oud-Voorzitter der R. K.-
S. P., zoo er al niet onwaarheid werd gespro-
ken, althans, in deze zaak den indruk wekt, op-
zettelijk of onopzettelijk de feiten te verdraai-
en. Dat hier ongepaste feiten zijn gebeurd,
staat nu toch wel vast,
Dit wordt zelfs niet door den Procureur-Gene-
raal, noch door den Minister ontkend. De mi-
mister beweert, dat er geen strafbare feiten zijn
gebeurd.
Volgens den wil van den Minister en door
het optreden van den P. G. zijn de verdere op-
sporino-en en daardoor indirect het onderzoek,
of er ,~STRArBARE" tertem zijn, gestaakt.
WM deel twee van deze beschukiiging tegen
de maréchaussée's betreft, dat "minderprigen"
gehoord zijn, moet opgemerkt worden dat het
ook den Minister bekend zal zijn, dat zulks
veel voorkomt, dat dit dikwijls noodzakelijk is,
zooals ook het verhoor over feiten, die verjaard
zijn. Het heeft 'niet zelden misdrijven opgehel-
derd.
Wij ontkennen dus niet, dat door de maréchaus-
sée ontactisch in een of ander geVall opgetre-
den kan zijn, wij stellen alleen! vast, dat het
feit van het hooren van minderjarigen in zich
geen misdraging der maréchaussée behoeft te
zijn. En wat het derde gedeelte V3JDideze twee-
de beschuldiging bet rent, hier is door Mr. Gose-
ling, Minister van justitie, oud-Voorzitter der
R. K. S. P, opzettelijk of onopzettelijk, dat
doet er wei,n~g toe, onwaarheid gesproken, en, /
objectief beschouwd, gelasterd.
De minister 'Stelt het voor, alsof een vroegere
kroongetuige (destijds graag gebruikt à raison'
van j l 00.-) thans nog kroongetuige is. Dit
is een valsene voorstelling van zaken. De man,
die hier bedoeld is, is' iemand, die wel ver-
schillende malen veroordeeld is, doch niet we-
gens inbraak, brandstichting of zeden-delict,
doch wegens vechtpartijen De laatste veroor-
deeling was reeds meer dan 5 jaar geleden.
Dit is in ieder geval een volkomen andere
voorstelling dan door den Minister gegeven
werd.
Een derde verwijt aan de maréchaussée's is,
DAT IN EEN ZGN. CIVIELE KWESTIE TUS-
SCHEN EEN WINKELIER EN EEN WINKEL-
JUFFROUW, DE MARECHAUSSÉE TOT ON-
RECHTMATIGE ARRESTATIE WAS OVER-
GEGAAN EN DAT, ZONDER DEN OFFICIER
VAN JUSTITIE £R IN TE KENNEN
Mr. Goseling, Minister van justitie, spreekt in
deze wederom onwaarheid. Uit hetgeen de Of-
ficier van Justitie zelve verklaarde, blijkt, dat
deze wèl op de hoogte was en aan Wachtmees-
ter de Gier de opdracht gaf: "onderzoek de
zaak en stel hem eventueel in verzekerde be-
waring".

ONRECHTMATIG is het optreden der maré-
chaussée in deze kwestie evenmin geweest. Een
opsporings-ambtenaar mag iemand naar een
plaats V3J11Iverhoor geleiden en hem aldaar ge-
durende 6 uren vast houden, den tijd tusschen
middernacht en des morgens 9 uur Inliet mede
gerekend.
Een civiele zaak was het evenmin. De kleine
manuiacturier werd er van beschuldigd een be-
drag, dat iemand toekwam, verduisterd te heb-
ben. Of deze wijze van optreden ideaal is, is
een tweede. Volgens ons gevoel niet, maar dat
neemt niet weg, dat de Minister niet het recht
heeft te spreken over een "onrechtmatig" op-
heden.
Het vierde purst, dat door Mr., Goseling, Minis-
ter van Justitie en oud-Voorzitter van de R.K.-
S.p. wordt ingebracht, is: "HET ONDERZOEK
INSTELLEN IN DE ZAAK DER JEUGDWERK-
LOOZENZORG'} .
Over dit punt is: bij de verschillende behande-
lingen geen helder licht gevallen. Wij weten
echter, dat na de arrestatie van de leiders der
jeugdwerkloozen dagelijks voorwerpen werdera
teruggebracht in het magazijn bij den waterto-
ren, als manden, kruiwagens,. schemerlamp,
e.d., die vreemde eigenaren hadden gekregen.
Vast staat ook, dat het in verzekerde bewa-
ring stellerr niet is g~b.eurd, dan na ove,rleg met
den officier van [ustitie ; dat deze de in-bewa-
ring-stelling heeft verlengd. , ,,'
De vijfde klacht tegen de marechaussee SIS,
de "VERDENKING VAN MISHANDELING
VAN IEMAND, DIE VERDACHT WERD VAN
OVERTREDING DER VUURWAPENWET,
TENEINDE HEM TOT EEN BEKENTENIS TE
DWINGEN".
Tegenover vijf maréchaussée's, die onder eede
verklaren, dat zij zich niet aan mishandeling
hebben schuldig gemaakt, staat de verklaring,
die de desbetreffende gaf, toen hem door de
gerneente-poüitie er om gevraagd w~rd ... To~n
deze man echter uit de cel kwarm IS hi] met
naar den dokter gagaa,nl, maar direct naar zijn
werk, 10K M. verder, gefietst. Hij is gecon-
fronteerd en heeft niemand herkend. Hij wees
een man aan, die hem zou hebben opgesloten,
maar dat was nog een verkeerde,
Niettemin, onze achtenswaardige MinÏ'ster van
justitie, maakt de 5, thans onder eede gegeven
verzekeringen, ten schande, en maakte het tot
een van zijn punten van beschuldigingen.
Het lid van de regeering, Mr. Goseling, heeft
wel bepaald een groote achting voor het corps,
dat mede dit stelsel en de regeering moet be-
schermen l
De 6E'. en voornaamste beschuldiging is, dat
"IN VERBALEN DOOR DE MARÉCHAUS-
SÉE'S IN STRIJD MET DE WAARHEID ZOU
ZIJN VERKLAARD, DAT OP LAST, OF MET
MEDEWERKING VAN DEN OFFICIER 'WERD
GEHAND ELD".
Ook hier is wederom onwaarheid gesproken,
al:thans de Officier varr Justitie heeft verklaard
voor het ambtenarengerecht, dat hij van alle
maatregeten tevoren kennis droeg. Slechts over
één geval was de Officier nog eenigszins in
twijfel. De Mj,nlister verklaart de proces-verba-
len en andere stukken bestudeerd te hebben.
Daaruit had hij kunnen opmaken, dat de Offi-
cier op de hoogte was.
Het zou echter ook kunnen zijn, dat ook in dit
geval hij tevoren op de hoogte is geweest.
Ziedaar, wat er van den aanval van Mr. Gose-
lling tegen de maréchaussée's overblijft!
Van de beschuldiging, dat de rnaréchaussée's
optraden, buiten voorkennis van den Officier,
blijft niets over en voor wat het optreden der
maréchaussée's in verschillende zaken betreft,
kan een onrechtmatig optreden nergens bewe-
zen worden en is de praesumptie dat zij recht-
matig gehandeld hebben. Of zij in één geval
bijzonder tactisch zijn opgetreden, moet ik be- 2
twijfelen, doch dat is voor mij allerminst reden



om te twijfelen aan de goede trouw der maré-
chaussée's,
Voor den spitsvondigen heer Speyaart van
Woerden lligt het anders,
Hij .slingert de beschuldiging uit zijn mond ent
eischt, dat men op zijn gezag dit alles aan-
vaardt. Hij spreekt over machtsmisbruik, zij het
ook zonder bewijs.

werkelijk machtsmisbruik
Daartegenover maak ik vain deze gelegenheid
gebruik, te wijzen op het machtsmisbruik door
den Proc. Gen. en op zijn bevel door aan hem
ondergeschikten verricht; feiten, die met reek-
sen van getuigen ten allen tijde bewezen kun-
nen worden.
Ik beschuldig dell! Procureur-Generaal, Baron
Speyaart van Woerden er van, dat hij indertijd
opdracht gail' om met een geheele karavaan
naar het Hoofdkwartier van Zwart Front te
gaan en naar de drukkerij, om daar de persen
van de drukkerij te doen verzegelen.
Het was om onze campagne tegen Mannheimer
te beletten, maar als reden werd een beleedi-
ging van Minister Oud opgeg~ven.
Deze zaak is na jaren nog met voorgekomen.
Tóch hield men een 12-tal weken de persen in
beslag en bracht, zonder tot vervolging te kun-
nen overgaan, ons voor duizenden guldens na-
deel toe.
Ik beschuldig den Procureur-Generaal, Baron
Speyaart van Woerden er van, opdracht gege-
ven te hebben, althans te hebben toegelaten;
dat huiszoekingen bij mij en anderen werden
gedaan en gepoogd werd, papieren mede te
rremen.
Ik beschuldig den Procureur-Generaal, Baron
Speyaart van Woerden er van, dat hij artikel 7
van den Nederl, Grondwet schond, welke luidt:
"Niemand heeft voorafgaand verlof noodig om
door de drukpers gedachten of gevoelens te
openbaren, behoudens ieders verantwoordelijk-
heid voor de wet".
De Procureur-Generaal, Baron Speyaart van
Woerden, gaf, toen onze bladen over de grens
lin Vlaanderen gedrukt moestern worden, op-
'dra,cht, Zwart Front niet in te voeren, dan na
goedkeuring van den heer Procureur-Generaal,
De Nederl. wetgeving kent geen preventieve
censuur, doch blijkbaar achtte de Proc. Gen.
het geoorloofd een uitzondering voor Zwart
Front te maken.
We hebben het zelfs medegemaakt. dat de in-
voer van het blad door den Proc. Gen. werd
goedgekeurd, maar er tegelijkertijd voor ge-
zorgd was, dat nabij de grens rechercheurs
stonden om de geheele oplage in beslag te
nemen.
Kort daarop werd wederom doot den Proc-
Gen. bevolen tot huiszoekingen en werden ook
de zetmachines verzegeld. Niettemin, van een
vervolging is nooit iets gekomen.
Ik beschuldig den Procureur-Generaal, Baron
Speyaart van Woerden er van, op 4 Mei j.l.
wederom de persen te hebben doen verzegelen,
en dat, verwijl het niet kon dienen tot het op-
sporen van een misdrijf, aangezieru de verant-
woordelijk redacteur zich onmiddellijk bekend'
maakte.
De Proc. Gen. zei voor het Ambtenarengerecht,
dat de wachtmeester in zijn proces-verbaal van
zooveel misdrijven gewaagde. Hij! voegde er
aan toe: "Als men zulke groote woorden ge-
bruikt, staat dikwijls de zaak zwak".
Wij moeten verklaren, dat zulks waar is. Wij
weten dit uit ondervinding, wegens lange aan-
klachten tegen ons van de zijde VaII1I den Proc.
Generaal.
Door den Proc. Gen. is er op gewezen, hoe on-
rechtmatig iemand door de rnaréchaussée's
werd vastgehouden, tot nader onderzoek.
Ik moge er aan herinneren, dat ik in Arnhem
eens met een motorspan werd opgebracht na
afloop van een vergadering, wegens een zgn.
beleedlging
De woorden, die men mij ten laste legde, gaf
ik toe Niettemin werd ik in een stinkende cel .
opgesloten, tot den volgenden mo'rgen 10 uur
vastgehouden, en eerst vrijgelaten, nadat leng-
temaat, foto, en vingerafdrukken gemaakt wa-

ren. Ik heb er tot heden nog niet van gehoord,
dat de desbetreffende functionarissen zijn ver-
plaatst.
Er wordt vanwege den P. G. en den Minister
beweerd, dat de "bankier" van Oss op gerucht-
makende wijze werd gearresteerd. De feiten
bleken onjuist te zijn. Daartegenover staat vast,
dat dezelfde P. G. opdracht gaf een klein com-
muniqué, dat voor het raam van het Hoofd-
kwartier hing en dat mededeeling bevatte van
het "achteroverdrukken onzer bladen", in be-
slag te nemen. Dit geschiedde door een ge-
ambtsleetende burgemeester en drie politie-
functionarissen.
Zelf werd ik op klaarlichten dag plechtig mee-
gevoerd met dit itluster gezelsc.h~p. To~ hed~l1i
zijn deze burgemee.ster en politie-funcfionaris-
sen nog steeds niet overgeplaatst en dat zou
volgens den maatstaf van den P. G. dan toch
'moeten.
Men behoeft in de zaak der Ossche maréchaus-
sée's geen vriend van de rnaréchaussée's nog
te zijn, om, zoo men eerlijk ern onbevangen d.e
dingen wil zien, te erkennen, dat van een mare-
chaussée-ç.schandaaq" niet slechts geen sprake
is, doch dat deze volkomen normaal handelden.
Wij hebben zelf wel eens het brute optreden
van enkele rnaréchaussée's gelaakt. Wij zijn er
zelf van overtuigd, dat somtijds, de grenzen ~er
gepastheid en behoorlijkheid bij onderzeekin-
gen overschreden zijn, maar vinden hierin geen
grond en geen recht het corps der maréchaus-
sée's als zoodanig aan te vallen en nog minder
om de maréchaUls:sée's van Oss, die zulke hooge
verdiensten hebben, te beschimpen en te bevui-
len, ZELFS NIET, AL WAS HET OM DE EER
VAN EEN VRIEND TE REDDEN. Zoo doet
wel met name de Staatspartij-pers. Deze hee-
ren journalisten weten zeer goed, dat in dezen
groot onrecht aan de maréchaussée's geschied
is, doch Minister Goselirtg, Speyaart van Woer-
den en Ploegmakers zijn de rnannen van de
Staatspartij en daarom moeten deze door dik
en dun verdedigd worden en zegt men tegen
wit zwart en tegen zwart wit.

het schandaal !
Zie, dit is: het "sC'handaal", dat de waarheid
niet meer afhankelijk is van de objectieve fei-
ten, doch dat iets waar is, wanneer het aan het
partij-belang voordeclig is; en iets verkeerd is,
wanneer de erkenning wellicht nadeelig voor
sommige vooraanstaande leden van de partij
kan zijn.
Een schandaal ook is, dat een Proc. Gen. on-
juiste voorstellingen aan minister en maré-
chaussée-autorltenen geeft, zoodanig. dat Ma-
joor van Everdingen verklaarde:
"Ik kon niet aarmernen, dat de Proc. Gen., de
hoogste politie-autoriteit in dit ressort, dingen
zou zeggen, die onwaar waren. Ik moest wel
aannemen, dat hij gelijk had. Ik ben pas later
van meenerg veranderd. Want het heeft eeni-
gen tijd geduurd. U moet toch begrijpen, dat
als de Proc. Gen. zoo iets zegt, gedurende een
gesprek van uren, dat men aanneemt dat het
waar is. Daar moet men toch op aan kunnen l"
En verder:
"Toen ik na een onderhoud van een geheelen
dag met den Proc. Gen. den maréchaussée's
moest mededeelen, dat hun opsporingsbevoegd-
heid was ontnomen, zeide ik tegen hen onder
den indruk van het gesprek met den Proc.
Gen. : "Mannen!, ik sta niet meer achter jullie!"
Doch thans, nu ik de zaak heb onderzocht, zeg
ik hier openlijk: "Mannen, ik sta volkomen
achter jullie !"
Een schandaalook is het, dM de Proc. Gen.
Baron Speyaart van Woerden, dermate min-
achtend tegen de maréchaussés is opgetreden,
en bijv. verklaarde, dat de maréchaussée's
eigenlijk heelemaal niet zooveel gepresteerd
hebben: "Bepawlde moeilijkheden", zoo zei de
P. G, "zijn er in die Ossche periode niet ge-
weest."
Een schandaal is het, dat de Proc. Gen. en de
Minister over de maréchaussée te Oss zeiden,
dar deze ziçh schuldig rnaakten aan terreur en
dornheidsrnacht, terwijl de feiten klaarblijkelijk
aantoonen, dat terreur ell! domheidsmacht aan

de andere zijde staan.
Een schandaal is het, dat tusschen de
verschillende corpsen, die politie-diensten
verrichten, een dergelijk slechte verhouding kan
bestaan als in Oss gebleken! is; zoozeer, dat,
wie de rnaréchaussée-kazerne betrad, van ge-
meentewege werd bespionneerd.
Een schandaal is het, dat door minstens toch
één hooge Iunctionaris VaI!1I dit stelsel meineed
gepleegd is.
Een schandaal is het, dat Baron Speyaart van
Woerden de door Hare Majesteit persoonlijk
opgespelde decoratie becritiseerde.
Een schandaal is het, dat valsche voorstellin-
gen van zaken gegeven zijn door den P, G. en
den Minister, en dat, in tegenstelling van hun
beroep, dat er na de slaking van het onder-
zoek op 28 Maart, geera proces-verbaal tegen
den bankier van den Hove is binnengekomen,
uit de behandeling van het ambtenaren-gerecht
gebleken is, dat zulks gelogen is, DAT ER
WEL EEN PROCES-VERBAAL IS BINNEN-
GEKOMEN, opgemaakt door den wachtmeester
van Rennes, dat de mogelijkheid inhield, om
een vervolging wegens verduistering in te stet-
len.
Een schandaal is het, dat de gemachtigde vant
den Minister de oorzaak van het verkeerde oor-
deel van den Minister doet berusten op de ver-
klaringen van den Officier van Justitie, of-
schoon de Minister zijn oordeel heette te gron-
den op de processen-verbaal van de maréchaus-
sée's, op ambtsberichten van den P. G. en van
den Off. v, Justitie Colli op grond van andere
stukken.
Een schandaal is het, afgezien van het feit, wie
schuld heeft, dat een Proc. Gen. verklaren kan,
dat in zijn ressort "honderden en honderden
maréchaussée's zitten", waarvan hij zegt, dat
hij "e1envoudig niet met hen kan samenwerken",
dat aan den minister rapporteert en de minis-
ter het met hem eens is.
Een schandaal is het, dat de Proc .. Gen. niet
de minste moeite doet om de verhouding met
de maréchaussée's te verbeteren err hij, toen er
een nieuwe divisie-commandant kwam, hij niet
tot deze zeide, dat ajle ruzie's met zijn voor-
ganger vergeten 2l.ouden worden, maar inte-
gendeel verklaarde, dat hij den voorganger niet
vertrouwde, maar ook den nieuwen divisie-
commandant niet, hoewel hij hem niet kende.
Dat is een mentaliteit van den Proc. Gen. die
beneden ieder peil is.
Een schandaal is de herbenoeming van burge-
meester Ploegmakers, de man, die verklaarde,
dat er in Oss niet zooveel bijzonders aan de
hand was, en dat de toestand niets erger was
dan in andere plattelandsgemeenten, en dat,
terwijl enkele weken daarna de maréchaussée
er in slaagde een groote misdadigersbende te
ontmaskeren, waarbij 29 menschen in totaal
veroordeeld werden tot 149 jaar gevangenis-
straf, dat is gemiddeld meer dan 5 jaar per
man.
Een schandaal is het overhaastig optreden van
Minister Geseling. Uit de behandeling van de
aanklachten van Mr. Goseling is gebleken, dat
de beschuldigingerr geheel ten onrechte waren,
maar, al zouden deze waar zijn geweest, dan
nóg ware het overhaastig optreden van den
minister, waarbij er zelfs geen tijd wals tot
overleg met minister van Dijk, ongegrond.
Het scheen zoo dringend, dat bij een bespre-
king op 2 April, met den kolonel en den ma-
joor der maréchaussée's, op de opmerking, dat
de overplaatsing wel tijd zou kosten, de Mi-
nister verklaarde: "Het kan direct. De machti-
ging is i,nlorde en voor de huisvesting is al ge-
zorgd", en dát, terwijl} gebleken is, dat zulks
onwaar was en de machtiging van den minis-
ter van Defensie eerst later (6 April) kwam.

Daarom is reeds nu onze eisch: AFTREDEN
VAN DEN PROCUREUR-GENERAAL, MR.
BARON SPEY AART VAN WOERDEN, ZON-
DER PENSIOEN.
AFTREDEN VAN MR GOSELING ALS MI-
NISTER, ZONDER PENSIOEN.
Zij zijn ndet meer te dulden. Zij zijn voor altijd 4
onaanvaardbaar geworden. 5



de kwestie der geestelijken.
Na de beantwoording van de eerste vraag "heb-
ben de rnaréchaussée's hun bevoegdheid over-
schreden" kom ik tot het tweede punt van mijn
rede: Is het kernpunt van het .schandaalOss
"de kwestie der geestelijken", zooals het in
verschijlende ·organen werd voorgesteld? An-
ders geformuleerd: "Is het schandaal soms, dat
er zondaars zijn of kunnen zijn bij de beklee-
ders vara eenig geestelijk ambt? Neen, volks-
genooten en kameraden, dat op zichzelf is niet
"het" schandaal. Het is nu eenmaal zoo, dat
wij menschen atlen zondigen kunnen en dat die
algemeene geneigdheid tot zonde fenslotte
overal tot misdrijf kan: voeren. Daarom be-
schermt de Staat die gemeenschap tegen al die
misdrijven en moeten de milsdrijven worden on-
derzocht en ge.straft. De val van een mensch,
zelfs van een priester of dorniné op zichzelf,
is dus niet het schandaal. Een groot schandaal
zou het slechts zijn, indien dat misdrijf Inliet
zou worden onderzocht en gestraft,

. In dit verband zij opgemerkt, dat het in de zaak
Oss heelemaal niet in hoofdzaak gaat over de
gedragingen of misdragingen van de be-
trokken geestelijke en dat men zich in de des-
sous van die kwestie zich niet heeft te ver-
diepen.
Wel gaat het er om, of in deze kwestie het voi-
le gewicht van de wet i.s toegepast en, zou dit
niet het geval zijini, dan is hierin het werkefijke
.schandaal gelegen, In dit verband zij een voor-
beeld genoemd, hoe snel men door zijn verblin-
ding kan uitglijden. De geheele pers heeft zich
van de zaak Oss meester gemaakt.
"Het nationale dagblad" heeft :zich wel heel
duchtig in deze zaak geweerd. Zeer duchtig,
maar in dit opzicht zeer beginselloos en zeer
tactloos. Hoe anders te verklaren, dat dit blad
moord en brand schreeuwde over de stopzet-
ting van het onderzoek tegenover de twee zees-
telijken in Oss., en tevens moord en b~and
schreeuwd.e toen in Maastricht een geestelijke
van .een misdaad verdacht werden geheel regel-

. mat~g aan de Justitie werd overgeleverd. .
Dat kan men slechts doen, wanneer men voort-
bewogen wordt, niet door een! hartstocht voor
HET RECHT, maar wel door anti-papisme.
Men gaat tekeer, wanneer andere maatstaven
van rechr worden gevolgd! jegens de twee geest
telijken te Oss, maar men gaat ook tekeer,
wanneer de volde maatstaf van het recht wordt
toegepast op het Maoastrichtsc'he geval. Snappe,
die het snappen kan.
Wil men het Nederlandsche volk bundelen, dan
heeft men angstvallig te wa:ken, dat men als
politieke beweglng op het eigen terrein blijft.
Als Nederlauder eische men, dat het strafrecht
voor een ieder geldt, maar .stelle men als NE-
DERLANDER geen eischen aan de kerkelijke
overheid, voor zoover het 't kerkelijke terrein
betreft. Wanneer men meent, dat strafrechter-
lijk moet worden opgetreden tegen een gees-
telijke, dan eische men zulks. Onjuist is echter
te eischen, dat bepaalde "geestelijken" door de
"gees,telijke" overheid worden afgezet. Dat kan
slechts voorkomen uit afkeer van de rechten
der Kerkgenootschappen en 'hier ill1ihet bijzon-
der uit anti-papisme, zooals zich dat ook overi-
gens uitte, I1Ia een knap strafbetoog tegen Mr.
van Schaik, door Rost van Tonningen.
Het is werkelijk ergerlijk hoe door meerderen
de kwestie Oss verkeerd gesteld is en tot een
anti-papistisch rel werd gemaakt.
Met name werd het privilegium fori ten berde
gebracht,
In den Codex juris canonici staat in Canonis
120, 123 en 2341 o.a., dat het ,ndet geoorloofd
i.s een geestelijke voor de wereldlijke rechtbank
te brengen, tenzij met permissie van de Kerke-
lijke Overheid.
In. beginse.l is dit privilegium fori gehandhaafd.
UIt versehsllende conordaten echter blijkt, dat 't
Vaticaan de berechting van geestelijken zoowel
in civiele zaken als in strafzaken aan de wereld-
lijke overheid overlaat, en dus practisch van dit
privilegium fori afstand heeft gedaan, Daar er

Sin deze in ons land een gewoonte is, die meer-
dere eeuwen lang geldt, welke tegenoverge-

steld is aan 't privilegium fori, maakt dit, dat
voor de katholieke overheidspersonen en amb-
tenaren- in ons land zulks geen gewetenscon-
flicten brengt.
"Zij ov~rtrede!1l geen kerkelijke wet, als zij een
v~rvolgmg instetlen, een vonnis wijzen of ten
uitvoer brengen ten nadeele van geestelijken",
aldus Prof. Dr. Mulder in de Juni-aflevering van
"Nederlandsche katholieke stemmen"
Dit kan dus geen midde-l zijrs in de 'hand van
anti-papisten, die op grond van het zgn .. privi-
legium fori de katholieke als niet-goede, loyale
vaderlanders zouden willen beschouwen. Wij
zouden hier wachtmeester de Gier ten voor-
beeld kunnen stellen, Deze' wachtmeester be-
wees metterdaad een goed katholiek te zijn,
maar aan den anderen kant een goed vaderlan-
der, die zeven uur lang bewerkt werd door den
Proc. Gen., maar niettemin stand hield bij het-
geen zijn geweten hem als goed vaderlander
voorschreef. Deze man vroeg niet of de ver-
dachte arm was of rijk, katholiek of niet-ka-
tholiek, maar eischte bestraffinz der misdaden
onverschillig wie dit betrof. Onze hulde aa~
dezen prachtigerr maréchau.ssée.

de r. k. staatspartij propagandist van
het anti-papisme

TOCH is er een verontschuldiging voor de on-
be~acht~ame en onrechtvaardige aanvallen van
anti-papisten door het optreden van de bladen
der R.K. Staatspartij. Deze waren eerst ook van
meening, dat er zonder aanzien des persoons
recht moest worden gedaan in Oss. Toen ech-
ter plotseling. door Geseling de bevoegdheden
VOor opsponng aan de maréchaussée ont-
trokken werden .en er gelast werd, dat de za-
ken tegen de pnesters en den bamikier werden
gesloten, keerden deze bladen zich om. Vanaf
dat oogenblik was Oss bij hen een rel niet de
moeite waard om over te spreken. '
In Oss was er niets aan den hand, behalve dat
er rnaréchaussée's aan het werk waren ge-
weest, die, wilde men die bladen gelooven,
eerder op het beklaagdenbankje plaats hadden
te nemen, dan .de door hen ondervraagde per-
s?nen. Het gehee.le geval was slechts anti-pa-
pisme, een herhalmg varni de Aprilbeweging van
weleer. Het was een aanval op het Kerkelijk
gezag en zoo voort en zoo voort. Met andere
woorden, wie over Oss nog een woord ten na-
deel van het gevoerde beleid wil zeggen, loopt
~'~ kans,. doo~ de Staatspartij voor een vreese-
lijke anti-papist te worden uitgemaakt Dit is
het .l.age verweermiddel van de R., K. Staats-
partij, geheel gelijkwaardig, zij het dan in om-
gekeerden zin, aan het aanvalsmiddel door het
Nationale Dagblad en anderen gebruikt.
Nooit kwam beter uit, dat niet alleen Kersten
en soms de N. S. B. het hebben moeten van
anti-papistische prikkelingen, maar dat ook de
R. K. Staatspartij het leven houdt en trachr te
houden, door naar het anti-papisme te verwij-
zen, ja zelfs. het andere gedeelte van het Neder-
landsche Volk tot anti-papisme op te kweeken.
Beg~.ijpelijk, want positief heeft de R. K. Staats-
~artlJ . geen waarde, zoodat zij door het nega-
tieve 10111 stand moet worden gehouden.
Zooals een haan, fier en kraaiend op de mest-
hoop van zijn boerderij staat zoo ook de RK

. Staatspartij. ' .
Wij zouden dat nog minachtend voorbij kunneru
late~. gaan; nu echter door de R. K. Staats-
partijpers het eerie deel van het volk tegen het
andere op godsdienstige motieven tegen el-
kaar wordt opgezet, is een heftig protest plicht.
Men stelt ~et voor, dat wij Goseling aanvaûlern
als Katholiek, terwijl hij, althans door ons,
slechts beschouwd wordt als Nedenlandsch Mi-
nister Omdat hij o.i. niet aan de eischen be-
antwoor?" die daaraan gesteld mogem worden,
wordt hij door ons verworpen.

de brave hendrikken
Niemand heeft echter zoo valsch spel gespeeld
als de brave heertje.s van .Brabantla Nostra" .
Zij zetten het eene deel van het voük op tegen
het andere. DaafÏ,11( stond een vers van Paul

Vlemminx, waarin o.a, voorkomen de volgen-
de woorden over de meréchaussée,

DE GOEDE STAD OSS.
't Is kermis op het dorp, maar geen plezier
heb ik vandaag in ongedwongen zwier.
D.i.e ~~vels controleeren elk genoegen;
ZIJ kijken zwart en spiersen in het bier.

Zij zijn onkatholiek, anti-papisties,
Zij schatten elken paap aprioristies.
Zij weten niets varu Brabantse kultuur;
Zij zijn schijnheilig en zeer kalvinisties,

Zij koeieneren ons; zij hebben macht
om in ons huis te breken onverwacht,
De rijken gaan vrijuit. 't Gewone volk
wordt door die pummels botweg afgeslacht.

~~t is een schande, dat zulks moge/lijk is. Dit
zijn dan de brave heertjes, die aanvankelijk
slechts cultureele verheffing heetten te willen
later zich voor de R. K. Staatspartij uitsprake~
en tegen Zwart Front stelling namen.
Deze brave Heeren doen met zulk een gedicht
meer schade aars de verhouding met volksge-
nooten van andere godsdienstige gezindte dan
Ds. Kersten met 100 speeches tegen Rome.
Deze brave Hendrikken. die zeggen alles te
doen voor hun Kerk, deden door dit vers alles
wat zij konden doen om hunKerk te benadeelen.
Z.ij liegen daarbij opzettelijk. Zij konden weten,
bijv. dat Wachtmeester de Gier en anderen
Katholiek waren, zij konden weten dat juist de
maréchausée's in Oss de rijken niet spaarden,
maar dat zulks wel gebeurde door brave men-
schen van de R. K. Staatspartij.
Het is . een bedenkelijk verschijnsel, dat het
laatste Jaar van zoo verscheidene kanten, maar
vooral door de SChUild van de R. K. Staatspar-
tij het anti-papisme herleefd is en waaraan ook
p.ersol1len, die zeggen lid te zijn van een na-
tionale groep, zich schuldig maken. Laat er
toch eenheid zijn tusschen de verschillende
groepen van verscheiden godsdienstige rich-
ting. De historie heeft ons geleerd, waartoe een
aanmatigend Staatsgezag in de godsdienstige
belijdenissen gevoerd heeft. Ieder kan zoo-
als Prins Willem III eens tegen den Oostenrijk-
schen gezant deed, verklaren "dat ieder van ons
zijn godsdienst voor de ware kara houden maar
dat dit geen beletsel mag wezen, om toch goe-
de vrienden te zijn." En dit is: thans des te meer
mogelijk, omdat wij tot 't inzicht zijn gekomen,
dat, in tegenstelîing met den tijd der gods-
diensttwisten, taal en stamgemeenschap de
meest bindende factoren zijn van een volk. Op
dezen grondslag is de eenheid van ons volk mo-
gelijk.
Lat~n de godsdiensttwisten althans op politiek
gebied ophouden Ik bezweer het U, geef er
nooit ~an toe. Onze heele strijd heeft anders
geen zm ...Het kan met de wil van een Hoogere
Ma'cht ZIJn, dat kinderen van éénzelfde volk
God gebruiken om de natie tegen elkaar op te
zetten, en zooals dat op het oogenblik door de
wil van die partijen gebeurt.

mr. goseling onschuldig vel-
gens de huidige normen

III HET DERDE PUNT VAN DEZE UITEEN-
ZETTING BETREFT MEER IN HET BIJZON-
DER DE HOUDING VAN MR. GOSELING,
MINISTER VAN JUSTITIE, OUD-VOORZIT-
TER DER R. K. STAATSPARTIJ.

Ook hiervan hebben we onze eigen meeninz,
Deze is vanzelfsprekend verwijderd van de pe~s
der R. K. Staatspartij en bondgenooten, die bij
?e. grofste fouten der Staatspartij-ministers 'nog
JUIchen
Van dern anderen kant beamen wij ook niet
wat de bladen, die tegen het beleid van Gose~
ling schreven, ten berde brachten Wanneer wij
door de feiten heen boren, dan moet vastge-
steld ~orden, dat er twee bezwaren tegen de
handelmgen van den Minister zijn. Op de e-erste
plaats de onttrekking der opsporingsbevoegd-



heden aan de Ma'réchaussée's en op de tweede
plaats het schorsen ell! staken van het onder-
zoek ten aanzien van de geestelijken en den
bankier.
De Minister verdedigt zijn handelwijze voor het
ambtenarengerecht door feiten, die, gezien de
getuigenissen voor het ambtenarengerecht, on-
waar blijken te zijn. Het is bevreemdend, dat
de Minister deze wijze van verdedigen heeft
genomen.
Of de Minister bevoegd was om opdracht te
geven de opsporingsbevoegdheid te ontnemen
zal binnen drie weken door het ambtenarenge~
n;cht uitgemaakt worden, Het gerecht zal geen
u!tspraak doen of het optreden van den Mi-
~Ister arl dan niet gepast en behoorlijk geweest
IS, doch slechts of de normen V8!nde huidige
wet het optreden van den Minister veroorloven.
Wanneer een antwoord op de eerste vraag 'ge-
geven zou moeten worden, dan zou o.i. het
antwoord zonder twijfel vernietigend voor dell
minister geweest zijn. Nu alleen antwoord ge-
geven moet worden op de tweede vraag, meen
ik, zonder nochthans. op de uitspraak vooruit
te willern loopen, dat verklaard zou kunnen
worden, dat de breede normen van de huidige
wetten dit veroorlooven.
In artikel 5, der wet op de rechterlijke orzani-
sa-tie wordt bepaald, dat de ambtenaren b van
het Openbaar Ministerie, dat zijn dus de Pro-
cureurs-Generaal, de Officieren van Justitie en
de ambtenaren van het Openbaar Ministerie bij
de Kantongerechten, verplicht zijn de bevelen
na te komen, welke hun in arnbtsbetrekkiog
door de daartoe bevoegde rnacht vanweze den
Koning zullen worden gegeven. Welnu, de Mi-
nister valt]}Justitie beveelt aan den Procureur-
Generaal in den Bosch, dat hij de opsporings-
bevoegdheid aan de maréchaussée te Oss heeft
te ontnemen en de Proc. Gen. voldoet aan dit
bevel... móét er aan voldoen.
Overigens is de Proc. Gen., evenals alle amb-
tenaren van het Openbaar Ministerie, afzetbaar
(in tegenstelling met de rechters) en zou de
Mj.n'ister, als hij het bevel van Zijne Excellentie
niet opvolgt, hema11 kunnen zetten. Ook is de
Proc. Gen. tevens fungeerend Directeur van
politie en is daardoor de Chef van alle opspo-
ringsambtenaren in zijn ressort, ook chef voor
zoover het de opsporingsbevoegdheid en werk-
zaamheid betreft van de maréchaussée, Volgens
artikel 54 van het reglement van het Openbaar
Bestuur is hij belast met DE UITOEFENING
EN HET BELEID der crimineele justitie en
MOET dus ails hierarchisch ondergeschikte
van dem Minister diens bevelen volgen.
Zoo ook met de stopzetting van het onderzoek
tegen de geestelijken en het sluiten van de in-
structie tegen den bankier. De Officier van
Justitie moet, volgens art. 149 van het Wetb.
v . Strafvordering, "van oordeel" zijn, dat ver-
volging moet plaats vinden, Hij kan, volgens
art. 167 van vervolging afzien, niet alleen op
grond van het algemeen belang, maar hij kan,
zelfs ook na sluiting van het' vooronderzoek
van den Rechter Commissaris, "ook" op gron-
den aan het algemeen belang ontleend, de ver-
volgi'llig nalaten. "Ook" op gronden aan het al-
gemeen belang ontleend. Dat "ook" beteekent.
dat hij de vervolging ook kan nalaten, op gron-
den NIET aan het algemeen belang ontleend. In
dit verband behoeft het heusch geen verwon-
dering te baren, dat de Proc. Gen. de'lllOfficier
gelastte het onderzoek tegen de twee geeste-
lijken te staken, dat hij! zoo snel besloot den
bankier buiten vervolging te stelten, enz. enz.
Met andere woorden de Minister was volgens
de regelen varr het huidig systeem en volgens
de huidige normen, volkomen bevoegd om de
maatregelen te treffen die hij getroffen had, de
Procureur-Generaal was bevoegd, de Officier
was bevoegd en allies is dus in orde.
Gij' zult zeggen, ge zijt aardig bezig deze jus-
titieele ambtenaren te verdedigen .. "Vaar gaat
ge heen?

goseling weet dat de huidige normen
niels met recht te maken hebhen
Waar ik heen ga, zal ik U niet Ianger onthou-
den. De vraag moet gesteld worden, waarom

de Minister in plaats van zich op zijn bevoegd-
heden te beroepen, aankomt met feiten, die den
toets eener nadere critiek niet kunnen door-
staan.
Waarom zegt Goseling niet: het zijn mijn be-
voegdheden en wilt ge het anders dan hebt ge
de desbetreffende bepalingen van de wet te
veranderen, ja, ons geheele rechtssysteem te
veranderen. Waarom ?
Er kan maar één reden voor gevonden worden.
HET IS DUIDELIJK, DAT DE BESTAANDE
BEVOEGDHEDEN, INPLAATS VAN HET
RECHT TE HANDHAVEN EVENGOED
DIENSTBAAR KUNNEN ZIJN OM HET ZE-
DELIJK RECHT TE SCHENDEN. Wat te zeg-

. gen van een minister en varu [ustitieele ambte-
naren, die op iederen grond kunnen gelasten,
vervolglogen NA TE LATEN, ook kunnen ge-
Jasten (gelijk het bij ondergeteekende gebeur-
de) vooral vervolgingen IN TE STELLEN?
Het spreekt vanzelf, dat men grenzenloos kan
optreden tegen zijn tegenstanders, tegen
Zwart Front. Dit in beslag nemen, zonder eeni-
ge terughouding, wanneer men er zir» in heeft,
iedere Zwart Fronter hocren of vasthouden,
kortom terroriseeren.
Het spreekt evenzeer vanzelf dat men de
vriendjes kan sparen Colijn deed niet anders,
toen hij de belangen van zijn groep behartigde,
als een Minister Donner, die het in zijn belang
achtte, om KröIler onder geen voorwaarde te
vervolgen of Minister van Schaik, die er niet
toe te bewegen was om Mannheirner te ver-
volgen? Geseling deed, wat voordien zijn
voorgangers deden. Hij deed het misschien een
beetje stommer, een beetje onhandiger, maar
in wezen komt het alles op hetzelfde neer. On-
ze belangen moeten gespaard worden, kunnen
de regeerders zeggen en zich tevens daarbij
op de wet beroepen. De vijanders moeten on-
meedoogend vernietigd worden en de regeer-
ders kunnen ook daarvoor steun vinden in hun
bevoegdheden.

OSS, de crisis van het recht
Dat Geseling zich niet hierop beroept, kan al-
leen te danken zijn aan het feit, dat dan on-
verbloemd duidelijk zou zijn, dat het beleid van
justitie hier niets met recht te maken heeft,
maar volkomen doortrokken wordt door par-
tijbelangen, coalitiebelangen, politieke en finan-
tieel-politieke belangen. Begrijpt goed, zulk
een verdediging zou de doodsklok luiden van
dit systeem. Of,lverbloemd zou het duidelijk
zijn, dat wij in deze demoeratie in het geheel
niets te maken hebben met een rechtstaat,
maar met een machtstaat, die men juist ons
ten onrechte verwijt na te streven, DE CRISIS
VAN HET RECHT, DAT IS OSS. En dat Go-
seling zich niet verdedigt op de gronden die
de wet hem zoo gemakkelijk aan de hand doet,
maar op gronden die ondeugdelijk blijken, is
een bewijs, dat deze Minister van het onzede-
lijke zijner rechtsbevoegdheden volkomen over-
tuigd is.
Uit het geheele verloop vae deze zaak is wel
zeer duidelijk gebleken, hoe niet het recht,
noch het gemeenschapsbelang bij, het optreden
den doorslag geven, doch groepsbelang, partij-
belangen, finantieele belangen, kortom de be-
laogen van de loliek,
Dit is de juiste reden voor dit onrechtmatig
optreden.
En daarbij komt op de eerste plaats op de
proppen Mau van Zwanenberg. Het staat vast,
dat deze betrekkingen onderhield met degenen
die in deze zaak betrokken zijn. Hij had zeer
goede betrekkingen met burgemeester Ploeg-
makers, Notaris Bijvoet, de bankier Van den
Hove en Pastoor Bloem.
Het is aan het krachtdadig optreden van de
maréchaussée te danken, dat een einde kwam
aan de vuiligheden en' ploertigheden in de fa-
briek "Organon". De Talmud en andere ge-
schriften leeren ons, hoe een Christenl-vrouw en
meisje door den jood misbruikt mogen worden.
De Talmud en andere Joodsche geschriften lee-
ren ons ook, hoe de Jood streeft naar vrienden
en relaties, die hij ten allen tijde voor zijn doe!
uitspeelt.

De Talmud en andere geschriften leeren ons
hoe de Jood de niet-joden, moet behandelen.
En zoo zagen we dat in Oss 1% van de bevol-
king de overige 99% geheel beheerschte.
In de oude Christelijke Kerk werd onophoude-
lijk gezegd en bepaald, dat de Christen geen
verbinding mocht hebben met de Joden, doch
de Christenen hebben dezen wijzen weg ver-
laten en thans zitten niet zelden zelfs dorniné
en pastoor, dag in dag uit bij Joden.
De 4de Synode en de 12de synode van Toledo
bepaalden: "Geen! jood mag Christen-goede-
ren besturen of heerschen over een Christen".
De praktijk is een andere geworden. Het jo-
dendom is ons gaan beheerschen, De beste
vriend va.11ISally Zwanenberg werd Minister
Verschuur, thans voorzitter van de R. K. Staats-
partij. Sam en Mau Zwanenberg hadden rela-
ties met voormannen uit de partijen en in het
bijzonder met die der R. K. Staatspartij. Gees-
telijken liepen in en uit. Het zal zonder ver-
keerde bedoelingen geschied zijn, integendeel,
met goede bedoelingen. De Zwanenbergen we-
ten er echter ter gelegener tijd gebruik van te
maken. Geestelijken in Oss bezochten na hun
vertrek uit Oss nog steeds de familie Zwanen-
berg. Pastoor' Bloem was er vriend aan huis,
en gaf zijn medewerking bij het plaatsen van
vrouwelijke krachten bij de Organon. Deze
pastoor, bisschoppelijk inspecteur van het Ka-
tholieke Onderwijs, verlelaarde meermalen,
"dat hij Zwanenberg zoo goed kende en dat er
geen sprake van was, dat er iets zou gebeuren,
dat niet door den beugel kon."
Hooge Geestelijkheid van dit Bisdom die bo-
ven iedere verdenking staat, komt regelmatig
bij Zwanenberg. Het was zonder den minsten
twijfel met de beste bedoeling, maar Zwanen-
berg wist zich machtig door deze relaties en
deze voor zijn sinistere doeleinden te gebrui-
ken, Hij gaf veel gescheoken, maar wist dit
nuttig voor zijn zaak. De maréchaussée arres-
teerde Zwanenberg. de Officier van justitie trad
heftig tegen Zwanenberg op. ZWANENBERO
VERKLAARDE ZICH TE WREKEN. EN HIJ
HEEFT ZICH GEWROKEN .. GEWROKEN OP
DE MARECHAUSSEE, DIE VERPLAATST
WERD.
GEWROKEN OP DEN OFFICIER VAN JUS-
TITIE, DJE HEFTIG TEGEN HEM OPTRAD,
MAAR DIE, MURW GEKREGEN DOOR DEN
P. G., NU HET SLACHTOFFER EN DE
ZONDEBOK VAN DE TRAGEDIE OSS ZAL
WORDEN.
In de joodsche geschriften Maat, dat de Christe-
nen minder zijn dan honden. "De Christen is
als een hond ... ja, de hond is meer te eeren
dan hij." (Ecker p. 51 Justus p. 49 Rohling p.
58 (IV 156 Rachi in Exod. XXII, 30) .
Mau Zwanenberg heeft wraak genomen, ook al
heeft hij er zelf geen onmiddellijk voordeel van,
omdat de bom te luid gebarsten was., .
De psychiaters hebben hem ,nlog niet ontoere-
kenbaar verlelaard En bij de 1e behandeling
is hij veroordeeld tot twee jaar gevangenis-
straf. .
Straks komt deze zaak wellicht i,nI hoo-
ger beroep. Dan krijgt hij als eischer de rech-
terhand van baron Speyaart van' Woerden, n.l.
...Massink, en zoo men geen al te groote storm
van verontwaardiging verwacht, is. het nog niet
onmogelijk, dat de straf van Mau op weinig
neer zal komen.
Voor het ambtenaren-gerecht verklaarde Spey-
aart van Woerden al reeds, dat ook in de zaak
van Zwanenberg de Gier niet goed heeft ge-
handeld.
Dat geeft reeds te denken!
Het recht geeft bij het optreden niet meer den
doorslag, doch, zooals ik zeide, niet zelden
kliekbelangen
De Zwanenbergs hebben hun relatie's met kop-
stukken van de Staatspartij, met geestelijken,
die propagandisten warers der R. K. S. P.
Het vormt een kliek; deze beschermt elkaar en
offert de rechtvaardigheid, offert het nationale
bellang op aan de kliek.
De R. K. bladen verdedigen door dik en dun
het beleid van Goseling Aan Geseling hangt
vast het belang der partij, ja, indirect heert men 6
zelfs de belangen der Kerk er aan verbonden 7



en daarom moet Goseling door dik en dun de
zegenende hand boven het hoofd gehouden
worden.

Bij de verkiezingen zei Kapelaan Drost:

"Wij willen het heil van de maatschappij
"Door de Roomsch Katholieke Staatspartij.
"Een man in de ontreddering
"Is onze man, is Gosellng.
"Wij wilden, dat het als -een storm door de

straten ging
,,'Wij wilden, dat het als een licht aan den He-

mel hing
"Stemt Geseling, stemt Goseling".

ZOO'N LICHT AAN DEN HEMEL MAG MEN
TOCH NIET UITDOOVEN.
Twee substituut-officieren en de maréchaussée
meenen, dat tegen v. d. Hove wegens verduiste-
ring, het. schrijven va,DIdubbele kwitanties tot
verschillende bedragen en van de vervalsehing
van polissen een vervolging behoort ingesteld
te worden. Baron Speyaart van Woerden legt
'het naast zich neer. De Minister zegt, dat ,na
de sluiting van het eerste onderwek zich geen
nieuwe feiten hebben' voorgedaan.
Het blijkt onwaar te zijn. Er hebben zich wel
degelijk .nieuwe feiten voorgedaan,. doch de
P. G. heeft deze zonder meer naast zich neer-
gelegd. Waarom ... ? Zou het soms niet zijn
omdat v , d. H. ook tot de Ossche kliek behoort?
Als één van de kliek zou gaan spreken, is het
hek van den dam.
Zonneklaar is alleen door de gebeurtenissen
van Oss bewezen, dat hier niet het recht ge-
diend wordt, zonder aanzien des persoons.
Meer en meer hoopen zich de zaken op, die om
onbegrijpelijke redenen, niet vervolgd worden,
Daar was: de erfends van minister Donner de
zaak Kröller. Kröller had valsche ba1lanzel1' ge- .
maakt. Zijn accountant, een der meest voor-

aanstaanden van het vak, werd als accountant
door zijn organisatie geschorscht wegens het
maken van valsche ba!anzen. Klacht op kiacht
wen;! .tegen KrölJer ingediend. De minister van
justitie en het Openbaar Ministerie (we be-
hoeven de verschillende groepen titularissen
nu niet meer op te noemen) gaven steevast:
niet thuis.
Daarna kwam de zaak Hamburger: niet thuis!
De zaak Mannheimer: niet thuis! Bij Kröfler
waren de relatie's en de hooge finantieele
machten aart het werk; bij Hamburger ook hoo-
ge relaties; bij Mannheimer de partijen; bij
Gosding wederom de partijen, de coalitie en
in het bijzonder zijn eigen partij. Men vergete
niet, dat de Min'ister boedelbewaarder is, zet-
baas van zijn partij, het ministerie zetbazen
van de partijen en dat de partijen ieder hun fi-
nantieele belangen hebben. Onder de verwor-
den demoeratie komt dan ook van een objec-
tieve norm, ten aanzien van het algemeen be-
lang, niets terecht ..
Er blijkt in Nederland velerlei recht te zijn. Eén
voor Toon de Soep en zijn kornuiten en een
voor de anderen.
Er blijkt, dat het optreden' afhankelijk is van de
partij, die men toebehoort. Wanneer men be-
hoort tot d~ k!!ek der heerschende partij, dan
~an men _vnj zijn .gang gaan, tegen de anderen'
IS tyrannie en Willekeur geoorloofd. Dit moet
anders worden.
Wij willerr een staat, gebonden aan Hoogere
Normen, gebonden aan het Nationale belang.
Helpt ons in dezen strijd.
De nood van dit volk eischr een omwenteling.
Zoo helpt mij dan in de redding van ons va-
derland.
Wij brengen arbeid en werk.
Wij brengen levensgeluk, fierheid en rechtvaar-
digheid.

ARNOLD MEIJER

Ira sche kapitaal nestelt
zeeuwsch- vi aanderen

het
•In
De land- en goedverkoopen in ons Zeeuwsche,
volkomen Nederlandsche land, beteekenen
een staatkundig gevaar van de eerste orde, gelijk
zij, zooals reeds gezien, tevens een mensch-
onteerend onrecht inhouden.
Het gaat hier om de systematische aankoop
van Nederûandsche gronden, huizen, bedrijven
en industriën door Fransche em Belgische (lees
dus: Waalsche) kapita'listen, juist in een deel
van ons gebied dat bijzonder trefbaar is. En niet
alleen dat, maar tevens betreft het hier een
stuk Nederlandsch bezit waar de Fransch-Bel-
gische annexionisten nog altijd begeerig op
zitten te loeren, vurig hopende dat "hun" uur
toch eenmaal eens zal slaan,
Het Fransche kapitaal nestelt zich stap voor
stap in alle onderdeelen van het Zeeuwsche
bedrijfsleven. Op het oogenblik zijn reeds tal
van hofsteden, een vierde deel van den grond
plus op twee na alle industriën in het bezit van
het Fransche kapitaal, terwijl de landhonger
op nog geen stukken na ges,tild blijkt. M.a.w.
men ligt voortdurend op den Iloer en komt er
iets vrij, dan is het direct een "kip, ik heb je".
Dit feit kan voor Nederland groote, zeer ge-
vaarlijke gevolgen met zich meebrengen, daar
de afstand tusschen het economisch en politiek
beheerschen van iets, nu gemeenlijk niet zoo
bijzonder groot blijkt te zijn. En mocht het er
nog eens van komen, dat zekere mogendheden
wederom de gelegenneid krijgen met de
landgrenzen te gaan knoeien, welnu, dan heeft
men zich bij voorbaat een titel tot bezit be-
zorgd.
Of ~eze adie op dit oogenblik vooral gestuwd
schijnt te worden door het Fransch-Belaische

. • b
wantrouwen In eigen zaak, doet weinig ter zake
omdat dit voor het uiteindelijke resultaat niet
het minste verschil kan maken. Roepen de Ne-

7 derl~nders die sluwe indringers niet een onmid-
dd;lJk halt toe, daml zal bedoeld resultaat be-

zich

staan uit het feit, dat Zeeuwsch-Vlaanderen in
burgerlijk-rechterlijkern zin Fransch eigendom
geworden is. '
En dan te bedenken, dat de Nederlandsche ka-
pitaalmarkt zoo oververzadigd is dat alleen al
i~ de kelders van de Nederlandsche Bank 'n ste-
riele goudvoorraad van anderhalf milliard gulden
te slapen ligt, en verder dat geen overheidsin-
s~antie b!j machte is de Nederlandsche beleg-
gingssobjecten te doen gaan boven onverschil-
lig welk internationale gedoe, wel, dan is het
toch eens te meer zoo helder als glas gewor-
den, dat de parlementaire demoeratie het land
stomweg naar den ondergang leidt. .
Het mag zeker niet onvermeld blijven, dat de
Nederlandsche regeeringen het gedurende twin-
tig jaren oirbaar hebben gevonden om, on-
danks de sedert 1918 herhaaldelijk gekregen
waarschuwingen, het zuidelijke Zeeuwsche land
zonder ook maar één verdedigingsmiddel te
laten
He.t is voor ons een dwingende noodzakelijk-
heid elke aanranding tevoren reeds onmogelijk
t~ maken. En dat kan Nederland gernakke-
lijk bereiken, indien het maar wil !
Willen, ach wist het Volk slechts wat er alle-
ma~1 in werkelijkheid omgaat, dan zou er van
eemge reserve in dezen geen sprake behoeven
te zijn. Maar zoolang de partijenkamer voort
kan gaan onze economische en staatkundize
gezondheid systernatisch te ondergraven, k~n
en mag van een doelbewusten nationalen wil
nu eenmaal geen blijk gegeven worden. Vooral
"mag", want niets is den democraten zoo bar
als bij hun goudmakerij gesitoord te worden,
vandaar dat 't streven om voor dit "misdrijf" de
poorten der gevangenis zoo wiid mogelijk open-
gezet te krij gen. -
Ja, in het uitdenken van juridische 'spitsvondig-
heden ter handhaving van de rust der regenten
en derzelver slechte zeden, daar zijn ze hier te

verdoemelijke
mentaliteit
Volgens een bericht in de Oprechte Haarlem-
mer Courant is de Rijks-inspecteur van de
Volksgezondheid, na een persoonlijk ingesteld
onderzoek, tot de slotsom gekomen, dat de
overheid van Heemstede schromelijk tekort is
geschoten, voor wat betreft de haar wettelijk
opgelegde taak, te voorzien in de behoeften
op het stuk van volkshuisvesting. Im deze waar-
lijk niet noodlijdende plaats, welke thans onge-
veer 20.000 ingezetenen telt, vindt men na-
melijk een naar verhouding nog ongehoord,
groot aantal - ten deele onbewoonbaar ver-
klaarde - krotwoningen, welker ontruiming
niet mogelijk bleek bij gebrek aan goedkoope
woongelegenheid.
Op welke wijze dit gebrek ontstond? Dit mo-
ge raadselachtig schijnen voor wie louter en
alleen let op den welvarenden staat der ge-
meentelijke !inanciën, het i~. duidelijk genoeg
voor hem, die de verdoemelijke mentaliteit der
plaatselijke bewindslieden kent. In de Heem-
steedsche bestuursinstanties overheerscht nu
eenmaal de opvatting, dat het bevorderen van
arbeiderswoningbouw, hoe dringend noodzake-
hJ.k. ~.?k, ongewenscht is. Kennelijk dus zien de
officiëele heeren in een arbeider niet meer dan
een. feitelijken of toekomstigen pauper, dan een
paria, dan een element, dat stelselmatig be-
hoort te worden geweerd. Zij hadden dan ook
volkomen lak aan het enquêteeren en adressee-
ren va,~ b!jvoorbeeld. de vereeniging "Beter
Wonen , die vooral m het jongste jaar een
krachtig.~ activiteit aan den dag legde, onder
meer wijzend op het feit, dat het aldoor nij-
pender tekort aan goedkoope behuizing maar
al t~ zeer de gevallen van "samenwon-ing" ver-
menigvuldigd heeft. Dat het samenwonen"
zoowel uit zedelijk oogpunt al;'om reden va.~
SOCIalen en hygiën.ischen aard een euvel be-
hoort .te h~eten, beseft eenieder, die niet enkel
met zilverlingen rekent, doch hoe zou dit door-
gedrongen zijn tot va,11Jkapitalistischen kaste-
geest doordesemde individuen, die moedwillig
~~ o~gen gesloten houden voor de klaarblijke-
lijkheid, dat krotwoningen volstrekt onrnensch-
waardig zijn?
In dit verband is het overigens dubbel leer-
zaam, te bedenken, dat de partij, welke haar
politiek aanmatigend voor katholiek pleegt te
doen doorgaan, in de gemeente Heemstede een
invloedrijke factor beteekent, zoodat. indien zij
~erke~ijk ernstig wilde, haar inderdaad prach-
hg program ter plaatse niet puur papier zou
behoeven te blijven. Heemstede herbergt trou-
wens ook den zaakwaarnemer der R K Staats-
partij in de Gedeputeerde Staten van' Noord-
Holland, het fraaie heer zich noemend en
schrijvend.. Bo:mans, da't zijn innerlijken
aard destijds III een drietal allerkrankjo-
remste boeken publiekelijk bloot gaf en waar-
over hier al eens een allesbehalve vleiend boek-
je moest worden opengedaan. Waar anderen
zich genoopt zien in onbewoonbare krotten te
hui.zen, verblijft deze "heer" op een protserig
b~lten, daar go~de sier makend van wat hij
middels c~~ulatle - om van zijn minder oir-
bare praetijken maar te zwijgen - in de wacht
wist te sleepen.

ERWICH

lande heele helden in, maar om er afdoende
voor te zorgen, dat onze vaderlandsche bodem
economisch noch politiek van ons vervreemd
kan raken, neen, dat gaat de heeren te hooz

• b
en mteresseert ze trouwens geen zier.
Wee het land, dat zich zonder verzet verkoo-
pen laat! Neerlant, 0 NeerIant, pas toch op
Uwe saeck! -
Dat de demoeratie sterve, opdat ons Volk weer
leven kan. Zwart Froet !
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AMSTERDAM
Alle kameraden worden verzocht in de komende we-
ken met alle macht aan den verkoop van het blad
te werken. '
Niet altijd verkoopt men op den openbaren weg, ieder
propageere op zijn eigen manier; die dus niet colpor-
teeren kan, verkoopt een krant aan zijn kennissen.
Allen, die wel colporteeren kunnen, zijn verplicht zich
daarvoor op te geven bij den afd.-leider. Komt ka-
meraden, laten wij onze tegenstanders een slag voor
zijn.
De afd.-leider is te .spreken op Donderdag. - De
penningmeester op Maandag en Dinsdag.

DOETINCHEM
Er is besloten tot de oprichting van de afdeeling Doe-
tinchem. Op Zaterdag 2 juli om 7.30 uur 's avonds
een besloten bijeenkomst in café Kets op de Hout-
kamp voor leden en sympathisanten uit Doetinchem
en omgeving, waarbij Arnold Meijer een uiteenzetting
zal geven over de beginselen van het Zwarte Front.

DORDRECHT
In de afgeloopen week vergaderde het "kader". Ver-
schillende interne aangelegenheden, inzake de afd.
werden besproken. Vervolgens wees de afd.-leider op
den strijd in Vlaanderen, die ook onzen strijd is.
Tot slot werd nog 'even de aandacht gevraagd voor
de zaak Oss. Er werd op gewezen dat in een klein
hoekje van de plaatselijke pers de veroordeeIing van
Zwanenberg stond ,'en dan nog afgekort met M. Z.
en daarnaast 3 á 4 kolommen betreffende de "maré-
chaussée, Van Zwanenberg geen publiciteit, omdat
dan de heeren courantenkoningen geen advertentie's
meer krijgen van "Zwanenberg maakt wat smaakt" en
de J,Unox". Hier geldt ook weer geld wat stom is,
maakt recht wat krom is.

's-GRAVENHAGE .
Aan de straat- enlof huis aan huis-colportage nemen
nog niet alle kameraden deel, die dat zouden kunnen
doen. Vooral de huis aan huis-colportage kan worden
opgevoerd en daarvoor kunnen ook andere avonden
dan de Vrijdagavond worden aangewend.
Aanmelden bij den afdeelingsleider.

's=HERTOUENBOSCH
De afd. 's Bosch heeft de week voor de vergadering
hard gewerkt met verspreiden van pamfletten en voor-
verkoop van kaarten,

De reclamewagen, die als propaganda voor deze ver-
gadering was gemaakt, mocht op last van den com-
missaris niet rijden.
De vergadering was een succes.
Meer dan duizend personen vulden de zaal en volg-
den ingespannen de rede van den Leider. Er was veel
Ien heftig applaus en groote geestdrift.
De vergadering in het Casino te '5 Bosch heeft reeds
nu zijn resultaat gehad door de inschrijving van vele
nieuwe leden.

MAASTRICHT
De afgeloopen week heeft gestaan in het teeken der
vergadering van 30 juni. Pamfletten werden verspreid
en de voorverkoop der entreekaarten werd stevig ter
hand genomen en met een buitengewoon succes, zoo-
dat vóór den aanvang der vergadering reeds de helft
der zaal was uitverkocht.
Ook de straatcolportage had volop onze belangstelling
en werden onze nummers gretig gekocht.
Ook den omtrek werd door ons danig bewerkt, zoo-
dat er voor Gulpen en Vaals goede vooruitzichten zijn.
Ook in Sittard hebben wij vasten grond onder de voe-
ten gekregen. Ook in Eysden winnen wij veld.
Volgende week geven wij een verslag van de groote
vergaderingi ill den Stadsschouwburg, Daar ZWart
Front Donderdags ter perse gaat en de vergadering
eveneens Donderdagavond is, kon dit verslag heden
nog niet geplaatst worden.

NIJMEGEN
Het groote aantal kameraden, welke op de informa-
torische avond het Zwarte Huis alhier vulde, bewijst,
dat de absolute wil bestaat om de afdeeling zoo snel
mogelijk te verdubbelen. Drie sprekers over tucht en
orde wisten de vergadering dusdanig te boeien, dat
een daverend applaus hun ten deel viel. Speciaal de
propaganda-leider met zijn verscherpt actieprogram
voor de "vierdaagsche" hield een dusdanig vurige
rede, dat eenieder meegesleept werd door de kracht
van zijn woorden.
Tijdens het debat legde de afd.-leider er den nadruk
op, dat Zwart Front en Dietschland synoniem zijn.
Slechts een autoritair-corporatief Groet-Nederland kan
ons land zijn zelfstandige taak in de rij der groote
mogendheden naar behooren doen vervullen en het
bewaren voor' verwezenlijking van de schandalige
waanidee der "Anschlussverraders" .
De schandelijke kuiperijen tegen ons, deeren ons niet.
Wij zijn ons bewust van onze steeds sterker wordende
macht.
In verband met het vreemdelingenbezoek aan Nijme-
gen is de colportageploeg weer versterkt. Aanmel-
dingen kunnen nog geschieden bij den colportage-
leider. De afd. Huisbezoek heeft te veel werk. Ka-
meraden welke tijd over hebben, en voldoende zijn

onderlegd, kunnen zich melden bij den propaganda-
leider.

OISTERWIK
Dinsdag 5 juni mformatorische vergadering van ~
9Y2 uur; daarna besloten ledenvergadering in het
'Zwarte Huis. Dringende opkomst gewenscht,

TILBURG
Zaterdag j.I, hadden wij de colportage uitgebreid. Op
enkele punten, waar tot nu toe nog nooit gecolpor-
teerd was, hadden wij plaats genomen. Vanuit deze,
"steIIingen" gaan wij Tilburg in breeder omtrek ver-
kennen. Met veel menschen komen Wijl in contact;
wij kunnen regelmatig nieuwe leden inschrijven. Met
vasten tred gaan" wij verder en vorderen zienderoogen.

Vrijdag 1 Juli om 8.30 uur ledenvergadering. Het doel
van deze vergadering is, te bewerken dat zich wo-
veel mogelijk kameraden aanmelden voor de kader-
groep.

WYCHEN
Ledenvergadering op Woensdag 6 juli 's avonds om
half negen bij kam. Willems, Pas. Alle kameraden
moeten aanwezig zijn.

bericht van de redact
Daar de rede van den Leider over het schan-
daal van Oss, dit nummer bijna geheel voor
zich opeilScltJten wij deze rede, wegens de be-
langstelling die voor de zaak Oss bestaat, U
niet wilden onthouden, moest belangrijke co-
pie blijven liggen tot het volgende nummer.

AboRDetlient op het Weekblad
"Zwart Front" bij vooruitbetaling
per jaar f 2.60; per half jaar f 1.35;
per kwartaal f 0.70, incassokosten
f 0.15; buitenland per jaar f 3.50, per
half jaar f 1.80, per kwartaal f 0.95.

Administratie Gemullehoekenwe"
343 Oisterwijk (N.~Br.)

met portretten en illustraties.
Uitgeverij "D eRa m shoor n" Oisterwijk

Prijs 60 cent

Leest het boek van Arnold Meijer VERSCHENEN:

Bij Uitg. W. J. van Hengel
te Rotterdam:
E. D. RINK,

"De doodsklok van alle vormen
van de Hederl. Vrijmetselarij".

Prijs 35 cent.

MOOIOlS TERWIJK
Breng Uw VACANTIE
door te 0 i s ter w ij k

Zee r Iage pen s ion prij zen
Voor kameraden speciale prijzen
C. V A N ROO y, Shtionstraat
Stationscafé ~Hotel ~ Restaurant

E. A. M. Lik e t
'import:

SMEER OLIE
voo rel k bed r ij f
ORlONLAAN 31

HILVER SUM
Geb. f 2.50.

VIER WEKEN SPANJE

Verschenen :
Prof. Dr. H. de Vries de Heekelingen

DEJODEN IN DE CHRISTELIJKE SAMENLEVING

IUITGEVERIJ ,,0 1ST ERWIJK"
Prij s: Ing. f 1.90;

WIE HELPTI!
Een kameraad oud (beambte) met
klein gezin, die om zijn ideaal
van alle hulp verstoken is, aan
een werkkring? Brieven en inlich-
tingen aan het Hoofdkwartier.

KAM ERA DEN, I
WERFT ABONNÉ'S! 8
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de crisis van de demo-
cratie en van het recht
Zwart Front hield op 28 Juni de 2e groote openbare ver-
gadering na de gevangenschap van den Leider. Deze verga-
dering werd gehouden te 's-Hertoqenbosch in de groote
zaal van het Casino; "het schandaal Oss' was het onder-
werp van de rede van den Leider. Voor deze vergadering
bestond een enorme belangstelling; èn om de actualiteit van
dit onderwerp èn om het bijzondere eigen standpunt dat de
Leider in deze zaak heeft, een standpunt dat afwijkt van dat-
gene wat tot heden over deze zaak is gepubliceerd, wordt deze
rede in zijn geheel hier gepubliceerd. De Leider sprak als volgt:
Toen de zaak Oss de gemoederen alom in den lande beroerde, zat ik in
de strargevangents te Breda, omdat ik de dingen bij hun waren naam
noemde. Degenen, die deze drie maanden mij toedachten, gevoelden, dat
hun beschouwing over land en volk wezenlijk verschilde met die van.
ons, en, ook al spraken wij de waarheid en ook; al wisten wij de feiten
te bewijzen, men ga,f ons daartoe niet de gelegenheid. Men verklaar-
de, dat wij een Minister beleedigden en dat daarom gevangenisstraf ons
opgelegd moest worden.

INHOUD

verdoemelijke mentaliteit

fransehe .kapitaal
zeeuwseh· vlaanderen
gevaar voor ons land

nieuws van het zwarte front

het •In
een

adres van redactie en administratie:
oisterwijk (n.-br.) - telefoon 175

gem uIIe hoe ken weg 343
• post-girorekening 155074



Wij hebben nooit i~mand wil.len beleedigen;
doch als de "waa,rheld" beleedigend wordt ge-
acht in dit stelsel, en het zeggen van de "waar-
heid" gevangenis,straf met zich mede breng;t,
dan zal het ons toch niet beletten die waarheid
overal uit te roepen op uur en tijd, wanneer wij
dat voor ons valk en voor ons land noodzake-
lijk achten. Wij buigen ons hoofd voor geen
mensch noch voor een proc. gemeraal in den
Bosch, 'noch voor een Minister van justitie,
doch alleen voor God.
In de drie maanden van mijn a'fwezigheid is
veel gebeurd, zoowel in het buitenland als in
ons eigen land.
In de drie maanden van mijn geva'nlgenis.straf
is de kaart van Europa veranderd en zijn de
verhoudingen der vetkeren gewijzigd.
Het is niet hierover, dat ik op deze vergadering
wensch te spreken. Op deze bijeenkomst zal ik
slechts de kwestie behandelen, die in de af-
geloopen maanden en nog heden eenieder bezig
houdt: de kwestie OSS.

hebben de marechaussée's hun
bevoegdheid overschreden ?

Het is een hoogst ernstige zaak, die we ook
als zoodanig wenschen te behandelen. Wij
hebben deze zaak rijpelijk van alle kanten over-
wogen en meenen ons eigen standpunt tem vol-
Ie tegen eenieder te kunnen verdedigen. Dit

" standpunt wijkt af van allen, die zich in het
openbaar met de zaak Oss bezig hielden, om-
dat wij niet om demagogisch-propagandistische
redenen alles in een bepaald hokje willen zet-
ten, maar volkomen eerlijk en rechtvaardig de
gebeurtenissen willen beschouwen.
De eerste vraag, welke antwoord vereischt, is:
Zijn de rnaréchaussée's hun bevoegdheid te bui-
ten gegaan en hebben zij hun ma.cht misbruikt?
Om deze vraag te beantwoorden kunnen we
niet beter doen, dan achtereenvolgen.s de be-
schuldigingen van Mr. Goseling, Minister van
justitie na te gaan. De eerste beschuldiging van
Mr. Goseling, Minister van justitie en oud-
Voorzitter der R. K. Staatspartij, is, dat
"DE ARRESTATIE VAN DEN BANKIER v. d.
HOVE GESCHIED .ZOU ZIJN ZONDER
VOORKENNIS VAN DEN .oFFICIER VAN
JUSTITIE EN OP ONBEHOORLIJKE WIJZE".
Het blijkt, dat positief onwaarheid gesproken is.
Veel woorden om dit te bewijzen, hebben we
niet noodig, waar, de Officier van Justitie voor
't ambtenarengerecht zelve verklaarde, dat hij
hiervan kennis droeg. De officier gaf aan den
maréchaussée v, Rennes opdracht om den Ban-
kier zoo spoedig mogelijk te arresteeren en zijn
boel in beslag te nemen.
De Minister van justitie, oud-Voorzitter der
R K. S. P., verklaarde vervolgens, DAT DE-
ZE "BANKIER" OP ONBEHOORLIJKE WIj-
ZE BEHANDELD IS.
Ook hier is weer positief onwaarheid gespro-
ken.
Veel woorden om dit te bewijzen, zijn wedero:n
niet noodig. Ik neem hiervoor niet ails bewijs
de maréchaassée's, die verklaarden dat de
,.,bankier" een sigaar aanbood en de maré-
chaussée's bedankte voor de goede behande-
ling, doch een onpartijdig getuige en een tegen-
stander.
De laatste, Burgemeester Ploegmakers. moest
op een vraag van Generaal Zeeman toegeven,
dat er geen oploop bij de arrestatle geweest is
en dat, waar hij aan den procureur-generaal
geschreven had, dat de mensch en, overal voor
de ramen stonden, dit "al']een sloeg op de in-
beslagneming van de archieven"
En een volkomen onpartijdig getuige, door het
ambtenarengerecht opgeroepen, den heer van
den Hengel, bedrijfsleider te Oss, verklaarde,
dat hij, wonende nabij den bankier en uit zijn
auto stappende, den gearresteerde ziende, er

Ii

"pra,ctisch geen publiek aaruwezig was in deze
stille straat".
De tweede grief van Mr. Goseling, Minister van
Justitie err oud-Voorzitter van de R. K. S. P.
ging "over het optreden tegen geestelijken".
a) HET HEETTE DAT VAN STRAFBARE
FEITEN, WELKE DOOR GEESTELIJKEN IN
OSS ZOUDEN ZIJN GEPLEEGD, NIETS GE-
BLEKEN ZOU ZIJN.
b) IN HET BIJZONDER ZOU DE MINISTER
GEGRIEFD ZIJN DOOR HET FEIT, DAT
MEN IN DEZE ZAAK "MINDERJARIGEN"
HAD GEHOORD EN OOK EEN J.oNGEN, DIE
DESTIJDS (1931) MINDERJARIG WAS.
c) VERVOLGENS ZOU DE KROONGETUI-
GE IEMAND ZIJN, DIE REEDS 18 VEROOR-
DEELINGEN ACHTER DEN RUG HAD, EEN
BERUCHT INDIVIDU WAS, DIE ZICH OP
ZEDELIJK GEBIED BEESTACHTIG ZOU
HEBBEN GEDRAGEN."
Wij komen straks op deze kwestie nog terug
en zullen aantoonen, dat van een "geestelijken-
schandaal" in den zin van: sommige anti-pa-
pistische schrijvers geen sprake is. Maar wel
moeten we vaststellen, dat Mr. Goseling, Mi-
nister van ju.stitie en oud-Voorzitter der R. K.-
S. P., ZOo er al niet onwaarheid werd gespro-
ken,' althans' in deze zaak den indruk wekt, op-
zettelijk of onopzettelijk de feiten te verdraai-
en. Dat hier ongepaste feiten zijn gebeurd,
staat nu toch wel vast.
Dit Wordt zelfs niet door den Procureur-Gene-
raal, nüch door den Minister ontkend. De mi-
mister beweert, dat er geen 'strafbare feiten zijn
gebeurd.
Volgens den wil van dern Minister en door
het optreden van den P. G. zijn de verdere op-
sporingen en daardoor indirect het onderzoek,
of er "STRAFBARE" feitenl zijn, gestaakt.
Wat de'el twee van deze beschuldiging tegen
de maréthaussée':s: betreft, dat "mindel'jarigen"
gehoord zijn, moet opgemerkt worden dat het
ook den Mini.ster bekend zal zijn, dat zulks
veel vocn.ornt, dat dit dikwijls, noodzakelijk is,
zooals Ook het verhoor over feiten, die verjaard
zijn. Het heeft niet zelden misdrijven opgehel-
derd.
Wij ontkennen dus niet, dat door de maréchaus-
sée ontactisch in een of ander geval opgetre-
den kan zijn, wij stellen alleers vast, dat het
feit van het hocren van minderjarigen in zich
geen misdraging der marèchaussée behoeft te
zijn. En wat het derde gedeelte vam deze twee-
de beschuldiging betreft, hier is door Mr. Gose-
ling, Minister van Justitie, oud-Voorzitter der
R. K. S. p, opzettelijk of onopzettelijk, dat
doet er weinng toe, onwaarheid gesproken, en,
objectief beschouwd, gelasterd.
De minister ,stelt het voor, alsof een vroegere
kroonaetuige (destijds graag gebruikt à raison
van /'i 00.-) thans nog kroongetuige is. Dit
is een valsche voorstelling van zaken. De man,
die hier bedoeld is, is iemand, die wel ver-
schillende mallen veroordeeld is, doch niet we-
geniS inbraak, brandstichting of zeden-delict,
doch wegen:s: vechtpartijen. De laatste veroor-
dee\ing was reed.s meer dan 5 jaar geleden.
Dit is in ieder geval een volkomen andere
voorstelling dan door den Minister gegeven
werd. .
Een derde verwijt aan de rnaréchaussée's is,
DAT IN EEN ZGN. CIVIELE KWESTIE TUS-
SCHEN EEN WINKELIER EN EEN WINKEL-
JUFFROUW, DE MARECHAUSSÉE TOT ON-
RECHTMATIGE ARRESTATIE WAS OVER-
GEGAAN EN DAT. ZONDER DEN OFFICIER
VAN JUSTiTIE eR IN TE KENNEN
Mr. Goseling, Minister van Justitie, spreekt in
'deze wederom onwaarheid. Uit hetgeen de Of-
ficier van Justitie zelve verklaarde, blijkt, dat
deze wèl op de hoogte was en aan Wachtmees-
ter de Gier de opdracht gaf: "onderzoek de
zaak en stel hem eventueel in verzekerde be-
waring".
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ONRE~H!MATIG is het optreden der maré-
chauss~e III deze kwestie evenmin geweest. Een
ops:pormgs-ambtenaar mag iemand naar een
plaats V3l11l verhoor geleiden en hem aldaar ge-
durende 6 uren vast houden, den tijd tusschen
middernacht en des morgens 9 uur niet mede
gerekend.
Een civiele zaak was het evenmin. De kleine
111anufadu~ier werd er van beschuldigd een be-
drag, dat Iemand toekwam, verduisterd te heb-
ben. Of deze wijze van optreden ideaal is, is
een tweede. Volgens ons gevoel niet, maar dat
neemt niet weg, dat de Minister niet het recht
heeft te .spreken over een "onrechtmatig" op-
treden.
Het vierde punt, dat door Mr: Geseling, Minis-
ter van Justitie en oud-VoorZItter van de R.K.-
S.P. wordt ingebralcht, is: "HET ONDERZOEK
INSTELLEN IN DE ZAAK DER jEUGDWERK-
LOOZENZORG" .
Over dit punt is bij de verschillende behande-
lingen geen helder licht gevallen. Wij weten
echter, dat na Be arrestatie van de Ietder s del"
jeugdwerkloozen dagelijks voorwerpen werders
teruggebracht in het magazijn bij den waterto-
ren, als manden, kruiwagens, schemerlamp,
e.d., die vreemde eigenaren hadden gekregen.
Vast staat ook, dat het in verzekerde bewa-
ring stellen niet is gebeurd, dan na overleg met
den officier van justitie; dat deze de in-bewa-
ring-stelling heeft verlengd.
De vijfde klacht tegen de maréchaussée's is,
de "VERDENKING VAN MISHANDELING
VAN IEMAND, DIE VERDACHT WERD VAN
OVERTREDING DER VUURWAPENWET,
TENEINDE HEM TOT EEN BEKENTENIS TE
DWINGEN".
Tegenover vijf rnaréchaussée's, die onder eede
verklaren, dat zij zich niet aan mishandeling
hebben schuldig gemaakt, staat de verklaring,
die de desbetreffende gaf, toen hem door de
gemeente-politie er om gevraagd werd. Toen
deze man echter uit de cel kwam is hij niet
naar den dokter gagaa,rtI, maar direct naar zijn
werk, 10K M. verder, gefietst. Hij i.s gecon-
fronteerd en heeft niemand herkend. Hij wees
een man aan, die hem zou hebben opgesloten,
maar dat was nog een verkeerde.
Niettemin, onze achtenswaardige Mini'ster van
justitie, maakt de 5, thans onder eede gegeven
verzekeringen, ten .schande, en maakte het tot
een van zijn' punten van beschuldigingen.
Het lid van de regeering, Mr. Goseling, heeft
wel bepaald een groote achting voor het corps,
dat mede dit stelsel en de regeering moet be-
.schermen!
De 6€' en voornaamste beschuldiging is. dat
"IN VERBALEN DOOR DE MAReCHAUS-
SÉE'S IN STRIJD MET DE WAARHEID ZOU
ZIJN VERKLAARD, DAT OP LAST, OF MET
MEDEWERKING VAN DEN OFFICIER WERD
GEHANDELD".
Ook hier is wederom onwaarheid gesproken,
aW1an.s de Officier varr Justitie heeft verklaard
voor het ambtenarengerecht, dat hij van alle
maatregeten tevoren kennis droeg. Slechts over
één geval was de Officier nog eenigszins in
twijfel. De Minister verklaart de proces-verba-
len en andere stukken bestudeerd te hebben.
Daaruit had hij kunnen opmaken, dat de Offi-
cier op de hoogte was.
Het zou echter ook kunnen zijn, dat ook in dit
geval hij tevoren op de hoogte is geweest.
Ziedaar, wat er van den aanval van Mr. Gose-
lling tegen de maréchaussée's overblijft !
Van de beschuldiging, dat de maréchaussée's
optraden, buiten voorkennis van den Officier,
blijft niets over en voor wat het optreden der
maré,chau1s:sée's in verschillende zaken betreft,
kan een onrechtrnatig optreden nergens bewe-
zen worden en is de praesumptie dat zij recht-
matig gehandeld hebben. Of zij in één geval
bijzonder tactisch zijn opgetreden, m?et ik be- 2
twijfelen, doch dat is VOOr mij allerml,nst reden

"
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en daarom moet Goseling door dik en dun de
zegenende hand boven het hoofd gehouden
worden.

Bij de verkiezingen zei Kapelaan Drost:

"Wij willen het heil van de maatschapp.i_i
"Door de Roornsch Katholieke Staatspartij.
"Een man in de ontreddering
"Is onze man, is Geseling.
"Wij wilden, dat het als een storm door de

straten ging
Wij wilden dat het ah een licht aan den He-

", mel hing
"Stemt Geseling, stemt Geseling".

ZOO'N LICHT AAN DEN HEMEL MAG MEN
TOCH NIET UITDOOVEN.
Twee substituut-officieren en de maréchaussée
meenen, dat tegen v. d. Hove wegens verduiste-
ring, het schrijven van dubbele kwitanties .tot
verschillende bedragen en van de vervalschmg
van polissen een vervolging behoort ingesteld
te worden. Baron Speyaart van Woerden legt
het naast zich neer. De Minister zegt, dat na
de sluiting van het eerste onderzoek zich geen
nieuwe feiten hebben voorgedaan.
Het blijkt onwaar te zijn. Er hebben zich wel
degelijk ·n,ieuwe feiten voorgedaan, doch de
P G heeft deze zonder meer naast zich neer-
g~legd. Waarom ... ? Zou het soms niet zijn
omdat v. d. H. ook tot de Ossche kliek behoort?
Als één van de kliek zou gaan spreken, is het
hek van den dam.
Zonneklaar is alleei» door de gebeurtenissen
van Oss bewezen, dat hier niet het recht ge-
diend wordt, zonder aanzien des persoons.
Meer en meer hoopen zich de zaken op, die om
onbegrijpelijke rede~en, niet. v~rvolgd worden.
Daar was: de erfenis van minister Donner, de
zaak Kröller. Kröller had valsche baûanzen ge-
maakt. Zijn accountant, een der meest voor-

aanstaanden van het vak, werd als accountant
door zijn organisatie geschorscht wegens. het
maken van valsche balanzen. Klacht op klacht
werd tegen Kröller ingediend. De minister van
Justitie en het Openbaar Ministerie (we be-
hoeven de verschillende groepen titularis.sen
nu niet meer op te ,noemen) gaven steevast:
niet thuis.
Daarna kwam de zaak Hamburger: niet thuis!
De zaak Mannheimer: niet thuis! Bij Kröller
waren de relatie's en de hooge finantieele
machten aan het werk; bij Hamburger ook hoo-
ge relatie's: bij Mannheimer de partijen; bij
Geseling wederom de partijen, de coalitie en
in het bijzonder zijn eigen partij. Men vergete
niet, dat de Minister boedelbewaarder is, zet-
baas van zijn partij, het ministerie zetbazen
van de partijen en dat de partijen ieder hun fi-
nantieele belangen hebben. Onder de verwor-
den demoeratie komt dan ook van een objec-
tieve norm, ten aanzien van het algemeen be-
lang, niets terecht.
Er blijkt in Nederland velerlei recht te zijn. Eén
voor Toon de Soep en zijn kornuiten en een
voor de anderen.
Er blijkt, dat het optreden' afhankelijk is van de
partij, die men toebehoort. Wanneer men be-
hoort tot de kliek der heerschende partij, dan
kan men vrij zijn gang gaan, tegen de anderen
is tyrannie en willekeur geoorloofd. Dit moet
anders worden.
\Vij willerr een staat, gebonden aan Hoogere
Normen, gebonden aan het Nationale belang.
Helpt ons in dezen strijd.
De nood van dit volk eisch+ een omwenteling.
Zoo helpt mij dan in de redding van ons va-
derland.
Wij brengen arbeid en werk.
Wij brengen levensgeluk, fierheid en rechtvaar-
digheid.

ARNOLD MEIJER

fransche kapitaal nestelt
zeeuwsch-vlaanderen

het
•In
De land- en goedverkoopen in ons Zeeuwsche,
volkomen Nederlandsche land, beteekenen
een staatkundig gevaar van de eerste orde, gelijk
zij, zooals reeds gezien, tevens een mensch-
onteerend onrecht inhouden.
Het gaat hier om de systematische aankoop
van Nederlandsche gronden, huizen, bedrijven
en industriën, door Fransche e,nlBelgische (lees
dus: Waalsche) kapitalisten, juist in een deel
van ons gebied dat bijzonder trefbaar is. En niet
alleen dat, maar tevens betreft het hier een
.stuk Nederlandsch bezit waar de Fransch-Bel-
gische annexionisten nog altijd begeerig op
zitten te loeren, vurig hopende dat "hun" uur
toch eenmaal eens zal slaan.
Het Fransche kapitaal nestelt zich stap voor
stap in alle onderdeelen van het Zeeuwsene
bedrijfsleven. Op het oogenblik zijn reeds tal
van hofsteden, een vierde deel van den grond
plus op twee na alle industriën in het bezit van
het Fransche kapitaal, terwijl de landhonger
op nog geen stukken na: gestild blijkt. M.a.w.
men ligt voortdurend op den Iloer en ko·mt er
iets vrij, dan is het direct een "kip, ik heb je".
Dit feit kan voor Nederland groote, zeer ge-
vaarlijke gevolgen met zich meebrengen, daar
de afstand tusschen het economisch en politiek
beheerschen van iets, nu gemeenlijk niet zoo

. bijzonder groet blijkt te zijn. En mocht het er
nog eens van komen, dat zekere mogendheden
wederom de ge<legemheid krijgen met de
landgrenzen te gaan knoeien,. welnu, dan. heeft
men zich bij voorbaat een titel tot bezit be-
zorgd.
Of deze actie op dit oogenblik vooral ges!uwd
schijnt te worden door het Fransch-Belgische
wantrouwen in eigen zaak, doet weinig ter zake
omdat dit voor het uiteindelijke resultaat niet
het minste verschil kan maken. Roepen de Ne-

7 derlanders die sluwe indringers niet een onrnid-
dellijk halt toe, daml zal bedoeld resultaat be-2

zich

staan uit het feit, dat Zeeuwsch-Vlaanderen in
burgerlijk-rechterlijkern <zin Fransen eigendom
geworden is.
En dan te bedenken, dat de .Nederlandsche .ka-
pitaalmarkt zoo oververzadigd is, dat alleen al
in de kelders van de Nederlandsche Bank 'n ste-
riele goudvoorraad van anderhalf milllard gulden
te slapen ligt, en verder dat geen overheidsin-
stantie bij machte is de Nederlandsche beleg-
gingssobjecten te doen gaan boven onverschil-
lig welk intemationale gedoe, wel, dan is het
toch eens te meer zoo helder als glas gewor-
den, dat de parlementaire demoeratie het land
stomweg naar den ondergang leidt.
Het mag zeker niet onvermeld blijven, dat de
Nederlandsche regeeringen het gedurende twin-
tig jaren oirbaar hebben gevonden om, on-
danks de sedert 1918 herhaaldelijk gekregen
waarschuwingen, het zuidelijke ZeeuwS~he land
zonder ook maar één verdedigingsmiddel te
laten, .
Het is voor ons een dwingende noodzaikelij.~-
heid elke aanranding tevoren reeds onmogelijk
te maken. En dat kan Nederland gemakke-
lijk bereiken, indien het maar wil \
Willen, ach wi.st het Volk slechts wat er alle-
maal in werkelijkheid omgaat, dan zou er van
eenige reserve in dezen geen sprake behoeven
te zijn. Maar zoolang de partijenkamer voort
kan gaan onze economische en staatkundige
gezondheid systernatisch te ondergraven, kan
en mag van een doelbewusten national en wil
nu eenmaal geen blijk gegeven worden Vooral
"mag", want niets is den democraten zoo bar
als bij hun goudmakerij gestoord te "Worden,
vandaar dat 't streven om voor dit "misdrijf" de
poorten der gevangenis zoo wijd mogelijk open-
gezet te krijgen.
Ja, in het uitdenken van juridische spltsvondig-
heden ter handhaving van de rust der regenten
en derzelver slechte zeden, daar zijn ze hier te

verdoemelijke
mentaliteit
Volgens een bericht in de Oprechte Haarlem-
mer Courant is de Rijks-inspecteur van de
Volksgezondheid, na een persoontij kingesteld
onderzoek, tot de slotsom gekomen, dat de
overheid van Heemstede schromelijk tekort is
geschoten, voor wat betreft de haar wettelijk
opgelegde taak, te voorzien in de behoeften
op het stuk van volkshuisvesting. In deze waar-
lijk niet noodlijdende plaats, welke thans onge-
veer 20.000 ingezetenen telt, vindt men na-
melijk een naar verhouding nog ongehoord,
groot aantal - ten deele onbewoonbaar ver-
klaarde - krotwoningen, welker ontruiming
niet mogelijk bleek bij gebrek aan goedkoope
woongelegenheid.
Op welke wijze dit gebrek ontstond? Dit mo-
ge raadselachtig schijnen voor wie louter en
alleen let op den welvarenden staat der ge-
meentelijke financiën, het is duidelijk genoeg
voor hem, die de verdoemelijke mentaliteit der
plaatselijke bewindslieden kent. In de Heem-
steedsche bestuursinstanties overheerscht nu
eenmaal de opvatting, dat het bevorderen van
arbeiderswoningbouw, hoe dringend noodzake-
lijk ook, ongewenscht is. Kennelijk dus zien de
officiëele heeren in een arbeider niet meer dan
een feitelijken of toekomstigen pauper, dan een
paria, dan een element, dat stelselmatig be-
. hoort te worden geweerd. Zij hadden dan ook
volkomen lak aan het enquêteeren en adressee-
ren van bijvoorbeeld de vereeniging "Beter
Woneru", die vooral in het jongste jaar een
krachtige activiteit aan den dag legde, onder
meer wijzend op het feit, dat het aldoor nij-
pender tekort aan goedkoope behuizing maar
al te zeer de gevallen van "samenwoning" ver-
menigvuldigd heeft. Dat het "samenwonen",
zoowel uit zedelijk oogpunt als om reden van
socialen en hygiëeischen aard een eu vel be-
hoort te heeten, beseft eenieder, die niet enkel
met zilverlingen rekent, doch hoe zou dit door-
gedrongen zijn tot va,11Ikapitalistischen kaste-
geest doordesemde individuen, die moedwillig
de oogen gesloten houden voor de klaarblijke-
lijkheid, dat krotwoningen volstrekt onrnensch-
waardig zijn?
In dit verband is het overigens dubbel leer-
zaam, te bedenken, dat de partij, welke haar
politiek aanmatigend voor katholiek pleegt te
doen doorgaan, in de gemeente Heem~te~e ee~
invloedrijke factor be tee kent, ~oodat, indien ZIJ
werkelijk ernstig wilde, ha.ar mderdaad. prach-
ti!! program ter plaatse met puur papier zou.
b~hoeven te blijven. Heemstede herbergt trou-
wens ook den zaakwaarnemer der R K. Staats-
partij in de Gedeputeerde Staten van Noord-
Holland, het fraaie heer, zich noemend en
schrijvend Bomans, dat zijn innerlijken
aard destijds in een drietal allerkrankjo-
remste boeken publiekelijk bloot gaf en waar-
over hier al eens een allesbehalve vleiend boek-
je moest worden opengedaan. Waar anderen
zich genoopt zien in onbewoonbare krotten te
huizen, ve'h1ijft deze "heer" op een protserig
buiten, daar goede sier maken~ vafol wat ~lÏj
middels cumulatie - om van zun mirtder oir-
bare praetijken maar te zwijgen - in de wacht
wist te sleepen.

ERWICH

lande heele helden in, maar om er afdoende
voor te zorgen, dat onze vaderlandsche bodem
economisch noch politiek van ons vervreemd
kan raken, neen, dat gaat de heeren te hoog
en interesseert ze trouwens geen zier.
Wee het land, dat zich zonder verzet verkoe-
'Pen laat! Neerlant, a Neeriant, pas toch oP.
Uwe saeck!
Dat de demoeratie sterve, opdat ons Volk weer
leven kan. Zwart Front !
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stafrijmOss •In
Er was eens ...... een aardig stadje, in het

brave Brabant, met een bovenst besten bur-
gemeester. De burgers begonnen voor dag en
dauw, want rust roest, waren's avonds
moe en mat, maar daarvoor ook gezond van
lijf en leven en bezaten een eigen erf. Zij
spraken over koetjes en kalfjes, over ditjes en
datjes, hadden van alles dubbel en dik, en
het wel en wee der wijde wereld raakte hun
kouwe kleeren niet.
Er is echter kaf en koren. Sommigen' hielden

niet van sloven en slaven, van zwoegen en
zweeten. Zij beminden een lang, lui en lekker
teven, hielden van rijden en rossen, zwieren
en zwaaien, en I strekten hunne grijpgrage
handen naar het geld en goed van anderen.
Dit bracht het stadje in rep en roer, men ging
kijven en krakeelen, twist en tweedracht ont-
stond.
De bovenstbeste burgemeester zei langen

I tijd boe noch bah; zelfs toen allen in het lage
landje langs de zee uit den doodenden dom-

lmel opwaakten en zeiden: dat moet buigen
of barste.n, gaf hij taal noch teeken. Ja. hij
meende te mogen en moeten meedeelen, zon-

r
der blikken of blozen: het is klip en klaar ge-
bleken, hier in den eigen engen kring is

I schijn noch schaduw van misdaad. In onze
Sloppen en stegen wonen vrede, vreugde en
vriendschap, slechts burgers, boeren en bui-
tenlui, die hun geloof belijden en ook beleven.
Zij zijn hier geboren en getogen en verstaan
hunne hooge en heilige roeping; schout en
schepenen waken in weer en winJ over het
wel en wee van weduwen en weezen.
Deze en dergelij ke drogredenen hield hij

door dik en dun strak en stijf staande; niets
was verrot en vermolmd; het gekuip en ge-
konkel, het gif en gal spuwen, het wurmen en
wroeten der buitenstaanders, 't waren alle
schimpscheuten van schurftige schapen.
Hoogstens waren er - oi.der ons gezegd en

gezwegen - stille en stiekeme stadgenooten,
die helden waren in het halen, hebben en
houden van 't gele goud en den gaven gulden,I die neefjes en nichtjes wisten te bevoordeelen;
.misschien waren er ook een paal' - dit gaf hij
met een zuurzoet lachje grif en gul toe - die
geen hooge en heilige idealen nastreefden.
maal' waarom daaraan paal en perk stellen?
Sussen en stillen, dan kraait er hen noch
haan naar en klaar is Kees.
Bij kris en kras kon hij verklaren - hij

maakte geen grappen en grollen! - alles
klonk als een klok, wis en waarachtig. Het
ware bij ziel en zaligheid te bezweren!

Toen kwam onze mooie marechaussee. Zij
zouden recht en orde beschermen en beschut-
ten. Zij waren voor dood noch duivel bang,
het ging er op of er onder. 'Frank en fier,
frisch en fleurig werkten zij met man en
macht, Vrij en vroom maakten zij niet veel
vteren en vijven en brachten de zaken weldra.
in kannen en kruiken. /
Zij wisten te wikken en wegen, en wat

schots en scheef was te scheiden en te
schiften van wat wèl was in woorden en wer-
ken, in denken en doen. Zoo .vormdeu zij een
weer en wapen voor recht en rede. Zij zelden
·kort· en krachtig den oorlog aan tegen bran-
den en blakeren, tegen leugen en laster, tegen
alles wat het booze stijven en sterken wou,
al zag het ook wIt van woede.
Niet langer werd het recht vier, vijf keel

van Pontius, naar Pilatus verwezen!

Maar dat was heilige huisjes bedreigen ......
en het politieke geknoei en gekonkel ving
aan. Laksheid en lauwheid werden toen aan
den kant gezet, velen - strak en steil in 't
geloof - verleenden hun steun en stem, in
stoffige studeerkamers vond men schijnschoo-
ne drogredenen ...... en niet lang daarna
droegen de mannen van het wakkere wapen
de doornenkroon van smaad en schande om
de slapen.'
Men zou echter van een koude kermis thuis

komen.
De van top tot teen kranige kerels waren

wel goed, maar niet gek; ~ij gevoelden zich
belast en beladen, maar wilden niet bukken
of buigen voor onrecht. Ze ontvingen kracht
naar kruis. Zij waren gewillige en gehoorza-
me - door de Koningin gehuldigdel - die-
naren, maar geen groote gekken. Zij laten zich
niet in de luren leggen.
Als ten langen leste puntje bij paaltje komt,

dan' weten zij ook hun recht te zoeken, trots
terreur en tegenstand, al zouden ze voor ko-
ningen en keizers, spuwers en speier. moeten
verschijnen. .
En waarlijk, het recht breekt door dammen

en dijken. Zij ontvangen kroon na kruis. Hun
strijd voor een gaaf en gelukkig volk wordt
ruiterlijk en ridderlijk door de hooge heeren
erkend, zijn kunnen met vltegendde vaandels
weerkeeren, juichen en jubelen. Het geheele
volk en vaderland stemt met ze in!

EROS.
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I De Les van Oss.
Alle vonnissen en arresten in een dagblad

bespreken, gaat niet en is ook niet noodig. I Behalve de heer Mussert schijnen ook an-
Soms echter wordt de verwondering toch te deren lessen uit Oss te trekken. Een van hen
groot. \ is de bekende onderwijzer, de neer De Boer
De bladen meldden, hoe op 28 dezer een _ met zijn zilveren redacteurschap mogen

zee-officier terecht stond voor het hoog milt- ook wij hem gelukwenschen - die in "Het
tair gerechtshof. Deze heer - nota bene .rls Katholieke Schoolblad" schrijft:
commandant van een duikboot en eskader-
commandant op Aruba aanwezig - maakt
op een avondfeest kennis met een gehuwde
dame, verneemt dat haar man op dienstreis
is en gaat 's nachts niet naar zijn boot, maar
naar haar huis. Hij klopt daar aan, alsof het
een niet nader te noemen gelegenheid is,
zoodat de dame burengerucht maakt. Onze
zonderlinge commandant, zoo gaat het ver-
haal voort, dringt dan het huis binnen, ver-
schanst zich daar in een, provisiekast, wordt
toch gesnapt, en ~komt nu voor het gerecht.
Men zou zoo denken dat een man, die al

eens meer zich zelf blameerde, absoluut niet
thuis hoort in de marine en in geen geval
bevelende bevoegdheid' hebben kan, al ver-
telt de verdediger dan, dat de verdachte "zoo
graag in dienst zou blijven".
's Nachts een huis binnendringen onder

deze omstandigheden, is een daad, die ons
strafwetboek elken burger als ernstig mis-
drijf aanrekent.
Tot zijn stomme verbazing constateert die-

zelfde burger echter, dat de militaire recht-
spraak in hoogste instantie zoo-iets blijk-
baar geen misdrijf vindt en een hoon voor

I

het officierskorps. De officier krijgt duizend
gulden boete en .... hij commandeert verder.
Dat is pas een voorbeeld voor de matrozen,

hoe men moet passagieren! Wat moeten die
nu van zooiets denken?
Het is mogelijk, dat de zaak zich anders

heeft toegedragen dan uit de dagbladversla-
gen blijkt. Het is ook mogelijk, dat men in
~arinekringen het gebeurde niet. zóó ernstig
vmdt als de burger doet, maar het wil er bij
ons toch niet in, dat als bijvoorbeeld een
burgemeester of politie-ambtenaar zulke
dingen zou doen - en de zaak werd zoo
publiek - zij in hun ambt zouden blijven
gehandhaafd. En het maakt een zonderlingen
indruk, dat dit bij de marine, waar zooveel
afhangt van de officieren, die een groote
mate van zelfstandigheid moeten bezitten,
wel mogelijk is.

Militaire Rechtspraak UIT DE PERS.

De marechaussee-kwestie heef.t toch ook
enkele paedagogische loanten. ..
Wie misschien twijfelt, of de onderwIJ-

zer het theoretisch r-echt heeft, een leer-
ling als straf na de lessen te laten blijven,
die heeft nu 'kunnen lezen, dat de verde-
diging der marechaussee het niets bijzon-
ders vindt, dat iemand zelfs een nacht van
zijn vrijheid afstand moet doen. Vrijheids-
beroving is dus blijkbaar geen zeldzaam-
heid en volgans den verdediger der mar~-
chaussee al gewenst, als de strafibaarheid
niet vaststaat.
Maar dat is niet het voornaamste.
Het heeft ons geërgerd, en dat is het

tweede punt, dat men een aantal kinderen
aan een ondervraging onderwerpt, welke
op hun later leven, althan~ gedurende een
aantal jaren funest moet mwerken.
De Procureur-Generaal van .het Bosse

Hof heeft op een der zittingen van het
Ambtenarengerecht iets gezegd over het
optreden der marrechaussee in een z.g.
zedenzaak.
Uit de Standaard nemen we de inhoud
van dit gedeelte der rede van den P. G.

over:

De mareohaussee heeft in deze zaak
ee~ onderzoek ingesteld, waarbij tal van
kinderen werden ondervraagd in ver-
band met art. 248bis, zoodat vele ouders
daaraan niet hebben wi1len medewer-
ken."

In een ander blad lezen we zelfs, dat aan
het hoofd ener R. K. Meisjesschool ter
plaatse gez'egd is, de marechaussee niet toe
te laten. *)
In deze besprekingen. valt du~ het li~!ht

vooral op de ondervragmg .:ran .Jonge k~n-
deren om delicate z,edelIJkhetdskwestres
door paedagogisch ongeschoolde lieden.
Dat is het grote gevaar
En dat gevaar kan overal zich openba-

ren, waar over het paard getilde of niet in
toom gehouden politiedienaren het opspo-
ringsrecht uitoef~nen.
Daartegen moet het kind beschermd

worden.
Feiten als in Oss kunnen al.leen staan.

Maar het tegenovergestelde is ook moge-
Irk.J Daarom is het nodtg op zulke enqueteurs
te letten.
Zijn er voldoende gegevens over onpae-

dagogisch optreden, dan zal de aanda~ht
d hoogste magistraat moeten gevestrgd
w~rden op mensen, die wellicht onbewust,
aan de ziel van het kind onherstelbare
sehade toebrengen.
Daarmede moet het maar eens uit zijn.

*) Inderdaad heeft burge~e.es-ter Ploeg-
makers aan het hoofd der meisjesschool ge-
zegd, dat deze de aan h~ar zorgen toev~r-
trouwde kinderen over dit soort zaken niet
in de school door opsporingsambtenaren be-
hoefde te laten nooren, zonder daarover n;:t \
de ouders gesproken te hebben. (red. "Msb. ).

J



Wachtmeester der voormalige Ossche
brigade verlaat den dienst.

Eén van de vijf wachtmeesters van de
Ossene marechausseebrigade, wier zaak
onlangs voor het Ambtenarengerecht is be-
handeld, heeft eervolontslag gevraagd en
verkregen urt den dienst. Het is wacht-
meester Roffel, die thans in dienstbetrek-
king treedt ibij het Unileverconcern met
standplaats Rotterdam.
Wachtmeester Roffel is verscheidene ja-

ren te Osswerkzaam geweest. Na de kwestie
van 1 April werd hij naar Roermond over-
geplaatst.



EEN STAATSCOMMISSIE
VOOR OSS?

Steun voor het derikbeeld van
prof. mr. C. W. de Vries.

In ons avondblad van Vrijdag 24 Juni j1.
publiceerden wij den tekst van een ontwerp
van wet van de hand van prof. mr. C. W. de
Vries, tot het instellen van een staatsóommls-
ste inzake de toestanden te Oss voor het ge-
val, nu de enquête verworpen is, de nadere
nota van de regeering niet de noextig, klaar-
heid zou brengen.
, Wij vernemen nu dat in de Centrale Utrecht
van de LiberSile Staatspartij in dit verband
een motie van orde is ingediend~ die Zaterdag
in de algemeene vergadering der centrale met
algemeene stemmen werd aangenomen.

De motie luidt:
"De centrale Utrecht van de Liberale

Staatspartij:
"Gezien het concept van een voorstel van

wet van de hand van prof. mr. C. W. de Vries
tot het instelJlen van een Staatscommissie, tot
taak hebbende het verzamelen' van gegevens,
. noodi.g om volledig kennis te verkrijgen van I

feiten en toestanden, op politieel gebied te
Oss geheerscht hebbende;

"Noodigt het hoofdbestuur der partij uit,
zich te wenden tot mr. Wendelaar. met het
dringend verzoek een dengelijik voorstel van
wet onverwijld bij de Tweede Kamer der Sta-
ten-Generaal in te dienen, zoodra aan de Li-
berale Tweede Kamerfractie mocht blijken, dat
de van den minister van Justitie verlangde
nota inzake Oss haars Inziens »tet de ge-
wenschte opheldering verschaft;

"En gaat over tot de orde van den dag."
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MINISTER EN MARE-
CHAUSSEE.

Theorie en practijk
Van "het sterke

"gezag .
De krachtige wijze, waarop de Minis-

terraad gemeend h-e-eft,zijn stern in de
Ossene zaken te moeten doen hoeren, I
teneinde te voorkomen, dat nieuwe fa- I

bels zouden gaan ontstaan, heeft tot
dusverre weinig commentaar uitgelokt.

Dat is op zijn minst heel merkwaar- _
dig te noemen, nu zekere bladen zich I
hebben beijverd om u~t de verklaringen
van den Inspecteur der Maréchaussée, I

Kolonel Van Selm, de conclusie te trek- I
ken, dat de Minister van Justitie zijn
collega van Defensie om den tuin gelleid
heeft. Men heef-t daarbi] weer overma-
tige lof doen toekomen aam de in de
zaak betrokken Maréchaussée-instan-
ties, wier onkreukbaarheid boven eIken
twijfel verneven wordt door dezelfde lie-
doen, die zich niet ontzien om den, Mi-
nister' van Justltie en den Bosschen
Procu~eur-Generaal door het slijk te
haLen. De poging, die van zoekerezijde
gewaagd is, om een onwaardige houding
v-an den P. G. veroorzaakt door diens
beweerden haat tegen de MaréchaUlssée,
voor de heele zaak .verantwoordelij-k te I
stellen, is na de overduidelijke verkla-
ring van den Raad van Mtnisters we[ in
een eigenaardig daglicht komoen staan.
De vergissing, die KoIonel Van Selm
voor het Ambtenarengerecht maakte,
zou immers wel eens heinvloed kunnen
zijn door soortgelijke gevoelens aam deze
zijde. En wanneer dit zoo mocht zijn, -
wait wij weigeren te veronderstellen, -
dan z.it men met de hooggeroemde on-
kreukbaarheid van de· maréchaussée-
officieren verlegen, Het Nationa-le Dag-
blad voelt dit blij,kbaar ook wel aan;
het legt de mirusterleele v-erklaring
maar zonder meer naast zich neer; In
den gedachtengang des heeren Musserf
heert het Nederlandsche volk "voor zoo-
ver het niet het laatste sprankje karak-
ter heeft verloren, volkomen verfrou-
wen in de e-erlij-kheidder maréchaussée-
officieren, in de heiligheid van hun eed
oende smettelooshedd van hun eergevoel".
Maar de goede trouw van de Zijde van
den Minister ls ook een mogeûjkheid,
die het Nederlandsche volk met zij,n zim
voor maatgevoel niet kan ontgaan!
Mussert en Meijer blazen intusschen

middels hun weekbladen nog maar lus-
tig door en doeeerste der leiders smult
van den betreurenswaardigen indruk, die
doo-r de verklaringen van Kolonel Van
Selm gewekt is. Nog vóór het verschij-
nen van Vova is' deze indruk echter
reeds op ondubbelzmnige wijQ:euitge-
wisent en daardoor doet de kloeke pen-
nestrijd van Mussert min o,f meer aan
als den komisohen strijd van Don Qui-
chotte tegen een van zdjn eigen ïanta-
sieën. Ir. Museert distilleert zooals trou-
wens uit vele dingen ook uLt Oss het
"failliet van het partementarlsme". Ar-
nold Meijel' heeft ook ail geen nieuwe
dingen op zijn Ossche repertoire, Als
politieke sensatie raakt ddt repertoire
uitgeput, maar toch blijven de beide
"Leiders" trouw storm locpen tegen het
goed gefundeerde gezag, waarmoede Mi-
nister Goseling is bekleed. Geen poging
lawn doepaladijnen van "het sterke g,e-
zag" onbenut om te trachten dit gezag
te ondermijnen. Wellicht is dit nog de
treurigste zijde van de geheele ossene
affaire.



De ministerraad grijpt in.
Onder dezen titel schijft het "Huisgezin":
Het teekent de situatie, waarin de behande-

ling van de klachten der Ossche brigade der
marechaussee ons heeft gebracht, dat de minis-
terraad zich verplicht heeft gezien tot krachtig
ingrijpen tegenover een poging den. minister
van JusliLie van een welbewusteTeugen te be-
schuldigen.

De verdediger van de marechaussee, mr. Ja-
mes, heeft - afgaande op het verslag van de
zitting - met zooveel woorden vèrklaard, dat
illS t r ij d 111e t dew a a r hei d op 2 April
(door den mijrister van Justitie aan den Inspee-
tcur der Marechaussee Red, Hsg.) is beweerd,
dat de machtiging tot overplaatsing door' den
minister van Defensie al gegeven was.

Deze bewering steunde- op hel "feit", dat deze
machtiging pas. op 6 April was afgekomen, en
~crd voortgezel in 'de conclusie, dat mcn (d.i.
dl! mînîstcr vall Justitie) het verzet der mili-
taire chefs al bij voorbaat (en dus met opzet,
Red, Hsg.) heeft gebroken,

En de' Inspecteur- van Selm heeft het betoog
van mr, James door zijn verklar-ingen daarria
~onder cenig voorbehoud bevestigd.

DÜ heeft dan ook :n e Te leg raaf in haar
hlad van Zondag 26 Juni doen schrijven, dat de
gemachtigde van de klagers) mr, James, als-
mede de kolonel-inspecteur van hct wapen der
Koninklijke Marechaussee den minister openlijk
beschuldigden met een voo I'wen d s e I het
mogelijk verzet van den inspecteur. tegen de
overplaatsing der Ossche brigade te hebben ge-
broken.

Van deze voorstelling van zaken bevat het
door den Regccringspersdlenst uitgegeven com-
muniqué van den Ministerraad dc volstrekte en
afdoende tegenspraak: het blijkt, dat de Inspec-
teur van Selrn aan het gebeurde een onjuiste
înterpretatie hecft gegeven, en dat terwijl een
vraag-op-den-man-af hem de noodige zekerheid
had kunnen verschaffen!

Indien daaraan na de behandeling van de
Interpellatie-Drop nog behoefte bestond! I

Er is van bepaalde zijde -- wij wezen er
reeds op - op de meest felle rnanier geïnsi-
nueerd, dat de procureur-generaal in zijn optre-
den tegen de Ossche brigade zou zijn geleid
door onwaardige gevoelens van haat en afkeer.
Wat zullen deze lieden nu wel zeggen van een I

hooggeplaatste autoriteit, die zich niet ontzag
- blijkbaar door zijn geprikkelde gevoelens
meegesleept - den minister van Justitie op vol-
strekt onjuiste gronden te beschuldigen van op-
it:eUelijk bedrog en van leugenachtigheid! .. I

Terwijl hij naliet te doen, wat. voor de hand
lag, wanneer ilij het met. God en zijn geweten
niet in overeenstemming kon brengen, dat de
~èden ,-dei· brigade zoo ·'werde~' beh~~delci: de
medewerking; die van hem werd .gevorderd te
weigeren onder het aanbieden van zijn. ontslag.
Dal was een heel wat mannelijker. ell ilinke~

houding, dan een op niets gegronde, 'enkel op
misverstand berustende, grievende beschuldi-
ging in. het openbaar te uiten tegen een minister
der Kroon en zijdelings tegen een tweede, Zijn
onmiddellijken chef.

Want in welk een onmogelijke positie plaatste
Inspecteur van Selm den minister van Defensie,
die indirect wcrd belicht in het handhaven van
zijn bevoegdheden en de daaruit yoortvloeicnde
plichten tegenover den minister van Justitie te
\Zijn te kort geschoten.

Te ernstiger wordt deze onbegrijpelijke fla-
ter; omdat ze slechts kon worden gemaakt met
tcrziide stelling van de nadrukkelijke verklaring
door den minister van Justitie ill te g e n-
w o o r d i g h e i d van zijn ambtgenoot
vall D e f e 11 S 1 e op 7 April I.I. in de Tweede
Kamer afgelegd.

Mr. Goseling heeft toen reeds, in verband met
de tegenstelling, die men gemeend had lusschen
hem en zijn ambtgenoot van Defensie te moeten
zoeken, nadrukkelijk gezegd, dat het tusschen
beide ministers "geen oogenblik ontbroken heeft
aan de vercischte samenwerking in volledige
overeenstemming.

En de minister van Justitie voegde daaraan
toe,' dat ieder zijn eigen specifieke verantwoor-
dellikheld in de sfeer (van het wapen) kende;
dat de minister van Defensic in de zaak van
niets onkundig was gelaten en evenmin ontijdig
was ingelicht en dat de nootlig geachte mutaties
zijn bevolen en gcschicdenrnet de volle instem-
ming van dell minister van Defensie.
En toch houdt bijna 3 maanden later, terwijl

er alle tijd en gelegenheid is geweest om een
eventueel misverstand op te hclderen, Inspecteur
van Selm aan zijn idee fixe vast en dwingt den
Raad van Ministers tot openlijke tegenspraak.

Als straks de verhouding tusschcn justitieele
autoritcltcn en de leiders van het wapen der
marechaussee in het ressort van het Bossche
Hof nader wordt ondcrzocht, mag men nu wel
veronderstellen, dat het ongelijk niet zonder
meer zal liggen aan de zijde van den procureur-
generaal, als sommigen zoo welwillend zijn ge-
weest te veronderstellen!



--

M USSERT
over de les van Oss

Groote vergaderin,g. in het
Amsterdamsche R.A.I.-geb'ouw'

VIJFDUIZEND BEZOEKERS
Het stroomt mensenen naar het R.A.I.-gebouw. Mussert zal met Rost van Ton-

ningen en mr. dr. Nygh spreken over Oss. Hoezeer het schandaal van Oss en de
ongelooflijke houding der regeerlng de gemoederen bezig houdt, ziet men hier
aan de enorme belangstelltng, Midden in den zomer, terwijl talloozen met vacantie
zijn, vullen ztch de ruimten van de "kleine" zaal van het R.A.I.-gebouw met be-
zoekers. De zaal is uitverkocht.
Van binnen is het gebouw versierd met rood-zwarte vlaggen, de symbolen van

Volk en Vaderland en met de oranje-blanje-bleu vlaggen, die in den komenden
nationaal-socialistischen staat het nationale banier der 'Vrijheid zullen vormen. De
muziek speelt liederen en als eindeHjk de menschenstroom door' de te nauwe
deuren naar' biánen is\gevloeid' en de plaatsen zijn ingenomen, begint om ongeveer _
kwart voor negen de vergadering.. ,

NYGB SPJ,tEUT I'
De waarnemend distrietslêi~er, de heer,

Huygen, leidde met eén k~t, woord van ~'el"
kG'lt'tde spt'~kers .ta en gaf daarna direct hêt
·woord aan me, Nygl;Ij d~ als :oilderw«IJ.'P'voor
zijn toespraak had gekozens Het onrechttl_latige
van G;oseling's handelingen.
Nygh begon met .Qp"te.1nerkeJi, dat de rechts- '

geleerden zich' afvrag~n .óf, de handelingen, van
minister, Goseling in slirijp zijh met de wet. De
nationaal-socialistische recbtsgereerden daar-
entegen' vragen zich af or deze handelingen
in strijd waren met het recht, het rechtsbe-
·wustzijn, dat in het volk zelf verankerd ligt.

In warme bewoordingen geeft Nygh uiting
aan zijn onwankelbaar geloof aan zijn volk.
·Scherp geeselt hij de methoden dezer demo-
cratie, onder weiser stelsel het schandaalOss
mogeli:jk werd, .
Hij toont aan, hoe Goseling en Wendelaar

schijnbaar tegenstanders zijn in de parlèmen-
taire arena. _in werkelijkheid echter langjarige
vrienden. Belangwekkende beschouwingen
worden gegeven over deze en andere verstren-
gelingen der vriendjesbelangen in dezen pat-
tijenstaat.
Aan de hand van het Wetboek 'van Straf-

recht. strafvordening en de wet op de
luinistrerieèle ,verantwoordelijkheid gaat hij

IGoseling's strafrechtelijke verantwoordelijk-
heid na, om onder luid applaus de trouwaan
den Leider der N.S.B. als beginsel van elken
nationaal-socialist te belijden. .

ROST VAN TONNINGEN AAN HET WOORD

Rost van Tonningen, door den heer Huygen
aangekondigd als de voorvechter van hetrecht
in de Kamer, had bij zijn komst op het spreek-
gestoelte een langdurig applaus in ontvangst
te riemen.
Spr. zeide in het begin van April door den

Leider uit Oostenrijk te zijn teruggeroepen om
de behandeling van de interpellatie Drop mee
te maken. Met de kennis in de-Jaren van zijn
verblijf in 'Oostenrijk opgedaan, wist spr. wat
ons in Nederland te wachten stond. De redac-
tie van het dagblad had .meusschen het spoor
van Oss gevolgd. Mind~rjarige arbetdersmeis-
jes; door broodnood' naar de Organon gedre-
ven, zijn onder bedekte bedreiging met brood-
roof door Mau van Zwanenberg gesehonden,
In de ziel van deze kinderen brandt als een
wond de handeling van dezen onverlaat, die
toch slechts twee jaar gevangenisstraf kreeg.
Dit alles was de wereldlijke en geestelijke over-
heid reeds lang bekend. Het was de Koninklijke
,Marechaussee die ingreep. Men dacht dat het
met de arrestatte van Van Zwanenberg uit
was.
Dan gaat spreker het verloop van den strijd

. na. Voor de .toehoorders strekt zich' het gees-
tesschouwspel der tragische bestratürig der
plichtsgetrouwe marechaussee op, terwijl de
verdachten van Oss vnjrondtoopen. 'Stap' voor
stap schetst spreker het samensper der poli-
tieke ,partijen om Oss den 'doofpot in te wer-
ken. Telkens als deze partijen meenen geslaagd
te zijn, wordt de zaak weer levend door het
verzet, dat uit l:1et volk opgaat.
Rost stelt op onverbloemde wijze de gepleeg-

de strafbare feiten vast, die door de tusschen-
. .

komst van den proclB.e\lr-Gene-raal en .Gose"
ling niet vervolgd mochten"word~n.
RQst eiadigt zijn rede met ètti woord van

daukbaarbeld aan den Lel(ler, di~ zes .en een
.half jaar geleden de toorts cler vernieuwing tp,
bet 'VOlk ontstak; .~ > eindigt met een vUrige
belijdenis van het ~ationaa.l~oclallstüch '
. ideaal. "

.DE PAUZE

In de pauze zoekt de massa bezoekers ver-
poozing op de open plaats achter het gebouw
en nuttigt ververschingen. Men wil den Leider
zien en spreken. Telkens drommen de men-
schen voor de sprekerskamer , waar ook de
Amsterdamsche functtonartssen te vinden zijn.
Tenslotte wordt om kwart voor elf de
vergadering hervat.

Mussert komt binnen
Dan komt de Leider der N.S.B. de zaal

binnen. Een reusachtige ovatie valt hem
. ten deel. De massa klautert óp de banken
en Mussert schrijdt naar het spreekge-
stoelte tusschen rijen van armen, die ten
groet zijn opg'llheven en onder begelei-
ding van het deinende hou-zee geroep,
dat zich stormachtig voortzet als hij het
spreekgestoelte beklimt.
'Mussert geeft het sein tot stilte en
begint.

Zijn rede is de felste aanklacht tegen
het politieke katholicisme, die hier te
lande nog is gehoord .

Onder doodsche stilte, slechts -nu en dan
onderbroken door donderende toejuichingen,
geeselt sprekef de methoden der internationale
van Ooseling, Schmitz en hun trawanten.
Schmitz, de vroegere burgemeester van Wee-
nen, die met Moskou heulde en die in 1934
Goseling bezocht, zit nu achter de tranes (da-
verende toejuichingen). .

(Slot 'op pag. 2)



DE OSSCHE ZEDENZAAK.
De fabrikant M. Z. uit Oss, die door de

rechtbank te 's-Hertogenbosch is veroor-
deeld tot een gevangenisstraf van 2 jaar met
aftrek van voorarrest, is van dit vonnis in
hooger beroep gegaan.,



De zaak-Oss

Met de samenstelling van de
ministerieele nota zal nog
eenige tijd gemoeid zijn

Brief van mr. Goseling
aan Kamervoorzitter
De voorzitter der Tweede Kamer

heeft een op 6 Juli gedateerden brief
ontvangen van den minister van Jus-
titie in verband met .s ministers be-
slissing ter zake van de uitoefening
van de opsporingsbevoegdheid van
het voormalig personeel der brigade
Koninklijke Marechaussee te Oss.

De brief luidt:
Door uw brief van 22 Juni 1938 hebt. u te

mijner kennis gebracht dat de Tweede Kamer
de-r Staten-Generaal zich in haar vergadering
van 22 Juni j.l. heeft vereenigd met een motie
van orde van de heeren ir. J. W. Alba:da en
mr. P. J. Oud.
Ik heb goede nota genomen van de m de

motie uitgedrukte bedoeling der Kamer om de
aan mij gevraagde schriftelijke uiteenzetting:
te doen strekken tot voorbereiding van een
nadere gedachtenwisseling. Als onderwerpen
voor de voorbereidende schriftehjke uiteenzet-
ting zijn in de motie van orde genoemd:

. 1. De feiten en de omstandigheden, op grond
waarvan ik op 1 April 1938 aan de brigade der
Koninklijke Marechaussee te Oss de opspo-
ringsbevoegdheid tijdelijk heb doen ontnemen;
2. Het oordeel der regeering over het beleid

van de gemeentelijke politie te Oss;
3. A1 datgene, wat ik verder in verband met

een en ander van belang acht.

De Kamer heeft mij derhalve in mijn schrif-
telijke uiteenzetting, althans in dit stadium van
de voorbereiding, niet willen binden aan be-
paalde, concreet omschreven punten.
Nu de Kamer, na hetgeen ik; in de vergade-

ring van 7 April 1938 ter zake heb, medege-
deeld, de medewerking van de regeering en van
mij vraagt tot het verstrekken van nadere in-
l\r.htingen, spreekt het vanzelf, dat die mede-
werking gaarne zal worden verleend.
Gelijk U Hoogedelgestrenge bekend is. zijn

inmiddels 23, 24 en 25' Juni jol. voor het
Ambtenarengerecht te 's Gravenhage uitvoerrg
behandeld. de beroepen, door de leden van het I
voormalige personeel der brigade Konir.klijkE' I

Marechaussee te Os's ingesteld tegen mijn be- I

slissing ter zake van de uitoefening van hun
opsporingsbevoegdheid. De uitspraken van het.
gerecht mogen uiterlijk op 16 Juli a.s. worden
verwacht.

Het wil mij voorkomen, dat ik aan de be-
doeling van de- Kamel' beantwoord, wanneer
ik: dn ieder geval niet Vóór de uitspraak de ge-
vraagde schriftelijke uiteenzetting inzend.

Met het oog op de deugdelijke voorbe-
reiding van de door de Kamer beoogde ge-
dachtenwisseling zal het - naar ik ver-
trouw - duidelijk zijn, dat ook na 16 Juli
nog eenige tijd gemoeid zal zijn met de
samen.stelling van de nota, mede in ver-
band met het door de Kamer gevraagde
oordeel der regeering.

Ik stel er prijs op U Hoogedelgestrengf. met
deze zienswijze in kennis te stellen.

w.g. de minister van Justitie,
C. GOSEUNG.

I



Schuwt de heer Rost van
Tonningen de verde-
diging van Min.

Gosellng ?
Oss gaat verder. Ongestoord blijft

vooral de N.S.B. haar demagogische ta-
lenten oefenen op de langzamerhand
wel erg afgezaagde feiten en eenzijdige I

ve,ronderstellingen. De neeren hebben
daarbij vrij gemakkelijk spel, zoo lang
zij zich op de vlakte houden en hun be-
schuldigingen solechts daar ultschreeu-
wen waar zij ervan verzekerd zijn geen
repliek te zullen ontvangen.
Het ossene spektakel is handig gere-

gisseerd: noch de Minister van Justitie,
noeh de Procuréur-Generaal kunnen zich
in d1t stadium "an de zaak iIn het open-
baar verdedigen. Bij de behandeling
van de schijn-aanklacht voor het
Ambtenarengerecht tegen den mspeoteur
van de K.oninklijke Maréchaussée kon
uiteraard van zulk een verdediging geen
sprake zijn; de Procureur-Generaal was
er slechts aês getuige over enkele de-
tails ÎI!l de heele affaire; de vertegen-
woordiger van den Minister werd er ver-
rast door een onbekende klacht. Van den
Minister man men thans moeilijk ver-
wachten, dla;t hij met een nota komt
W!"wijl de uitspraak van het Ambtena-
rengerecht nog hangende is; al te ge-
makkelijk zou er dian van zekere zij.de uit
geconcludeerd worden, dat mr. Geseling
deze u~tspl'aak wenscht te beïnvloeden.
Er is thans dus wij baan voor de

opgeblazen Ossche sprookjes en de
heeren Mus&eu:ten Rost van Tonningen
hebben dan ook de mams aangegrepen
om LIl het Amsterdamsche R.A.I.-ge-
bouw voor 5000 applaurässanten 'n aan-
tal zinlooze dmgen uit te kramen, waar-
van er bij eenigszlns crttïsche beschou-
wing geen enkel staande blijft. Wij wil-
len - hoewel het onmogelijk is alles te
brandmerken wat er over Oss wordt
rondgestrooid - voor dezen keer deze
beweringen eens punt voor punt vol-
gen .
• .Mr. Nijlgh riep op deze demonstratïe
uit, dat Minister Goseling de Kamer on-
juist had voergelicht. Hij wist, d,at de
uiteenzetting van den Min:hs1i.er van
Just1tie was gebaseerd op de door dezen
ontvangen rapporten; het is toch van-
zelfsprekend, dat de Minister m een zoo
ingewikkelde zaak moest afgaan op hek
verschafte inlichtingen en men kan een
bewindsman toch bezwaarlijk voor den
Hoogen Raad dagen, wanneer een zijn€il'
onderg'eschikten zijn eigen verklaringen
herroept, Even goedkoop is de uitroep,
dat de Ministe!l' art. 355 van het W€'t-
book van Strafrecht geschonden heeft;
d~t blijlft ntet meer dan een onbewezen
bewering, vatbaar voor krachtig€ tegen-
spraak.
De heer Nij.gh wenechte vijf leden der

KamelI een klacht tegen den Minister
te doen indienen, opdat d€Z>evoor den
Hoogen Raa,d gedaagd zou worden. Wel-
nu, laat men dat doen! Wij gelooven, dat
de MinilS'te!l'de laatste ZlOU zijn, die hier-
voor bevreesd behoeft te zijn. Maar het
is voor de ·heeren nog veel gemakkelijker
om den Minister ter verantwoording te
roepen. Wanneec de heer Rost van Ton-
nmgen niet systematisch trachtte te
ontsnappen aan de tegen hem ingestel-
de vervolging, dan had hij reeds lang de
gelegenheid gehad om den Minister ,,,tn
zijn hemd te zetten", Het is minstens
merkwaardig, da.t de N.S.B.-€!Ii deze ge-
legerrheêd om den Minister in de oogen
te zien zoekt te ontwijken.
Uiteraard was het communiqué van

den Ministerraad, waarin te ver-
staan g€geven is, dat de Inspecteur der
Maréchaussée onwaarheid heeft ge-
sproken, een steen des aanstoots vo Oil'

deze vergadering. zonder zweem van
bewijs neemt men de lezing van den
Kolonel aan, terwijl toch inderdaad de
v,ea:-klaring van den neer van Selim
op een mtsvatting moet, berusten.
Tegenover de-ze lezing staan de ver-
klaringen van meer dan een ander
en er is geen enkele reden om den Ko-
lonel in deze hooger te schatten dan zijn
hlerarchlsche superieuren: de Minister
van Justitie en van Defensie.

Lr. Mussert-zelf heett uiteraard ook
een duit in het zakj e gedaan, maar men
kan moeilijk verwachten, dat hijzelf d3it
milde gebaar serieus neemt! Oss is voor
hem "een mijlpaal op den weg van de
katholieke dictatuur" en nu dient te
worden uitgemaakt of "onze kinderen
sla ven worden of flere volksgenooten",
Kom, kom: De heer Musoort kan dat
toch zelf niet meenen, Of wensent hij
soms, dat zijn fiere volksgenooten ,,51a-
ven" worden van een gewapend cores,
dat zijn chefs in doesbaatkundige orde
gehooraaamheid en volgzaamheid wei-
gert? De onafhankelijkheid tegenover
Justitie, waardoor een Gestapo-slaver-
nij op den duur mogelijk zou kunnen
worden, is niet door de katholieken
maar alleen door figuu:en van de Ma-
réchaussée iIliagestreefdi.



Scheiding lusschen militaire
taak en politioneele hulp~

diensten der Mare-
chaussee de op~

lossing ;>
De grond der ossene Zaken, die wij

in meer dan éé:h beschouwing reeds
hebben doen doorschemeren, gaat naar
het schijnt thans meer en meer de
aandacht van de rond deze kwestie zoo
kwist1g rondgestrooide fabeltj es aflei-
den. De belangstelling wordt steeds
mlnder geriClht op de feiten en feitjes,
die er 1n het Brabantsche fabrieksstad-
je-met-den-slechten-na!l!m zijn voorge-
vallen, en trekt steeds meer naar de
misstanden op politioneel gebied, die
achter dezen wirwar schuil gaan,

Zoo noemt het "Christelijk Historisch
Weekblad" het geval-Oss bij den waren
naam: "De zaak, waaraan de naam van
het dorp Oss verbonden is, is al lang
geen ossche zaak meer, zoo zij het al
ooit geweest is." Het blad trekt uit de
behandeleng der zruken voor het Ambte-
narengerecht de conelusie, dat wij hier
te doen hebben met "een plaatsel.ijlke
uitbarsting van een latente, het polit1o-
neele organdsme ernst1g verstorende,
ziekte, waar de heelmeester noodig aan
te pas moest tomen". Telgelijk echter is
het blad van meenlng, dat die heel-
meester geen aantrekkelijke tawk zal
krijgen, daar hij een Gordiaanslchen
knoop zal hebben door te hakken, waar-
op reeds velen voor hem vergeefs hun
krachten hebben beproefd.

Wij achten het een gezond verschijn-
sel, dat het densende deel van ons
vól'k, ondanks al het luidruchtige kra-
keel dat van Oss een pol1tiek heibeltje
van de !l!lJleree,rste orde heeft wlUlen
maken, de kern der zaak heeft gevat en
dat de holle praatjes, zooals dIe nog de-
ze week op de :t-T.E.B.-vergaderlng te
Amsterdam werden verkocht, ZOD Lang-
zamerhand gaan overstemd worden door I

uitingen van de overtulging, dat een I
uitwas in IOns polltloneele bestel eal
moeten worden uitgesneden.
Over de verwarde organlsatle van het

politiewezen in ons Land, waar naast die
Maréchaussée nog werken de Rijks-
veldwacht, de gemeentepolitie en de mi-
litaire politie, behoeven we niet veel te
zeggen. Het is bekend genoeg, dat deze
wijze van organisatie hoogst gebrekkig
is en daarbij allesbehalve eutnig. Op den
duur was het onvermijdelljk, dat er in
dezen wirwar wrijvingen ontstonden, die
tot uitbarstingen moesten leiden. Het
is nu zoo langzamerhand wel duidelijk,
dat "Oss" niets anders dan zoo'n uit-
barsting is.

I Het is vooral doezoo onduidelljk atge-

I bakende plaats, die de M3iréchaussée in
neemt, die deze uitbarsting in doehand
, heeft gewerkt. Er is hoog opgegeven over
;de slechte verstandhouding, die er be-
I stond tusschen doe Ielding der Maré-
chaussée an den Procureur-Generaal te
Den Bosch. Van zekere zijde heeft men
niet nagelaten te Insinueeren, <tat deze
verstandhouding een gevolg was van den
persoonlljken afkeer van den P. G. je-
gens de Maréchaussée. Een feit is echter,
dat de moeiltjkheden ook onder de vier
andere Procureurs-Generaal bestaan. Zij
zijn te verklaren uit het streven in de
rangen der Maréehaussée naar een ze-
kere zelfstandigheid als militair corps,
waardoor het bijna voortdurend ont-
breekt aan de volgzaamheid, die de
Maréchaussée als p o 11 ti e cor p s
aan de fungeerende directeuren van po-
litie dient te betoenen.
Mindster Geseling vindt hier een

hoogst belangrijke taruk. Het terrein,
waarop doe verschillende politie-instan-
ties zich dienen te begeven, za[ nauw-
gezet moeten worden afgebakend. Een
gecentraliseerde letdmg zal voor de
hoog noodige samenwerking moeten zor-
gen. Welke rol in een nieuwe organdsatde
aan de Maréchaussée moet worden toe-j
bedeeld is op het oogenblik nog moei-
lUk te zeggen. Zeker is het, dat het
overgroote deel van ons volk prijs stelt
op het behouden van het indrukwek-
kende en sympathieke corps. Wellicht
zal doeoplossing gezocht moeten worden
door een terugkeer naar de oorspron-
kelijke taak van de Maréchaussée, waar-
bij op het militaire karakter de nadruk
zou moeten worden gelegd. Mogelijk zou
een samensmelten van Maréchaussée en
Politietroepen een stap kunnen zijn in
de richting van een uiteindelijke oplos-
sing, met dien verstande, dat een ge-
deelte der onderotücieren van de Ma-
réchaussée in de gelegenheid wordt ge-
steld om geleidelijlk over te gaan naar
een zuiver' pohtioneel beroep,

Als de Ossche uitbarsting werkelijlk
tot gevolg zou hebben, dat dit vraag-
stuk nu eens met krachtige hand
wordt aangepakt, dan zou een slechte I
zaak toch nog een goeden uitsIag bren-
gen. .



BRABANTIA NOSTRA
"OSS".

Een di ""verantwoor lng .
De jongste aflevering van "Brabantia

Nostra" staat zeer sterk in het teeken van
Oss".
De redactie begint met een "Verantwoor-

ding" in zake het gedicht van Paul Vlem-
minx, die als volgt aanvangt:

Het heeft in de dagbladen gestaan en
het mag bij onze lezers dus als bekend
worden aangenomen, dat op de exempla-
ren van het vorig nummer van ons blad,
die na de verzending aan de abonnee's ter
drukkerij nog aanwezig waren, door de
justitie beslag is gelegd.
De inhoud van een vers van Paul Vlem-

minx, dat onder den titel "De goede stad
Oss" in de rubriek "Kroniek en Kritiek"
voorkwam, werd beleedigend geacht voor 't
Wapen der Koninklijke Marechaussee, al-
thans voor de verplaatste brigade van Oss.
Het behoeft wel geen betoog, dat, in-

dien een dergelijke justitiële interpretatie
voorzien ware, de plaatsing van het geïn-
crimineerde stuk achterwege zou zijn ge-
bleven en de auteur daardoor gevrijwaard
van eventueele onaangename gevolgen. Er
is voor ons dus alle aanleiding om het
feitelijk verloop te betreuren.
Wij mogen overigens vaststellen, dat van

enige vooropgezette bedoeling onderzijds
om te beledigen geen sprake is geweest.
En, hoewel wij daaromtrent geen overleg
hebben gepleegd met den auteur, houden
wij ons overtuigd, dat ook deze geenszins
de bedoeling heeft gehad de grote en niet-
verantwoorde stap van "hekelen" tot "be-
ledigen" te zetten.

De redactie geeft vervolgens nog het een
en ander ter overweging, o.a. het volgende:

Uit andere bijdragen springt een fel verzet
naar voren, vooreerst tegen de z.g.n. "neu-
trale" pers en verder tegen een "totalitaire"
beweging, die de bouwer van de echte natio-
nale eenheid wil wezen en juist door haar
weerzinwekkende houding in de kwestie-Oss
opnieuw heeft getoond, er de breker van te
zijn.
Teekenend zijn de conclusies, waartoe de

redactie van "Brabantia Nostra" in een
tweede artikel komt:

EN
1. Wij zien de noodzaak in van éénheid

der katholieken.
Wij verfoeien de liberale neutraliteit;
wie echt Brabander is, steunt op geen
wijze een neutrale krant.
We nemen ons voor heftig te keer te
gaan tegen de vervalste idee van
staatstotaliteit.
Als katholieke Brabanders treden we
op tegen invasie van niet-katholieken.
Onze grond en onze industrie.- moet
Brabants blijven.
Wij dienen onze fierheid te hernemen,
en te keuren op zijn katholieke waar-
de wat men in Brabant tracht te im-
porteren.

7. Laten wij alles steunen wat het katho-
lieke bewustzijn zal versterken.

Hij noemt de "neutrale" pers voor de ka-
tholiciteit van Brabant een "immer dreigend
gevaar"; zij staat niet alleen "vreemd"
tegenover het katholieke Brabant, maar is
daarvan de verklaarde "vijand" en zijn slot-
leuze luidt: "De neutrale pers uit Brabant".
In "Krcniek en Kritiek" wordt dan ook met
instemming uit een artikel van Dr. P. C. de
Brouwer in "Ons Tilburg" aangehaald: "Hoe
Katholieke Brabanters zonder noodzaak ge-
abonneerd kunnen blijven op een blad als De
Telegraaf is een raadsel". Dit blad doet vol-
gens den "doctor" in gestook tegen de katho-

Wij katholieken en in 't bijzonder wij lieken niet onder voor "het blad van de
Brabanders, zijn inzake Oss de beledigde N. S. B."
partij. De rol, door de N. S. B. in de Oss-affaire
Een beledigende partij, die haar rechten gespeeld, inspireerde Jef de Brouwer tot zijn

op eerherstel niet geldend kan maken artikel ..Brabant en de staatsidee. die tota-
voor enige menselijke rechtbank, en die litair wil heten". Zijn conclusie is: Brabant
daarom goed zal doen haar rechten zelf te katholiek totaal!
verdedigen. Welken indruk de kwestie-Oss in Brabant
Beledigd zijn wij in het respect voor gemaakt heeft, blijkt intusschen misschien

onze priesters, op wie insinuatie op insi- nog het best uit het besluit, waartoe Dr.
nuatie straffeloos mocht worden losgelaten. Frans va~ de Ven na een. rustige his.torische
Beledigd zijn wij in onze persoonlijk- ~eschouwlUg ko~t: ."De Jongste ~ntJ-ka~ho-

heidswaarde, nu de menselijke verhoudin- Iieke hetze - die zich met een met germge
gen in onze Brabantse gemeenschap op de j mate van willekeur rond Oss heeft. ontladen
lafste wijze aan verguizing hebben bloot- - zij leerzaam voor degenen, die menen
gestaan. mochten, dat het ons vergund is de verwor-
Beledigd zijn wij in onze verdraagzaam- ven "vrijheid" te gebruiken om in te dutten".

heid, door een infame pers uitgebuit, be-
ledigd in onze gastvrijheid, door benden
Mussert-aanhangers brutaal misbruikt:
beledigd in onze goede trouw, die geen
wolven ziet voordat zij hun tanden heeft
gevoeld.

2.

3.

4.

5.

6.

Geert Ruygers neemt de "Neutrale Pers"
in een afzonderlijk artikel nog eens speciaal
onder handen:

Heel deze houding van de neutrale pers
in het gevalOss is eigenlijk niets bijzon-
ders. We weten zo langzamerhand wel,
waar we aan toe zijn. Gaat men de gebeur-
tenissen van de laatste tientallen jaren na,
dan ziet men telkens, hoe de neutrale pers
vijandig staat tegenover het katholicisme.
Principieel neemt zij soms de schijn aan
van een verzoenende houding. Maar zij
schaadt de katholieke belangen waar dit
mogelijk is, en tegenover personen is -
zoals enkele bekeringsgeschiedenissen dat
duidelijk maken - haar houding een on-
verzoenlijke.



De vraag of de twee geruchtmakende
kwesties welke de ambtenarengerechten I
vlak achter elkaar te behandelen kre-
gen. de op sensatie-belusten voldoening
hebben verschaft, kan direct bevestigend I

worden beantwoord; minder zeker lijkt
het ons of deze zaken ons volk in Zijn ge-
heel eenig goed hebben gedaan. Wij voor
ons twijfelen er althans geen or.genblik
aan dat het verlies de winst vele malen
overtroffen heeft,
We zwijgen nog maar over den indruk

welke de Ossche rel in het buitenland
maakte, waar sommige bladen, blij~baar
onder den indruk van hetgeen een deel
onzer pers Zich permitteerde, nota bene
gewaag'ri hebben van "een justitie-schan-
daal in Nederland". De knak immers,
die het gezag in eigen land kreeg. moet
nog veell ernstiger gevolgen hebben.
Wel is zoowel in de eene zaak als in

de andere, de regeering met eere uit den
strijd gekomen; wel kregen enkele zwaar
belasterde autorïtetten geiJ.egenheid zich
Van blaam te ZUiveren, doch deze feiten
werden voor velen vervaagd door het
opgeworpen stor, door pikante bijzonder-
heden, door bravour-achttge uättartmg
van sommige betrokkenen en niet het
'minst dOOTpartijdig'e verslaggeving.

Het kon zelfs voorkomen dat een mi-
nisterraad officieel een van zijn leden in
bescherming moest nemen, tegen een
verklaring, voor dat gerecht afgelegd,
door een hooggeplaatst officier, welke
verklarmg met de waarheid in strij d
was.
Het kon zelfs voorkomen, dat door al

dat rumoer, de hartstochten zoo opge-
laaid waren, dat die verklaring op de
quarulanten nauwelijks indruk maakte
en dat e'en liberaalorgaan, de serieus-
heid ervan in twijfel trok met het op-
schrift: "Minister Goseling zou reeht
door zee zijn gegaan." (Spatieermg van
ons Red) ns.mnlsaq uoureouaq al JO PUapa.llJ'e
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reeren. dat de ambtenarengerechten

De openbare behandeling
van zaken voor hel amb-

tenarengerecht Ver-
richt meer kwaad

dan goed.

zouden moeten verdwijnen. Wel vinden
wij het een gevaarlijken democratlschen
uitwas, dat men de gerezen geschillen,
alsof het gewone strafzaken zijn, in het
openbaar beslecht.
Welke particuliere werkgever zal het

in zijn hoofd halen om een kwestie, ge-
rezen tusschen hem en een werknemer
voor het forum uit te vechten? Dat ge-
beurt toch immers binnens kamers! En
2l0U dat ook Voor ambtenarenzaken niet
de eenige weg zijn?
De moeilijkheden, de dingen die tot

een conflict en een tuchtmaatregel of
straf voeren, het is te Oss zoowel als te
Nijmegen gebleken, zijn vaak van zoo'n
kiesehen aard, dat ze, afgezien van ge-
zags- en prestige-bedreiging, geen pu-
blieke behandeling verdragen.

I Minister GoseIing
en Oss.

Uiterlijk 16 Juli wordt de uit-
spraak van het Ambte-

narengerecht ver-
wacht.

Daarna de gevraagde
uiteenzetting.

De voorzitter der Tweede Kamer heeft
een op 6 Juli gedateerden brief ontvan-
gen van den minister van Justitie in ver-
band met's ministers beslissing ter 'zake
van de Uitoefening van de opsporingsba,
voegdheid van het voormalig personeel
der brigade Koninklijke marechaussee
te Oss.
De brief luidt:
Door uw brief van 2 Juni 1938, hebt u

te mijner kennis gebracht. dat de Twee-
de Kamer der Staten-Generaal zich in
haar vergadering van 22 Juni Ll. heeft
vereentgd met een motie van orde van
de heeren Ir, J. W. Albarda en mr. P. J.
Oud.

I!r heb goede nota genomen van de inU!. iAd~ ;
1
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DE ZA_AI(-OSS.

Schrijven van Minister Goseling aan

de Tweede Kamer.

De samenstelling van de
ministerieele nota.

D-,voorzitter der Tweede Kamer

heeft een op 6 Juli gedateerden
; -'1. ontvangen van den minister van

Justitie in verband met's ministers
beslissing ter zake van de uitoefening
van de opsporingsbevoegdheid van het
voormalig personeel der brigade Ko-
ninklijke marechaussee te Oss.

De brief 1,U'idt:

Door uw br.ief van 2 Juni 1938, hebt u te
mijner kennis gebracht, dat de Tweede
Kamer der Staten-Generaal zich in haar
:y,er,gadeningvan 22 Juni jol. heeft vereenigd
met een motie van orde van de heeren ir. J.
W. A1bard:a en mr, P. J. Oud.
Ik heb goede nota genomen van de m de

motie uitgedrukte bedoeling der Kamer om
de aan mij gevraa:gde schriftelijke uiteenzet-
tIng te doen strekken tot voorbereiding van
'een nadere gedachterrwisseling. Als onder-
werpen voor de voorbereidende schriftelijke
uiteenzètting zijn in de motie van orde ge-
moemd:

1. de feiten en de omstandigheden, op
grond waarvan ik op 1 Apnil 1938 aan de
brtgade der koninklijke marechaussee te

Oss de opsporingsbevoegdheid riijdelijk heb
doen ontnemen,

2. het oordeel der regeering over !het be-
ûeid <van de gemeentelijke politie te Oss,
3. al datgene, wat ik verder in verband

met een en ander van belang acht.
De Kamer heeft mij derhalve in mijn

schrdttelijke uiteenzetting, althans in dit
stadium van de voorbereiding, niet willen
binden aan bepaalde, concreet omschreven
punten.

Nu de karner, na hetgeen ik in de verga-
dering van 7 April 1938 ter zake heb mede-
Igedeeld, de medewerlgng van de regeering
en van mij vraagt riot het verstrekken van
madere inlichtingen, spreekt het vanzelf, dat
die medewerking gaarne zal worden ver-
Ieend.
Gelijk u !hoogedelgestrenge bekend is, zijn

inmiddels op 23, 24 en 25 Juni j.l. voor het
ambfënarengerecht re 's Grarvenhage uitvoe-
r,ig behandeld de beroepen, door de leden
<van het voormalige personeel der brLgade
Koninklijke marechaussee te Oss ingesteld
tegen mijn beslissing ter zake van de uit-
oeferring van !hun opsporingsbevoegdheid.
De uitspraken van het rger'ec-htmorgen uiter-
ilijk op 16 Juli a.s. wvrden verwacht.
Het wûl mij voorkomen, dat ik aan de be-

doe-ling van de Kamer beantwoord, wanneer
!ik in ieder geval rriet vóór de uitspraak de
gevraa,gde sehrdttelijke uiteenzetting inzend.
Met het 'Oog op de deugdelijke vooroerei-

ding van de door de Kamer 'beoogde ge-
dachtenwissel ing zal het - naar ik ver-
trouw - duidelijk zijn, dat ook na 16 Juli
nog eeniJge -tijd gemoeid zal zijn met de
samenatelhing van de nota, mede in verband
met het door de Kamer gevraagde oordeel
der regeermg.

Ik stel er prijs 'Op u Hoogedelgestrenge
met deze zdenswijze in kennis te stellen.

Wig·. De mänister van Justitie,
C. GOSELING.



Enquête en interpellatie.
Mr. Oud zette in de "Vrijz. Democraat" de

stelling op, dat de meerderheid der Tweede
Kamer aan de minderheid de enquête inzake
Oss had moeten toestaan, zooals ook steeds
- zeer bijzondere omstandigheden daargela-
ten - een interpellatie wordt toegestaan. I

De "S*andaard" geeft daarop het volgende
geheel voor de hand liggend antwoord: I

Mr. Oud stelt het recht van enquête met
dat van interpellatie gelijk. Dit ontmoet
bij ons ernstig bezwaar. Die rechten zijn
niet aan elkander gelijk. Zij hebben niet
dezelfde beteekenis. Het is geen onverschil-
lige zaak, of, ter controle, van het inter-.
pellatierecht dan wel van de enquête-be-
voegdheid zal worden gebruik gemaakt.
Noch in de theorie, noch in de practijk, is
de zaak tot heden aldus gesteld. Reeds op
dien grond is de conclusie, waartoe hij
komt, onjuist.
In het onderhavige geval ging het om de

vraag, is nadere opheldering noodzake-
lijk, en zoo ja, op welke wijze moet de
Kamer zich die verschaffen? De heer
Wendelaar achtte opheldering noodig, en
was voorts van meerring dat deze alleen
zou kunnen worden verkregen door middel
van een enquête. De Kamer wenschte te
bevorderen, dat de zaak werd opgehelderd,
maar zij oordeelde, dat in het huidige sta-
dium van het enquête-recht geen gebruik
behoorde te worden gemaakt. Zij heeft al-
les vermeden, waaruit ook maar met eenig
recht zou kunnen worden afgeleid, dat zij
het controleeren van Regeeringsdaden zou
willen beletten of belemmeren. Zij heeft I
de rechten van de minderheid niet beknot.
Dit bliikt daghelder uit het verloop van

de zaak. Velen van hen, die Mr. Oud tot I
de minderheid rekent, hebben duidelijk te
kennen gegeven, dat zij op dat moment de
noodzakelijkheid van een enquête niet in- I
zagen. Met name de heeren Albarda en Oud
hebben dit uitgesproken. De laatste doet
het nogmaals in het door ons geciteerde ge-
deelte van zijn artikel. Hij schrijft toch:
"Wij hebben ons bij dit debat, niet op het
standplaats gesteld, dat bevrediging zonder
enquête niet zou zijn te verkrijgen. Inte-
gendeel achtten wij het heel goed moge-
lijk, dat na een degelijk voorbereide dis-
cussie met den Minister van Justitie een
zoo volledig licht zou opgaan, dat de heer
Wendelaar zelf zou verklaren aan een en-
quête geen behoefte meer te hebben."
M. a. w. de enquête is thans niet noodig;
zonder eenig bezwaar kan langs anderen
weg naar opheldering worden gestreefd,
Van tweeën één: men oordeelt een en-

quête noodig, d. i. een onderzoek buiten de
Regeering om, maar dan vraagt men haar
niet om schriftelijke inlichtingen ter voor-I
bereiding van een mondelinge gedachten-
wisseling met haar, Of men vraagt inlich-
tingen van de Regering, met het doel daar-
over nader met haar te spreken, maar dan
wijst men een enquête af.
Juist het voorstel Albarda-Oud bewijst,

dat het voorstel-Wendelaar een overijld en
ontijdig karakter droeg.

Eindelijk kan men nog de vraag stellen:
maar was het dan niet redelijk, dat op uit-
stel van de beslissing over het voorstel van
den heer Wendelaar werd aangedrongen?
Ons antwoord daarop luidt: dit was niet
redelijk, nu gebleken was, dat de over-
groote meerderheid der Kamer langs een
anderen weg, dan in dit voorstel aangege-
ven, tot nadere opheldering wenschte te
geraken. Het was niet redelijk aan te drin-I
gen op het schorsen van de beraadslaging
over een voorstel, dat principieel een an-I
dere strekking had dan die van het voor-
stel tot het vragen van inlichtingen aan de
Regeering. Het is niet redelijk, aan de Re-
geer~?g ~nlichtingen te vragen en tegelij-
kertijd UIt te spreken: aangezien het twij-
felachtig is, of dit tot bevrediging zal lei-
den, stellen wij de beslissing, over een
voorstel tot het instellen van een onder- i
zoek buiten de Regeering om, uit.



NOTl\MINISTER GOSELING~S
OVER ,OSS.

Na uitspraak
•nog eenlge

ambtenarengerecht
s...

tijd mee gemoeid
zal er
• •ZIJn.

's-GRAVENHAGE, 8 Juli. - Oe voorzitter der Tweede Kamer heeft een op
6 Juli gedateerden brief ontvangen van den minister van Justitie in verband
met's ministers beslissing ter zake van de uitoefening van de opsporingsbe-
voegdheid van het voormalig personeel der brigade Koninklijke Marechaussee
te Oss.

De brief luidt:

DOOR uw brief van 22 Juni 1938, hebt
" u te mijner kennis gebracht, dat de
Tweede Kamer der Staten-Generaal zich in
haar vergadering van 22 Juni [I. heeft ver-
eenigd met een motie van orde van de heeren
ir. J: W. Albarda en mr. P. J. Oud.
Ik heb goede nota genomen van de in de

motie uitgedrukte bedoeling der Kamer om
de aan mij gevraagde sch riftel ljke uiteen-
zetting te doen strekken tot voorbereiding
van een nadere gedachtenwisseling. Als on-
derwerpen, voor de voorbereidende sch rif te-
Iijke uiteenzetting zUn in de motie van orde
genoemd:
1. -de ~eit~n en -d~mstandJgheden, (l,(J

grond waarvan ik op 1 April 1938 aan de
brigade der Koninklijke marechaussee te
Oss de opsporingsbevoegdheid tljdelijk heb
doen ontnemen;
2. het oordeel der regeering over het be-

leid van de gemeentelijke politie te Oss;
3. al datgene, wat ik verder in verband

met een en ander van belang acht.
De Kamer heeft mij derhalve in mijn

schriftelijke uiteenzetting, althans in dit sta-
dium van de voorbereiding, niet willen bin-
den aan bepaalde, concreet omschreven
punten.
Nu de Kamer, na hetgeen ik in de vergade-

ring van 7 April 1938 ter zake. heb mede-
gedeeld, de medewerking van de regeering en
van mij vraagt tot het verstrekken van na-

dere inlichtingen, spreekt het vanzelf, dat
die medewerking gaarne zal worden ver-
leend.
Gelijk u hoogedelgestrenge bekend is, zijn

inmiddels op 23, 24 en 25 Juni [I, voor het
ambtenarengerecht te 's-Gravenhage uitvee-
rig behandeld de beroepen, door de leden
van het, voormalige personeel der brigade
Koninklijke Marechaussee te Oss ingesteld
tegen mijn beslissing ter zake van de uit-
oefening van hun opsporingsbevoegdheid.
De uitspraken van het gerecht mogen uiter-
lijk' op 16 Juli a.s. worden verwacht.

Het wil mij voorkomen, dat ik aan de
bedoeling van de Kamer beantwoord. wan-
neer ik in leder geval niet vóór de uttspraak
de gevraagde schriftelijke uiteenzetting in.
zend.

Met het oog op de deugdelijke voorberet-
ding van de door de Kamer beoogde gedach-
tenwisseling zal het - naar ik verwouw -
duidelijk zijn. dat ook na 16 Juli DOg eenige
tijd gemoeid zal zijn met de samenstelling
van de nota, mede in verband met het door
de Kamer gevraagde oordeel del'regeering.

Ik'stel er prijs op u hoogedelgestrenge met
deze zienswijze in kennis te stelen".

w.g. De Minister van Justitie,
C. GOSELING.



De eerste
nuttige ge~
volgen van

'Oss

De heel' W. C. Wendelaar. trouw vriend
van Goseling, warm verdediger van diens
beleid inzake Oss,' vervolgens warm ver:
dediger van de enquête tegen Oss, ver-
volgens Intrekker van die enquête tegen
Oss, kortom trouw bondgenoot van de
Staatspartij en Goselings welwillende
dienaar. is afgetreden als voorzitter der
Liberale Staatspartij. Wij geven hier-
onder het bericht: -

'S-c;.RAVENHAGE,11 Juli. - In de Zaterdag
j.1. gehouden vergadering van het hoofdbe-
stuur van de Lbei'ale. Staatspartij heeft mr,
W. C. Wendelaar, die in de laatst gehouden
irgemeene vergadering zijn herbenoeming
voorloopig aanvaardde, medegedeeld. dat hij
thans het oogenelik aangebroken acht, waar-
op het voorzitterschap derLiberale Staats-
partij aan andere handen kan worden toe-
vertrouwd, zoodat hij voornemens is in Sep-
tember a.s. af te treden. In een tegen het
einde van die maand te beleggen algemeene
vergadering kan dan zijn opvolger worden
aangewezen.

W. C. WENDELAAR
AFGETREDEN ALS
VOORZITTER DER
LIBERALE STAATS-

PARTI.T



Een verantwoording
inzake Oss.

Nadat een deel der oplage van "Bra-
bantia Nostra" in beslag was genomen,
- en zulks terecht, omdat daarin op veel
te onbeheerschte wijze blijk van erger-
nis werd gegeven over de wijze, waarop
in de boven-Moerdijksche pers na de uit-
barsting te Oss over Brabant geschreven
werd, - is aanstonds in ons blad 'n Ver-
klaring opgenomen van den heer Geert
Ruygers. hoofdreda.cteur van 't maand- I

blad, waarin gezegd werd, dat deze pu-
blicatie alleen geschied is "als Ietterkun-
dige expressie van de felle veront,ws,a.,r-j'
diging; die in Brabant gewekt is door de
matelooze campagne van coven den
Moerdijk tegen de Brabantsene gemeen-
schap". Et werd aan toegevoegd, dat een
opzet fiat krenking van de Maréchaus-
sée niet had voorgezeten.

De laatste arlevenng van "Brabantia
Nostl1a" is thans gewijd aan een "Vei"
antwoording", die bestaat in dienog eens
uitdrukkelijk gegeven verklaring, dat
"van eenïge vooropgezette bedoeïtng om
te beleedigen" geen sprake is geweest.
Typeerend is de wiize, waarop de re-

dactie stelling neemt in de zaak: zij acht
Bracant "de beleedigde partij, die haar
rechten op eerherstel niet geldend kan
maken voor eenige menschelijke recht-
bank, en die daarom goed zal doen haar
rechten zelf te verdedigen." Tot die ver.
dediging mept .Brabantta Nostra" heel
Brabant op in een artikel. waarin de re-
dactie concludeert: "Wij zien de noodzaak
in van éénheld der katholieken, Wij ver-
foeien de Iiberale neutraliteit: wie echt
Brabander is steunt op geen enkele wij-
ze een neutrale krant. Wenemen ons voor
heftig te keer te gaan tegen de ver-
valsehts idee van de staatstotaIiteit. Als
katholieke Brabanders treden wij op te-
gen invasie van niet-katholieken. Onze
grond en onze Industrie moeten Bra-
bantsen blijven. Wij dienen onze fierheid
te hernemen en te keuren op Zijn katho-
lieke waarde wat men in Brabant tracht
te importeeren. Laten we alles steunen
wat het katholieke bewustzijn zal ver-
sterken."
We vinden hier nog eens loo-rt en

scherp de houding van "Brabantia Nos-
tra" omschreven. Daarbij willen wij ons
thans verheugen over het feit, dat hier-
bij toch geen streven naar een soort van
Brabantscbe exclusiviteit tot Uiting
komt. Een artikel van dr. Fr. van der
Ven constateert uitdrukkelijk, dat "Bra.
bant aan -dekatholieken moge leeren. dat
noch hun verleden, noch hun toekomst
in Holland besloten ligt, maar in het lot
van het Nederlandsche volk."
Het lijkt ons van groot belang, dat er

in de leidende kringen van de "Brabant-
aan-onsv-bewegtng een juist begritp be-
staat van de plaats, die Brabant in de
geheele Nederlandsche volksgemeen-
schap moet in nemen, het begrip name-
lijk dat niet gestreefd moet worden naar
versterking van hetgeen scheldt, doch
naar versterking van hetgeen binding
brengt onder de deelen van ons volk.
Natuurlijk, mits Brabant en Brabants
aandeel in het geheel van het gemeen-
SChappelijk bestel niet stie-fmoederlijk of
met betweterig superioriteitsgevoel be-
handeld wordt.
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ON JUISTE INDRUK.

De N.R.C. suggereert, dat
wij op de uitspraak van het
ambtenarengerecht wil-

len vooruit locpen.
Het is ken.nelijlk aan de redactie van

de "Nieuwe Rotterd""msche Courant" niet
we1ge'vallig, dat ve,rschi-Uende persorga-
nen doeaandacht hebben gevestigd op
hetgeen wij noemden "de kern van de
zaak-Oss": de misstenden op politio-
neel gebied, speelaal met betrekking tot
de Kon. Maréchaussée, die liever volko-
men z.elfsw,ndig is dan ondergeschrkt

C aan de organen van Justitie.
Men weet, dat ook wij op de bestaande

verwarde toestanden hebben gewezen en I'

de vraag hebben gesteld of een oplos-
sing kan wo.rd,en gevonden door een
scheiding te brengen tusschen de mili-
take taak en de politioneele hulpdien-
sten der Ma.réchaussée. Deswege worden
wij door het Ro,tterà:amsch blad geciteerd
än g.ezlelscha;pvan bet anti-revolutionaire
Friesche Da.gblad, klaarblijkelijk om
zonder een woord uit eigen keker den
lezer de Suggestile te geven, dat het onze
b.edoeling is g·eweest om vooruit te 100-

pen op de uit&praa'k van het ambte-
naren.g.erecht of om bij voorbaat te
verklaren, dat bij den Bosschen procu-
reur-generaal geen schuld behoeft te
worden gezocht.
Wij kennen deze methode om op fijn-

zinnige wij'Ze een suggestie te wekken
zonder zich daarbij in een riskante pole-
miek te begev,en reeds langer, Uit dezen
Ro,tterdamschen hoek werd zij al eerder'
<toegepast; wij herinneren in dit ver-
band er aan, hoe de ,,N. R. C." middels
het spatieleren van slechts enkele woor-
den een bepaald,e'n indruk wist te wek-
ken uLt een overigens objectief weerge-
geven Vastenbrief van een onzer Bis-
schoppen.
Het ligt niet op onzen weg om ons

tegen deze suggestie te verweren. Zurk
een verweer ZlOU immers niets anders
zijn, dan een herhalin.g van de onzer-
zijds reeds meermalen gegeven verkla-
ring, dat wij geenszins op de uitspraak
van het ambtenareng'erecht wensenen
vooruit te loopen.
Maar het überaäe orgaan heett

\
ook het hoofd gestooten aan de om-
standigheid, dat wij durfden gewagen
van "het denkende deel der natie". Men
zij gerust, wij eischen dit praedicaat niet
voor ons op zooals het Langen tijd door
de liberalen van den ouden stempel
werd opgeëischt.. Wij hadden met het
gebrusk van een staande uitdrukking
geen enkele pretentie, al blijven we de
overtuiging toegédaan, dat inzake Oss er
nog a.ltijd een te groet deel van ons volk
is, dat niet àf via een bepaalden Ossehen
hersenkronkel denkt. We kunnen dus,
om geen aanstoot te geven aan het Rot-
terdamsche blad, ons "denkende deel der
natie" zonder bezwaar ve·rtalen in "het
deeloder natie, dat achter Oss geen spo-
ken zoekt".
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Volkomen

rechtmatig.
Ongegronde verwijten aan den

Ministerraad terzake van
de afgelegde Regee-

ringsverklaring .
Rond de rechtzetting van den Minis-

terraad met betrekking tot de verklarin-
gen van Inspecteur Van Selm van de
Kon. Maréchaussée voor het Ambtena-
rengerecht is het aanvankelijk - we
hebben dat reeds vroeger opgemerkt - ;
opvallend stil geweest. Het wekte den
indruk, dat deze verklaring een volkir
men, en voor sommigen onprettige, ver-
rassing was. Nu de eerste indruk ver-
vaagt, komen de stemmen los uit den I
hoek der oppositie. En het is wel tee-I
kenend voor de verwarring, die er in
sommige geesten bestaat met betrekking
tot het complex van aangelegenheden,
dat uit Oss is voortgevloeid, dat men van
deze zijde de rechtmatigheid van de Re-
geerlngsverklaring durft aantasten.
Het eerst heeft de .Arbetcerspers''

haar bevreemding geuit over hetgeen zij
ziet als een ..rechtstreekscha poging om
een afgelegde verklaring aan te tasten"
waardoor het ambtenarengerecht "voor
'n uiterst pijnlijke vraag wordt gesteld".
EenzeUde geluid laat nu ook het ..LiJbe-
rale Wee'kblad" hooren en dit blad neemt
de vrijheid te concludeeren, dat "deze
zaak zilch steeds ongelukkiger begint te
ontwikkelen."
Inderdaad, wanneer men de beschou-

wing van het liberale blad wat nauwkeu-
riger onder de loupe neemt, is er ook
onzerzüds reden tot deze verzuchting.
Slechts twee opmerkingen kan het

blad naar aanleiding van de Regeerings-
verklaring distîlleeren. De eerste is "of
het wel goede stijl is, dat die Regeering
zich uitspreekt over een zaak op een mo-
ment, waarin nog geen rechtertüke be-
slissing is gevallen." Waar bladen, die
..in de gebeurtenissen voor het ambtena,
rengerecht rijke aanleiding hadden kun-
nen vinden voor beschouwingen," - wel-
ke bladen zijn dit? - "gezwegen hebben
uit respect voor een erkend gebruik"
daar had het blad van de Regeering ver-I
wacht, dat zij zelf niet "het slechte
voorbeeld" gegeven had.
Wanneer men de zaak nuchter bekijkt

moet men zich met eenäge verwondering
afvragen hoe het mogelijk is, dat men
uit de eenvoudige rechtzetting van de
zijde van den Ministerraad een beïnvloe,
ding van het ambtenarengerecht kan af-
leiden. De verklaring van den Minister-
raad sloeg immers in het geheel niet op
de eigenlijke klacht van de betrokken
functionarissen der marëchaussée, zij
wad uitsluitend een rechtzetting van een
verkeerden indruk, die door de verkla-
ringen van den Inspecteur moest worden
gewekt. De zaak tusschen den minister
van Justitie en de Ossene maréchaus-
sées, waarin het ambtenarengerecht te
beslissen heeft, blijft absoluut buiten het
verband van de verhouding tusschen de
ministers van Justitie en Defensie on-
derling. De rechtzetting van de zdjde van
den Mintsterraad kan dus op de uit-
spraak van geenerlei invloed Zijn en al-
leen wie niet vermag de kern van de za-
ken te onderscheiden van de bijkomstige
dingen, zou de vrees kunnen koesteren,
dat die invloed inderdaad moet bestaan.
Nu die vrees openlijk wordt uitgesproken
kunnen wij daarin slechts een bewijs te-
meer zien van de vertroebeling der gees-
ten, dilegevaarlijke spoken zien opdagen,
waar in werkelijkheid de vinger is gelegd
op een lang bestaande wondeplek in het
polltioneele leven.
Maar erger nog. Het "L1berale Week-

blad" heeft een tweede bedenking, die
rechtstreeks het beleid van Minister van
Dijk raakt. De redactie van het blad is
van pure verbazing opgesprongen omdat
de Minister van Defensie het bestaan
heeft aan z,ijn collega van Justitie z:ijn
volle medewerking toe te zeggen, nog
vóór hij den Inspecteur der Maréchaus-
sée gehoord had.

Men moet zich afvragen hoe ruIk een
verbazing mogelijk is bij menschen, die
met de inrichting van ons staatsbestel
voldoende op de hoogte Zijn, Het is toch
duidelijk, dat het hier uitsluitend gaat
over de politloneele taak van de Maré-
chaussée. die rechtstreeks onder het ::Vli-
nisterie van Justitie staat. Het zou
eigenlijk dwaas zijn, wanneer Minister
van Dijk eerst met een zijner militair
ondergeschikten moest gaan overleggen,
wanneer het gaat over een Iustttteele
kwestie. Men moet zich afvragen hoe
men er in zekere kringen toe komt om
de zaken volkomen op hun kop te zetten
en, het gezag van een minister lager te
Schatten dan dat van een zälner onder-
geschlkten.
Al met al doen deze schampschoten op

d,en Ministerraad en op Minister van I

Dijk in het bijzonder erg onverkwikkelijk
aan, omdat er weel' uit blijkt 110e het
spookt in de hoofden, waarin de Oss-
koorts is ingeslagen. Overigens verster-:

ken de volkomen ongegronde opmer',{in-
gen, die wij hier wilden signaleeren. ons
in het gevoelen, dat de Regeering"ver-
klaring niet alleen hoogst gewenscht,
doch zelfs noodzakelijk was om het
voürtwoekeren van kwaadaardige fabels
over oneenigheid in den Ministerraad te
voorkomen-



MUSSERT IN GRONINGEN

kent, kan haal' ooren niet seïooven en her-
baalde malen werden scherpe blijken van af-
keuring gegeven over de practijken der ossene
gemeentebestuurders.
De dragers van het politiek katholicisme als

burgemeester Ploegmakers, de van .verduis-

Rost van Tonningen.

Eivolle vergadering over schandaal-Oss
GRONINGEN, Maandag tering verdachte makelaar v.d. H., de procu-

reur-generaal en minister Goseling, zij allen
kregen een beurt en aan bet eind van bet be-
toog gaan de neeren met bun' poltieke vrien-
den, als Wendelaar, Wijnkoop, Albarda, Oud,
als demO-liberale auteurs van het Osscbe dra-
ma aan bet geestesoog der vergadering voor-
bij.
~.Vooral Goseling en baron Speyart van
Woerden moesten bet ontgelden en zij kregen
een beurt, die de bezoekers nog lang zal
heugen.
Tijdens de pauze werden maatregelen van

orde genomen, daar gedurende bet betoog van
Rost de bezoekers nog" steeds toestroomden.
Daar de zaal vol was, werden de deuren naar
den tuin geopend, om deze bezoekers plaats te
verschaffen en gelegenheid te geven de ver-
gadering te volgen. Zij werden tijdens de
pauze op bet zeer diepe tooneel geplaatst. De
zaal Was nu boordevol.
Na de pauze werd gecollecteerd en dan komt

Mussert binnen. Het Hou Zee-geroep. galmt
onstuimig door de zaal, terwijl de Leider der
N.S.B. zich tusschen dichte hagen naar bet
sprekersgestoei te begeeft.
Mussert trekt uit Oss' de les voor het gan-

sche staatsbesteld. OSs is een mijlpaal op den
weg van het politieke katholicisme naar den
staatsmacht. Na een paar jaar, als het volk
niet ontwaakt, zulle~ wij weel' bij Alva aange-
land Zijn.

. Ondanks bet mooie zomerweer stroomden
gisteren reeds vroeg vele mensenen naar de
vergadering welke de N.S.B. in de zaal van De
Harmonie had belegd over de gebeurtenissen
rond Oss. Het was opmerkelijk, dat naar
schatting ongeveer 60 à 70 pct. geen N.S.B.-er
was!
Behalve de eigen propaganda had ook de

tegenpartij en door hun mislukte actie deze
vergadering in het teeken der belangstelling
gebracht. Tevergeefs hadden de Christelijke
partijen met dominees en pastoors aan bet
hoofd de tegenstanders bewerkt.

Het besef dringt echter meer en meer tot
het Nederlandsche volk dool' dat het valsch
wordt ingelicht om het nu maal' eens beleefd
- te zeggen.

Stipt op het aangegeven tijdstip 8.30 uur
epent districtsleider Bakker de vergadering.
Hij kondigt aan, dat de eerste spreker mr.
Nijgh, door zijn medewerking aan de opvcering
van Dampiere bij de Guldensporenslag-her-
denking te Den Haag, verhinderd is.
Rost van Tonningen zal zijn taak overnemen

en als eerste spreker optreden.
Evenals in Amsterdam op de vergadering in

de zaal van het R.A.I.-gebouw, gaat deze spre-
ker onbarmhartig het gekonkel der politieke
partijen inzake de Ossche schandalen onder
het mes nemen.
De Groningsche bevolking ,die gelukkig der-

gelijke schandalen in haar midden nog niet

Vervolg van' bladzijde 1
Mussert's critiek daált. ais zweep~agen neer

op de politteke partijen .. Stap vo!?r stap gaat
bij de practijken der ChrÏ$tel.ijke, partijen en
bun vrienden van internatdonale J,ud,eïsche
allures na. .
Hij toont aan hoe het tusschen Wijnkoop

en de christelijke. leiders slechts luttel ver-
schil bestaat.· ,
Zij allen spannen samen, het OQg gericbt

op bet eene doel de dictatuur der; politieke
partijen. ,
Voor het geweten der natie klaagt M~t

de godslasterlijke vernietiging van .levensmtd- .
delen' door dit bewind aan en eindigt, onder
donderend applaus, met een synthese van de
N.S. arbeidsstaat. Als de Leider der N.S.B. zich
reeds onder stonnachtige tOejUichingen naar
de sprèkerska.lrrer beeft begeven,' gà1men de-
strijdliederen door de zaal. '
Het vertrek geeft aanleiding tot een. be-

tooging op het voorplein, waar de auto van' den
Leider onder Hou Zee-'geroep tusschen dichte
hagen menschen ~ijdt. Het pamnet' der
S.D.A.P., dat.'·'voor· 'de· vergadering 'werd ver-
spreid, heeft slechts Iaclllû.st en 'ooon ~e-
wekt. Het werd door Rost gekrîtiseerd, die de
tegenstrijdigheid tusschèn dit' pamflet en de
volksvijandige houding det ·S.D.A.P. in de
TWeede Kamet hekelde. Een nieuwe bres is
geschoten i1'1de póutieké partijen.' De N.S.B.
mambeert. ' .'.

(Vervolg op bladzijde 2)



Een voorbeeld
gesteld
-+-

W. C. Wendelaar, voorzttter van de
.Liberale Staatspartij, heeft wederom een
zijner wentelingen te zien gegeven: hij
is daarbij ditmaal uit zijn voorzitterszetel
gereld, Men kan er zeker van zijn, dat
niemand hem op zal rapen-
Men zal hem laten liggen, waal' hij

terecht is gekomen. Want alS voorzitter
van zijn partij is deze man werkelijk on-
mogelijk geworden.

Als leider van zijn partij in de Tweede
Kamer heeft hij zich dool' zijn partij-
genoot De Vries Iaten opwarmen om een
enquête-voorstel inzake mini_ster Goselings
optreden tegenover de Ossche marechaus-
see-brigade in te dienen. Dat was in alle
opzichten een dwaasheid.

Want indien het hem er om te doen was
geweest werkelijk licht illzakê Oss te ont-
steken, dan had hij kunnen begrijpen dat
daartoe maar één middel bestaat: Gose-
ling moet in staat van beschuldiging wor-
den gesteld en voor den Hoogen Raad
terechtstaan.
Indien het hem er echter enkel om te

doen is geweest, een politieke rol te spelen,
ook dan had hij kunnen begrijpen dat het
een dwaasheid is, met zijn partij op te
willen tornen tegen. de machtige R.K.
Staatspartij. Dat moest niet alleen voor
hem zelf op een figuur uttloopen, maar
was bovendien geheel in ..strijd met de be-
langen van zijn partij.
De Liberale Staatspartij is een Joden-

partij. Het woord van Kuyper "Liberalisten
en Joden" geldt nog steeds. al zou men het
op het oogenblik beter kunnen omdraaien:
"Joden en wat LiberalLsten".
Voor Joàen Zijn de Joo<ische belangen

no· 1.
Het Joodsehe belang" ~gt mee, dat zoo-

veel mogelijk Joodsche em'igranten uit
Duitschland hier worden binnengehaald
en dat ook verder de hier vertoevende
Joden zoo veal mogelijk begunstigd wor-
den.
Het binnenhalen van Joodsche emigran-

ten, de naturallsatles van Joden en hun
heele bevoorrechte behandeling hier te
lande berust op de gunst van minister
Goseling en' de R.K. staatspartij. Inter-
nationaal bestaat er een bondgenootschap
tusschen het politieke katholicisme en het.
internationale Jodendom.
Het is dus niet minder daft een tevens-

groote stommigheid voor een voorman van
de liberale Jodenpartij, om ruste te maken
met den machtigen minister Goseling en
diens machtige R.K. Staatspartij, ver-
tegenwoordiger van het internationale
politieke katholicisme.

De R.K. staatSpartij heeft W. C. Wende-
laar de indiening van zijn enquête-voor-
stel, hoe onbenullig dit op zich zelf ook
.was, ten hoogste kwalijk genomen. Daar':'
mee stond vast, dat hij de belangen van
zijn Joden ten hoogste had geschaad en
dat hij verdwijnen moest.

(Vervolg op bladz. 2.)



KRONIEK VA'N OSS

Als een dreigende wolk hangt de ~penbare meening
over Goselings optreden in de Ossche zaak boven de
hoofdn der naar hun zomervacantie verlangende perle-
mentariërs. De broeiende verontwaardiging onder het
.volk over cJitschandaal - een schandaal óók om de
wiize waarop' het parlement de zaak in den doofpot
tracht te stoppen - dreigt hUllvacantiegenoegens te
vergallen. Alvorens voor eenige maanden in het buiten.
lànd de verwiitende blikken van een half milloenwerk-
.oozen te gaan ontloopen, zouden zii gaarne eerst Oss in
den doofpot 'willen weten, met de deksel er ,sevÎg op.
Daa.rom zal het reeds do~r den vader zelf om hals ge-
brachte enquête-voorstel van Wende.aar van de week
begraven moeten worden.
Teneinde eiken volksgenoot in de gelegenheid te stel.

len de komende kromme sprongen en wentelingen der
beropspolitici ten volle te genieten, geven wii hier een
overzicht van het verloop der gebeurtenissen.
1. De bende van Toon de Soep maakt jarenlang Oss en omstreken onveing,

zonder dat de gemeentepolitie, onder leiding van burgemeester Ploegmakers
van de R.K. Staatspartij, hieraan een eind kan maken.

2. Burgemeester Ploegmakers legt een klacht wegens zedenmisdrijf tegen Mau
van Zwanenberg, directeur der N.V.Organon, ter zijde (1935).

3. De Koninklijke Marechaussee krijgt last Oss te zuiVeren en Ulaakt onder
tegenwerking der Ossche politie Toon de Soep en zijn vrienden onschadelUk.

4. H.M. de Koningin verleent aán de brigade-Oss der Kon. Marechaussee voor
haar werk aldaar onderscheidi~gen.

Ii. De R.K. Staatspartij intrigeert om door mitldel van een reorganisatie der
rijkspolitie de Kon. Marechaussee haar m....~ad·karakter te 'Ontnemen en
samen te smelten met de Rijksveldwacht in een eènheidscorps, rechtstreek$
onder het departemènt van Justitie.

6. De Kon. Marechaussee zet haar zUiverend opsporingswerk te Oss voort.
7•. Door een nieuwe organisatie wordt bet korps Rijksveldwacht onttrokken aaL

de leiding der Procureurs-Generaal der Gerechtshoven en onder een eigen
korpschef gesteld, die rechtstrll.~ks onder het departement van Justitie komt,
te staan. Hoofdvan de afdeeling Rijkspolitie aan het departeinent is mr. Van
Angeren, lid van de R.K. Staatspartij.

8. De voorzitter der R.K. Staatspartij Goseling wordt minister van Justitie.
9. De minister van Justitie Goseling benoemt zijn partijgenoot mr, Van Angeren

tot secretaris-generaal van het departement van' Justitie.
10. Burgemeester Ploegmakers van Oss wordt herbenoemd.
11. De Kon. Marechaussee arresteert Mau van Zwanenberg, directeur der N.V.

Organon te Oss wegens talrijke zedenmisdrijven.
12, Man van Zwanenberg voegt de Kon. Marechaussee toe: "Dat zal jullie be-

rouwen". ,
13. De Kon. Marechaussee arresteert op last van den officier van Justitie te

's-Hertogenbosch een Ossehen bankier.
14. In de R.K. pers wordt actie gevoerd tegen de "terreur" der Kon. Marechaussee

te Oss.
15. De Kon. Marechaussee moet den gearresteerden bankier weer loslaten •
16. De Kon. Marechaussee stelt een onderzoek te Oss in tegen een tweetal gees-

telijken wegens een klacht van zedenmisdrijf en is voornemens tot arrestatie
over te gaan.

17. Het departement van Justitie.(minister: Goseling; secretaris-generaal: Van
Angeren) schorst de brigade Oss'der Kon. Marechaussee in haar justitieel op-
treden en geeft de uitoefening der politioneele bevoegdheid aldaar uitsluitend
in handen van de gemeente-politie onder burgemeester Ploegmakers en de"If uelWaaeht __.._ ~ v_ ;Jus4;iti, AankoadigU"g. dat. del door
H.M. de Koningin onderscheiden leiders der brigade zullen worden overge-
plaatst.

18. Drie psychiaters worden aan het werk gezet om te onderzoeken, of Mau van
Zwanenberg mogelijk ook ontoerekenbaar verklaard kan worden.

19. Interpellatie in de Tweede Kamer over het optreden van minister Goseling
tegen de marechaussee te Oss. Scherpe rede van Rost van Tonningen; de
publieke tribune wordt ontruimd. De Kamer blijkt met de verklaring van c1en
minister van Justitie tevreden gesteld te zijn.

20. Goselings Kamerrede, waarin hij zijn beleid verdedigde, wordt in de pers v~l-
komen weerlegd. Bedreigingen in de katholieke pers, dat'"de katholieken zich~
zelf r~cht zullen verschaffen."

21. Een strafvervolging wordt ingesteld tegen den hoofdredacteur van Het Natio~·
nale Dagblad, Rost van Tonningen.

22. Nationaal-socialistische colporteurs worden te Oss aangevallen door een
menigte, welke onder de oogen van burgemeester Ploegmakers door Staats~
partijers en geestelijken wordt opgezweept. Uit een verslag in "De Stad Oss"
blijkt, dat hier een te voren beraamde overval is nitgevoerd. Een nationaal-
socialist wordt naar het ziekenhuis vervoerd.

23. Rost van Tonningen vraagt een interpellatie inzake Gosélings optreden aan.
24. De voorzitter der Liberale Staatspartij Wendelaar komt terug op ziJn be-

tuiging van tevredenheid over Goselings houdinI" en stelt een enquête voor
naar GoseJings optreden.

25. Burgemeester Ploegmakers sluit Oss af door een colportageverbod en wordt
in den gemeenteraad door R.K.S.P. en S.D.A.P.om zijn optreden gehnldigd.

26. De zes onderofficieren der .Kon. Marechaussee, behoorende tot de voormalige
brigade' Oss, dienen een bezwaarschrift in bij het Ambtenarengerecht well'ens
de onwettige ontneming hunner opsporingsbevoegdheid door minister Gose-
ling en hun overplaatsing zonder disciplinair onderzoek.

27. De Kamer wijst de interpellatié-aanvrage van Rost van Tonningen af onder
voorwendsel, dat eerst over het enquête-voorstel van Wendelaar moet wor~ .
den beslist. '.

28. Opzienbarende arrestatie van een vroeger te Oss geplaatsten wachtmeester
der marechaussee wegens een beweerd zedenmisdrijf.

29. De Krijgsraad stelt dezen wachtmeester, hangemie de uitspraak, op vrije
voeten.

30. Wacbtmeester De Gier verschijnt plotseling opnieuw te Oss voor een onder~
zoek, dat minister Goseling materiaal voor zijn verdediging moet leveren.

31. Tegen Mau van Zwanenberg wordt drie jaar geëischt na een vooronderzoek,
waarin niet minder dan 40 personen voor hem bezwarende verkiaringen beb~
ben afgelegd. '

32. De wegens een zgn. zedenmisdrijf gearresteerde wachtmeester der Mare-
chaussee wordt door den Krijsgraad vrijgesproken. .

~3. Wendelaar wentelt opnieuw en licht het onderzoek naar Goselings onwettig
optreden tegenover de Marechaussee· nit zijn interpellatie-voorstel. .

. '."' - - -

Het'woor~is'"u aa'fde. politici. - .. _. ' .'
Maar het. slotwoord, zal gesproken -worden,door het

Nederlandsche 'volk! . , . .cÓÓ> ,



BRUTALITEIT TE OSS
TEN TOP GEDREVEN
Organon, de Ossche fabriek, die door 't niet tijdig ingrijpers van Goseling,
haar eminenten directeur Mau van Zwanenberg moest afstaan voor een
te kortstondig verblijf in 's Rijks gevangenis, noodigt wederom de Neder-
landsche artsen uit, een cursus te komen volgen i:nlhet gebruik van Hor-
moon-preparaten.
Verleden jaar heeft zij dit staaltje van joodsche brutaliteit ook al uitge-
haald, en hoewel in die medische pers van gezaghebbende en fataoenfijke
zijde tegen dergelijke "cursussen:' weid geprotesteerd, waren eenige hon-
derden artsen bereid om gedurende eernge dagers op dikdoenerige en
smakelooze wijze te worden! befuifd en nu en dan tel hocren hoe men door
het gebruik van Hormoon-preparaten varn Organon de zak van Mau en
Sal en Ernst Herz zich noemende Laqueur, meneer van Oss en meneer
Tausk kon spekken.
De oudere en bedachtzame medici zeidern verontschuldigend: "Oçh, klap-
loopers heb je overall", of: "Het Officium Nobile is niet meer wat het zijn
moest."

Inmiddels is zooals gezegd, Ma'll uit logeeren : hij ondergaat een straf
van twee jaren (met aftrek van voorarrest) wegens het verkrachten van
veel jonge meisjes, wegens schoftige eerschending van het volkskind; een
straf die een arme slobber ook moet uitziften die zich vergreep aan bijvoor-
beeld vijfhonderd gulden. (Dat beteekent dus f12.50 per verkracht meisje)
Bovendien, zooals wij voorzegd hebben, is MaJu in "hooger beroep" ge-
gaan en zal er nog wel wat afgaan. Zoodoende zal het met een beetje
"goeden wil" niet onwaarschijnlijk zijn, dat Mau zijrs gansehen straftijd in
"voorarrest" doorbrengt.
Malu is opgevolgd door denl jodengenoot Oonk, die reeds de medep!iChti-,
ge was van Sally van Zwanenberg, toen die de varkensstapel saneerde,
en zijn eigen financiën erbij.

En, alsof er niets gebeurd is, worden de artsen
uitgenoodigd om - enfin laten we het nu maar
noemen - "ee:!1jcursus" te volgen.
W armeer de honderden die nu weer gaan een
beetje uitgeslapen zijn van die vermoeienissen
van hun leergang, zullen ze weer de dragers
worden van het edele ambt van geneesheer, Ze
zullen van hun patiënten, gelhoopte patiënten,
aanstaande patiënten, vam: bakker, slager en
kmidenier den eerbied verwachten die de bijna
heilige traditie van hun ambt vraagt.
Maar ze zullen de geneesmiddelen VOOrhun pa-
tiënten niet meer geheel vrij kiezen: de suiker-
ziekte krijgt insnline-organon, bij de bevalling
zullen ze pitiu-organon gebruiken. Want ze
hebben zelf gehoord hoe goed die zijn en ze
hebben ondervonden hoe dik en royaal de
gastvrijheid is van Sally en Oonk, en Ernst
Herz, zich noemende Laqueur, van meneer van
Oss en van meneer Tausk en van al die heeren
die niets afwisten van wat Mau deed.
Verleden jaar waren ze de gasten van een fa-
briek met een twijfelachtige zakenmoraal, dit
jaar zijn ze gast va:!1jeen fabriek die nóg be-
kender is geworden, omdat haar directeur (en
hi~ natuurlijk alleen) zijin bedrijf gebruikte ah
tum van Eros (of komt er ook iets bij van Les-
bos). En weer zullen ouderwetsche, deftige
medici het hoofd schudden over de onteering
van het heilig ambt. En weer za! de directie van
de Orga:non-fabrieken de onkosten afboeken on-
der het hoofd "reclame en verteer met derden"
en weer z.al de joodschc heerschappij in Neder-
land iets steviger gegrondvest zijn.
De dagbladen zullen dit stukje natuurlijk niet
overnemen. Zij zullen wel het bericht brengen
wanneer het bovenstaande weer "beleediging"
van een "althans ten deele tot de bevolking be-
hoorende groep personen" blijkt te zijn.
De arme menschen korneru er niet op aan.
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Ossche marechaussée's in het
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is geschonden, aangezien dit artikel de schor-
sing van een militair ambtenaar regelt, ter-
wijl de bestreden beslissing geen schorsing
van klager bevat noch kon bevatten, zijnde
verweerder tot, schorsing van klager niet het
bevoegde orgaan.
Overwegende ten aanzien van den door

klager beweerden strijd met artikel 141 van
het wetboek van strafvordering, bepalende
dat de daarin genoemde ambtenaren, w.o. de
onderofficieren der marechaussee, met de op-
sporing der strafbare feiten zijn belast, dat
dit artikel niet' op zich zelf en buiten ver-
band met andere bepalingen mag worden
beschouwd en niet aldus mag worden opge-
vat, dat bedoelde ambtenaren steeds en <1ver-
al opsporingsonderzoeken zouden moeten
kunnen verrichten en daarin niet evengoed
als door wettelijke en administratieve voor-
schriften nopens ressort, werkverdeeling, re-
geling van rusttijden en vacantie en derge-
lijke geschiedt, ook door directe bevelen van
hun justitieele chefs in het belang van den
dienst zouden kunnen worden beperkt, hetzij
in hun bepaaldelijk aangewezen gevallen,
het zij meer in het algemeen, bijv. indien,
bij ernstige tekortkoming of wangedrag bij
de uitvoering der opsporingstaak, van de
zijde van het bevoegde administratief or-
gaan - vaak een ander dan het justitieele -
dadelijke schorsing of ontslag achterwege
blijft.
dat het tegendeel reeds volgt uit de bepa-

lingen van het wetboek van strafvordering
als de art. 140,0 lid 2, 143, lid 2, 148, lid 2,
155, 158, waarin de hierarchische ordening
van het geheel der opsporingsambtenaren
tot uiting komt en de onderwerping van den
lageren aan de bevelen van den hoogeren ten
aanzien van het opsporingsonderzoek wordt
voorgeschreven,
dat de beslissing van verweerder, waarbij

aan klager zijn qua lite it van opsporingsamb-,
toenaar niet is ontnomen, doch hem slechts tij-
delijk het instellen van opsporingsonderzoe-
ken wordt verboden, voorzoover daarmede
niet door den procureur-generaal bij het ge-
rechtshof belast, op grond van het hiervoren
overwogenen derhalve niet geacht kan wor-
den te strijden met genoemd artikel 141 van
het wetboek van strafvordering,
overwegende dat het gerecht op de gron-

den in de voorafgaande overweging aange-
geven in de bestreden beslissing evenmin
strijd met artikel 154 van het wetboek van
strafvordering aanwezig acht,
overwegende dat aan de bewering van kla-

ger, dat de bestreden beslissing zou strijden
met artikel 163 van het wetboek van straf-
vordering de feitelijke grondslag ontbreekt,
aangezien bij de beslissing aan klager het
ontvangen van aangiften van strafbare fei-
ten niet is verboden, doch hem slechts is op-
gedragen deze, kennelijk na ontvangst, door
te geven aan de gemeentepolitie,

overwegende ten slotte, wat betreft den
door klager beweerden strijd van de beslis-
sing met artikel 140 van 't wetboek van straf
vordering en artikel 3 van het rijkspolitiebe-
sluit, dat het gerecht ook in dit opzicht het
standpunt van klager, volgens hetwelk krach-
tens genoemde bepalingen, indien een be-
slissing als de in dit geding bestredene al
toelaatbaar ware, slechts de procureur-ge-

overwegende dat dit gerecht - hoewel neraal bij het gerechtshof te 's-Hertogen-
-partijen dienaangaande niet verschillen - bosch en niet de minister van justitie deze
In de eerste plaats de ontvankelijkheid van beslissing had kunnen nemen, niet deelt, aan-
het beroep heeft te beoordeelen; gezien ingevolge het bepaalde bij artikel 5
overwegend dienaangaande dat het boven- van de wet op de re.chterlijke organisatie en

vermeld ministerieel telegram o.m. inhield het beleid der justitie, de minister van justi-
een beslissing van verweerder, dat klager tie bevelen kan geven aan het openbaar mi-
en de overige, met opsporingsbevoegdheid nisterie, dus ook aan den procureur-generaal,
in: strafzaken bekleede militairen der te Oss en derhalve 'n maatregel dien de procureur-
gestationneerde brigade der Kon. marechaus- generaal op bevel van den minister van ju-
see zich tot nader order, behoudens uitdruk- stitie moet nemen, ook direct door den mi-
kelijken last van den procureur-generaal bij nister van justitie zelf kan worden genomen,
bet gerechtshof te 's Hertogenbosch. hadden terwijl, wanneer zooals in casu de uitvoe-
'te onthouden van ieder opaporingsonderzoek ring van den maatregel aan den procureur-
en inkomende aangiften hadden door te generaal wordt opgedragen, het verschil tus-
geven aan de gemeentepolitie; schen dezen en eenzelfden maatregel door

O'verwege'1de dat klager, opperwachtmees- den procureur-generaal op last van den mi-
Ier bij de Kon. marechaussee en als zoodanig nister genomen, geen wezenlijke beteekenis
a.angesteld in militairen openbaren dierist bij heeft, dat deze opvatting geen bestrijding,
de landmacht hier te lande en derhalve mi- doch volldige bevestiging vindt in artikel 3
jitair ambtenaar in den zin van artikel der van het rijkspolitiebesluit, waarbij de voor-
militaire ambtenarenwet 1931, overeenkom- ziening in de rijkspolitiezorg, waartoe ook de
,:tig het bepaalde bij de art. 24, lid 1, en opsporing van str.afbare feiten behoort, en
58, lid 1, der ambtenarenwet 1929 jo artikel de uitoefening van het gezag over de rijks-
2 der militaire ambtenarenwet 1931, tegen de politie, dat ingevolge artikel 2 van hetzelfde
voormelde beslissing beroep kan instellen, besluit bij den minister van justitie berust,
indien h,ij in zijn kwahteit van militair ambt- aan den procureur-generaal bij het gerechts-
tenaar door de ministerieele beslissing recht- hof, zooals zoodanig fungeerend als directeur
streeks in zijn belang is- getroffen. van politie, voor zijn ressort wordt opgedra-
Overweg,ende dat het gerecht de laatstver- gen, zulk echter onder de bevelen van den

melde voorwaarde aanwezig acht, aangezien minister van justitie,
aan klagers militaire functie van onder offi- overwegende dat verweerder derhalve door
cier der marechaussee in gevolge het be- het nemen der bestreden beslissing niet in
paalde bij art. 141, sub 5, van het wetboek strijd is gekomen met de door klager aanga-
van strafvordering de bevoegdheid tot op- voerde bepalingen,

f it f held Iiik overwegende dat dit gerecht ook overi-sporing van strafbare el en ona se el en IJ .
verbonden is in een ten aanzien van hem als gens niet van strijd met eenig ander toepas-

. ld selijk algemeen verbindend voorschrift is
opsporingsambtenaar i1;1.den zm ..v~~ ~7:me gebleken.
wetboek genomen besluit, waarbij tIJdel\l~ de
uitoefening van zijn opsporingstaak aanzien- overwegende dat derhalve de beslissing

h f niet kan worden nietig verklaard op den
lijk werd beperkt, hem rechtstreeks ee t ge- grond, dat zij feitelijk of rechtens met toe-
troffen in zijn ondeelbare qualiteit van on-
derofficier der Koninklijke marechaussee, passelijke algemeen verbindende voorschrif-

ten zou strijden,dus als militair ambtenaar, en tevens in zijn overwegende dat het gerecht thans heeft
belang als zoodanig, moetende toch het be- te beantwoorden de vraag of verweerder die,
lang, bedoeld in artikel 24 der ambtenaren- zooals hiervoren overwogen, zonder in strijd
wet 1929 geacht worden' ook niet direct mate- te komen met eenig toepasselijk algemeen
rieele factoren te bevatten, zooals in casu verbindend voorschrift, een beslissing als de
klagers reputatie als opsporingsambtenaar en in dit geding bestredene mocht nemen, van
de mogelijkheid van achteruitgang in prcr- zijn bevoegdheid daartoe in het onderhavige
motiekansen; . geval kennelijk een ander gebruik heeft ge-

overwegende dat klager derhalve in zijn maakt dan tot de doeleinden, waarvoor hem
beroep ontvankelijk is te achten; die bevoegdheid is gegeven,

ovenyegende, wat betreft de gegrondheid overwegende dat het antwoord op deze
van het beroep. dat het gerecht ingevolge het vraag bevestigend zal moeten luiden voor het
bepaalde bij artikel 58, lid 1, der ambtena- geval kan worden aangenomen, dat verweer-
renwet 1929 jo. artikel 2 der militaire amb- der bij het nemen van de bestreden beslissing
tenarenwet 1931 de meergemelde beslissing zich heeft laten leiden door een onredelijk
van verweerder slechts kan nietig verklaren, of onoirbaar motief,
indien deze zou strijden met eenig toepassé- overwegende dat dit noch uit de geding-
lijk algemeen verbindend voorschrift, of. stukken, of het verhoor der 'door klager ter
voor het geval verweerder zonder in strijd terechtzitting opgeroepen getuigen noch
te komen met een dergelijk voorschrift tot overigens uit het onderzoek ter terechtzitting
het nemen van een beslissing als de onder- is gebleken, doch wel het tegendeel, namelijk
havige bevoegd zou zijn, bij het nemen daar- dat verweerder door het nemen der bestreden
van van zijn bevoegdheid kennelijk een an- beslissing uitsluitend heeft beoogd de richtige
der gebruik zou hebben gemaakt dan tot de opsporing van strafbare feiten te bevorderen,
doeleinden, waartoe die bevoegdheid gege- overwegende dat dit laatste uitkomt in de
ven is; motiveering der beslissing, volgens welke de

overwegende wat betreft de eerstvermelde brigade der Koninklijke marechaussee te Oss
vernietigingsgrond, dat klager als toepasse- naast haar activiteit in een belangrijke
Iijke algemeen verbindende voorschriften strafzaak bij haar opsporingsonderzoek in
waarmede de beslissing in strijd zou zijn, bij andere gevallen den laatsten tijd een methode
klaagschrift heeft aangegeven de artt. 141, zou hebben toegepast, die ernstige bedenking
154, 163 en' 140 van het wetboek van straf- ondervindt, en voorts in de bij contra-
vordering, artikel 13 van het reglement voor memorie riader gegeven mededeeling van de
de militaire ambtenaren der koninklijke feiten en omstandigheden, die verweerder
landmacht en artikel 3 van het rijkspolitie- tot zijn beslissing hebben geleid, in hoofd-
besluit, vastgesteld bij K. ;So van 6 AugUS-1 zaak hierop neerkomende, dat de tot de
tus' 1935 s. 497' brigade Oss behoorende opsporingsambtena-

overw~gende' dat artikel 13 van het regle- ren in de periode October 1937 tot 1 April
ment voor de militaire ambtenaren der ko-11938 op onjuiste wijze zouden zijn opgetreden
ninklijke landmacht door de beslissing niet in de opsporingsonderzoeken, ingesteld: Le.

Uitspraak van het
ambtenarengerecht.

HET ambtenarengerecht te 's-Gra·
• venhage heeft vanmorgen de
beroepen van de leden der voorma-
'lige Ossche marechaussee-brigade voor
zoover betreft de ontneming der op-
sporingsbevoegdheid ongegrond ver-
klaard.
Het ambtenarengerecht heeft tevens

ongegrond verklaard het beroep der
leden der voormalige Ossche mare-
chaussee-hrigade voor zoover betreft
de overplaatsing.

Het ambtenarengerecht heeft heden in de
zaak van de leden der vroegere marechaus-
see-brigade te Oss tegen den minister van
justitie de volgende uitspraak gedaan:

Wij geven hieronder den tekst van de
zaak-Curfs; de andere uitspraken zijn gelijk'
Iuldend,

WAr DS FElreN BE1'REF~{
Overwegende dat verweerder op 1 April

1938 aan den procureur-generaal, fungeerend
directeur van politie, te 's-Hertogenbosch,
een telegram heeft gezonden van den volgen-
den inhoud:
"Uit verbalen en rapporten blijkt mij, dat

de brigade der Koninklijke marechaussee te
Oss naast haar u bekende activiteit in een
aanhangige belangrijke strafzaak bij haar
opsporingsonderzoek in andere gevallen den
laatsten tijd een methode toepast, die zoo
ernstige bedenking heeft, dat ik aanleiding
vind u op te dragen den betrokken divisie-
commandant namens mij mede te deelen, dat
de brigade tot nader order zich, behoudens
uw uitdrukkelijken last, te onthouden heeft
van ieder opsporingsonderzoek. Aangiften
bij de brigade inkomende, zijn door te geven
aan gemeentepolitie".

Overwegende dat klager, op 1 April 1938
()pperwachtI)1eester Jiij de Kon. marechaus-
see en ingedeeld bij de brigade te Oss, den
inhoud van dit telegram opvattende als een
besluit of handeling van den minister van
Justitie, waarbij hem zijn opsporingsbe-
voegdheid met ingang van 1 April 1938 werd
ontnomen, tegen dit besluit of deze hande-
ling bij, op April 1938 ter griffie ingekom.en
klaagschrift bij dit gerecht beroep heeft m-
gesteld en op de in zijn daartoe strekkend
klaagschrift aangevoerde gronden, heeft ver-
zocht dit besluit of deze handeling nietig te
verklaren.,
overwegende dat verweerder bij contra-

memori:e in den breede zijn standpunt tegen-
over het door klager ingestelde beroep heeft
uiteengezet' en tot ongegrondverklaring
daarvan heeft geconcludeerd;

iN RECHTE),:



tegen een tweetalopzichters bij het jeugd-
ontwikkelingswerk der gemeente Oss; 2e.
tegen v. d. H.; 3e. tegen een tweetal geestelij-
ken; 4e. tegen B.; 5e. tegen W., van welke
feiten en omstandigheden klager niet heeft
aangetoond en ook overigens niet is gebleken
dat zij bij het nemen der beslissing niet als
met de werkelijkheid overeenstemmend aan
verweerder hebben voor oogen gestaan,
overwegende dat klagers raadsman blij-

kens zijn ter openbare terechtzitting gege-
ven toelichting blijkbaar aanneemt, dat het
,verkeerde bevoegdheidsgebruik als bedoeld
in artikel 58, lid 1, der ambtenarenwet 1929
jo. artikel 2 der militaire ambtenarenwet
1931, reeds aanwezig zou zijn, wanneer ver-
weerder zonder behoorlijk onderzoek naar
de daaraan ten grondslag liggende feiten zijn
beslissing zou hebben genomen en deze fei-
ten bij riader onderzoek niet aanwezig zou-
den blijken,
overwegende dat wat er zij van deze op-

vatting, zij toch in elk geval slechts dan zou
kunnen 'leiden tot nietigverklaring der be-
slissing op grond van meergemeld bevoegd-
heidsmisbruik, indien zou zijn komen vast
te staan, dat de beslissing van verweerder,
getoetst aan de riader gebleken werkelijk-
heid, elken feitelijken grond zou missen,
overwegends dat het gerecht dit laatste op

grond van de gedingstukken en het onder-
zoek ter openbare terechtzitting echter Diet
aanneemt,

overwegende toch dat zonder af te
dalen in een gedetailleerde beoordeellng
van het optreden der Ossche brtgade in
de voormelde opsporingsonderzoeken,
waaromtrent op verschillende punten een
uiteenloopende appreciatie mogelijk is,
het gerecht als zijn overtuiging uit-
spreekt dat in bepaalde opzichten de be-
trokken brigadeleden kennelijk zijn te-
kort geschoten in het voor opsporings-
ambtenaren vereischte inzicht en beleid,

overwegende dat het gerecht te dezen met
name de volgende punten wil noemen:

dat in het onderzoek tegen de beide
opzichters het noodzakelijk contact met
den burgemeester niet voldoende is ge-
zocht, zelfs niet dadelijk nadat daartoe
door den betrokken substituut-officier
van justitie opdracht was gegeven, dat
tot verzekeringstelling van beide opzich-
ters is overgegaan, nadat gedurende het
onderzoek ernstige twijfel had moeten
rijzen omtrent de strafbaarheid der on-
derzochte feiten, dat voorts het op zich
zelf reeds zoo omvangrijke onderzoek
door den betrokken wachtmeester nog
is voortgezet, nadat te zijner kennis was
gekomen, dat een strafvervolging door
de boven hem geplaatste justitieele auto-
riteiten te dezer zake niet op haar plaats
werd geacht,
dat in het onderzoek tegen v, d. H. tot

in verzekeringstelling van dezen is over-
gegaan op grond van een feit van finan-
cieel gering en omvang, dat 6 jaar tevoren
had plaats gehad, waarvan de strafbaar-
heid aan ernstigen twijfelonderhevig is
en waarvan de geldelijke gevolgen des-
tijds reeds vrijwel dadelijk waren ver-
effend, dat eveneens op onvoldoende
gronden bij v. d. H. tot huiszoeking en
inbeslagneming van diens geheele admi-
nistratie is overgegaan,
dat in het onderzoek tegen B. terzake

van een vermeende, doch zeer twijfel-
achtige verduistering van een gering
geldbedrag, deze niet na zijn verhoor in
vrijheid is gesteld doch, nog wel mede
gedurende de nachturen, is opgehouden
en opgesloten,
dat in het onderzoek tegen W. terzake

van betrekkelijk lichte delicten eenzelf-
de handelwijze is gevolgd - in het mid-
den gelaten of de bovendien door W.
aangegeven mishandeling inderdaad heeft
plaats gehad,
overwegende ten slotte met betrekking

tot de onderzoeken tegen de beide gees-
telijken: dat, vooral in het onderzoek
tegen pastoor B., werd uitgegaan van de
bedenkelijke misvatting dat ten aanzien
van bedienaren van den godsdienst het
instellen van onderzoeken 'en het opma-
ken van zg. rapporten door opsporings-
ambtenaren geoorloofd en gewenscht zou
zijn ook betreffende gedragingen, waar-
van vaststaat, dat zij niet van strafbaren
aard zijn, dat voorts in het onderzoek
tegen pastoor V. de fout is begaan, dat
aan den betreffenden substituut-officier
van justitie door den betrokken wacht-
meester niet zijn medegedeeld de hem
bekende omstandigheden, dat reeds in
1931 een opsporingsonderzoek terzake
van hetzelfde delict zonder resultaat was
ingesteld en dat de verklaringen van een

tweetal nu opnieuw gehoorde getuigen
volkomen in strijd waren met die des.
tijds door hem afgelegd,
overwegende dat de betrokken briga·

deleden zich voor hun tekortkomingen
slechts ten deele kunnen verentschul-
digen met een beroep op de medewer-
king, voor zoover verleend, van den sub-
stituut-officier van justitie, onder wiens
leiding zij werkten,

Aangezien uit den aard der zaak de officier
van justitie de feitelijke uitvoering van het
opsporingsonderzoek grootendeels aan het
inzicht en beleid der betrokken opsporings-
ambtenaren moet overlaten en van hun voor-
lichting en, voorstelling van zaken omtrent
hun bekende personen en toestanden in
hooge mate afhankelijk is, terwijl een derge-
lijk beroep in ieder geval niet opgaat ten
aanzien van het opsporingsonderzoek tegen
pastoor V., tegen wien het vorig onderzoek
vóór de ambtsaanvaarding van den bovenbe-
doelden substituut-officier van justitie bij de
arrondissements-rechtbank te 's Hertogen-
bosch had plaats gehad en aan dezen dus
geheelonbekend,

overwegende dat het gerecht - hoe
verdienstelijk het werk der Ossche
brigade overigens moge zijn geweest -
voormelde tekortkomingen van dien aard
acht, dat maatregelen ter verbetering en
voorkoming daarvan op hun plaats moes-
ten worden geacht, waarbij het gerecht
opmerkt, dat de bij de behandeling ter
terechtzitting geopperde vraag, of de
dezen ten aanzien van dé Ossche brigade
ook met andere maatregelen dan dien
welken verweerder heeft getroffen, had
kunnen zijn opgetreden, als een vraag
van doelmatigheid niet ter beoordeeling
van dit gerecht staat,

overwegende dat, nu naar het oordeel van
dit gerecht, ook bij nader toetsing, tekort-
komingen bij de brigade te Oss zijn vast te
stellen, ook bij de voormelde door klagers
raadsman voorgestane opvatting, geen be-
voegdheidsmisbruik, als bedoeld in artikel 58,
lid 1, der ambtenarenwet 1929, jo. artikel 2
der militaire ambtenarenwet 1931, ten op-
zichte van de bestreden ,beslissing is aan te
nemen.

overwegende dat voormeld bevoegd-
heidsmisbruik evenmin kan worden af-
geleid uit de omstandigheid, dat de be-
slissing is genomen tegen de geheele
brigade, voor zoover met opsporings-
bevoegdheid bekleed, aangesten ver-
weerder zich kennelijk heeft laten leiden
door de gedachte, dat de geconstateerde
tekortkomingen een zekere mentaliteit
bij de geheele brigade verrieden, die
slechts door tegen allen te treffen maat-
regelen konden worden verholpen,

overwegende dat het gerecht mitsdien
van oordeel is, dat bij gebreke van gron-
den tot nietigverklaring, bedoeld in art.
58, lid 1, cler ambtenarenwet 1929 jo. art.
2 der militaire ambtenarenwet 1931, het
beroep van klager tegen de beslissing
van den minister van justitie vervat in
diens telegram d.d. 1 April 1938 onge-
grond behoort te worden verklaard,

RECHT DOENDE IN NAAM
DER KONINGIN:

Verklaart het beroep ongegrond.

Het beroep tegen den inspecteur
der marechaussee.

Eveneens ongegrond verklaard.

De uitspraak van het Ambtenarengerecht
in de zaak van het beroep tegen den inspec-
teur der Koninklijke marechaussee luidt ais
volgt:

WAT DE FEITEN BETREFT:

Overwegende dat verweerder bij schrijven
d.d. 6 April 1938 aan den commandant der 2e
divisie der Koninklijke marechaussee heeft
opgedragen een aantal verplaatsingen te be-
werkstelligen, o.a. van klager van de bri-
gade Oss naar elders;
overwegende dat klager tegen de in voor-

meld schrijven te zijnen aanzien genomen
beslissing beroep bij dit gerecht heeft inge-
steld én bij daartoe strekkend klaaggeschrift '
o.m. heeft aangevoerd:
Dat deze overplaatsing kennelijk verband

houdt met de tijdelijke intrekking van de op-
sporingsbevoegdheid ván het personeel der
brigade Oss en dan ook na overleg tusscnen
H. E. de ministers van justitie en van defen-
sie heeft plaats gehad;
Dat klager door dit besluit of deze hande-

ling van den inspecteur der Kon. l\1Jrechaus-
see rechtstreeks in zijn belang is getroffen en
hij daartegen in beroep wenscht te komen,
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overwegende dat de vraag of venveerder
als hebbende bij het nemen of verrichten bij het nemen van zijn beslissing van zijn be-
daarvan, genoemde inspecteur van zijn be- voegdheid kennelijk een ander gebruik' heeft I
voegdheid tot verplaatsing van klager kenne- gemaakt dan tot de doeleinden waartoe de.ze I
lijk een ander gebruik gemaakt, dan tot de bevoegdheid hem is gegeven, ontkennend
doeleinden, waarvoor die bevoegdheid is ge- , moet worden beantwoord, aange'7,ien ver-
geven; I weerders beslissing niet is voortgekomen uit
dat immers deze verplaatsing, welke in 011· een onredelijk of on~.irbaar motief, doch blij-

verbrekélijk verband staat met de tijdelijke kens verweerders bIJ contra-memorie gege-
intrekking van klagers opsporingsbevoegd- ven uiteenzetting is gegrond op de overwe-
heid en de gronden, die den minister van jus- ging dat klagers verplaatsing door het alge-

\
titie tot dezen maatregel hebben geleid, kla- meen belang, speciaal de rijkspolitiezorg. en I
ger als politieambtenaar en wachtmeester bij door het belang van het wapen der Konink- I

het publiek en de justitiabelen hebben gedis- lijke marechaussee werd gevorderd, in ver- I
crimineerd, doch buitendien zijn beoordee- band met de door verweerder aangenomen
ling door zijn onmiddellijke chefs en zijn omstandigheid dat dè minister van Justitie

I promotiekansen ernstig ten kwade n..oet be- niet bereid was de bij diens beslissing d.d 1 t

, invloeden, terwijl het dienstbelang het ver- April 1938 aan klager opgelegde beperking
plaatsen van klager van de brigade Oss naar van zijn opsporin~sbevoe~dheid op te h:ffen
elders niet vorderde; } zoolang klager bIJ de brrgade te Oss inge-
dat klager zich niet bewust is een hoogbe- I deeld bleef; ..

denkelijke methode van opsporingsonderzoek overwegende dat bIJ gebreke van gronden
in den laatsten tijd als behoorende tot de bri-
gade Oss te hebben toegepast of zich in welk I als bedoeld in artikel 58, lid 1, der ambte-
opzicht ook als politiedienaar en (of) mili- narenwet 1929 jo. artikel 2 der militaire
tair aan een zoozeer onjuist optreden te heb- ambtenarenwe~ 1.931 het beroep van klager
ben schuldig gemaakt, dat daarvoor de onder tegen de beslIssmg van verweerder d.d. 6
de onderhavige omstandigheden discriminee- April 1938 ongegrond behoort te worden ver-
rende en klager rechtstreeks in zijn belang klaard;
treffende verplaatsing geboden was; recht doende in naam der Koningin, ver-
en onder opmerking dat het beroep louter klaart het beroep ongegrond.

op formeele gronden gericht is en gericht
moet zijn te,gen verweerder, heeft verzocht
het besluit of de handeling van den inspee-
teur der Kon. marechaussee, houdende ver-
plaatsing van klager, van de brigade Oss 'laar
elders nietig te verklaren;
overwegende dat verweerder bij contra-

memorie de door hem genomen beslissing
heeft toegelicht, daarbij mededeelende. dat
hij de volle verantwoordelijkheid voor de
verplaatsingen van Oss van de hand wijst en
deze meent te dee len met de ministers van
defensie en justitie.

IN RECHTE:

Overwegende, dat het gerecht ingevolge
het bepaalde bij artikel 58, lid 1, der ambte-
narenwet 1929 jo. artikel 2 der militaire
ambtenarenwet 1931, de door klager gevor-
derde nietigverklaring van de voormelde be-
slissing van verweerder slechts zal kunnen
uitspreken, indien deze beslissing strijdt met
eenig algemeen verbindend voorschrift, of
indien bij het nemen daarvan door verweer-
der van de hem toekomende bevoegdheid
kennelijk een ander gebruik is gernaskt dan
tot de doeleinden waarvoor die bevoegdheid
is gegeven;
overwegende dat verweerder ingevolge ar-

tikel 12 van de instructie voor den inspee-
tcur der Kon. marechaussee bevoegd is tot
het verplaatsen of detacheeren bij de onder-
deelen van gemeld wapen van subalterne of-
ficieren, en van personeel beneden den rang
van tweede luitenant, terwijl de in casu met
het oog op de overbrenging van klagers in-
boedel op rijkskosten bij artikel 4 van het
boekwerk "vredèsinstructiën" voorgeschre-
ven goedkeuring van den minister van De-
fensie, blijkens het door verweerder bij con-
tra-memorie medegedeelde is verkregen;
overwegende dat verweerde bij het nemen

van de bestreden beslissing dus heeft gehan-
deld in overeenstemming met de bovenge-
noemde voorschriften, terwijl van strijd met
eenig ander toepasselijk algemeen verbin-:
dend voorschrift niet is gebleken;



De Ossche affaire

Uitspraak van het
Ambtenarengerecht

Het Ambtenarengerecht te •s Gra-
venhage heeft vanmorgen de beroe-
pen van de leden der voormalige
Ossche Marechaussee-brigade voor
zoover betreft de ontneming der op-
sporingsbevoegdheid. ongegrond ver-
klaar d.
Het Ambtenarengerecht heeft tevens
ongegrond verklaard het beroep der
leden der voormalige Ossche Mare-
chaussee-brigade voor zoover be-
treft de overplaatsing.

De uitspraak van het Ambtenarenge-
recht, die wij elders in dit nummer
weergeven, is een groote stap verder

op den weg van de liquidatie der Ossche
affaire, die Nederland eenige maanden

j
lang àl te zeer heeft bezig gehouden. I
Behoudens het openstaande hooger be-r

roep is hier door een onafhankelijk rechts-
college vastgesteld, dat de minister formeel
gerechtigd was tot, en dat voldoende fei-
telijke motieven aanwezig waren voor de
maatregelen, ten aanzien van de Ossche
marechaussee-brigade getroffen.
Wij gelooven niet, dat serieuze Nederlan-

ders de objectiviteit en onafhankelijkheid
van deze uitspraak zullen in twijfel trek-
ken. En daarmee is dan, behoudens beroep,
het feitelijke fond van de Ossche affaire
tot e'en geruststellende helderheid geko-
men.
De nota van den minister van Justitie, j

welke, naar w~j vernemen, in Augustus aan
de Kamer zal worden aangeboden, zal spoe-
dig de gelegenheid bieden, na het feitelijk
en juridisch aspect van de zaak ook de I

staatkundige beschouwing van's ministers'
beleid en zijn zakelijken ondergrond tot
bevredigende klaarheid te destilleeren.
Nu de Ossche onweersbui van den poli-

tieken hemel afdrijft, moge men "zonder
rancune" - zooals minister Goseling dezer
dagen zeide - de gezonde kracht van onze
politieke instellingen waardeeren, die een
volledige opheldering van de atmosfeer
mogelij k maakt.



overwegende dat verweerder bij schrijven dd.
6 April 1938 aan den commandant der 2e di-
visie van de Koninklijke Marechaussee heeft
opgedragen een aantal verplaatsingen te be-
werkstelligen, o.a. van klager van de brigade
van Oss naar de brigade:
overwegende dat klager tegen de in voor-

meld schrijven te zijnen aanzien genomen be-
slissing beroep bij dit gerecht heeft ingesteld
en bij i daartoe strekkend klaagschrift o.m.
heeft aangevoerd:
dat deze verplaatsing kennelijk verband

houdt met de tijdelijke intrekking van de op- ander toepasselijk algemeen verbindend voor-
sporingsbevoegdhetd van het personeel der schrift niet is gebleken;
brigade Oss en dan ook na overleg tusschen
Hunne Excellenties de ministers van Justitie overwegende. dat de vraag of verweerder bij
en van Defensie heeft plaats gehad; het nemen van zijn beslissing van Zijn bevoegd-
dat klager door dit besluit of deze hande- heid kennelijk een ander gebruik heeft gemaakt

ling van den inspecteur der Kon. Marechau.s- dan tot de doeleinden waartoe deze bevoegd-
see rechtstreeks in zijn belang is getroffen en heid hem is gegeven, ontkennend moet worden
hij daartegen in beroep wenschte te komen, als
hebbende bij het nemen of verrichten daarvan, beantwoord, aangezien verweerders beslissing
genoemde inspecteur van zijn bevoegdheid tot niet is voortgekomen uit een onredelijk of on-
verplaatsing van klager kennelijk een ander oirbaar motief, doch blijkens verweerders bij
gebruik gemaakt, dan tot de doeleinden, waar- contra-memorie gegeven uiteenzetting is ge-
voor die bevoegdheid is gegeven; I grond op de overweging dat klagers verplaat-
dat immers deze verplaatsing, welke in on-

verbrekelijk verband staat met de tijdelijke in- sing door het algemeen belang, speciaal
trekking van klagers opsporingsbevoegdheid en rijkspolitiezorg, en door het belang van
de gronden, die den minister van Justitie tot wapen der koninklijke marechaussee werd ge-
dezen maatregel hebben geleid, klager als po- vorderd, in verband met de door verweerder
litie-ambtenaar en wachtmeester bij het pu- aangenomen omstandigheid dat de minister van
bliek en de justitiabelen heeft gediscrimineerd,
doch buitendien zijn beoordeeling door zijn on- Justitie niet bereid was de bij diens beslissing
middellijke chefs en zijn promotiekansen ern- d.d.lApril 1938 aan klager opgelegde beper-
stig ten kwade moet beïnvloeden, terwijl het king van zijn opsporingsbevoegdheid op te hef-
dienstbelang het verplaatsen van de brigade fen zoolang klager bij de brigade te Oss inge-
Oss naar elders niet vorderde; deeld bleef;

dat klager zich niet 'bewust is een hoogst- overwegende dat bij gebreke van gronden
bedenkelijke methode van opsporingsonderzoek als bedoeld in artikel 58, lid 1, der ambtenaren-
in den laatsten tijd als behoorende tot de bri- wet 1929·jo artikel 2 der fhiJitaire ambtenaren-
gade Oss te hebben. toegepast of zich in. !,elk.wet 1931het beroep van klager tegen de beslis-
opzicht ook als polltiedienaar en (of) milltat . .
aan een zóózeer onjuist optreden te hebbe sing van verweerder d.d. 6 Apnl 1938 onge-
schuldig gemaakt, dat daarvoor de onder ct grond behoort te worden verklaard.
onderhavige omstandigheden discrimineerenct
en klager rechtstreeks in zijn belang treffend
verplaatstng gebaden was;
en onder opmerking dat het beroep leute

op formeele gronden gericht is en gericht moe
zijn tegen verweerder, heeft verzocht het be-
sluit of de handeling van den inspecteur der
Kon. marechaussee, houdende verplaatsing van
klager, van de brigade Oss nietig te verklaren;
overwegende dat verweerder bij contra-me-

morie de door hem genomen beslissing heeft
toegelicht daarbij mededeelende, dat hij de
volle verántwoordelijkheid voor de verplaatsin-
gen van Oss van de hand wijst en deze meent
te deelen met de ministers van Defensie en
Justitie.

i~cS(o(_
Ka/~,/b Itd<y~

/,

De overplaatsing
der brigade

De uitspraak van ,t Ambtenarengerecht
in de zaa,k va.n het beroep
s~cteur der Koninklijke
luidt als volgt:

tegen den in-
Ma.rechaussee

Wat de feiten betreft:

I
In rechte
overwegende dat het gerecht ingevolge het

bepaalde bij artikel 58, lid 1, der ambtenaren-
wet 1929 jo artikel 2 der militaire ambtenaren-
wet 1931, de door klager gevorderde nietigver-
klaring van de voormelde beslissing van ver-
weerder slechts zal kunnen uitspreken, indien
bij het nemen daarvan door verweerder van
de hem toekomxde bevoegdheid kennelijk een
ander gebruik is gemaakt dan tot de doelein-
den waarvoor die bevoegdheid is gegeven;
overwegende dat verweerder ingevolge arti-

kel 12 van de instructie voor den inspecteur
der Kon. Marechaussee bevoegd is tot het ver-
plaatsen of detacheeren bij de onderdeelen van
gemeld wapen van subalterne officieren en van
personeel beneden den rang van tweeden luite-
nant, terwijl de in casu met het oog op de over-
brenging van klagers inboedel op rijkskosten
bij artikel 4 van het boekwerk "Vredesinstruc-
tiën" voorgeschreven goedkeuring van den mi-
nister van Defensie, blijkens het door verweer-
der bij contra-memorie medegedeelde is ver-
kregen;

overwegende dat verweerder bij het nemen
van de bestreden beslissing dus heeft gehan-
deld in overeenstemming met de bovengenoem-
de voorschriften, terwijl van strijd met eenig

Recht doende in naam der Koningin;
verklaart het beroep ongegrond.

de
het
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Marechaussee in het ongelijk
gesteld

UITSPRAAK VAN HET
AMBTENARENGERECHT

Beroepen van de ze.s klagers be-
treIlende het ontnemen der op-
sporingsbevoegdheid en de
verplaatsing der brigade
ongegrond verklaard

Minister Goseling was
wel bevoegd

Wij laten hieronder volgen den letterlijken
tekst van de uitspraak van het Ambtenarenge-
recht te Den Haag, in de zaak van de leden der
vroegere marechaussee-brigade te Oss tegen den
minister van Justitie.

(Deze tekst is van de zaak Curfs; de andere
uitspraken zijn gelijkluidend).
Wat de feiten betreft:
overwegende, dat verweerder op 1 April 1938

aan den procureur-generaal, fungeerend direct.
van politie, te 's Hertogenboseh, een telegram
heeft gezonden van den volgenden inhoud:
"Uit verbalen en rapporten blijkt mij, dat de

brigade der Koninklijke Marechaussee te Oss
naast haar u bekende activiteit in een aan-
hangige en bekende strafzaak bij haar opspo-
ringsonderzoek in andere gevallen den laatsten
tijd een methode toepast, die zoo ernstige
bedenking heeft, dat ik aanleiding vind u op
te dragen den betrokken divisie-commandant
namens mij mede te deelen dat de brigade
tot nader order zich, behoudens Uw uitdruk-
'kelijken last, te onthouden heeft van ieder op-
sporingsonderzoek. Aangiften bij de brigade in-
komende, zijn door te geven aan gemeente-
politie;
overwegende, dat klager, op 1 April 1938 opper-

wachtmeester bij de Kon. Marechaussee en in-
gedeeld bij de brigade te Oss, den inhoud van
dit telegram opvattende als een besluit of han-
deling van den minister van Justitie, waarbij
hem zijn opsporingsbevoegdheid met ingang van
1April 1938 werd ontnomen, tegen dit besluit of
deze handeling bij, op April 1938 ter griffie in-
gekomen klaagschrift bij dit gerecht beroep
heeft ingesteld en op de in zijn daartoe strek-
kend klaagschrift aangevoerde gronden heeft
verzocht dit besluit of deze handeling nietig te
verklaren;
overwegende, dat verweerder bij contra-me-

morie in den breede zijn standpunt tegenover
het door klager ingestelde beroep heeft uit-
eengezet en tot ongegrondverklaring daarvan
heeft geconcludeerd.
In rechte:
overwegende, dat dit, gerecht - hoewel par-

tijen dienaangaande. niet verschüïen - in pe
eerste plaats de ontvankeIijkl1eid, van het be-
roept heeft te beoordeelen; • '
overwege~~e d~ena~ngaande, dat bet boven-

vermeld ministerieel telegram o.m, inhield een
besüssmg van vel:weerder, dat klager en de
overige, met opspormgsbevoegdheid in strafzaken
bekleede militairen der te Oss gestationneerde
brigade der Kon. Marechaussee zich tot riader
order, behoudens uitdrukkelijken last van den
procureur-generaal bij het gerechtshof te
's Hertogenbosch, hadden te onthouden van
ieder opsporingsonderzoek en inkomende aan-
giften hadden door te geven aan de gemeente ..
politie;
overwegende dat klager, opperwachtmeester bij

de Kon. Marechaussee en als ZOOdanigaange-
steld in militairen dienst bij de landmacht hier
te lande en derhalve militair ambtenaar in den
zin van artikel der militaire ambtenarenwet 1931
overeenkomstig het bepaalde bij de art. 24, lid 1:
e_n58, lid 1, der ambtenarenwet 1929 jo artikel 2
aer militaire ~~btenarenwet 1931, tegen de
V~?~mel.~ebesllSS1?gberoep kan instellen, indien
hl] m. zijn q:ualltelt van militair ambtenaar door
de mm~steneele beslissing rechtstr~eks in zijn
belang lS getroffen;
overwegende dat het gerecht de laatstvermelde

Voorwaarde aanwezig acht, aangezien aan kla-
ger's militaire functie van onderofficier der ma-
rechaussee ingevolge het bepaalde bij art. 141,
sub 5, van het wetboek van strafvordering de
bevoegdheid tot opsporing van strafbare feiten
onafscheidelijk verbonden is in een ten aanzien
van hem als opsporingsambtenaar in den zin van
gemeld wetboek genomen besluit, waarbij tijde-
h]k de uitoefening van zijn opsporingstaak aan-
zienlijk werd beperkt, hem rechtstreeks heeft ge-
t~offen in zijn ondeelbare qualiteit van ondererft-
Cl:r der Koninklijke Marechaussee, dus als milt-
tan- amhtenaar en tevens in zijn belang als zoo-
danig, moetende toch het belang bedoeld in
artikel 24 der ambtenarenwet 1929 geacht wor-
den ook niet direct materieele factoren te be-
vatten, zooals in casu klager's reputatie als op-
sporingsambtenaar en 'de mogelijkheid van
aChteruitgang in promotiekansen;
overwegende, dat klager derhalve in zijn be-

roep ontvankelijk is te achten;
'overwegende, wat betreft de gegrondheid van

het beroep, dat het gerecht ingevolge het be-
paalde bij artikel 58, lid 1, der ambtenarenwet
1929 jo. artikel 2 der militaire ambtenarenwet
1931 de meergemelde beslissing van verweerder
slechts kan nietigverklaren, indien deze zou strij-
den met eenig toepasselijk algemeen verbindend
voorschrift, of, voor het geval verweertler zon-
der in strijd te komen met een dergelijk voor-
schrift tot het nemen van een beslissing als de
onderhavige bevoegd zou zijn, bij het nemen
daarvan van zijn bevoegdheid kennelijk een an-
der gebruik zou hebben gemaakt dan tot de doel-
einden, waartoe die bevoegdheid gegeven is;
overwegende wat betreft den eerstvermelden ver-

nietigingsgrond, dat klager als toepasselijke al-
gemeen verbindende voorschriften waarmede 'de
beslissing in strijd zou zijn, bij klaagschrlft heeft
. aangegeven de art. 141, 154, 163 en 140 van het
wetboek van strafvordering, artikel 13 van het
reglement voor de militaire ambtenaren der Ko-
ninklijke landmacht en artikel 3 van het Rijks-
politlebesluit, vastgesteld bij K.B. van 6 Augus-
tus 1935, s. 497;
-Overwegende, dat artikel 13 van het regle-

Inent voor de militaire ambtenaren der ko-
ninklijke landmacht door de beslissing niet is
geschonden, aangezien dit artikel de schorsing
van een militair ambtenaar' regelt, terwijl de
bestreden beslissing geen schorsing van klager
bevat noch kan bevatten, zijnde verweerder
tot schorsing van klager niet het bevoegde
orgaan;
overwegende ten aanzien van den door klager

beweerden strijd met artikel 141 van het wet-
boek van strafvordering, bepalende dat de daar-
in genoemde ambtenaren, w.o. de onderoffi-
cieren der marechaussee, met de opsporing der
strafbare feiten zijn belast, dat dit artikel niet
op zich zelf en buiten verband met andere
bepalingen mag Worden beschouwd en niet al-
dus mag worden opgevat, dat bedoelde ambte-
naren steeds en overalopsporingsonderzoeken
zouden moetan kunnen verrichten en daarin
niet evengoed als door wettelijke en adminis-

tratieve voorschriften nopens ressort, werkver-
deeling, regeling van rusttijden en vacantie en
dergelijke geschiedt, ook door directe bevelen
van hun justitieele chefs in het belang van
den dienst zouden kunnen worden beperkt,
hetzij in hun bepaaldelijk aangewezen geval-
len, hetzij meer in het algemeen, bijv. indien,
bij ernstige tekortkoming of wangedrag bij de
uitvoering der opsporingstaak, van de zijde van
het bevoegde administratief orgaan - vaak
een ander dan het justitieele - dadelijke schor-
sing of ontslag achterwege blijft;
dat het tegendeel reeds volgt uit de bepa-

lingen van het wetboek van strafvordering als
de artt. 140, lid 2, 143, lid 2, 148, lid 2, 155, 158,
waarin de hierarchische ordening van het ge-
heel der opsporingsambtenaren tot uiting komt
en de onderwerping van den lageren aan de
bevelen van den hoogeren ten aanzien van het
opsporingsonderzoek wordt voorgeschreven;

dat de beslissing van verweerder, waarbij
aan klager zijn qualiteit van opsporings-
ambtenaar 'niet is ontnomen, doch hem
slechts tijdelijk het instellen van opspo-
ringsonderzoeken wordt verboden, voorzoo-
ver daarmede niet door den procureur-
generaal bij het gerechtshof belast, op
grond van het hiervoren overwogene der-
halve niet geacht kan worden te strijden
met genoemd artikel 141 van, het Wetboek
van Strafvordering;

overwegende dat het gerecht op' de gronden
in de voorafgaande overweging aangegeven in
de bestreden beslissing evenmin strijd met arti-
kel 154 van het wetboek van strafvordering
aanwezig acht;
overwegende dat aan de bewering van klager,

dat de bestreden beslissing zou strijden met ar-
tikel 163 van het wetboek van strafvordering de
feitelijke grondslag ontbreekt, aangezien bij de
beslissing aan klager het ontvangen van aan-
giften van strafbare feiten niet is verboden,
doch hem slechts is opgedragen deze, kennelijk
na ontvangst, door te geven aan de gemeente-
politie;

overwegende ten slotte, wat betreft den
door klager beweerden strijd van de be-
slissing met artikel 140 van het wetboek
van strafvordering en artikel 3 van het
rijkspolitiebesluit, dat het gerecht ook in
di't opzicht het standpunt van klager, vol-
gens hetwelk krachtens genoemde bepalin-
gen, indien een beslissing als de in dit ge-
ding bestredene al toelaatbaar ware, slechts
de procureur-generaal bij het gerechtshof
te 's-Hertogenbosch en niet de minister van
Justitie deze beslissing had kunnen nemen,
niet deelt, aangezien ingevolge het bepaal-
de bij artikel 5 van de wet op de rechter-
lijke organisatie en het beleid der justitie,
de minister van Justitie bevelen kan geven
aan het openbaar ministerie, dus ook aan
den procureur-generaal, en derhalve een
maatregel dien de procureur-generaal ' W
bevel van den minister van Justitie' moet
nemen, ook direct door den minister van
Justitie zelf kan worden genomen, terwijl,
wanneer zooals in casu de uitvoering van
den maatregel aan den procureur-generaal
wordt
dezen

opgedragen, het verschil tusschen
en eenzelfden maatregel door den

procureur-generaal op last van den minis-
ter genomen, geen wezenlijke beteekenis
heeft;

dat deze opvatting geen bestrijding, doch
volledige bevestiging vindt in artikel 3 van het,
rijkspolitiebesluit, waarbij de voorziening in de
rijkspolitiezorg, waartoe ook de opsporing vall
strafbare feiten behoort, en de uitoefening van
het gezag over de rijkspolitie, dat ingevolge ar-
tikel 2 van hetzelfde besluit bij den minister
van Justitie berust, aan den procureur-generaal
bij het gerechtshof, als zoodanig fungeerend
als directeur van politie, voor zijn ressort wordt
opgedragen, zulks echter onder de bevelen van
den minister van justitie;
overwegende dat verweerder derhalve door

het nemen der bestreden beslissing niet in strijd
is gekomen met de door klager aangevoerde be-
palingen;
.overwegende .. dat dit gerecht ook overigens

met van strijd met eenig ander toepasselijk
algemeen verbindend voorschrift is gebleken;
overwegende dat derhalve de beslissing nïec

kan worden nietigverklaard op den grond, dat
zij feitelijk of rechtens met toepasselijke alge-
meen verbindende voorschriften zou strijden;
overwegende, dat het gerecht thans heeft te

beantwoorden de vraag of verweerder die, zoo-
als hiervoren overwogen, zonder in strijd te
kome met eenig toepasselijk algemeen verbin-
dend voorschrift, een beslissing als de in dit
geding bestredene mocht nemen, van zijn be-
voegdh_eid daartoe in het onderhavige geval
kennelijk een ander gebruik heeft gemaakt
dan tot de doeleinden, waarvoor hem die be-
voegdheid is gegeven;
overwegende dat het antwoord op deze vraag

bevestigend zal moeten luiden voor het geval
kan worden aangenomen, dat verweerder bij
het nemen van de bestreden beslissing zien
heeft laten leiden door een onredelijk of onoir-
baar motief;
overwegende dat dit noch uit de geding ..

stukken, of het verhoor der door klager ter
terechtzitting opgeroepen getUigen, noch overt-
gens uit het onderzoek ter terechtzitting is ge-
bleken, doch wel het tegendeel, namelijk dat
verweerder door het nemen der bestreden be-
slissing uitsluitend heeft beoogd de richtige
opsporing van strafbare feiten te bevorderen;

Opsporingsmethoden foutief
overwegende dat dit laatste uitkomt in de

motiveering der beslissing, VOlgens welke
de brigade der Koninklijke Marechaussee te
Oss naast haar activiteit in een belangrijke
strafzaak bij haar Opsporingsonderzoek in
andere gevallen den laatsten tijd een me-
thode zou hebben toegepast, die ernstige
bedenking ondervindt, en voorts in de con-
tra-memorie riader gegeven mededeeling van
de feiten en omstandigheden, die verweer-
der tot zijn beslissing hebben geleid, in
hoofdzaak hierop neerkomende dat de tot
de brigade Oss behoorende opsporings-
ambtenaren in de periode October 1937 tot
1 April 1938 op onjuiste wijze zouden zijn
opgetreden in de opsporingsonderzoeken, in-
gesteld

1. tegen een tweetalopzichters bij het
jeugdontwikkelingswerk der gemeente Oss,
2. tegen v. d. H.,
3. tegen een tweetal geestelijken,
4. tegen B.,
5. tegen W..

van welke feiten en omstandigheden klager
niet heeft aangetoond en ook overigens niet
is gebleken, dat zij bij het nemen der be-
slissing niet als met de werkelijkheid over-
eenstemmend aan verweerder hebben voor
oogen gestaan.

overwegende, dat klager's raadsman blijkens
zijn ter openbare terechtzitting gegeven toelich-
ting blijkbaar aaneemt, dat het verkeerde be-
voegdheidsgebruik als bedoeld in artikel 58, hd
1, der ambtenarenwet 1929 jo. artikel 2 der mi-
litaire ambtenarenwet 1931, reeds aanwezig zou
zijn, wanneer verweerder zonder behoorlijk on-
derzoek naar de daaraan ten grondslag liggen-
de feiten zijn beslissing zou hebben genomen
en deze feiten bij nader onderzoek niet aanwe-
zig zouden blijken;
overwegende dat wat er zij van deze opvat-

ting, zij toch' in elk geval slechts dan zou kun-
nen leiden tot nietigverklaring der beslissing
op grond van meergemeld bevoegdheidsmis-
bruik, indien zou zijn komen vast te staan, dat
de beslissing van verweerder getoetst aan de
riader gebleken werkelijkheid, eIken feitelijken
grond zou missen;
overwegende dat het gerecht dit laatste op

grond van de gedingstukken 'en het onderzoek
ter openbare terechtzitting echter niet aan-
neemt;

Tekort aan inzicht en beleid
overwegende toch dat zonder af te dalen

in een gedetailleerde beoordeeling van het
optreden der Ossche brigade in de voor-
melde opsporingsonderzoeken, waaromtrent
op verschillende punten een uiteenloopende
appreciatie mogelijk is, het gerecht als zijn
overtuiging uitspreekt dat in bepaalde op-
zichten de betrokken brigadeleden kenne-
lijk zijn tekort geschoten in het voor opspo-
ringsambtenaren vereischte inzicht en beleid,

recht doende in naam der Koningin: ver-
klaart het beroep ongegrond.

(Voor den letterlijken tekst van de uitspraak
in de zaak van de overplaatsing zie men elders
in dit nummer.)

overwegende' dat het gerecht te dezen met
name de volgende punten wil noemen:

dat in het onderzoek tegen de beide op-
zichters het noodzakelijk contact met den
burgemeester niet voldoende is gezocht, zelfs
niet dadelijk nadat daartoe door den be-
trokken substituut-officier van justitie op-
dracht was gegeven;

overwegende dat het gerecht mitsdien van oor-
deel is, dat bij gebreke van gronden tot nietig-
verklaring, bedoeld in art. 58, lid 1, der amb-
tenarenwet 1929 jo. artikel 2. der militaire amb-
tenarenwet 1931, het beroep van klager tegen de
beslissing van den Minister van Justitie vervat
in diens telegram d.d. I April 1938 ongegrond
behoort te worden verklaard;

dat tot verzekeringstelling van beide opzichters
is overgegaan, nadat gedurende het onderzoek
ernstige twijfel had moeten rijzen omtrent de
strafbaarheid der onderzochte feiten; dat voorts
het op zichzelf reeds zoo omvangrijke onderzoek
door den betrokken wachtmeester nog is voort-
gezet, nadat te zijner kennis was 'gekomen, dat
een strafvervolging door de boven hem geplaat-
st€' justitieele autoriteiten' te dezer zake niet op
haar plaats werd geacht;

dat in het onderzoek tegen v. d. H. tot inver-
zekeringstelling van dezen is overgegaan op
grond van een feit van financieel geringen om-
vang, dat zes jaar tevoren had plaats gehad,
~aarvan de strafbaarheid aan ernstigen twijfel
onderhevig is en waarvan de geldelijke gevolgen
destijds reeds vrijwel dadelijk waren ver-
effend; dat eveneens op onvoldoende gron-
den bij v. d. H. tot huiszoeking en inbe-
slagneming van diens geheele administratie is
overgegaan;

Bedenkelijke misvatting
t. a. o. geestelijken

dat in het onderzêek tegen B. terzake van een
"lerm~etrdê, doch 'ZGêt' ,twijf achttge verdutsee-
ring van een gering geldbedrag, deze niet na zijn
verhoor in vrijheid is gesteld doch, nog wel mede
gedurende de nachturen, is opgehouden en op-
gesloten;
dat in het onderzoek tegen W. terzake van

betrekkelijk llchte delicten eenzelfde handelwijze
is gevolgd - in het midden gelaten of de boven-
dien door W. aangegeven mishandeling inder-
daad heeft plaats gehad;

overwegende ten slotte met betrekking tot
de onderzoeken tegen de beide geestelijken:
dat, vooral' in het onderzoek tegen pastoor
B., werd uitgegaan van de bedenkelijke mis-
vatting dat ten aanzien van bedienaren van
den godsdienst het instellen van onderzoeken
en het opmaken van z.g. rapporten door op-
sporingsambtenaren geoorloofd en gewenscht
zou zijn, ook betreffende gedragingen, waar-
van vaststaat, dat zij niet van strafbaren
aard zijn;

dat voorts in het onderzoek tegen pastoor V.
cle fout is begaan, dat aan den betreffenden
substituut-officier van justitie door den betrok-
ken wachtmeester niet zijn medegedeeld de hem
bekende omstandigheden, dat reeds in 1931 een
opsporingsonderzoek terzake van hetzelfde delict
Zonder resultaat was ingesteld en dat de verkla-
ringen van een tweetal nu opnieuw gehoorde
getuigen volkomen in strijd waren met die des-
tijds door hen afgelegd;
Overwegende dat de betrokken brigadeleden

zich voor hun tekortkomingen slechts ten deele
verontschuldigen met een beroep op de mede-
Werking, voor zoover verleend, van den substi-
tuut-officier van Justitie, onder wiens Ielding
Zij werkten, aangezien uit den aard der' zaak
de Officier van Justitie de feitelijke uitvoering
Van het .opsporingsonderzoek grootendeels aan
het inzicht en beleid der betrokken opsporings-
ambtenaren moet; overlaten en van hun voor-
lichting en voorstelling van zaken omtrent hun
bekende personen en toestanden in hooga mate
afhankelijk is, terwijl een dergelijk beroep in
ieder geval niet opgaat ten: aanzien van het op-
sporingsonderzoek tegen pastoor V., tegen wien
het vorig onderzoek VÓórde ambtsaanvaarding
Van den bovenbedoelden substituut-officier van
Justitie bij de arrondissements-rechtbank te
's-Hertogenbosch had plaats gehad en aan de-
Zen dus geheelonbekend was;
overwegende dat het gerecht - hoe verdien-

stelijk het werk der Ossche brigade overigens
moge zijn geweest - voormelde tekortkomingen
van dien aard acht, dat maatregelen ter verbe-
tering en voorkoming daarvan op hun plaats
moesten worden geacht, waarbij het gerecht op-
merkt, dat de bij de behandeling ter terecht-
zitting geopperde vraag, of te dezen ten .aanzten
van de Ossche brigade ook met andere maatre-
gelen dan die welke verweerder heeft getrof-
fen, had kunnen zijn opgetreden, als een vraag
van doelmatigheid niet ter beoordeeling van dit
gerecht staat;
overwegende dat, nu naar het oordeel van

dit gerecht, ook bij nadere toetsing, tekortko-
mingen bij de brigade te Oss zijn vast te stel-
len, ook bij de voormelde' door klagers raads-
man voorgestane opvatting, geen bevoegdheids-
misbruik, als bedoeld in artikel 58, lid 1, der
ambtenarenwet 1929, jo. artikel 2 der militaire
ambtenarenwet 1931, ten opzichte van de be-
streden beslissing is aan te nemen;

overwegende dat voormeld bevoegdheidsmis-
bruik evenmin kan worden afgeleid uit de om-
standigheid, dat de beslissing is genomen tegen
de geheele brigade, voor zoover het opsporings-
bevoegdheid bekleed, aangezien verweerder zich
kennelijk heeft laten leiden door de gedachte,
dat de geconstateerde tekortkomingen een zekere
mentaliteit bij de geheele brigade verrieden, die
slechts door tegen allen te treffen maatregelen
konden worden verholpen;



Beroepen Ossche
marechaussee
ongegrond

VOORNAAMSTE OVERWEGINGEN
Aan de zeer uitvoerige motiveering van de

uitspraak. van het ambtenarengerecht inzake
de beroepen van de leden der voormalige
Ossche marechaussee-brigade ontleenen we
als enkele der voornaamste overwegingen,
dat "de beslissing van verweerder (den minis-
ter van Justitie), waarbij aan klager zijn
qualiteit van opsporingsambtenaar niet is
ontnomen, doch hem slechts tijdelij'k het
instellen van opsporingsonderzoeken wordt
verboden, voorzoover daarmede niet door de
Procureur-Generaal bij het Gerechtshof be-
last, op grond van vorige overwegingen niet
geacht kan worden te strijden met artikel 141
van het Wetboek van trafvordering.

Evenmin wordt strijd met arlo 154 van het
Wetboek van Strafvordering aanwezig geacht.

Het Ambtenarengerecht zegt verder in zijn
overwegingen, dat het n iet deelt de klacht
inzake strijd van de beshsstng met arlo 140
van het W. S. en art. 3 van het RijkSIpolitie-
besluit, dat slechts de Procureur-Generaal bij
het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch en niet
de Minister van Justitie deze beslissing had
kunnen nemen.
Het Ambtenaregerecht overweegt voorts,

dat de Minister van Justitie door het nemen
der bestreden beslissing niet in atrijd is ge-
komen met de door klager aangevoerde be-
palingen en dat ook overigens niet van strijd
met eenig ander toepasselijk algemeen ver-
bindend voorschrift is gebleken.

Zonder af te dalen in een gedetailleerde be-
oordeeling van het optreden der Ossche bri-
gade, spreekt het Ambtenarengerecht wel als
zijn overtuiging uit, dat in bepaalde opzichten
de brigadeleden ken nel ij k t e kor t g e-
s c hot e n z ij n in het voor opsporingsamb-
tenaren ver eis c h t e i n z i c h ten b ë-

1 ei d.
Intusschen erkent het ambtenarengereoht

anderzijds ook het verdienstelijke werk van de
Ossche brigade, onder constateering van te-
kortkomingen.

Bevoegdheidsmisbruik door den Minister van
Justitie, waarvan in de klachten sprake was,
acht het Ambtenarengerecht n i et aanwezig.

Op deze en andere overwegingen verklaarde
het Ambtenarengerecht tenslotte de ingestelde
beroepen 0 n g e g ron d.



BEROE,PEN LEDEN VOORMALIGE
OSSCHE MARE,CHAUSSEE,·
BRIGADE ONGEGROND

Het Ambtenarengerecht te 's-Gravenhage verklaarde
zoowel het beroep tegen ontneming der op-

sporingsbevoegdheid als dat tegen
overplaatsing ongegrond.

TE KORT GESCHOTEN IN VEREISCHT
INZICHT EN BELEID

BEVOEGDHEIDSMISBRUIK
MINISTER JUSTITIE
NIET AANWEZIG

Onder constateering tekort-
komingen verdienstelijk

werk erkend.

Het ambtenarengerecht te 's-Ora-
venhage heeft hedenmorgen de be-
roepen van de leden der voormalige
Ossche marechaussee-brigade in zake
ontneming der opsporingsbevoegdheid
en overplaatsing ongegrond verklaard.

Het gerecht was als volgt samengeste1d:
mr. A. van Haeringen, voorzitter; mr. J. H.
Scholten, referendaris Raad van State; mr.
H. F. A. Donders, en de gep. generaals-majoor
H. Zeeman en J. Geesink.
De uitspraak luidt: -

Wat de feiten betreft:

Overwegende, dat verweerder op 1 April
1938 aan den procureur-generaal, fungeerend
directeur van politie te 's-Hertogenbosch, een
telegram heeft gezonden van den volgenden
inhoud:

"Uit verbalen en rapporten blijkt mij, dat
de brigade der Koninklijke Marechaussee te
Oss naast haar u bekende activiteit in een
aanhangige belangrijke strafzaak bij haar
opsporingsonderzoek in andere gevallen den
Iaatsten tiid een methode toepast, die zoo
ernstige bedenking heeft, dat ik aanleiding
vind U op te dragen den betrokken divisie-
commandant namens mij mede te deelen, dat
de brigade tot nader order zich, behoudens
Uw uitdrukkelijken last, te onthouden heeft
van ieder opsporingsonderzoek. Aangiften bij
de brigade inkomende, zijn door te geven aan
gemeentepolitie;

Overwegende dat klager, op v l April 1938
opperwachtmeester bi] de Kon. Marechaussee
.en ingedeeld bij de brigade te Oss, den inhoud
van dit telegram opvattende als een besluit
of handeling van den Minister van Justitie,
waarbij hem zijn opsporingsbevoegdheid met
ingang van 1 April 1938 werd ontnomen,
tegen dit besluit of deze handeling bU. op
Anril 1938 ter griffie ingekomen klaagschrift
bij dit gerecht beroen heeft ingesteld en op de
in ztln daartoe strekkend klaagschrift aange-
voerde gronden, heeft verzocht dit besluit of
deze handeling nietig te verklaren;

Overwegende, dat verweerder bU contra-
memorie in den breede ztin standpunt tegen-
Over het door klager ingestelde beroep heeft
uiteengezet en tot onP:A,~rondverklaringdaar-
van heeft geconcludeerd;

In rechte:
Overwegende, dat dit gerecht - hoe-

wel partijen dienaangaande niet ver-
schillen - in de eerste plaats de ont-
vankelijkheid van het beroep heeft te
beoordeelen;

overwegende dienaangaande, dat het boven-
vermeld ministerteel telegram o. m. inhield
een beslissing van verweerder, dat klager en
de overige, met opsporingsbevoegdheid in
strafzaken bekleede militairen der te Oss ge-
stationneerde brigade der Kon. Marechaussee
zich tot nader order, behoudens uitdrukkelij-
ken last van den procureur-generaal 'bij het
Gerechtshof te 's-Hertogenbosch, hadden te
onthouden van ieder opsporingsonderzoek en
inkomende aangiften hadden door te geven
aan de gemeentepolitie;

overwegende, dat klager, opperwachtmees-
ter bij de Kon. Marechaussee en als zoodanig
aangesteld in militairen openbare dienst .b.ij
de landmacht hier te lande en derhalve mill-
tair ambtenaar in den zin van artikel der mili-
taire Ambtenarenwet 1931, overeenkomstig
het bepaalde bij de artt. 24, lid 1, en 58, lid L,
der Ambtenarenwet 1929 jo artikel 2 der mili-
taire Ambtenarenwet 1931, tegen de, voormel-
de beslissing beroep kan instellen, indien hij
in zijn qualiteit van militair ambtenaa: do.?r
de ministerieele beslissing rechtstreeks m ZIJn
belang is getroffen;

Overwegende, dat het gerecht de laatst-
vermelde voorwaarde aanwezig acht, aange-
zien aan klagers militaire functies van onder-
officier der marechaussee ingevolge het be-
paalde b~i art. 141, sub. 5, van het Wetboek
van Strafvordering de bevoegdheid tot opspo-
ring van strafbare feiten onafscheidenlijk
verbonden is in een ten aanzien van hem als
opsporingsambtenaar in den' zin van gemeld
"_k genomen besluit, waarbij tijdelijk de
~oefening van zijn opsporingstaak aanzien-
lijk werd beperkt, hem rechtstreeks heeft
getroffen in zijn ondeelbare qualiteit van
onderofficier der Koninklijke Marechaussee,
dus als militair ambtenaar, en tevens in zijn
belang als zoodanig. moetende toch het be-
lang, bedoeld in artikel 24 der ambtenarenwet
1929 geacht worden ook niet direct materieele
factoren te bevatten. zooals in casu klagers
reputatie als opsporingsambtenaar en de
mosreltikheid van achteruitgang in promotie-
kansen;

overwegende, dat klager derhalve
in zijn beroep ontvankelijk is te achten;

overwegende, wat betreft de gegrondheid

van het beroep, dat het gerecht ingevolge het
bepaalde bij arttkel 58, lid 1, der Ambtena-
renwet 1929 jo. artikel 2 der Militai,re

BELANGSTELLING VAN PERS
EN PUBLIEK

De belangstelling voor de uitspraak
van het Ambtenarengerecht was heden-
morgen geenszins zoo groot als die van
eeniçe weken geleden, toen drie dagen
achtereen de getuigen en de pleiters
in deze zaken voor het Ambtenarenge-
reclit aan het woord zijn geweest. De
grootste belangstelling toonde nog de
pers. Intueschen. waren majoor mr.' W.
van den Hoek, toegevoegd aan den in-
specteur van het wapen der Kon.
Marechaussee, kolonel J. van Selm,
luit. generaal M. Belzer, lid van het
Hoog Militair Gerechtshof en de fun-
geerend griffier van dit' rechtscollege,
de kapitein der artillerie A. 8pruyt,
aanwezig.

Enkele minuten na tien nur kwam
het Ambtenarengerecht de kleine zit-
tingzaal binnen. Nadat de leden had-
den plaats genomen ving de president
mr. H. 1'an Haeringen onmiddellijk met
de voorlezing van de schriftelijke over-
wegingen, waaraan de uitspraak ten
grondslag ligt, aan.

In al de zaken, waarvan de overwe-
gingen op vrijwel alle punten gelijk-
luidend zijn, verklaarde het Ambte-
narengerecht de door de voormalige
leden der brigade te .Oss ingestelde be-
roepen en klachten a n g e g ron d.

Ambtenarenwet 1931 de meergemelde beslis-
sing van verweerder slecht kan nietigverkla-
ren, indien deze zou strijden met eenige toe-
passelijk algemeen verbindend voorschrift, of,
voor het geval verweerder zonder in strijd te
komen met een dergelijk vOQfschrift tot het
nemen van een beslissing als de onderhavige
bevoegd zou zijn, bij het nemen daarvan van
zijn bevoegdheid kennelijk een ander gebruik
zou hebben gemaakt dan tot de doeleinden,
waartoe die bevoegdheid gegeven is;
Overwegende wat betreft den eerstvermelden

vernietigingsgrond, dat klager als toepasse-
lijke algemeen verbindende voorschriften waar-
mede de beslissing in strijd zou zijn, bij klaag-
schrift heeft aangegeven de art. 141, 154, 163
en 140 van het Wetboek van Strafvordering,
artikel 13 van het Reglement voor de Militaire
Ambtenaren der Koninklijke Landmacht en ar-
tikel 3 van Rijkspolitiebesluit, vastgesteld bij
K. B. van 6 Augustus 1935, Staatsblad 497;

Overwegende, dat artikel 13 van
het Reglement voor de Militaire
'Ambtenaren der Koninklijke Land-
macht door de beslissing niet is ge-
schonden, aangezien dit artikel de
schorsing van een militair ambte-
naar regelt, terwijl de bestreden be-
slissing geen schorsing van klager
bevat noch kon bevatten, zijnde
verweerder tot schorsing van kla-
ger niet het bevoegde orgaan;

Overwegende ten aanzien van den door kla-
ger beweerden strijd met artikel 141 van het
Wetboek van Strafvordering, bepalende, dat
de daarin genoemde ambtenaren, w.o. de on-
derofficieren der marechaussee, met de op-
sporing der strafbare feiten zijn belast, dat
dit artikel niet op zich zelf en buiten verband
met andere bepalingen mag worden beschouwd
en niet aldus mag worden opgevat, dat be-
doelde ambtenaren steeds en overal opsporings-
onderzoek zouden moeten kunnen verrichten
en daa:r:i:r:niet. evengoed als door wettelijke
en adrnirristz-atfeva voorschriften nopens res-
sort, werkverdeeling, regeling van rusttijden
e~ vacantie en dergelijke geschiedt, ook door
directe bevelen van hun justitieele chefs in
het belang van den dienst zouden kunnen wor-
den beperkt, hetzij in hun bepaaldelijk aange-
wezen gevallen, hetzij meer in het algemeen,
bijv. indien, bij ernstige tekortkoming of wan-
gedrag bij de uitvoering der opsporingstaak,
van de zijde van het bevoegde administratief
orgaan - vaak een ander dan het justitieele
- dadelijke schorsing of ontslag achterwege
blijft;
dat het tegendeel reeds volgt uit de bepa-

lingen van het Wetboek van Strafvordering
als de artt. 140, lid 2, 143, lid 2, 148, lid 2,
155, 158, waarin de hierarchische ordening
van het geheel der opsporingsambtenaren tot
uiting komt en de onderwerping van den lage-
ren aan de bevelen van den hoogeren ten aan-
zien. van het opsporingsonderzoek wordt voor-
geschreven;

dat de beslissing van verweerder,
waarbij aan klager zijn qualiteit van
opsporingsambtenaar niet is ontnomen,
doch hem slechts tijdelijk het. instellen
van opsporingsonderzoeken wordt ver-
boden, voorzoover daarmede niet door
den Procureur-Generaal bij het Ge-
rechtshof belast, op grond van het hier-
voren overwogene derhalve niet geacht
kan worden te strijden met genoemd
artikel 141 van het Wetboek van Straf-
vordering;

overwegende, dat het gerecht op de gronden
in de voorafgaande overweging aangegeven in
de bestreden beslissing evenmin strijd met

artikel 154 van het Wetboek van Strafvor-
dering aanwezig acht;

overwegende, dat aan de bewering van kla-
ger, dat de bestreden beslissing zou strijden
lUet artikel 163 van het Wetboek van Straf-'
Vordering de feitelijke grondslag ontbreekt,
aangezien bij de beslissing aan klager het
ontvangen van aangiften van strafbare feiten
niet is verboden, doch hem slechts is opgedra-
gen deze, kennelijk na ontvangst, door te
geven aan de gemeentepolitie;

Overwecrende ten slotte, wat betreft den
door klag:r beweerden strijd van de beslissing
met artikel 140 van het "Wetboek van Straf-
Vordering" en artikel 3 van het "Rijkspolitie-
besluit", dat het gerecht ook in dit opzicht het
standpunt van klager, volgens hetwelk krac.h-
tens genoemde bepalingen, indien een. beslis-
sing als de in dit geding bestredene al toe-
laatbaar ware, slechts de procureur-generaal
bij het GerechtshOf te 's>~fertogenbos~b..en
niet de Minister van Justrtie deze beslissing
had kunnen nemen, niet deelt, aangezien inge-
volge het bepaalde bij ?-rt~el 55 van d~ wet
op de rechterlijke organisatie ~n.het beleid der
justitie, de Minister van Justitie bevelen kan
geven aan het Openbaar Ministerie, dus ook
aan den Procureur-Generaal, en derhalve een
maatregel dien de Procureur-Generaal op
bevel van den Minister van Justitie moet
nemen ook direct door den Minister van
Justiti~ zelf kan worden genomen, terwijl,
Wanneer zooals in casu de uitvoering van den
maatregel aan den Procureur-Generaal wordt
eenzelfden maatregel door den Procureur-Ge-
neraal op last van den minister genomen, geen
wezenlijke beteekenis heeft; dat deze opvat-
ting geen bestrijding, doch volledi&,~bev~~ti-
ging vindt in artikel 3 van het Rijkspolitie-
besluit, waarbij de voorziening in Rijkspolitie-
zorg, waartoe ook de opsporing van strafbare
feiten behoort en de uitoefening van het ge-
zag over de Rijkspolitie, dat ingevolge arti-
kel 2 van hetzelfde besluit, bij den minister
van Justitie berust, aan den Procureur-Gene-
raal bij het Gerecht'ihof, als zoodanig fungee-
rend als directeur van politie, voor zijn ressort
wordt opgedragen, zulks echter onder de be-
velen van den minister van Justitie;

Overwegende, dat verweerder der-
halve door het nemen der bestreden
beslissing- niet in strijd is gekomen
met de door klager aangevoerde bepa-
lingen;
overwegende, dat dit gerecht ook

overigens niet van strijd met eenig
ander toepasselijk algemeen verbindend
voorschrift is gebleken;

overwegende, dat derhalve de be-
slissing niet kan worden nietigver-
klaard op den grond, dat zij feitelijk
of rechtens met toepasselijke algemeen
verbmdeneê voorschriften zou strijden.

Gebruik bevoegdheid.

Overwegende, dat het gerecht thans heeft
te beantwoorden de vraag of verweerder die,
zooals hiervoren overwogen, zonder in strijd
te komen met eenig toepasselijk algemeen
verbindend voorschrift, een beslissing als de
in dit geding bestredene mocht nemen, van
zijn bevoegdheid daartoe in het onderhavige
geval kennelijk een ander gebruik heeft ge-
maakt dan tot de doeleinden, waarvoor hem
die bevoegdheid is gegeven;

overwegende, dat het antwoord op deze
vraag bevestigend zal moeten luiden voor het
geval kan worden aangenomen, dat verweer-
der bij het nemen van de bestreden beslissing
zich heeft laten leiden door een onredelijk of
onoirbaar motief;

overwegende, dat dit noch uit de
gedingstukken, of het verhoor der door
klager ter terechtzitting opgeroepen
getuigen noch overigens uit het onder-
zoek ter terechtzitting is gebleken,
doch wel het tegendeel, namelijk dat
verweerder door het nemen der bestre-
den beslissing uitsluitend heeft beoogd
de richtige opsporing van strafbare
feiten te bevorderen;

overwegende, dat dit laatste uitkomt in de
motiveering der beslissing, volgens welke de
Brigade der Koninklijke Marechaussee te Oss
naast haar activiteit in een belangrijke straf-
zaak bij haar opsporingsonderzoek in andere
gevallen den laatsten tijd een methode zou
hebben toegepast, die ernstige bedenking
ondervindt, en voorts in de bij contra-memorie
nader gegeven mededeeling van de feiten en
omstandigheden, die verweerder tot zijn be-
slissing hebben geleid, in hoofdzaak hierop
neerkomende dat de tot de brigade Oss be-
hoorende opsoringsambtenaren in de periode
October 1937 tot 1 April 1938 op onjuiste I
wijze zouden zijn opgetreden in de opsporings-
onderzoeken, ingesteld: 1. tegen een tweetal
opzichters bij het jeugd ontwikkelingswerk
der gemeente Oss; 2. tegen v. d. H.; 3. tegen
een tweetal geestelijken; 4. tegen B.; 5. tegen
W.; van welke feiten en omstandigheden kla-
ger niet heeft aangetoond en ook overigens
niet is gebleken, dat zij bij het nemen der be-
slissing niet als met de werkelijkheid over-
eenstemmend aan verweerder hebben voor
oogen gestaan;
overwegende, dat klagers raadsman blijkens

zijn ter openbare terechtzitting gegeven toe-
lichting blijkbaar aanneemt, dat het verkeerde
bevoegdheid.sgebruik als bedoeld in artikel 58,
lid 1, der Ambtenarenwet 1929 jo. artikel 2
der Militaire Ambtenarenwet 1931, reeds aan-
wezrg zou zijn, wanneer verweerder zonder
behoorlijk onderzoek naar de <'aaraan ten
grondslag Iig gende feiten zijn beslisstng zou
hebben genomen en deze feiten bij nader onder-
zoek niet aanwezig zouden blijken;
overwegende, dat wat er zij van deze op-

vatting, zij toch in elk geval slechts dan zou
kunnen leiden tot nietigverklaring der beslis-
sing Oopgrond van meergemeld bevoegdheids-
misbruik, indien zou zijn komen vast te staan,
dat de beslissing van verweerder, getoetst aan

Ide nader gebleken werkelijkheid, elken feite-
lijken grond zou missen;

(Men zie verder blz. 13.)
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LAATSTE BERICHTEN
Wat de feiten betreft:

Overwegende, dat verweerder bij schrijven
dd. 6 April 1938 aan den commandant der
2e divisie der Koninklijke Marechaussee heeft
opgedragen een aantal verplaatsingen te be-
werkstelligen, o.a. van klager van de brigade
Oss naar elders;
overwegende, dat klager tegen de in voor-

meld schrijven te zijnen aanzien genomen be-
slissing beroep bij dit gerecht heeft ingesteld I
en biJ daartoe strekkend klaagschrift o.m.
heeft aangevoerd: .

dat deze verplaatsing kennelijk verband
houdt met de tijdelijke intrekikng van de op-
sporingsbevoe.gdheid van ,lIet personeel der
brigade Oss en dan ook na overleg tusschen
H.E. de ministers van Justitie en van Defensie

I
heeft plaats gehad; dat klager; door dit besluit
of deze handeling van den inspecteur der Kon.
Marechaussee rechtstreeks in zijn belanz is
getroffen en hij daartegen in beroep werischt
te komen, als hebbende bij het nemen of ver-
richten daarvan, genoemde inspecteur van zijn
bevoegdheid tot verplaatsing van klager
kennelijk een ander gebruik gemaakt, dan tot
de doeleinden, waarvoor die bevoegdheid is
gegeven;
dat immers deze verplaatsing, welke in

onverbrekelijk verband staat met de tijdelijke
intrekking' van klagers opsporingsbevoegd-
heid en de gronden die den minister van
Justitie tot dezen maatregel hebben geleid,
klager als politieambtenaar en wachtmeester
bij het publiek en de justf tiabelen heeft ge-
discrimineerd, doch buitendien zijn beoordee- I
ling door zijn onmiddellijke chefs en zijn
promotiekansen ernstig ten kwade moet be-
invloeden, terwijl het dienstbelang het ver-
plaatsen van klager. van de brigade Oss naar
elders niet vorderde; .

dat klager zich niet bewust is een hoogst-
bedenkelijke methode van opsporingsonder- I
zoek in den laatsten tijd als behoorende tot de I
brigade OES te hebben toegepast of zich in
welk opzicht ook als politiedienaar en (of)
militair aan een zoo zeer onjuist optreden J
te hebben schuldig gemaakt, dat daarvoor de
onder de onderhavige omstandigheden dis-
crimineerende en klager rechtstreeks in zijn
belang treffende verplaaitsing geboden was'
en onder opmerking, dat het beroep louter op
formeele gronden gericht is en gericht moet
zijn tegen verweerder, heeft verzocht het be-
sluit of de handeling van den inspecteur del'
Kon. Marechauesee, houdende verplaatstng van
klager, van de brigade Oss naar elders nietig
te verklaren;

Overwegende dat verweerder bij contra-
memorie de door hem genomen beslissing
heeft toegelicht, daarbij mededeelende, dat hij
de volle verantwoordelijkheid voor de ver-
plaatsingen van Oss van de hand wijst en
deze meent te deelen met de ministers van 1
Defensie en Justitie;

(De berichten onder deze rubriek zijn gedeeltelijk onqecorriqeerd.)

Ambtenarengerecht
doet uitspraak

(Vervolg van bladz. 1.)

overwegende, dat het gerecht dit laatste op
grond van de gedingstukken en het onderzoek
ter operabare terechtzrt ting echter niet aan-
neemt;

overwegende toch, dat zonder af te
dalen in een gedetailleerde beoordee-
ling van het optreden der Ossche bri-
gade in de voormelde opsporingsonder-
zoeken, waaromtrent op verschillende
punten een uiteenloopende appreciatie
mogelij!k is, het gerecht als zijn over-
tuiging uitspreekt, dat in bepaalde op-
zichten de betrokken brigadeleden ken-
nelijk zijn tekort geschoten in het voor
opsporingsambtenaren vereischte in-
zicht en beleid;

overwegende, dat het gerecht te dezen met
name de volgende punten wil noemen:

dat in het onderzoek tegen de beide opzich-
ters het noodzakelijk contact met den burge-
meester niet voldoende is gezocht, zelfs niet
dadelijk nadat daartoe door den betrokken
Substituut-Officier van -Iuetl tie opdracht was
gegeven, dat tot verzekeringstelling van beide
opzichters is overgegaan. nadat gedurende het
onderzoek ernstige twijfel had moeten rijzen
omtrent de strafbaarheid der onderzochte
feiten; dat voorts het op zich zelf reeds zoo
omvangrijke onderzoek door den betrokken
wachtmeester nog is voortgezet, nadat te zjj-
ner kennis was gekomen, dat een strafvervol-
ging door de boven hem geplaatsta justitieele
autoriteiten te dezer zake niet op haar plaats
werd geacht;
dat in het onderzoek tegen v. d. H. tot in-

verzekeringstelling van dezen is overgegaan
op grond van een feit van financieel geringen
omvang, dat 6 jaar tevoren had plaats gehad,
waarvan de strafbaarheid aan ernstigen twij-
felonderhevig is en waarvan de 'geldelijke ge-
volgen destijds reeds vrijwel dadelijk waren
vereffend; dat eveneens op onvoldoende gron-
den bij v. d. H. tot huiszoeking en inbeslagne-
ming van diens geheele administratie is over-
gegaan;

dat in het onderzoek tegen B. terzake van
een vermeende, doch zeer twijfelachtige ver-
duistering van een gering geldbedra, deze niet
na zijn verhoor in vrijheid is gesteld doch, nog
wel mede gedurende de nachturen, is opge-
houden en opgesloten;

dat in het onderzoek tegen W. terzake van
betrekkelijk lichte delicten eenzelfde handel-
wijze is gevolgd - in het midden gelaten of
de bovendien door W. aangegeven mishande-
ling inderdaad heeft plaats gehad;

overwegende ten slotte met betrekking tot
de onderzoeken tegen de beide geestelijkn: dat,
vooral in het onderzoek tegen pastoor B., werd
uitgegaan van de bedenkelijke misvatting, dat
ten aanzien van bedienaren van den godsdienst
het instellen van onderzoeken en het opmaken
van zg. rapporten door opsporingsambtenaren
geoorloofd en gewenscht zou zij!ll ook betref-
fende gedragingen, waarvan vaststaat, dat zij
niet van strafbaren aard zijn; dat voorf.s in
'het onderzoek tegen pastoor V. de font is be-
,gaan, dat aan den .betreffenden sUlbstituut-
officier van jusratte door den betrokken wacht-
meester niet zijn medegedeeld de heml bekende
omstandigheden, dat reeds in 1931 een op-
sporingsonderzoek terzake van hetzelfde delict
zonder resultaat was ingesteld en dat de ver-
klaringen van een tweetal nu opnieuw ge-
hoorde getuigen volkomen in strijd waren met
'die destijds door hem afgelegd;

Overwegende, dat de !betrokken brigade-
[eden zich voor hun tekortkomingen slechts ten
deele kunnen verontschuldigen met een beroep
op de medewerking, voor zoover verleend, van
d~n SU'b~t~tuut-I.?flfici-ervan Justitie, onder I
wieeis lelding !liIJ werkten, aangezien uit den
aard der zaak de Officier van Jus.titi,e de fei-
telijike uitvoering van het opsportngsondereoek
grootendeels aan het inzicht en beleid der be-
trokken opsporingsambtenaren moet overlaten
en va nhun voorlichting en voorstelling van
zaken omtrent hun !bekende personen en toe-
standen in hooge mate afhankelijk is, terwijl
een dergelijk beroep in ieder geval niet opgaat
ten aanzien van het opsporingsonderzoek
tegen pastoor V., tegen wien het vorig onder-
zoek vóór de ambtsaanvaarding van den bo-
venbedoelden Sulbstituut-Officier van Justitie
bij de arrondissements-rechtbank te 's-Her to-
gersbosch had plaats gehad en aan dezen dus
geheelonbekend was;

Overwegende dat het gerecht - hoe
verdienstelijk het werk der Ossche bri-
gade overigens moge zijn geweest -
voormelde tekortkomingen van dien
aard acht dat maatregelen ter ver-
betering en voorkoming daarvan op,
hun plaats moesten worden geacht,
waarbij het gerecht opmerkt, dat de
bij de behandeling ter terechtzitting ge-
opperde vraag, of te dezen ten aanzien
van de Ossche brigade ook met andere
maatregelen dan dien welken verweer-
der heeft getróffen, had kunnen zijn
opgetreden, als een vraag van doel-
matigheid niet ter beoordeeling van dit
gerecht staat;

Overwegende dat, nu naar het oordeel van
dit ,gerecht, ook bij nadere toetsing, tekort-
komingen bij de brigade te Oss zijn vast te
stellen, ook bij de voormelde door klagers
raadsman voorgestane opvatting, geen be-
voegdheidsmisbruik, als beodeld in artikel 58,
lid 1, der Ambtenarenwet 1929, jo. artikel 2
der MiIitaire Ambtenarenwet 1931, ten op-
zichte van de bestreden beslissing is aan te
nemen;
overwegende dat voormeld bevoegdheids-

misbruik evenmin kan worden afgeleid uit de
omstandigheid, dat de beslissing is genomen
tegen de geheele brigade, voor zoover met op-
sporingsbevoegdheid bekleed, aangezien ver-
weerder zich kennelijk heeft laten leiden door
de gedachte, dat de geconstateerde tekortko-
mingen een zekere mentaliteit bij de geheele
brigade verrieden, die slechts door tegen allen I
te treffen maatregelen konden worden ver- I
holpen;

overwegende dat het gerecht mitsdien van
oordeel is, dat bij gebreke van gronden tot
nietigverklaring, bedoeld in artikel 58, lid 1,
der Ambtenarenwet 1929 jo. artikel 2 der
Militaire Ambtenarenwet 1931, het beroep van
klager tegen de beslissing van den minister
van justitie vervat in diens telegram d.d. 1 ,
APril.1938 ongegrond behoort te worden ver- \
klaard;

Recht doende in naam der Konin- i
gin: verklaart het beroep ongegrond.

Beroep tegen inspecteur.

De uitspraak van het Ambtenarengerecht
in de zaak van het beroep tegen den inspec-
teur der Koninklijke Marechaussee luidt als
:yo~:

In rechte:

Overwegende dat het gerecht ingevolge het
bepaalde bij artikel 58, lid 1, der Ambtenaren-
wet 1929 jo artikel 2 der Militaire Ambte-
narenwet 1931, de door klager gevorderde
nietigverklaring van de voormelde beslissing
van verweerder slechts zal kunnen uitspre-
ken, indien deze beslissing strijdt met' eenig
algemeen verbindend voorschrift, of indien bij
het nemen daarvan door verweerder van de
hem toekomende bevoegdheid kennelijk een
ander gebruik is gemaakt dan tot de doel-
einden waarvoor die bevoegdheid is gegeven;

Overwegende dat verweerder ingevolge ar-
tikel 12 van de instructie voor den inspecteur
der Kon. Marechaussee bevoegd is tot het ver-
plaatsen of detacheeren b\i de onderdeelen van
gemeld wapen van subalterns officieren en
van personeel beneden den rang van tweede
luitenant, terwijl de in casu met het obg op
de overbrenging van klagers inboedel op Rijks-
kosten bij artjkel 4 van het boekwerk "vre-
desinstructiën" voorgeschreven goedkeuring
van den minister van Defensie, blijkens het
door verweerdr bij contra-memorie medege-
deelde is verkregen,

overwegende dat verweerder bij het
nemen van de bestreden beslissing dus
heeft gehandeld in overeenstemming
met de bovengenoemde voorschriften
terwijl ..van strijd met eenig ander toe-
passelijk algemeen verbindend voor-
schrift niet is gebleken;
overw~gende dat de vraag of verweer-
der b~ het nemen van zijn beslissing
van zun bevoegdheid kennelijk een an-
der gebruik heeft gemaakt dan tot de
doeleinden waartoe deze bevoegdheid
hem is gegeven, ontkennend moet wor-
den beantwoord, aangezien verweerders
beslissing niet is voortgekomen uit een
onredelijk ot' onoirbaar motief, doch
blijkens verweerders bij contra-memorie
gegeven uiteenzetting is gegrond op de
overweging dat klagers verplaatsing
door het algemeen belang, speciaal de
Rijkspolitiezorg, en door het belang
van het wapen der koninklijke mare-
chaussee werd gevorderd.

In verband met de door verweerder
aangenomen omstandigheid dat de Mi-
nister van Justitie niet bereid was de bij
diens beslissing d.d, I April 1938 aan
klager opgelegde 'beperking van zijn
opsporingsbevoegdheid op te heffen
zoolang klager bij de brigade te Oss
ingedeeld bleef;

overwegende dat bij gebreke van gronden
als bedoeld in artikel 58, lid i, der Ambte-
narenwet 1929 jo. artikel 2 der Militaire Amb-
tenarenwet 1931 het beroep van klager tegen
de beslissing van verweerder d.d. 6 April 1938
ongegrond behoort te worden verklaard.

Recht doende in naam der Konin-
gin: verklaart het beroep ongegrond.
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Ossche Brigade heeft ongelijl{
meent Ambtenarengerecht.

~~MINISTERHANDELDE UIT
REDELIJI( MOTIEF.~~

IIoo~er beroep waarschijnlijk,
's-GRAVENHAGE. 16 Juli. -. Het Ambtenarengerecht te

's-Gravenhage heeft vanmorgen de beroepen van de leden der
voormalige Ossche marechaussee-brigade voor zoover betreft de
ontneming der opsporingsbevoegdheid 0 n g e g ron d verklaard,

Het Ambtenarengerecht heeft tevens 0 n g e g ron d verklaard
het beroep der leden der voormalige Ossche marechaussee-hri
gade voor zoover betreft de overplaatsing.

Mr. R. A. James, de verdediger der klagende wachtmeesters, heeft hei
voornemen tegen deze uitspraak in hooger beroep te gaan.

De minister heeft zich kenneliJ,'k laten lei., Boella~,rd, in burger, om uit ~e eerste hand de I'
,den door de gedachte, dat de geconstateerde voor zijn vroegere Ossche bngade zoo belang-
tekortkomingen een zekere mentaliteit bij de rijke beslissing te vernemen,

DE CR.ONDEN.
DE gronden waarop de uitspraak rust zijn te

verdoelen in juridische en feitelijke.
'Vat den juridischen kant van de zaak betreft

staat het Ambtenarengerecht op het standpunt,
dat de minister bevoegd was de opsporlngsbe-
voegdheid, zooals in dezen is geschied, aan den
klagenden wachtmeester te ontnemen.

. Wat de feiten aangaat, meent het
gerecht dat de minister niet uit een
onredelijk of onoorbaar motief heeft
gehandeld, doch uitsluitend beoogd
heeft een richtige opsporing van
strafbare feiten te bevorderen.

Tekortkomingen.
Het gerecht nu spreekt als zIJn

overtuiging uit, dat in bepaalde op-
zichten .de brigadeleden kennelijk
zijn te kort geschoten in het voor op-
sporingsambtenaren vereischte in-
zicht en beleid, hetgeen blijkt uit de
volgende punten:
1. dat in het onderzoek tegen de beide op-

zichters der werkverschaffing niet het nood-
zakelijk contact met den burgemeester is ge-
zocht, zelfs niet nadat daartoe door den betrok-
!ken substituut-officier van justitie opdracht
was gegeven. Dat tot inverzekeringstelling der
opzichters is overgegaan, nadat gedurend~. het
onderzoek ernstige t.wijfel had moeten nJze~
omtrent de strafbaarheid der onderzochte fei-
ten. Dat voorts het op zichzelf reeds zoo om-
vangrijke onderzoek door den betro~~ken
wachtmeester nog is voortgezet, nadat te zijner
kennis was gekomen, dat een strafvervolging
door de boven hem geplaatste justitieele auto-
riteiten te dezer zake niet op haar plaats werd
geacht;

2. dat in het onderzoek tegen v, d. H tot
inverzekeringstelling van dezen is overgegaan
op o-rond van een feit van financieel geringen
om;ang, dat 6 jaar te voren had plaats gehad,
waarvan de strafbaarheid aan ernstigen twij-
felonderhevig is en waarvan de geldelijke ge-
volgen destijds reeds vrijwel dadelijk waren
vereffend, dat eveneens op onvoldoende gron-
den bij v, d. H. tot huiszoeki~g en Inbeslagne-
ming van diens' geheele admlnistratie IS over-
gegaan; ,

3. dat in het onderzoele tegen B. ter zake
van een vermeende, doch zeer twijfelachtige
verduistering van een gering geldbedrag, deze
niet na zijn verhoor in vrijheid is gesteld,
doch nog wel mede gedurende de nachturen is~
opgehouden en opgesloten. I

In het onderzoek tegen W. ter zake VHn be-
trekkelijk .ltch te delicten is eenzelfde handel-
wijze gevolgd - in het midden gelaten of de
bovendien door W. aangegeven mishandellng
änderdaad heeft plaats gehad.

Ten slotte met betrekking tot de onderzoe-
ken tegen de beide geestelijken: vooral in het
onderzoek tegen pastoor B. werd uitgegaan
vau de bedenkelijke misvatting, dat ten aan-
zien van bedienaren van den Godsdienst het
instellen van onderzoeken en het opmaken van
z.g, rapporten door opsporingsambtenaren ge-
oorloofd en gewenscht zou zijn ook betreffen-
de gedragingen, waarvan vaststaat, dat zij niet
van strafbaren aard zijn. VOOl'tsis in het onder-
zoek tegen pastoor V. de fout 'begaan, dat aan
dell betreffenden substituut-officier van Justl-
tie door den betrokken wachtmeester niet zijn
medegedeeld de hem bekende omstandigheden,
dat reeds in 1931 een opsporingsonderzoek ter
zake van hetzelfde delict zonder resultaat was
ingesteld en dat de verklaringen van een twee-
tal nu opnieuw gehoorde, getuigen' volkomen
ir. strijd waren met die, destijds door hem af-
gelegd,

De betrold.,en brigadeleden kunnen zich
voor hun tekortkomingen slechts ten deele
verontschuldigen met een beroep op de me-
dewerking, voor zoover verleend, van den
substituut-officier van Justitie, onder wiens
leiding zij werkten,

Aangezien uit den aard der zaak de officier
van Justitie de fei telijke uitvoering van het
opsporingsonderzoek grootendeels aan het in-
zicht en beleid der betrokken opsporingsamb-
tenaren moet overlaten en vall hun voorlich-
ting en voorstellnrg van zaken omtrent hun
bekende personen en toestanden in hoogernate
afhankelijk is,' gaat een dergel'ijk beroep in
ieder geval niet op ten aanzien van het op-
sporingsonderzoek, tegen pastoor V., tegen
wien het vorige onderzoek vóór de ambtsaan-

vaarding van den bovenbedoelden substituut-
officier van Justitie bij de arrondissements-
rechtbank te 's-Hertogenbosch had plaats ge-
had en dat aan dezen dus geheelonbekend
was.

Het gerecht acht - hoe verdien-
stelijk het werk der Ossche brigade
overigens moge zijn geweest - voor-
melde tekortkomingen van dien aard,
dat maatregelen ter verbetering en
voorkoming, daarvan op hun plaats
moesten worden geacht.

geheeIe brigade verrieden, ell die tekortko-
mingen slechts door tegen allen te treffen
maatregelen konden worden verholpen;

het gerecht is mitsdien van oordeel, dat bij
gebreke van gronden tot nietigverklaring, het
beroep van klager tegen de beslissing van den
minister van Justitie vervat in diens telegram
d.d.lApril 1938 ongegrond behoort te wor-
den verklaard.

Daarom verklaart het Ambtenarengerecht.
recht doende in naam der Koningin, het be-
roep ongegrond.

(Voor de verdere overwegingen zie men pag 2,
eerste kolom.)

_ & nti!NA'S

TWINTIG MINUTEN DUURDE
VOORLEZING.

Ossche brigade was el
niet hij.

(Van onzen correspondent).

's-GRAVENHAGE, ~6 Juli. - "Het Ambte-
narengerecht, recht doende in naam der
Koningin, verklaart het beroep ongegrond".

Met deze woorden is hedenmorgen weder-
om een vonnis geveld over de voormalige
brtgade-Oss van de Koninklijke Marechaussee,
Deze afwijzing sanctionneerde zoowel de daad
van den minister van Justitie, die aan deze
wakkere mannen de opsporingsbevoegdheid
ontnam, als ook hun overplaatsing, welke
het gevolg was van het ingrijpen van mi-
nister Goseling.

Het was even stil in het kleine zaaltje van
het Ambtenarengerecht toen de voorzitter, mr.
Van H a e rin gen, het voorlezen van het
uitvoerige vonnis, waarmede ongeveer twintig
minuten gemoeid was, had beëindigd. Voor het
kleine aantal belangstellenden was overigens
deze eindconclusie al geen verrassing meer,
want uit de voorafgaande overwegingen, die
in schier eindelooze reeks op elkaar gevolgd
waren, was reeds duidelijk gebleken, dat het
den kant uitging van een desavoueeren van de
marechaussee.
De uniformen ontbraken vanmorgen in het

gebouw van de Casuarisstraat, want officie-
ren en manschappen van de marechaussee
woonden de korte zitting niet bij. Wel was ge-
komen de ouddistrictscommandant, overste

De procureur-generaal, baron Speyart van
Woerden, naar veler meening de hoofdpersoon
nit deze zaak, was in Den Bosch gebleven. Zoo
waren het dus bijna uitsluitend eigenlijk buiten
de zaak staande belangstellenden, die naar de
uitspraak waren komen luisteren en ,zij hoorden
hoe de voorzitter van het Ambtenarengerecht
snel, maar duidelijk verstaanbaar, het vonnis
voorlas, waarin de Ossche brigade vrijwel op
alle punten in het ongelijk is gesteld.
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HET SCHA DAAL ·VAN OSS
DEMOCRATIE 'IS ONRECHT

Het Ambtenarengerecht
en het Recht

Wii drukken hiernevens het oordeel van het ambtenarenge-
recht af. Het een uitdaging aan het reehtsgevoel van het Ne-
derlandsche volk. Dat volk heeft geoordeeld met de zuiver-
heid van een heilige verontwaardiging.

Dit volk verwerpt de spitsvondige bewiisvoering van het,
ambtenarengerecht. Het klaagt dat ambtenarengereeht voor
het geweten der natie aan. Dedemocratie heeft ook in Neder-
land bewezen de vleeschwording van het onreeht te ziin.

Het ambtenarengerecht bestaat uit niet onafhankelijke ambtenaren. Zij zijn niet
onafzetbaar. Zij hebben minister Goseling in alles gelijk, de marechaussee in alles
ongelijk ge~even.
Minister Goseling heeft het niet aangedurfd voor den Hoogen Raad der Neder-

landen, welker leden onafhankelijk zijn, terecht te staan.
De Kamer heeft geweigerd hel voorstel der ~ S.BAractie, om minister Goseling

voor den Hoogen Raad terecht te laten staan, gewèigerd.

Wat is er gebeurd?: gang is, gelast de Procureur-Generaal stop_
zetting der verv:olging.De rechter-commissaris
teekent aan, dat hij met de invrijheidstelling
van dezen man niet accoord kan gaan.
Eenige dagen later loopt een nieuw proces-

verbaal binnen. Naar het o()t'deelvan den sub-
stituut officier van Justitie, van den rechter
commissaris en van den officier van Justitie
moet alleen reeds op grond van dit rapport cle
vrijgelaten assurantie-makelaar wegens ver-
duistering worden vervolgd.
Minister Goseling ontneemt de marechaus-

see de opsporingsbevoegdheid, laat haar over-
plaatsen. De assurantie-makelaar loopt op vrije
voeten rond.

Voor het Ambtenarengerecht kwam bij de
openbare terechtzitting het volgende aan den'
dag:

I. Destijds waren twee opzichters bij de
jeugdwerkloozenzorg achter slot en grendel
gezet wegens verdenking van verduistering in
dienstbetrekking. Bij hun arrestatie zeide de
substituut officier van .Justitie, dat het nu
maar eens uit moest zijn met de tegenwerking
van burgemeester Ploegmakers.
Bij hun vrijlating zeide de substituut officier

van Justitie: "Jullie h~t je schandelijk mis-
dragen; ik laat je alleen loopen, .omdat ik de
hoofdschuldigen, die boven jullie staan, niet I . ..,'*
te pakken kan krijgen". * .

.. * • Demarechaussee is gemuilkorfd.
II. Daar was destijds nog een andere zaak

in de gemeente o~s geweest, n.1.bij het Burger- De geesteliiken ziin in Oss heer
lijk Armbestuur, waar sprake was van een en meester.
kastekort. Een gemeenteraadslid eischte on-
derzoek, doch de R.K.S.P.-meerderheid weiger- De bovengenoemde opzichters
de medewerking.

der werkverschaffing ziin smet.
teloos! "* '"•

ilL Daar w~ no. een derde zaak, n.l. bij
ae Gemeente Gasfabriek. Bij de opsporing op
grcmd van verdenking van verduistering werd
onderzoek der boeken geweigerd.

e assurantiemakel r·s ee.ll
••vr•• man

De marechaussee is gestraft.
De verdach~en ziin gedekt.

• ••
IV. De Gemeente'10lltie onder burgemeester

Ploegmakers was onmachtig geweest de bende
van Toon de Soelf'Opte ruimen. De marechaus-
see greep in en roeide de bende uit.

• ••
Dit zijn de feiten. Volk van Nederland

oordeelt zelf... ..•
V. Op 15 November' verleden jaar liet de

Procureur-Generaal te Den Bosch aan de ma-
rechaussee te Oss verbieden om zich met straf-
bare feiten te bemoeien die gemeente-organen
betroffen. Dit was de eerste muilkorving der
marechaussee tegenover de gemeente-politie,
die zich onmachtig had getoond, om haar taak
behoorlijk te vervullen.

~~~~~~~~~~~::~~~::~~~~~~~
~ '~~ Helde.. der lucht ~
~ ~~ --+-- ~~ ~~v·· . I' t hl' ~~ Ier Jonge mannen Ie en un even ~
~ ~
~ ~
'
I ••
~ ~~"" Gevallen in dienst van hun land! De ,,'
~ namen van W• .J. J. van Offeren, .J. D. ~

. ~ Overbeeke, E. C. A.Manesse en J. Steurs ~
~ sullen gegrift worden op het eereschild ~'<
~ van ons volk. Bezield met dien pioniers- ~
~ geest, die tot de beste deugden van den ~
~" Nederlandsehen stam behooren, hebben ~
~ deze vier jonge mannen den dienst voor ~~ ~~ hun land willen vervullen. Zij hebben ~
~ daarbij hun jong leven gelaten. Om hun ~
1b}O'raven zullen alle treuren, die hun k~ ~ ~
~'IJ volk liefhebben. ~~
~ ~~ De ouders hebben deze kinderen groot ~
~ gebracht in de hoop van een gelukkig ~
~ leven. ~
~ I~~ Met hen zijn onze gedachten in deze ~
~ uren der beproeving. Aan hen en aan ~
~ hun zonen brengen wij onzen eerbiedigen ~
~ en diepbewogen groet. ~
~ Bet verslag va.n de ramp staat op ~s bladzijde 3. I
~~'>"~-"~:~"'.~w..""".~ ...~'S",.,,,,'S"."'!i>":""""':''''~''\t~''''''':'~':'l&,~t:~ ,,~,",.,,~."'_""'~AA~V,~.'~AA-..w',~~:"''''' __ ,~'...sssss,,~,;§

• •*
VI. Twee geestelijken te Oss misdragen zich.

op zedelijk gebied dusdanig, dat de substituut
officier van .Justitie een onderzoek toelaat en
er over denkt in elk geval de geestelijke over-
heid op hun wangedrag opmerkzaam te maken.
Een van hen wordt verdacht van daden, die,
zoo zij bewezen kunnen worden tot een straf-
vervolging moeten leiden. Inderdaad wil de ma-
rechaussee één der geestelijken arresteeren.
Ha~r wordt de opsporingsbevoegdheid ontno-
men. Zij wordt overgeplaatst.

De geesteliike overheid heeft
tot op heden de twee priesters-
in hun bediening gehandhaafd.

'" .'"
VII. In Oss woont een assurantie-makelaar

v. d. H., die in nauwe relatie staat met voor-
aanstaande personen in Brabant. Deze man
wordt gearresteerd, als zijnde verdacht van
het schrijven van dubbele kwitanties, van het
onderteekenen van blanco kwitanties, van ver-
duisterrng; Terwijl het onderzoek 'in vollen

Goseling, minister van .Justitie.

DE TWEE
EES.TE'lIJKEN

TE OSS
-t-

Vernietigend' oordeel'
het 'vonnis

Wat Pastoor Visser betreft zou de fout zijn
begaan, dat de wachtmeester aan den betro.k-.
ken substituut officier van Justitie niet heeft
medegedeeld, dat reeds in 1931 een opspo-
ringsonderzoek ter zake van hetzelfde straf-
baar feit zonder resultaat was ingesteld, ter-
Wijl de verklaringen van een tweetal nu
opnieuw gehoorde getuigen volkomen in
strijd waren met de destijds door hen afge-
legde verklaringen .
Hier wordt dus erkend, dat thans getuigen-

verklarlngen aanwezig zijn, die tot de straf-
vervolging van PaStoor Visser zouden kunnen.
leiden.
Het Nationale Dagblad is in· bezit van me-

dadeelingen die het gedrag van dezen pastoor'
Zoodanig belasten dat een nieuw strafbaar'
felt Zo.Ubestaan als door een huwelijk de be-
trokken persoon niet krachtens de wet meer-
derjarig zou zijn geworden.
Wij' achten in het algemeen belang en in het

belang van de Jeugd van Oss de onmiddellijke
strafrechterlIjke .vervolging van Pastoor Vis-
ser, zijn verwijdering en die van Pastoor
aloem geboden. De geestelijke overheld die
nu nalatig blijft dezen maatregel te nemen,
is hiermede geteekend,

Haloordaal ,an hal
ambtenarengarecht

•In.

DEN HAAG, Hedenmorgen.

Minister Goseling is
Marechaussee heeft

onschuldig - De
zich misdragen

Heden morgen was Cleuitspraak in alle zaken door de mare-
chaussee inzake Oss bii het ambtenarengeracht aangebracht.

De zaal is vol. Eenhoofdoffic ier der marechaussee in uni-
form. de kapitein Boellaers in politiek de griffier van het Hoog
Militair Gerechtshof. iournalisten, publiek. Het gerecht treedt
binnen. A~lenstaan op. Een hamerslag: de -zitting is geopend.

\ De sp.anning ligt hoorbá-ár over de zaal ..

Het gereeht stelt vast:
'dat de opsporingsbevoegd·

heid niet· is ontnomen. maar'
slechts geschorst en dus. dat
de minister de }Yet niet heeft

De voorzitter begint:
Overwegende wat betreft d~ f~iten: dat

klagers hebben gesteld dat verweerder op 1
April 1938 aan den procureur-generaal fun-
geerend directeur van Po.litie, te 's-Hertogen-
bosch, een telegram heeft gezonden van den
volgenden inhoud:
"Uit verbalen en rapporten blijkt mij, dat

de brigade der Ko.ninklijke MareChaussee te I
Oss naa~t haar u bekende activiteit in een
aanhangtga belangrijke strafzaak bij haar
o.pspormgsonderzoek in andere gevallen den

In het vonnis wordt met betrekking tot de laats~en tijd een methode toep3jlt, die zoo
twee geestelijk~n van Oss o.a. het volgende e:mtige bedenking heeft, dat ik aanleiding

VInd u op te dragen den betrokken divisie-
opgemerkt: co.mmandant namens mij mede te deelen dat
dat misdragingen (bedoeld is hun zedelijke de brigade tot nader order zich, behotidens

misdragingen) van geestelijken aan de Maré- ,uw Uitdrukkelijken last, te onthoUden heeft
b' v~n Ieder oPSPo.ringsonde~oek. Aangiften

chaussee niet het recht gaven een ondersoek bij de brigade inkomende, zijn door te geven
in te stellen als deze gedragingen volgens de aan gemeentepoliti.e.

Overwegende dat klager, op 1 April 1938
st r a t wet, dat is het gascareven recht de- opperwachtmeester bij de Kon. Marechaus-
zer democratie niet strafbaar zijn. ~ee en ingedeeld bij de brigade te Oss, den

,. nihoud van dit telegram opvattende als een
M.a,w. geestelijken kunnen zich sooveel ~s~uit ot handeling va:n den mtnlster van ju-

misdragen als zij wlllen mits de gedragingen strtte, waarbij hem zijn OPSPo.ringsbevoegd-
heid met ingang van 1 AprU 1938werd ont-

.niet. ..l1.!Pl~Ii<I'-'~~~~~~~MIP'\i~~~·_ of deze han eUng bJ,
boek van strafrecht of indien de feiten ver- In Ap' 1 r griffie ingekomen klaag-

schrift bij dit gerecht beroep heeft Ingesteld
[aard zijn. en op de in zijn daartoe strekkend klaag-
Deze opmerking gold Pastoor Bloem, wiens schrift aangevoerde gronden, heeft ver-

gedrag naar het .oordeel van elk weldenkend zocht dit besluit of deze handeling nietig te
verklaren.

mensch tot zijn onmiddellijke verwijdering Overwegende dat verweerder bij contra-me-
uit Oss zou moeten leiden. De' gee st e- morie in den breede zijn standpU.lt tegenover

het door klager ingestelde beroep heeft uit-
I ij k e 0ver hel d han d h a a f ~ d e z e n eengezet en tot ongegrondverklaring daar-
man! van heeft geconcludeerd.

In rechte:
Overwegende dat dit gerecht - hoewel par'

tijen dienaangaande niet verSchillen - in de
eerste plaats de ontvankelilkheld van het be-
roep heeft te beoordeelen.
Overwegende dienaande dat het, bovenver-

meld ministerieel telegram o.m. inhield een
beslissing van verweerder, -dat klager en de
overige, met opsporingsbevo.egdheid in straf-
zaken bekleede militairen der te OSS gesta-
tionneerde brigade der Kon. Marechaussee
zich tot nader order, behoudens Ultdrukkelij-
ken last van den procureur-generaal bij het
Gerechtshof te 's-Hertogenbosh, hadden te
onthouden van ieder opsporingsonderooek en
inkomende aangiften hadden door te geven
aan de gemeentepontie en dat zij ontvankelijk
zijn'in hun verzoek, daar hunne bevoegdheid
als opsporingsambtenaar onafscheidelijk is
verbonden aan hun militaire kwaliteit en
daarmede ondeelbaar één geheel uitmaakt;
dat ten aanzien der gegrondheid der klacht

het gerecht de handeling des ministers slechts
nietig kan verklaren als er is
a. strijd met -algemeen bindende voor-

schriften;
b. als de minister de hem gegeven macht

misbruikt (détournement de pouvoir).

geschonden. De opsporingsbe-
voegdheid is daarom niet ont.
nomen. omdat de marechaussee
bevoegd bleef tot het in ont ..
vangst nemen van klachten met
verplichting die door te geven
aan de plaatseliike politie:
dat de minister ziin macht

niet misbruikt. daar de mare-
ehaussee zich bii een aantal ge-
houden onderzoeken inderdaad
heeft misdragen.

Derhalve verklaart het gerecht de klachten
ongegrond.

• ••
De demoeratie doet alles half. Zij stelt een

ambtenarengerecht in, maar zij verklaart
niet, dat de leden van het gerecht voor het
leven sUn beaoe.nd en dus z" onafzetbaar.
Die fout wreekt zich thans. e leden van dit
gerecht zijn en blijven ambtenaren, die mor-
gen of overmorgen allicht in hierarchische
verhouding komen tot hun chef.
De ambtenaren rechters hebben zich ge-

dragen meer als ambtenaren dan als rechters,
een verschijnsel dat zich trouwens in Frank-
rijk, waar reeds sedert lang de administra-
tieve rechtspraak ingeburgerd is, ook .voor-
doet.
Het gerecht, dat bij monde van zijn voor-

aitter zich bij openbare behandeling ook zoo
bang toonde om den minister te laten aan-
grijpen, heeft deze een reddingsplank toege-
stoken door te verklaren, dat de opsporings-
bevoegdheld niet 0 n tno men is, maar
slechts is ges c hor s t. Dit ontnemen zou
dan blijken uit de bevoegdheid der brigade
om klachten in ontvangst te nemen,
De .schijn is dus weer' gered, daar het ge-

recht dus niet .heert beoordeeld de vraag of
deze schorsing gelijk stond met een ontne-
ming.
Gaat deze beslissing in kracht van gewijsde

m.a.w. wordt zij onherroepelijk, dan wil dat
zeggen, dat thans de marechaussee onder-
worpen is aan het gemeentelijk gezag en dat
de marechaussee haar positie onafhankelijk
van de politiek; heeft verloren.
Drie ~aren aan een stuk is deze strijd achter

de schermen gestreden. Met behUlp van een
zeer sophiatische redeneering (sophisten wa-
ren Grieksche wijsgeeren, die o.a, beredeneer-
den, dat ik horens had, door te zeggen: Ik heb
geen horens verloren, wat ik niet verloren
heb, heb ik nog, dus ik heb horens) heeft het
gerecht thans uitgemaakt. dat de brigade haar
opsporingsonderzoek niet verloren had en dat
tot het schorsen de minister bevoegd was,
Het gordijn is voorloopig gevallen, De kla-

gers zullen wel in hooger beroep komen, doch
zij vallen dan weer in handen van een anti-
revclutionnatren voorzitter, mr. dr. Beumer,
die indertijd ook voorzitter van de Spo.orhout
affàire geweest is.
Eens zal dit'vo.lk ontwaken en dan zal het

verstomd staan als, het bemerkt in welk een
'Val het gevangenis is geweest.
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*Generaal-majoor Zeeman, een der militaire leden van het I
Ambtenarengerecht te 's-Gravenhage, dat gisteren uitspraak
gedaan heeft in de zaak-Oss, begeeft zich naar de ztttrng.

I



Onbevredigend
vonms,
De zaak-Oss Voor het

Ambtenarengerecht.
SLECHTS in kleinen kring zal het vonnis

van het ambtenarengerecht instemming
vinden. Het begrip van collectieve verantwoor-
delijkheid is door en door on-Hollandsch. Dat
is de zwakke stede in het vonnis, die dadelijk
in het oog springt: dat niet van eiken wacht-
meester individueel is nagegaan of hij verkeer-
de handelingen heeft gepleegd, maar dat zij

j
en masse zijn behandeld. Het gerecht stelt vast,
dat de wachtmeesters individueel schade heb-

. ben geleden, doch het sanctionneert tevens de
overplaatsing van een der wachtmeesters, wien
totaal niets ten laste is gelegd, ja, wiens naam
zelfs niet genoemd wordt. Dit is een tegenstel-
ling, die de onpartijdige buitenstaander niet
begrijpt, omdat naar Hollandsche begrippen
recht alleen kan worden gesproken over per-
sonen en niet over groepen.
Er zijn meer zwakke punten. Na een minu-

tieus onderzoek, waarbij niets onberoerd is
gebleven, komt het gerecht met een aantal
feiten, die toch waarlijk den even krassen als
haastigen maatregel van den minister niet wet-
tigden. Indien men elke ambtsdaad van over-
heidsdienaren toetst aan denzelfden maatstaf
dien dit gerecht gebruikt, zijn de ambtenaren
met hun nieuwe rechtsmiddel er slecht aan
toe. Waar men werkt, maakt men fouten.
Het ging er om of de fouten van elk van deze
mannen zoo ernstig waren. dat daarin de ecla-
tante en exorbitante maatregelen van den
minister hun innerlijke rechtvaardiging von-
den. Daarvan is niets gebleken: de opperwacht-
meester Curfs lag ziek te bed gedurende de
maanden, waarin de brigade op hol was: één
der wachtmeesters is niets aangewreven. De
anderen hebben volgens het gerecht fouten be-
gaan, doch fouten, die bij elk politteonderzoek
plaats vinden; fouten' ook, voortvloeiende uit
een wijze van werken, die tegen de Ossche
onderwereld onder hoogste goedkeurrug is toe-
ge ast en waarvoor de leden der brigade stuk
voor stuk koninklijk zijn onderscheiden. Groo-
tendeels zijn het fouten, die uit het wezen van
elk politieonderzoek voortvloeien.

ER is.veel meer nog van dit vonnis te zeggen:
hoe toch de daden van het meerendeel der

wachtmeesters gedekt waren door een fiat van
den substituut-officier, waarvan de minister het

bestaan niet eens wist. Hoe hun maatregel,
wat het insluiten gedurende eenige uren van
verdachte personen betreft, alom door de ge-
heele Nederlandsche politie wordt toegepast.
Wij keuren dat niet goed, maar mag men daar-
om een deel van die politie veroordeelen?

Het vonnis is gewezen. Zoo min als' het ons
rechtsgevoel bevredigt, zal het 't dat van de
marechaussee doen. Wij betreuren het dat wij
waarschijnlijk een tweede behandeling van de I
zaak-Oss krijgen. Het was reeds pijnlijk genoeg
in de Haagsche zitting overheidspersonen tegen
elkaar te zien optreden en elkander over en
weer van meineed te hocren beschuldigen.
Pijnlijk, zooals heel dit Ossche schandaal pijn-
lijk en gezagsondermijnend is, Waarom is het
ontketend? Ook al neemt men aan, dat enkele
der marechaussees fouten hebben gemaakt, had
de minister daarvoor het heele land in rep en
roer moeten brengen? Hij zal wel zeggen: niet
ik ben de schuldige, doch wie een steen in
-net water gooit, moet zich over de kringen
in het water niet verbazen. De minister had
alle middelen ter correctie van de brigade-Oss

aangenomen dat die correcties noodig
waren. Hij heeft het meest opzienbarende mid-
del ter hand genomen en daarmee van weinig
djpheid als staatsman blijk gegeven. Het nu
gewezen vonnis wrijft enkelen der üssche man-
nen niet zeer ernstige fouten aan: als 'basis voor
het overijld en daverend optreden van onzen
bewindsman aan Justitie deugt het in geen
geval. Zooals het ook niet deugt als bewijs-
middel voor de bewering, dat De Gier en de
zijnen "op hol" waren geslagen.

A '1~ dL-4.11act.
~ (l~'lpJc9'

DE OSSCHE BRIGADE
Marechaussees gaan in

hooger beroep.

Naar wij vernemen zullen de marechaussees
van de brigade van Oss in hooger beroep gaan
van de uitspraak van het ambtenarengerecht .

.. \
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0SS: BEVOEGDHEID EN
BELEID.

De "Avondpost" is onmlddelhjk na de
uitspraak van het Ambtenarengerecht in de
zaak-Oss twee artikelen over deze kwestie
kwijtgeraakt.
In het eerste wordt zoo uitdrukkelijk

mogelijk vastgesteld, dat de minister alleen
inzake de bevoegdheidskwestie in het gelijk
is gesteld en dat zijn beleid totaal buiten
beschouwing bleef.
In het tweede artikel verklaart het blad,

dat niet alleen de bevoegheid van den
minister is vastgesteld, maar dat ook, wat
de f e i ten betreft, door het Ambtenaren-
gerecht erkend, is, dat "maatregelen van
correctie noodzakelijk waren".
Ons dunkt, dat we hier met beide beenen

staan op het terrein van's ministers bel e i d
en niet meer op dat van zijn be v 0 e g d -
hei d.
't Is ook opvallend, hoe sterk de "Avond- !

post" zich in de beide artikelen concentreert I
op het tweede punt in kwestie: de overplaat-
sing, geheel los van het eerste punt: het
tijdelijk ontnemen van de opsporingsbe-
voegdheid.
Maar het is toch duidelijk, dat dit een

onmogelijkheid is: De overplaatsing staat
juist in het nauwste verband met het beper-
ken van de opsporingsbevoegdheid en werd

I in verband hiermede ook volstrekt nood-
zakelijk.
In de overwegingen van het vonnis inzake

de overplaatsing wordt dan ook uitdrukkelijk
gewezen op de omstandigheid, dat "de minis-
ter van Justitie niet bereid was de aan klager
opgelegde beperking van zijn opsporingsbe-
voegdheid op te heffen, zoo I a n g klager
bij de brigade te Oss ingedeeld bleef".
En waar het Ambtenarengerecht uitdruk-

kelijk als zijn gevoelen uitspreekt, dat "de
betrokken brigadeleden kennelijk zijn tekort
geschoten in 'het voor opsporingsambtenaren
vereisehte inzicht en beleid" en dit oordeel
staaft door de leden der brigade op de

I afzonderlijke in het geding gebrachte punten
in gebreke te stellen, daar kan men moeilijk-

I tot een andere conclusie komen, dan dat een
tijdelijke beperking in opsporingsbevoegdheid
een' niet te harde straf was. en dat over-
plaatsing uit het milieu, waar de fouten
gemaakt waren, niet alleen noodzakelijk.
maar bovendien het eenige middel was om de I
beperking in opsporingsbevoegdheid zoo
spoedig mogelijk te kunnen opheffen.
Wij verstaan het. dat het Ambtenarenge-l

recht het in het midden wenscht te laten, .?f
"met andere maatregelen had kunnen ZIJn·
opgetreden!', aangezien dit niet te zijner
beoordeeling ligt.
Maar wanneer men, met 'h etA m b t e -

nar eng ere eh t, aanneemt, dat de
brigadeleden "kennelijk" tekort schoten en
dit in bijzonderheden bewijst en aantoont, I
dan is slechts ééne conclusie mogelijk: een
t ij del ij k epI a a t s e I ij k e beperking in
opsporingsbevoegheid was een niet te harde
maatregel en overplaatsing onvermijdelijk I
n iet a Iss tra f - zooals in het geding
ook uitdrukkelijk is verklaard - maar als
dienstmaatregel en bovendien juist als
con d t i 0 sin e q u a non, als noodzakelijke
voorwaarde, om aan de beperking der opspo-
ringsbevoegdheid zoo spoedig mogelijk een
einde te kunnen maken.
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UITSPRAAK IN DE ZAAK oss.
Het Ambtenarengerecht oordeelt de maat-

regelen tegen' de brigade der
Marechaussée gegrond.

Afkeuring van een willekeurige
onderzee kingsmethode.

Zooals wij nog in een deel van onze
. vorige oplage hebben kunnen melden.
heeft het Ambtenarengerecht Zaterdag-
morgen uitspraak gedaan in de berne-
nen der leden der vroegere brrgade-Oss
ier Kon. Maréchaussée. DE' aanklach-
ten. zoowel 'die tegen den Minister van
Justitie inzaks de ontneming van de op-
sporingsbevoegdbeid, als die tegen den
Inspecteur van Selm inzake de over-
olaatsing der brigade, werden ongegrond
verklaard.
De overwegingen, die het Ambtenaren-

gerecht leidden tot zijn beslissing, kun-
nen worden onderscheiden in twee dee-
len. Eerst onderzoekt het gerecht of de
Minister van Justitie het recht had Olm
aan de brigade de opsporingsbevoegdheid
te ontnemen. Na uitvoerige overwegin-
gen komt het tot de conclusie, dat de
Minister inderdaad zijn bevoegdheid niet
te buiten is gegaan Het art. 141 van het
Wetboe1{ van Strafvordering, dat bepaalt
dat ook de onderofficieren der Maré-
chaussée met de opsporing van strafba-
re feiten Zijn belast, mag volgens het
gerecht niet altius worden opgevat, dat
bedoelde ambtenaren' steeds en overal
opsporingsonderzoeken zouden moeten
kunnen verrichten en daarin niet zouden

Het gerecht geeft een opsomming van
de gevallen, waarin de betrokken briga- I

deleden kennelijk zijn tekort, geschoten
in het voor de, opsportngsambtenaren
veretschte inzicht en beleid.
Wij zullen deze langzamerhand al wel

overbekende feiten niet in details na-
gaan, doen volstaan slechts met er op
te wijzen, dat het gerecht ten aanzien
van de onderzoeken tegen de beide gees-
telijken constateert: dat werd uitgegaan
varr de bedenkelijke misvatting, dat ten:
aanzien van bedienaren van den gods-
dienst het instellen van onderzoeken en
het opmaken van z.g. rapporten door op
sporingsambtenaren geoorloofd en ge-
wenscht ZlQUzijn ook betreffende gedra-
gingen, waarvan vast staat, dat zij niet
van strafbaren aard zijn.
De vraag, die ter terechtzitting werd

geopperd, of de Minister had kunnen
volstaan met andere maatregelen, wordt
niet door het gerecht beantwoord, daar
diit uitsluitend een kwestie van beleid is,
waarover het gerecht niet te oordeelen
heeft.
Tenslotte overweegt het gerecht nog,

dat misbruik van bevoegdheid evenmin
kan worden afgeleid uit de omstandig-
heid dat de maatregel tegen de geheele

R d Z"k hrigàde is genomen, aangezien de Minis-
e etje motieven. ter zich kennelijk heeft laten leiden door

De volgende overwegingen van het ge. de gedachte, dat de tekortkOomingen een
reent zijn gewijd aan de vraag of de zekere mentaliteit bij de geheele brigade
Minister in deze van zijn bevoegdheid verrieden die slechts door tegen alle te
een ander gebruik heeft gemaakt. dan treffen ~aatregelen kon worden verhol-
tot de d?~l~inden, waar~oor hem die be. pe~~ aanklacht tegen den Inspecteur der
voegdheid IS gegeven, DIt zou het geval M . 11 é kolonel van Selm inzake" , d M' ist . b" h"'c arec ,auss e, 'ZIJn, wannee!: e ,111:S er ZIch IJ ': Ide overplaatsing is on,ge,g,rond verklaard
nemen van ZIJD beshss.~ng had lat~n ~:l. o.a, op de overweging dat de overplaat-
den . door een onredelijk en onoH1b",,,,,rSing in het algemeen belang en in het
motief. belang van het Wapen, der Kon. Maré- I

Èvenwel is het gerecht noch uit de ge- chaussée werd gevorderd. De verant-
dingstukken. noc.h uit ,het verhoor der woordelükhetd v'oor deze olverPlaa,tsing I
getuigen, noch UIt het onderzoek ter te- werd trouwens ge,deeld door de superreu-
rechtaittlng gebleken dat cUt het gevall ren van dezen Inspecteur . .oe ministers j
is. van Justitie en van Defensie,

kunnen worden beperkt dool" directe be-
velen van justitieele chefs in het belang
van den dienst gegeven. Ook door wet'
teüjke en administratieve voorschriften
nopens ressort, werkverdeeling, regeling
van rusttijden en vacantles wordt hun
opsporingstaak trouwens beperkt. Het
gerecht is van meening, dat deze beper-
king niet alleen in bepaalde gevallen kan
worden opgelegd, doch evenzeer in het
algemeen, bijvoorbeeld, indien bij ernsti-
ge tekortkoming of wangedrag in de uiL
voering dezer taak, van de zijde van het
bevoegde administratief orgaan - vaak
een ander dan het justitieele - dadelijk
schorsing of ontslag achterwege blijft.



De klachlen legen hel beleid
van Minisier Goseling

ongegrond oer-
klaard.

De uitspraak van het Ambtenarenge-
recht, die de derde fase van de met zoo-
veel kabaalomgeven historie van Oss
afsluit, noopt er toe om eens rustig een
balans te maken. Na de interpellatie,
waarbij de Minister van Justitie reeds
een overtuigende motiveering van zijn
maatregelen gaf, na het . enquête-voor-
stel, dat op zijn eigen dwaasheid moest
stranden, komt nu deze uitspraak van
een boven iedere verdenking van partij-
digheid verheven rechtscollege. Een
uitspraak, dde geen twijfel meer kan
overlaten aan de rechtmatigheid van de
door den Minister genomen beslissing,
en die zelfs van nature kwaaddenkende
lieden toch wel tot de overtuiging zal
moeten brengen, dat het gelijk hier on-
voorwaardelijk aan de zijde van Minister
Goseling is.
RuiJlnte voor twijfel blijft er inder-

daad niet meer over, nu het Ambtena-
rengerecht de maatregelen van den
Minister niet alleen heeft getoetst aan I
de wettelijke basis, waarop zij steunen, I

maar evenzeer aan de feiten en om-
standigheden, die tot dLe ma!atrege~en I
hebben geleid. Die feiten en omstandig-
. heden moesten immers voor het Ambte-
narengerecht uitmaken of de Minister
zich al dan niet heeft laten leiden door
een onredelijk en onoirbaar 'motief, met

andere woorden: of hij van zijn be-
voegdheid een ander gebruik heeft se-:
maakt, dan voor de doel-einden, waar-
voor hem die bevo-egdheid is g-egeven.
De uitspraak is afdoende: hiervan is het
gerecht niets gebleken. integendeel is
het komen vast te staan uit de geding-
stukken en uit het onderzo-ek ter terecht-
zitting, dat de Minister uitsluitend heeft-
beoogd "die richtige opsporing van
strafbare feiten te bevorderen". Het ge-
recht is tot de overtuiging gekomen,
dat in bepaalde opzichten- deo-betrok-
ken brigade-leden kennelijk zijn te kort
geschoten in het voor de opsporings-
ambtenaren vereischte inzicht en be-
leid.
Voor iederen Nederlander, wiens ver-

dwazing net zoover gaat, dat hij twij-
felt aan de integriteit van het recht-
doende college, moet hier mede toch wel
een streep zijn gezet onder de rekening
van Oss. Wij willen nu hopen. dat het
luidruchtig kabaal, dat door een veel-
zijdig gezelschap rond deze zaak ge-
maakt is, zal verstommen en dat de fi-
guur van Minister Goselmg, die we in
dez.e dagen aJ tie dikwijls hebben zien
afgeschilderd als de vertegenwoordiger
van het verfoeide "politieke katholi-
cisme", verder gespaard zal blijven voor
verdachtmaking en laster.

In het weekblad der N.S.B. is neg
dezer dageri de vraag gesteld: "Waar
haalt Minister Goseling het recht van-
daan?" Ook op d-eze vraag vinden we III

de uitspraak van het Ambtenarenge-
recht een afdoende antwoord: scherp
doet deze uitspraak uitkomen, dat ook
ten aanzien van de polltioneele en
justitiee1e taak van de Maréchaussée een
hlerarchische ordening bestaat, waarin
de lagere ambtenaren te gehoorzamen
heett aan den hoogeren. Voor zoover et
in het Wapen der Kon. Maréchaussés
een streven merkbaar was om zich aan
deze hlerarchie te on ttrekken en 'n ze-
kere zelfstandige positie in te nemen, is
de onwettigheid van dit streven thans
meteen aangetoond.

Na dit 3de hoofdstuk zal 't boek Oss
intusschen nog niet ter perse kunnen. Er
moot nog 'n 4de hoofdstuk volgen. Wij
doelen niet op de nota. die Minister
Goseling nu wel spoedig aan de Kamer
zaloverleggen, noch op het hooger oe
roep. dat de Maréchaussée wel zal aan-
teekenen. Het vierde hoofdstuk zal een
min of meer potslerüjk slot van het
drama-Oss zijn: de rechtsvervolging te-
gen den heer Rost van Tonningen. die
nu de gelegenheid zal hebben om in het
openbaar de rechtmatigheid van zijn
beschuldigingen aan het adres van den
Minister van Justitie te bewijzen,

Tot in hoogste instantie heert het
Kamerlid vergeefs getracht die vuur-
proef te ontgaan; hij heeft daarmede
een poover figuur geslagen tegenover een
Minister, die geen enkelen tegenstander
uit den weg gaat. Daarom moet men
verwachten. dat het komende duel _
dat een der partijen blijkbaar zwaar op
de maag ligt - niet van grootsene al-
lure zal zijn .

Helaas heeft de zaak, die nu ten einde
loopt, een diepe wonde geslagen in het
saamhoorigheidsgevoel '."an het Neder-
Ian dsche volk, waarvan een zeer be-
langrijk deel, voornamelijk het katholle-
ke Zuiden, zilch heeft moeten verweren
tegen krenkende aantijgingen, die
meestal voortsproten uit een geest van
achterdocht bij zekere elementen, en
die helaas ook wel zijn overgenomen
door velen: bij wie geen slechte bedoe-
lingen voorop stonden. Wij willen ver-
trouwen, dat bij dezen een nuchter re-
sumeeren van het geheele verloop der
"affaire" beter inzicht zal brengen en
daarmede een sfeer, waarin de veroor-
zaakte vervreemding spoediger zal hee-
len.
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Niet voldaan!
Het ambtenarengerecht heeft naar aanlei-

ding van de beroepen en klachten der leden van
de voormalige marechaussee-brigade te Oss Za-
terdag een uitspraak gedaan over de formeele
bevoegdheid van 'den minister van Justitie, om
bepaalde maatregelen te decreteeren en over
bepaalde ten laste gelegde formeele tekort-
komingen der betrokken marechaussees. Méér
kon van dit ambtenarengerecht, niet worden
verwacht en meer zalook niet kunnen worden
verwacht van den Centralen Raad 'van Beroep
te Utrecht, waarbij de voormalige brigade-Oss
nu in appèl gaat. De diepere achtergrond,
waartegen deze formeele geschillen zich af-
flPelen, d.W.Z. de zeer onpleizierige verhoudin-
gen, welke in en om Oss bestaan tusschen
plaatselijke politie, marechausseé en sommige
justitieele ambtenaren, blijft b u i ten dit
zuiver formeele oordeel. Voor een opheldering
d a a r 0 ver ware een ander, breeder onder-
zoek noodig. Juist in dat b ree der everband
heeft prof. mr. C. W. de Vries in ons blad in-
~ertijd een parlementaire enquête bepleit, welk
denkbeeld door mr. Wendelaar in een initia-
tief-voorstel werd verwerkt, dat evenwel d~r
de Kamer werd verworpen. De' in het uitzicht
gestelde nadere nota van den minister van
!Justitie Zal leeren of het belang van een be-
hoorlijke functionneering van het apparaat
van plaatselijke politie, marechaussee en jus-
titie, na al hetgeen rondom Oss aan het licht
gekomen is, het buiten een nader diepgaand
onderzoek zal kunnen stellen. Dat de uitspraak
:van het ambtenarengerecht op dat punt geen
bevrediging kon geven, stond door den for-
meelen aard der klachten reeds van tevoren
·[Vast.

Nu de brigade-Oss in hooger beroep' gaat,
ZUllen wij ons van een oordeelover de méri-
tes van de uitspraak van het ambtenarenge-
recht vooralsnog onthouden. Wel merken wij
op, dat het ambtenarengerecht blijkbaar het
bestaan van diepere oorzaken achter de en-
gere in het geding gebrachte feiten wel dege-
lijk heeft gevoeld. Zoo bevat de uitspraak bijv.
een merkwaardige zinsnede, die in dit ver-
band te denken geeft: "overwegende," lezen
wij, "dat zonder af te dalen in een gedetail-
leerde beoordeeling van het optreden der Os-
sche brigade in de voormelde opsporingsonder-
zoeken, w a ar 0m t ren top ver s chi 1-
ilen.de punten een uiteenloopende
ap pre c i a tie m 0 gel ij kis, *) het gerecht
als zijn overtuiging uitspreekt, dat in bepaal-
de opzichten de betrokken brigade-leden ken-
nelijk zijn te kort geschoten in het voor op-
sporingsambtenaren veretschte inzicht en be-
leid." En wat verder, nadat gememoreerd is
.,hoe verdienstelijk het werk der Ossche bri-
gade overigens moge geweest zijn", volgt de
~assage: "dat de bij d-e behandeling ter te-
rechtzitting geopperde vraag of te dezen ten
aanzien van de Ossche brigade ook met a n-
der e *) maatregelen dan dien, welken ver-
weerder (de minister van Justitie) heeft ge-
!troffen, had kunnen zijn opgetreden, als een j
:\7raag van doelmatigheid niet ter beoordeeling
;:vandit gerecht staat", .-. ... - ~- ..

Inderdaad, net arrrotenarengerecrrt moest
~icIi' àari de bestaande feiten houden aan fel-
ltel~ tekortk-omingen, aan teitelijke'bevoegd-
'~ede.n. Hoewel de minister van Justiti~
,:I ijne r zijd s boven de concrete feiten uit-
rIng, toen hij zich - naar de uitspraak ver-,
meldt - "kennelijk heeft laten leiden door de
gedachte dat de geconstateerde tekortkomin-
geen een zekere men tal i t e i t *) bij de
geheele brigade verrieden, die slechts door
tegen a 11e n *) te treffen maatregelen kon-
i:1en worden verholpen." Aldus de grond voor
dese c o l l e ct i eve straf, wegens een col-
lectieve men t a I i t e i t dan, hetgeen op zich-
~lf een eenigszins vreemde figuur lijkt.
II'rouwens, wie met de mentaliteit van een
b rig a de gaat rekenen, moet öök de men-
ltaliteit in aanmerking nemen van het
~ i Ii e u waarin en waarmede deze brigade
,aagelijks moet werken.' De mentaliteit bijv.
<van den procureur-generaal in Den Bosch
2:ooa1s die tijdens de verhooren nog eens tot
;uiting kwam, alsook de mentaliteit van de
gemeentelijke politie-chefs te Oss, <lie bij het
groeiende antagonisme tusschen dit corps en
de marechaussee, aan het licht trad, hadden
llij de verklaring van de mentaliteit del' be-
trokken marechaussee-brigade zeker moeten
meewegen,

Er is, daar in het Zuiden op politioneel ge-
!bied dikwijls bijzonder moeilijk en zwaar werk
te verrichten. Toon de Soep en zijn kornuiten,
mitsgaders hun mentaliteit, hebben dat in-
(lertijd zeer overtuigend bewezen. .Het ware
tnenschelijkerwijs begrijpelijk wanneer onder
zulke omstandigheden door een ijverLg corps
!Van gezagsdienaren wel eens minder zacht-
handig of minder tactvol werd opgetreden
dan in het algemeen strikt wenschelijk mag
heeten. Waar dat inderdaad gebeurt - maar
juist dáár spreekt het ambteaarengerecht
van de mogelijkheid van "uiteenloopende ap-
preciatie" - is zeker aanleiding voor oorree-
;ties: In onzen rechtsstaat' moet ook de h a n-
tee rin g van ilret gezag binnen behoorlijke
grenzen blijven, en tegen elke mac h t s-
!W i 11eke u r, van wien ook, dient stevig te
!Worden gewaakt. Maar dan rijst in dit geval
!loch inderdaad de vraag of deze wijze van
optreden door den minister van Justitie -
~gen een brigade die kort tevoren nog voor
baar. beleid koninklijk was onderscheiden -
onder deze omstandigheden gewettigd was, of
j,doelmatig" was, om met de termen van het
ambtenarengerecht, dat die vraag n iet
mocht aanroeren, te spreken; en ook of de
minister zich niet teveel heeft laten leiden
door de "mentaliteit" die blijkbaar bij som-
mige zijner geestverwanten in het Zuiden ten

aanzien van de marechaussee aanwezig. bleek
te zijn.

Op dit alles kon het ambtenarengerecht
geen antwoord geven. Maar in deze vragen
schuilt juist de kern van de onrust welke
bij velen in den lande is ontstaan over de
gezagsverhoudingen en de "mentaliteiten"
welke achter de Ossche gebeurtenissen zijn I

opgedoemd. En daarom. blijft er een groot I
gevoel van onbevredigdheid bestaan, dat niet
zal worden weggenomen door het gejulch dat
zij, die In .de .beroering om Oss - geheel
ten onrechte - slechts willen zien een anti-
papistisch relletje, nu ongetwijfeld zullen aan-
heffen. Volledige opklaring is nog altijd ni et I
verschaft!
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HETAMBTENARENONGERECHT
Hoe in Oost enr ijk de
Wordt de Marechaussee het ~,heerlijk

jachtterrein" van Baron
Speyart van Woerden?

"Daarom verklaart het Ambtenarengerecht, recht
doen~e "IH ~AAM DER KOHIHGIH~'_ het beroep.
ongegrond". -rr-

Aldus eindigt de uitspraak van
narengerecht over het beroep van
Marechaussee. .
Hoe ter wereld durft men een Ambtenaren-
gerecht een derg~lijke uitspraak te laten vellen
IN NAAM DER KONINGIN". Voor dit volk is
"Oranje altijd het symbool geweest van de
rechtsdoorzetting tegen de naar macht en geld
graaiende regenten. Welnu in deze traditie ZOLl

Oranje het laatste bolwerk moeten zijn tegen
de naar macht en geld graaiende po~tieke
partijen.
Hel is blijkbaar niel .meer voldoende dal deze
politieke partijen op het Christendom parasi.
teer~n; dat onder de z.g. Christelijke partijen
lieden met de geestverwanten van het Mosco·
.vitische moordregiem heulen; dat. de politieke
Kamer ,met uitzondering'van de H.S.B. - het
grootste onrecht dekt, dat in deze eeuwaan
het· Nederlandsche volk is begaán .

het Ambte·
de ontrechte

.Het is blijkbaar noodig, dat zij zich op de Koningin
beroepen bij de "rechtspraak" van het ambte-
narengerecht.

De marechaussee zet haar striid voort.
Het zal haar niet baten.
Voorzitter van dit ambtenarengerecht was een anti-revolu-
tionair.
Voorzitter van den Centralen Raad van Beroep is een anti-re·,
volutionair.
Minister Van Diik. de anfi-revolutionair dekte Goseling in de
Kamer.
De anti-revolutionairen zullen het politieke katholicisme. dek.
ken, totdat de opmarsch naar de mqderne inquisitie is voltooid.

Inquisitie werd ingevoerd
Hoe voerde men de politieke inquisitie in Oostenrijk inY "
In Oostenrijk was de schending der Grondwet daardoor onmogelijk, doordat

men zich kon beroepen op een werkelijk onafhankelijke rechtbank, "het Vedas-
sungsgericbtshof" •

Dit was Goseling's geestverwanten niet naar den zin. Zij bewogen daarop hun
partijgenooten uit deze rechtbank af te treden. Door het parlement op slinksche
wijze het vergaderen onmogelijk te maken, verhinderde men de verkiezing van
nieuwe leden Villi dit Verfassungsgericbtshof. Daardoor kon dit "Gerichtsbof"
wegens het ontbreken van het vereischte getal rechters geen recht spreken. De '
"Wegwas vrijgemaakt naar de politieke inquisitie. Zonder verhoor, zonder vonnis

I verhuisden onschuldige Oostenrijkers naar de gevangenis; zonder verhoor, zonder
, . vonnis verld.erde.m eigendommen verbeurd. De grondwet kon nu immers

w & yeUJOft. ,.,-m-aell g haen;- -_. _

De Jodenp~rs vertelde' de wereld, dat Oostenrijk bet meest Christelijke land,
bet meest "katholieke" land van Europa was en de "Christelijke" pers hier te lande
stemde met dit koor der talmudisten in.

WIJ ZULLENNU OP NEDERLAND
OVERGAAN! In elk democratisch land, behalve Neder.

land, bestaat een administratieve rechtspraak
die over de Grondwet waakt. '
In Nederland was deze taak toebedeeld aan

de Kroon.
Welnu de ondermijningsarbeid, die naar het

eigen gezegde van politieke afgevaardigden
Oranje tot een ornament heeft gemaakt, heeft
Oranje practisch uitgeschakeld.
Het Nederlandsche volk dient dit te weten,

opdat het ook wete, dat het hemeltergende
oordeel van het ambtenarengerecht niet "in
~aam der Koningin" maar in naam der poli-
tteke partijen is geveld.
Wat Groen van Prinster)lr eens voorspeld

heeft n.L, dat de democratie de grondwet zou
verbuigen is geschied. Erger dan dat, het on-
recht wordt door een z.g. ambtenarengerecht
beschermd.
Het zijn de Anti-Revolutionaire en Christe ..

lijk-Historischen, de lieden dus, die Kuyper en
Gr~en van Prinsterer zoo gaarne tot hun gees-
teh.lke vaderen verklaren, die tezamen met
~ar~~t~n en ,"'odenNederland aan de politieke
mqulslbe van het nieuwe Oostenrijk in onze
lage landen uitleveren.

De Jllinister van Justitie kan alhier naar
zijn keuze al of niet tot vervolgmg van straf-
bare feiten laten overgaan, daar hij zich
steeds kan beroepen op het algemeen belang,
om bepaalde feiten niet te vervolgen. De van
verduistering verdachte assurantiemakelaar,
de van zedelUDisdrijvenverdachte priesters te
Oss loopen op vrije voeten rond.
Het ministerie van Justitie is overgeleverd

aan de organisatie van het politieke katho-
licisme hier te lande, n.l- de Roomsch Katho-

llieke staatspartij.
Zou Colijn hierin verandering willen bren-

Igen, dan zal hij moeten vallen en de R.K.S.P.
Imet het marxisme hier te lande nog onbe-
lemmerder kunnen regeeren.
De marechaussee is als eenig niet van Go-

seling afhankelijk opsporingscorps van nu af
aan, dank zij het ambtenarenongerecht van
dezen minister afhankelijk. '
De ,politieke inquisitie is POlitioneel gereed.

* **De grondwet kan hier te lande vrijelijk wor-
en geschonden.



DE RECHTER SPRAK. woord. Daarmee zijn wij er niet. Want men
zal nu toch begrepen hebben, dat de huidige
toestand onhoudbaar is en dat een afdoende
regeling van het geheele politievraagstuk
hoog noodig is.

To~n wij Za1erdagm?rgen im ~et kleine De campagne, zooals een deel der pers die
zaaltje van de Casuar istraat te s Graven- tegen minister Goseling voerde, heeft velen
h.~ge ~wamen, waar het Ambtenarengere~ht . van ons gekwetst. De wijze, waarop het dag-
Zijn UItspraak zou doen over de klaagschnf- blad van den heer Mussert niet slechts den
ten van de uit Oss overg~plaatste mare- minister, de Kamer, ambtenaren, particulie-
chaussees, was de belangstellmg er heel wat ren en nu weer de rechters bekladt - zelfs
!ll1inde:-dan tijdens het geding. . tegen de rechters van den Centralen Raad I
De mspecteur van de marechaussees was wordt reeds bij voorbaat stemming gemaakt!

er niet, de. verdediger :van de marechaussees _ bewijst slechts, dat het dezen lieden alleenv:as afweztg en ~,,:enmm was d~ .gevolmach- te doen is om gereI. Waarbij men echter de
tigde van den Minister van Ju.stltle ge~omen. vraag stelt, of het nu wel waar is, dat zulk
~~ro? Sp~yart ,:,an .Woerden IS, als WIJ goed geschrijf niet door den strafrechter kan wor- I
zIJn l.nge!.lcht, met m het lan~. . den vervolgd, en, als dit niet het geval is, I
Duidelijk las mr. Van Haen?gen, voorzit- of dan ook op dit punt geen maatregelen

'ter van het ger~cht, het vonnis voor. Na~r- dienen te worden ondernomen tegen hen, die:
mate de voorlezmg v~rderde, zag men hier alle vrijheden misbruiken met de besliste
en .daar potlooden zmken: het was geen bedoeling om, eenmaal zelf aan de macht ge-
cople, welke sommigen verwacht hadden. Na- komen, alle vrijheid om hals te brengen en
dat er zoo hoog van den toren geblazen was iedere onafhankeliike rechtspraak te verrrie-
in een deel der sensatiepers, werkte het dui- tigen. J
delijke vonnis des te meer ontnuchterend.
Het gerecht heeft uitgemaakt, dat de Mi-

nister van Justitie aan alle onder hem staan-
de opsporingsambtenaren de uitoefening van t
de opsporingsbevoegdheid ontnemen kan. In
dit geval, heeft het gerecht verklaard, had
de procureur-generaal aan de onder hem
staande ambtenaren de uitoefening van de
opsporingsbevoegdheid kunnen verbieden,
maar de Minister van Justitie, die bevelen
geeft aan het geheele openbaar ministerie,
dus ook aan den procureur-generaal, kan dat
ook zelf, zooals hij nu gedaan heeft.
Wij hebben daar nooit aan kunnen twijfe-

len, om de eenvoudige reden, dat een toepas-
sing van art. 141 Stro in dien zin als som-
migen haar schenen te verstaan, het ge-
heel der bepalingen omtrent de opsporing
illusoir zou maken. De rechter heeft dan ook
vastgesteld, dat de wet een hiërarchische or-
dening in het geheel der opsporingsambten
kent en daarmee de onderwerping van den
lagere aan de bevelen van den hoogere.
Indien trouwens de Minister van Justitie

aan onder hem staande opsporingsambtena-
ren de uitoefening van de opsporingsbe-
voegdheid niet zou kunnen ontnemen, hoe
zou hij dan de hoogste leiding van het O. M.
kunnen hebben en de centrale leiding over
de Rijkspolitie? Hoe zouden de procureurs-
generaal bij de Hoven of de officieren van
justitie hun gezag kunnen uitoefenen, wan-
neer veldwachters of marechaussees met een
beroep op een wetsartikel zich altijddurende,
door niets of niemand te stuiten opsporings-
bevoegdheid konden toeschrijven?
Het is eigenlijk te dwaas om er lang over

te praten. Dit lange praten kan alleen ver-
oorzaakt zijn door de omstandigheid, dat
velen _ op grond waarvan, is ons weer niet Welnu: de vraag of er maatregelen di e-
duidelijk _ blijkbaar in den waan hebben ne n te worden genomen is al wederom een
verkeerd, dat een deel der rijkspolitie - in vraagstuk van beleid,
dit geval de marechaussees, wier taak in Zooals het natuurlijk ook een vraag van
vredestijd geen andere is dan politiewerk te beleid is, of de genomen maatregelen de juiste
verrichten - aan de bevelen van den Minis- zijn.
ter van Justitie zouden zijn onttrokken. De De uitspraak van !het Ambtenarengerecht
rechter heeft aan die verkeerde voorstellin- raakte dit punt van beleid niet.
gen een einde gemaakt. Maar wel degelijk de primaire vraag van
Het gerecht heeft ook de vraag beant- beleid, of er reden was i n f e i t e over te

woordt, of de minister zich bij de uitoefe- gaan tot het nemen van maatregelen
ning van zijn bevoegdheid liet leiden door welke dan ook - waartoe de bevoegdheid
een onredelijk of onoirbaar motief. En het reeds als uitgemaakt was aangenomen.
antwoordt: "dat dit noch uit de gedingstuk- Overigens spreekt het van zelf, dat !het
ken, of het verhoor der door klager ter te- beleid van den minister bij de verdere be-
rechtzitting opgeroepen getuigen, noch overi- handeling in de Tweede Kamer nader aan
gens uit het onderzoek ter terechtzitting is de orde zal komen.
gebleken, doc h wel het t e g e n- Wij voor ons blijven van meening, dat,
dee 1, n.l. dat verweerder door het nemen wanneer men met het Ambtenarengerecht
der bestreden.beslissing uitsluitend hee:ft be- vaststelt, da1.de '~rigadeled.en"kenn~lijk zijn
oogd de richfige opsporing van strafbare tekort geschot.en lil b~t :"oor 1QpspoTl.nlf,samb-
feiten te bevorderen". Itenaren vereisehte inzicht en beleid een
Aan alle boosaardige praatjes heeft het ·tijde!ijke en plaat~elijke b.eperking van o:p-

ambtenarengerecht, dat het vonnis zeer sporlngsbevoegdheid een met te harde maat-
nauwkeurig formuleerde, hiermede den bo- regel was, waaruit verplaatsing, zoowel in
dem ingeslagen. Het is niet, zooals de "Tele- het belang va_.n.~endierist als van de brigade
graaf" het uitdrukt, alsof het Ambtenaren- zelf, noodzakelijk volgen moest,
gerecht een en ander "meent", maar de
rechters spreken recht in naam der Koningin,
na van de zaak terdege kennis te hebben f DAAR IN HET ZUIDEN"
. genomen. Over den onzin van de afhanke- " •
lijkheid van de rechters van den minister,
behoeven wij, voor ieder die de wet kent,
niets te zeggen,

Wij hebben nu achtereenvolgens gehad:
vragen van den heer Wijnkoop, een inter-
pellatie-Drop, een enquête-voorstel- Wende-
laar, behandeling van dat voorstel, behande-
ling van een interpellatieaanvraag-Rost, be-
handeling voor het Ambtenarengerecht. Alle-
maalover de vraag, of eenige marechaussees
overgeplaatst mochten worden.
Wij krijgen nog een strafzaak tegen den

heer Rost, die het heele wetboek heeft door-
gewandeld, omdat hij blijkbaar niet zoo heel
rustig de behandeling van zijn zaak tegemoet
ziet, maar die toch voor de rechtbank zal
moeten bewijzen, dat de Minister van Justi-
tie zoo maar wet en recht schendt of het
niets is, terwijl de marechaussees nog een
maand tijd hebben om van de uitspraak van
het Haagsche Ambtenarengerecht in beroep
te komen bij den Centralen Raad te Utrecht.
En dan komt de zaak nog eens in de Twee-
Kamer, die een Nota wachtende is van mi-
nister Goseli:ng, met wien zij verder wil pra-
ten.

Na de - wij aarzelen niet te zeggen -
enwaardige campagne, die een deel der pers
tegen minister Goseling heeft gevoerd en na
de onbehoorlijke wijze, waarop men den pro-
cureur-generaal mr. baron Speyart van
Woerden heeft aangevallen, moet voor beide
mannen de uitspraak van den rechter een
groote voldoening zijn.

Maar het geldt hier niet meer een persoon-
lijke zaak. Wie het rechtsgeding heeft bij.
gewoond en een deel der pers heeft gevolgd,
begreep hoe langer hoe duidelijker, dat hier
steeds meer de vraag naar voren drong of
de marechaussee als deel van de rijkspolitie,
aan het burgerlijk gezag onderworpen is. Het
gerecht heeft deze vraag bevestigend beant-

NOGMAALS: BEVOEGDHEID
EN BELEID.

Ook de "Nederlander" is van meening, dat
de uitspraak van 'het Ambtenarengerecht I
u its 1u i ten d de bevoegdheid raakt van
den minister van Justitie tot het nemen van
de maatregelen tegen de Ossche brigade,
maar dat deze uitspraak het beleid van den I
minister niet raakt.
Toch bEjkt uit het artikel van de "Neder-

lander", naar onze meening, juist het tegen-
deel. -
Irnmers het blad !herinnert er aan, dat het

Ambtenarengerecht, daartoe uitgelokt door
den raadsman der klagers, 0 0 ik uitspraak
deed over al of niet verkeerd "bevoegd-
heids geb r u i Ik", na in de kwestie over de
<bevoegdheid zelf reeds zijn oordeel te hebben
gegeven.

Welnu: zoodra de kwestie op het tapijt
komt van het geb r u ik eener bevoegd-
heid, dan zijn wij belarid op het terre in van
het beleid, waarmede van een bepaalde be-
voegdheid is gebruik gemaakt.
Het blad schrijft dan ook:

Vas t ges tel d is, dat de Minister zijn be-
voegdheid niet heeft overschreden;
dat hem bij het gebruik maken van die

bevoegdheid geen onredelijke of onoirbare
motieven hebben geleid;
dat de Ossche brigade op verschillende

punten is tekortgeschoten:
dat hiertegen räaatregclen dienden te wor-

den genomen.

Anti-papisme.
Wij lezen in de "Vrijz. Democraat":

Tot de ernstigste en bedroevendste ver-
schijnselen, welke wij in Nederland de
laatste tijd constateeren kunnen, behoort
ongetwijfeld het groeiende anti-papisme.
Nadat de nationaal-socialisten enkele jaren
geleden begonnen dit gif uit te strooien,
heeft thans ook een deel der niet-natie-
naal-sociallstische publieke opinie gemeend
uit de Osse kwestie venijn te kunnen put-
ten tegen onze Rooms-Katholieke landge-I
noten. Wij constateren dit verschijnsel met
grote verontwaardiging en stellen er ons
vierkant tegenover. Tegen de poging om
ons volk uiteen te scheuren door anti-
papisme verzetten wij ons even sterk als
wij dat tegen het anti-semietisme doen.
Beide zijn loten van dezelfde stam en pro-
duct van bekrompen onverdraagzaamheid.
Het ;Katholieke volksdeel heeft evenzeer

Het "Handelsblad" schrijft in een com-
mentaar op de uitspraak van het Haagsche
Ambtenarengerecht: "Er is daar in het Zui-
den op politioneel gebied dikwijls bijzonder
moeitijk en zwaar werk te verrichten. Toon
de Soep en zijn kornuiten, mitsgaders hun
mentaliteit hebben dat indertijd zeer over-
tuigend bewezen".
Ei zoo, is dàt de gedachte van de Holland-

sche heeren over "het Zuiden"?'
En dat, nu de Utrechtsche politie in één

maand tijds een kleine 100 - het waren er
84 processenverbaal opmaakte wegens
schennis der openbare eerbaarheid in één
openbare gelegenheid daar ter plaatse ge-
pleegd?
Terwijl de politie te Deventer (WO pas een

wijdvertakt stel misdadigers op het spoor
kwam?
Terwijl de Bussumscha politie net een,

heel stel zeer Hstig in het Gooi te werk gaan-
de zwijntjesjagers uH de brave hoofdstad
knipte?

Terwijl :bepaalde nette gebeurtenissen in
de residentie ongestraft ilYleven, wijl de po-
litie, ondanks de beste pogingen, de daders
niet vatten Ikon.

Weet de geachte liberale redactie wel, dat
de criminaliteit in Brabant volgens de offi-
cieele rijksstatistiek reeds gedurende het
tijdvak 1925-1930 het laagste was in het
geheele R~jk?
Het Rijk telde 205 veroordeelden op de

100.000, het Noorden bereikte het cijfer 187
(Friesland), 208 (Groningen), N.-Holland
182, maar Brabant 179.
Nu hechten wij mlnder waarde aan de

statistiek dan vele anderen, maar het i seen
element, dat met voorzichtigheid gehan-
teerd, iets zegt.
En dan zegt zij dit, dat het een beetje

fariseesch 'is, over het Zuiden te schrijven,
zooals het "Handelsblad" zich - wij hopen
in een onbewaakt oogenblik - veroorloof-
de, naar aanleiding van een zoo beperkt en
zoo eigenaardig milieu als dat van "Toon
de Soep!"

UIT DE PERS.

recht op eerbiediging zijner heiligste ge-I
voelens en op een evenredige plaats in J
onze volksgemeenschap als welk ander
volksdeelook. Het ware overbodig dit on-I
zerzijds nog eens te bevestigen, ware het
niet, dat in vrïjzinnige uitingen (gelukkig
géén vrijzinnig-democratische!) van de
laatste tijd een gevaarlijke neiging tot
anti-papisme valt te bespeuren. Onzerzijds
mogen wij daarom onomwonden onze af-I
keuring daarover uiten.
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Oss en Papendrecht.
In de "Nieuwe Eeuw" schrijft Mr. Th. B.

!het volgende artikel:
Het vraagstuk van de grenzen der

politiebevoegdheid is door de affaire
Oss op onaangenaam-scherpe wijze aan
de orde gesteld. Het ontnemen van het
opsporingsonderzoek aan onder-otrieteren
der .marechaussée van de brigade te Oss
door den minister van Justitie is geschied
op grond van het feit dat deze politie-
ambtenaren hun boekje te buiten zijn
gegaan. Sommige persorganen, zooals De
Telegraaf en de N.S.B.-uitgaven verdedigen
in deze met hart en vurigheid de opinie
dat de minister een misgreep heeft gedaan
en dus de bevoegdheidsover.schrijding niet
gelegen is bij de maréchaussée maar bij
den Ielder van het departement van
Justitie.
De Ossche geschiedenis van alle politieke

franje ontdoen moet, in het stadium
waarin zij is komen te verkeeren, niet ge-
makkelijk heeten, om van onmogelijk nog
maar niet te spreken. Alleen moet het mij
van 't hart dat het willekeurig .door
elkaar mengen van allerlei partij -, poli-
tieke-, persoonlijke-, ambtelijke-. moreele-
en ju-ridische aspecten geenszins bevor-
derlijle is voor de eenheid van de natie,
welse toch alle groepeeringen die zich met
dit geval bemoeien beweren na te streven.
Hoe het ook Zij, Nederland heeft thans

een politie-schandaal en 't buitenland kan
er van leeren dat wij Nederlanders niet
alleen interesse hebben voor bloembollen
en voetbalsport, doch ook de sensatie der
ruchtbaarheid op zijn tijd weten te savou-
reeren. Teleurstellend is dat de beroemde
Hollaridsche nuchterheid bij daglicht met
een lantaarntje gezocht moest worden,
zoodra in een Brabantsche plaats geruch-
ten de ronde gingen doen, die het ver-
moeden opwekten, dat de politie, in casu
de rijkspolitie, op ontactische en onbe-
hoorlijke wijze zou zijn opgetreden.

Toevallig stuitte ik onlangs op 't relaas
van de befaamde Papendrechtsche straf-
zaak, welke niet de maréchaussée te
Oss, doch de rij'ksveldwacht te Papen-
drecht in de jaren 1907 en volgende in het
middelpunt van allerlei troebelen plaatste.
Een inwoner van Papendrecht stond te-
recht wegens smaadschrift omdat hij de
rijksveldwachters in de .Dordrechtsche
Courant beschuldigd had van mishande-
lingen. De zaak doorliep alle instanties,
welke onze rechtspleging kent en zeer vele
getuigen werden gehoord. Bij de behande-
ling voor het Hof te den Bosch verklaar-
den Papendrechtsene getuigen in het
cachot of bij gevechten op den dijk door
de rijksveldwachters en ook wel door ~e
zemeentevercwachters te zijn mishandeld.
De veldwachters erkenden dat zij wel 'ns
slagen hadden uitgedeeld, doch verklaar-
den steeds te zijn opgetreden ter zelfver-
dediging of ter beteugeling van woeste
tooneelen.
Bij de behandeling voor het Hof te ~=

Arnhem (er werden 73 getuigen gehoord,
onder wie een vijftal medische deskundi-
gen) kwam een reeks getuigen verklaren
dat zij zonder gegronde reden door de
politie waren opgebracht naar het cachot
en daar of onderweg door politie-ambte-
naren waren mishandeld. De veldwachters
. bleven er- bij, dat zij uit noodzaak wel 'ns
hardhandig waren opgetreden, doch dat
zij nimmer tot mishandeling waren o'y"er-
gegaan. De oud-burgemeester A. Bonten
verklaarde dat er vroeger veel ve-chtpar-
tijen werden gehouden te Papendrecht,
doch dat sinds de detacheering van de
rij'kspolitie aldaar de toestand veel beter
was geworden.
Een merkwaardige bijzonderheid is nog

dat de rijksveldwachters, toen de straf-
zaak hangende was, te Papendrecht zijn
vervangen door maréchaussées. Getuigen
deelden mede dat onder regime van dit
wapen niet over mishandelingen werd
geklaagd en dat de toestand toen ordelijk
en kalm was (voor riadere bijzonderheden
omtrent de Papendrechtsche strafzaak
verwijs ik belangstellende lezers naar het
uitvoerige verslag van Mr. L. Uiterwi.i'k in
het Tijdschrift voor Strafrecht).

Het geval-Oss in 1938 en het geval-
Papendrecht in 1907 toonen enkele
punten van overeenkomst. In beide ge-
vallen heeft de rijkspelttie met veel moeite
orde geschapen om t-enslotte zelf van
misdragingen beschuldigd te worden. Maar
bovenal is een vergelijking de moeite
waard omdat zoowel te Oss als te Papen- I

drecht in het geding· zijn gebracht de
grenzen van de bevoegdheid der politie bij
het uitoefenen van haar taak. Deze om-
vat naar vrij algemeen aanvaarde
opvatting - het opsporen en voorkomen
. van strafbare feiten, alsmede het hand-
haven van de rechtsorde (men spreekt
ook wel van openbare orde) in het alge-
meen. Dat de politie bij het aanwenden'
van middelen om de rechtsorde te hand-
haven moet steunen op de haar verleende
bevoegdheden is m.i. niet voor tWijfel
vatbaar. Aangezien echter een politie-wet
nog steeds ontbreekt en bovendien het
handhaven van de openbare orde grooten-
deels een kwestie van practisch beleid is,
zijn de politie-ambtenaren toch in veel
gevallen aangewezen op hun eigen inzicht
of op dat van hun chef omtrent de gren-
zen hunner bevoegdheid. Zoo is het wel
te verklaren dat in broeinesten van onrust
en misdadigheid als Papendrecht in 1907
en Oss in 1938 en voorafgaande jaren de
l'ij'kspolitie hardhandig en radicaal meende
te moeten optreden. . .
Typeerend waren in dit verb~nd ~e

uitdrukkingen van den dorpsbarbier uit
Papendrecht, die voor het J:I0f t~ ~rnhem
in 1909 zeide: "De beschaving IS 111 ons
dorp verrezen sedert het optreden der
rijkspolitie. Wel héb ik van mishandelin-
gen en andere wangedrochtelijkheden dier
politie gehoord, en eveneens, dat ZIJ w~l
eens buiten haar oevers trad, doch Ik
beschouwde zulk optreden meer als eene
medische behandeling."
Thans is het de maréchaussée die buiten

haar -oevers zou zijn getreden en verklaren
de pleitbezorgers van dit wapen dat de
toestanden te Oss zulk een medische be-
handenne van noode hadden. Zonder dat
hij 't zich bewust was gaf de dorpsbarbier
niet alleen e'en komische doch ook een.
scherpe probleemstelling: Wanneer treedt
de politie buiten haar oevers? Hoe ver
mag zij gaan met haar operaties als een

"medische behandeling" doeltreffend blij'kt
te zijn?

Professor Kranenburg geeft in zijn be-
kende handboek over 't Nederlandschè
staatsrecht ten antwoord dat de politie
geen middelen mag aanwenden, die een
nadeel zouden veroorzaken, dat tegenover
het bedreigde rechtsgoed onevenredig
groet zou Zijn. Er moet een zekere even-
redigheid bestaan tusscnen het toegepaste
middel en riet daarmee te verdedigen
rechtsgoed. Hoe die evenredigheid gemeten
moet worden, zegt Prof. Kranenburg niet
en kan niemand zeggen. Wel staat m.i.
vast dat het doel (het handhaven van de
rechtsorde) nooit het gebruik van in zich
ongeoorloofde middelen (bijvoorbeeld mis-
handelingen of arrestaties op losse gron-
den) kan rechtvaardigen. Te Papendrecht
was en te Oss is de brandende vraag, of
de politie de rechtsorde heeft willen hand-
haven door zèlf de rechten van Neder-
landsche staabsburgers aan te tasten. En
tevens of zij bij haar optreden steunde
op bevelen van bevoegde zijde en op voor-
schriften van wettelijken aard.
Van zekere zijde is de taak der poli tie

naar aanleiding van Oss omschreven als:
zuiveren in den ruimsten zin van het
woord. Deze uitdrukking is te vaag' om
geheelonjuist te kunnen zijn, maar geeft
een suggestie van de opvatting dat de
politie een onbeperkte bevoegdheid zou
hebben tot handhaving van de openbare
orde. Een dergelijke ruime, aan geen rege-
len gebonden bevoegdheid heeft zij naar
de ook in de jurisprudentie overneer-
senende opvatting niet en kán zij in een
rechtsstaat niet hebben. Om het anders
uit te drukken: de handelingen van de
politie moeten niet alleen doelmatig, doch
ook rechtmatig zijn, m.a.w. steunen op
het reent: op het geschreven 'reent, het
gewoonterecht of het junsprudenue-recht.

Er is ook wel eens gezegd en geschreven,
dat de politie geen heersenende maar een
dienend-e taak heeft. De politieman dient
de rechtsverdediging zooals een mültair
de landsverdediging dient. De militair
treedt op als de onafhankelijkheid van 't
land is aangetast of gevaar loopt, de
politie-ambtenaar als de rechtsorde, de
openbare orde is verstoord of dreigt te
worden verstoord. Gaat de politie optreden
als heerschend element in de sarnenäeving,
dan komt zij op het terrein dat de grond-
wet aan andere organen heeft toebedeeld,
dan maakt zij zich schuldig aan détourne-
ment de pouvoir: het gebruik maken van
bevoegdheden voor àndere doeleinden dan
waarvoor deze haar verleend zijn.

Het ambtenarengerecht te 's Graven-
hage, dat de klaagschriften van de
gedupeerde onderofficieren der maré-
chaussée in ontvangst heeft genomen,
zal hebben te onderzoeken wie "buiten
haar oevers" is getreden: de maréchaus-
sée te Oss, de minister van Justitie, of
misschien beide instanties ...•
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Zaal:r -Oss . t lleid zal men zich in dit stadium daarom nog
'l>.. nog nle moeten yoorbehouden. De behandeling van de

zaak voor het Ambtenarengerecht heeft echter· · I reeds bouwstoffen voor de vorming van zulkten prlnClpa e een oordeel aangedragen. Er zijn daarbij ook
omstandigheden aan het licht getreden, zegt de

gesloten- N.R.Crt., welke bij de parlementaire behande-
• ling nog volledige opheldering behoeven.

Men moge dan al niet kunnen concludee-
ren tot een onredelijk gebruik van bevoegd-
heden door den minister - een re c h t s-
vraag! -, uit een oogpunt van bel e i d
blijven wij vooralsnog de gevolgde correctie
(toegepast op de marechaussee) als 0 n-
eve n red i g aan het gewicht van de feiten
beschouwen. In dit opzicht zal de minister I
in zijn nota dan ook nader waar hebben te
maken, dat politiemethoden,'welke overal in
Nederland toepassing vinden, - zooals elke
raadsman in strafzaken kan verklaren - als ,
een "op hol slaan" van de brigade zijn te I
qualificeeren. We kunnen bedoelde methoden
niet bewonderen, maar wel vragen we ons
af, waarom ten aanzien van de Ossene mare-
chaussees in zoo sterke mate moet worden
gediscrimineerd. Toen de z.g. Haagsche
zedenzaak in. de Kamer aan de orde was
hebben we trouwens uit den mond van den
vorigen minister klanken vernomen, welke
naar den geest diametraal tegenover de uit-
latingen van minister Goseling staan.
Er is nog een belangrijk punt, dat volledige

opheldering vereischt, n.l., zoo zegt het blad, I

de betrekkingen tusschen den procureur-gene- J
raal in Den Bosch en de chefs van de mare-
chaussee.

Eerlijk gezegd hebben we 'paf gestaan
van zekere verklaringen, welke mr. Speyart
van Woerden voor het Ambtenarengerecht
heeft afgelegd. De betrekkingen met den
vorigen divlsie-commandant van de mare-
chaussee te Maastricht warcri zóó slecht, dat
mr. Speyart ook diens opvolger bij voorbaat
in geen enkelopzicht zijn vertrouwen kon
schenken, hoewel deze nieuwe divisie-com-
mandant zich er in geenen deele van bewust
is, voor zulk een wantrouwen aanleiding te
hebben gegeven. Deze houding van den pro-
cureur-generaal getuigt wel van een ernstige
vooringenomenheid tegen het w a p e n. Daar-
van getuigt evenzeer zijn verklaring, dat hij
terstond veronderstelde, dat er "bepaald
groote fouten" gemaakt zouden zijn, toen hij
vernam, dat de zaak-Van der H. in handen
van de marechaussee was. En dit is dan de
op een na hoogste politiechef, die er voor te
zorgen heeft, dat de politiediensten in zijn
ressort behoorlijk worden gecoördineerd!
I~ .dit ve:band rijst een vraag. Het Rijks-

polttiebesluit 1935 bepaalt in art. 17:
."De Procureurs-Generaal, fungeerende

Directeuren van Polttie, brengen, wanneer
hun op het gebied der politiezorg in hun
ressort van ongewenschte toestanden blijkt, .
daarvan zoo noodig rapport uit aan den
Minister van Justitie.
"Overigens doen zij driemaandelijks aan

voornoemden Minister nopens de politie-
aangelegenheden in hun ressort verslag".
Een klemmende vraag is nu: heeft de pro-

cureur-generaal over de slechte betrekkingen
met de chefs en de naar zijn oordeel mindere
geschiktheid van de marechaussee voor "fijn
opsporingswerk" aan den betrokken minister
afzonderlijk of in zijn periodieke verslagen
gerapporteerd? En zoo ja, wat heeft de mi-
n i s ter die hiervoor de verantwoordelijk-
he-id draagt. hierop dan gedaan? Zooals men
weet, hebben den inspecteur van het wapen
nooi~ eerder klachten over de brigade·Oss
bereikt, voordat de lawine van 1 April
losbrak.

Nadere persstenlmen.
VELE bladen wijden nog uitvoerige beschou-

wingen aan de uitspraak van het Ambte-
narengerecht over de Ossche affaire.
Deze uitspraak, zoo verklaart "D e A von d-

pos t", beteekent, dat de minister m 0 c h t op-
treden, zooals hij gedaan heeft, dat de wet en
zijn bevoegdheid hem dit ni e t ver bod e n.
Maar m é é r, aldus zegt het blad, beteekent
die uitspraak volstrekt niet en m é é I' zal men
er ook niet in mogen lezen.

De uitspraak verklaarde, dat "maatregelen"
ter verbetering op hun plaats waren, maar
over de vraag wel k e maatregelen liet het
gerecht zich niet uit. Het heeft dus de over-
plaatsing ni et' gerechtvaardigd. Daarom
mag De Tij d niet schrijven, dat volgens de
uitspraak "voldoende feitelijke motieven aan-
wezig waren voor de maatregelen", die ge-
troffen zijn.
Wij hebben van meet af geoordeeld, dat,

7.00 er al correctie noodig was, de overplaat-
sing als een veel te harde en veel te pijnlijke
maatregel moest worden beschouwd; uit een
oogpunt van beleid was die straf ook niet
tactisch. Deze opvattlngIs door de uitspraak
niet geschokt, zelfs niet geraakt.
Er waren andere "maatregelen" mogelijk ge-
weest.
In een nabeschouwing spreekt "D e Ma a s·

bod e" van een onwaardige campagne tegen
minister Goseling en van een onbehoorlijken
aanval op den procureur-generaal, mr. baron
Speyart van Woerden. Voor beide mannen, al-
dus het R.K. orgaan, moet de uitspraak van
het Ambtenarengerecht een groote voldoening
zijn. Het blad zegt o.m. dan nog:

Maar het geldt hier niet meer een persoon-
lijke zaak. Wie het rechtsgeding heeft bij-
gewoond en een deel der pers heeft gevolgd,
begreep hoe langer hoe duidelijker, dat hier
steeds meer de vraag naar voren drong of.
de marechaussee als deel van de rijkspolitie,
aan het burgerlijk gezag onderworpen is.
Het gerecht heeft deze vraag bevestigend be-
antwoord. Daarmee zijn wij er niet. Want

. men zal nu toch begrepen hebben, dat de
huidige toestand onhoudbaar is en dat een
afdoende regeling van het geheele polltle-
vraagstuk hoog noodig is.

AAN de doe I mat i g hei d van minister
Goseling's beleid wijdt de Ni e uwe Rot-

ter dam s c h e C 0 u ran t nog een uitvoerig
artikel.
De vraag der doelmatigheid achtte het Amb-

tenarengerecht niet te zljner beoordeeling te
staan. Zij zal het onderwerp zijn van het debat,
dat zeker zal volgen op de schriftelijke nota,
welke de minister van Justitie aan de Tweede
Kamer heeft toegezegd.
Een definitief oordeelover het gevoerde be-

VAN sOl~mige zijden is gesuggereerd, dat de
. regeering nu het vraagstuk van de poli-
tioneele organisatie ter hand diende te nemen.
Dit is echter, voert de N. R. Ct. aan, het bren-
gen van de zaak-Oss en wat daaraan vastzit,
cp een zijspoor. Nederland heeft reeds sinds
het midden van de vorige eeuween z.g. poli-
tievraagstuk. dat zoo nu en dan weer aan de
rde wordt gesteld, eenige jaren geleden, toen
...e bezuiniging begon, speciaal uit een oogpunt
van de kosten. Desondanks heeft ons land het

'

net zijn eenigszins wonderlijke polttle-organi-
iatie best kunnen stellen.
L De zaak-Oss nu is volstrekt niet het bewijs,
lat deze organisatie is vastgeloopen. Want men

,nag niet uit het oog verliezen, dat nergens in
den lande de toestanden bestaan, welke in het

I ressort-Den Bosch voorkomen .. Het zal der-
halve de taak van de regeering zijn deze "on-
gewenschte toestanden" uit de wereld te hel-
pen. Eerst daarna - en los van de zaak-Oss -
komt de vraag aan de orde. of wijziging van
de politieele organisatie hier te lande oppor;
tuun is te achten.
Zoo blijft, besluit de N. R. Ct., het beleid van

den minister van Justitie in zake Oss een on·
derwerp. waarover nog niet is beslist. Sommige
r.k, organen suggereeren wel, dat ,;de klachten 1
tegen het beleid van den minister ongegrond"
zijn gebleken, doch dit is slechts in betrekke-
lijke mate juist.
De zaak-Oss is ten principale nog niet ge-

sloten!
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Speyart's jacht
Maréchaussee

op de

Wachtmeester :loor Hoog Militair Gerechtshof vrijgesproken
aan. Het Hoog Militair Gerechthof heeft Van
der Weert gisteren opnieuw vrijgesproken ....
De jacht op de Marechaussee is mislukt!
Men mag gevoegelijk aannemen, dat althans

één der geestelijken van Oss, tegen wien heel
wat ernstiger beschuldigingen worden geuit als
ooit tegen Van der Weert geuit zijn, wat blij
zou zijn; indien hij met zoo'n vrijsprekend
vonnis in zijn zak even eerlijk zijn mede-
burgers in de oogen kan zien als Van der Weert
dit kan doen.
De Ossche affaire heeft vele kanten, maar

één spil waar alles om draait.
Het ambtenarengerecht (niet onafhankelijk)

stelde de marechaussee in het ongelijk; het
. Waarlijk, deze affaire, was in de woelige onafhankelijke Hoog'Militair Gerechtshof stel-
Mei-dagen,' toen ieder fatsoenlijk mensch in de de marechaussee in een individueel geval
Nederland de arrestatie verwachtte van hoog- - echter resultaat van de officieele hetze -
geplaatste Ossenaren - een geestelijke incluis in het gelijk.
- tegen' wien zeer ernstige beschuldigtngen Zoo wordt heel deze troebele geschiedents
waren geuit, voor Goseling én zijn vrienden uitgevochten op den rug van de marechaussee,
een lot uit de loterij! . terwijl de spil waar alles om draait: de "bank-

Ziedaar immers de marechaussee, die op directeur", de jeugdleider, .... de geestelijke,
punt stond een geestelljk'è wegens zedelijk wan- 'tegen wien het onderzoek werd stop gezet, nog i
,gedrag te arresteeren, Inden persoon Van der, steeds vrij rondlocpen. .
Weert, een der gedecoreerden uit de Ossche - .
-mareehausseekäzerne, zèlf achter slot en gren- Intusschen wenschen wij de Kon.
del wegens overtreding van artikel 248bisl Marechaussee en in het bijzonder wacht-
Van der Weert werd ingesloten' m 'het Huis meester Van' der Weert -geluk, dat het

, van Bewaring te 's-Hertogenbosch;: de krijgs- baron Speyart in dit geval niet gelukt is.
raad, waarvoor ',hij ',moest,':terècht 'stáan, spràk zijn haat bot te vieren .
. hem vrij .. ,'. en gelastte ,zijn onIniddellijk.e, In- Dank zij het feit, dat het HQOgMill-
vrijl):eidsstellirig. De auditeur-militair teekende t tail Gerechtshof niet naar de pijpen der
tegen (,Mil: 'Vrijsprekend .vonnts hooge!' beroep Inqutslteuren behoeft te dansen.

Op 11 Mei jJ. werd met veelophef
melding gemaakt van de arrestatJe van
den wachtmeester van de marechaussee
Van'der Weert te Tel'l1euzen, verdacht
van overtreding van het in Oss met VOl'-
ten getreden artikel 248bis van het W6t- .
boek van Strafrecht. Reeds eerder - zoo
deelde' het van officieele zijde geïnspi-
reerde bericht ons mede, waren tegen den
gedecoreerden wachtmeester der' mare-
chaussee verdenkingen gerezen, maal' nu
had 'de Justitie zóóveel bewijsmateriaal
in handen gekregen, dat tot zijn arresta-
tie kon worden overgegaan .•••

",



Op weg naar den
Dwangstaat

en godloozeStaatspartij •marxisten

Wet op Vereeniging en Vergadering .
I

De terroriseering der marechaussee heeft den weg naar de
politie-inquisitie vriigemaakt. Het spreekt vanzelf, dat dit
voor de machtsbegeerten der Staatsgreeppartii nog niet vel-
doende is. De vrijspraak van den wach\'meester der mare-
chaussee Van der Weert door het Hoog Militair Gerechtshof
heeft weer eens aangetoond. dat tusschen het van Goseling en
ziin trawanten afhankelijke ambtenarengerecht en de onaf·
hankelijke rechterliike macht nog wel eën klove is. Baron
Speyart van Woerden. de exponent van het politieke katho-
licisme'in Brabant, de man. die ziin ,Procureur-Generaalschap
zoo opvat. dat hit een van verduistering verd-acht assurantie-
makelaar, waartegen v~lgens drie leden der rechterlijke macht
een,vervo'ging moet wo'rden ingesteld. met rust laat, heef bot
gevangen. Hii dient Pastoor Visser wegens zedenschandalen
te vervolgen en 'marechaussee-woehtmeesters in hun plichts-
v,ervulli." oftCJemoei'dte laten. Het .hg-Mflltair Gerec:btshof
heeft eindere begr.ippen van rectit~ dan ~d~zewonderbaarlijke
Speyan.'
Het gaat er nu om, de rechterliike macht haar' onaflianke-

.liikheid te ontnemen. 'Op~directe ""nze gaat dit nog niet. Daar-
om hetft ~osêÎing iets -anders' bedacht •.

De staatsgreeppartij had ,door de artikelen I t.._· .

tegen z.g. revolutionnaire partijen in de I!r...~

wetsherziening ,de kamerfeden ..
de Kamer willen W"_"

partijen ee"·
cJ.. •·



Wij leven nog
rechtszekerheid

De uitspraak van het ambtenarenqe-
recht in zake het beroep der .overqe-
plaatste maréchaussée uit Oss heeft
zich gekenmerkt door degelijkheid
waarmede de zaak behandeld is en
vooral door de duidelijke wijze van
omschrijven der motiveering van de
conclusien.

Het gevoel van rechtszekerheid dat
wij in een goed geordende staat moeten
hebben is hier in hooge mate versterkt.

Onder den titel "De Ossche affaire"
schrijft "De Tijd" van 16 Juli 1.1.

De uitspraak van het ambtenaren-
gerecht, is een groote stap verder
op den weg van de liquidatie der
Ossche affaire, die Nederland eenige
maanden al te zeer heeft bezig ge~
houden. Hier is door een onafhanke-
lijk rechts-college vastgesteld, dat de
minister formeel gerechtigd was tot,
en dat voldoende motieven aanwezig
waren voor de maatregelen, ten aan-
zien van de Ossche maréchaussêe-
brigade getroffen. I

Wij gelooven niet, dat serieuze

•In een land met
iedereen.voor

Nederlanders de. objectiviteit en on-
afhankelijkheid van deze uitspraak
zullen in twijfel trekken. En daarmee
is dan, behoudens beroep, het feite-
lijke fond van de Ossche affaire tot
een geruststellende helderheid ge~
komen.

De nota van den minister van
Justitie, welke, naar wij vernemen in
Augustus aan de Kamer zal worden
aangeboden, zal spoedig de gelegen-
heid bieden, na het feitelijk en juri-
disch aspect van de zaak ook de
staatkundige beschouwing van
's ministers beleid en zijn zakelijken
ondergrond tot bevredigende klaar-
heid te destilleeren.

Nu de Ossche onweersbui van
den politieken hemel afdrijft, moge
men "zonder rancune" zooals
minister Goseling dezer dagen zeide
- de gezonde kracht van onze poli-
tieke instellingen waardeeren, die 'n
volledige opheldering van de atmos-
feer mogelijk maakt.
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"DAAR IN HET

Z U IDE N".

Het "Handelsblad" schrijft in een
commentaar op de uitspraag van het
Haagsche Ambtenarengerecht: "Er is
daar in het Zuiden op politioneel gebied
dikwijls bijzonder moeilijk en zwaar
werk te verrichten. Toon de Soep en
zijn kornuiten, mitsgaders hun menta-
liteit hebben dat indertijd zeer over-
tuigend bewezen".
Ei zoo, is dàt de gedachte van de

Hollandsche heeren over "het Zuiden"?
vraagt de "M a a s b od e".
En dat, nu de Utrechtsche politie in

één maand tijds een kleine 100 - het
waren er 84 - processenverbaal op-
maakte wegens schennis der openbare
eerbaarheid in één openbare gelegen-
heid daar ter plaatse gepleegd?
Terwijl de politie te Deventer zoo pas

een wijdvertakt stel misdadigers op het
spoor kwam?

Terwijl de Bussumsche politie net een
heel stel zeer listig in het Gooi te werk
gaande zwijntjesjagers uit de brave
hoofdstad knipte?
Terwijl bepaalde nette gebeurtenissen

in de resldentie ongestraft bleven, wijl
de politie, ondanks de beste pogingen,
de daders niet vatten kon.
Weet de geachte liberale redactie wel,

dat de criminaliteit in Brabant volgens
de offici.eele rijksstatistiek reeds gedu-'
rende het tijdvak 1925-1930 het laagste
:was ~~ 'Pt2t geheel~ rijkl. L.. " __ '

..,.._" UJ"- vslde '205 ~eroordeelden op de
100,000, h:~t Noorden _bereikte het cijfer
.187 CFllesland), 208 (Groningen)
N.-Holland 182, _l?ia:a~Brabant 179. '
Nu hechten WlJ .minder waarde aan

de sta tistlek dan Vele anderen maar
he~ is ,e\ln. element, da.t met v~orzich-
held gehanteerd, 'iets zegt.
En dan zegt zij dit, dat het een

beet~~ fariseesch is, over het Zuiden te
s?hnJ ven, zooals . het "Handelsblad"
zich wij hopen in een onbewaakt
o?genblik - veroorloofde, naar aanlet-
dtng van een zoo beperkt en zoo eigen-
aardig milieu als dat van "Toon de
Soep!"
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I De "Vrijheid" el'li de Kut,holieken.

Wij namen een gedeelte over van het-«
geen men "van geachte zijde" a.an ~e "Tij~"
schreef over antr-katholteke u itlatingen In

het liberale weekblad' ,De Vrijheid". Zoowel i
de hoofdredacteur als een der redacteuren I

van het liberale orgaan hebben de beschul- '
diging van anti-papisme afgewezen. Dezelf-
de "geachte zijde" antwoordt aan den
laatste:

Ten slotte - en tot ons leedwezen - 'I
moeten wij nog even antwoorden op een
tweede artikel in "De Vrijheid". Een der
redacteuren citeert hetgeen wij inzake Oss
schreven: "het blad stond in felheid en
hatelijkheid niet achter bij "Volk en Va-
derland" of ;,Het Nationale Dagblad" en
het is zelfs zoover gegaan, dat het be-
schuldigingen van deze beide nationaal-
socialistische bladen overnam en er met
een veelbeteekenend gebaar de aandacht
op vestigde: het zou best waar kunnen
zijn" De schrijver is hierover zóó ontdaan,
dat hij met het gemak, dat hem eigen ..is,
onmiddellijk van leer trekt en schrijft,
dat dit een bewuste vervalsehing van de
waarheid is, zuiver laster. Als de geachte
redacteur nu eens "De Vrijheid" opslaat
van 6 Juli 1938. Over de plaat op de
voorpagina met het onderschrift: "En
Speyart pijpt en Speyart gaat voorop"
zullen wij in onze milde stemming maar
niets zeggen. Doch op pagina 5, eerste
kolom zal hij lezen, wat hij zelf blijkens
de onderteekening geschreven heeft: "Er
is in deze gansche zaak echter één punt,
waarover wij gaarne meer licht ontstoken
hadden willen zien. Wellicht is dat licht
wèl voor het ambtenarengerecht opge-
gaan, in de gehouden zitting met geslo-
ten deuren. Maar wij achten het van
eminent belang, dat zulks óók voor het
Nederlandsche volk geschiede". Daarna
neemt de schrijver een infame beschuldi-
ging over van het Nationale Dagblad,
welke gericht is tegen een der geestelij-
ken te Oss in verband met de "Organon"-
affaire en vervolgt dan letterlijk: "Zoo
zou er dus toch, zij 't dan indirect, ver-
band hebben bestaan tusschen de over-
plaatsing van de Ossche brigade en de
Organon-affaire". Welnu, dit rechtvaar-
digt volkomen hetgeen wij schreven. Dit
is het veelzeggend gebaar van: het zou
best waar kunhen zijn! Waarom eischt
hij anders dat er meer Iicht ' ontstoken
worde, dat dit ook geschiede "voor het
Nederlandsche volk" en dat ook na de
uitspraak van het ambtenaren-gerecht
het laatste woord nog niet gesproken
mag zijn? Zeker, met hetzelfde gemak,
waarmee hij schrijft, dat er misschien
toch wel eenig verband zou bestaan en
dat er een publiek onderzoek noodig is,
schrijft hij weer even later, dat hij van
de infame beschuldiging niets gelooft,
doch deze redacteur, die zeer gereserveerd
is in de bestrijding der N.S.B., weet, dat
het systeem der natioriaal-socialisten is:
zoo grof mogelijk beschuldigen, daarna
met veel spektakel een onderzoek eischen
en al wordt de beschuldigde ook vrijge-
sproken: de man is gekraakt! Ieder, die
iets weet van deze methoden weigert der-
gelijke grofheden over te nemen. Alleen
"De Vrijheid" nam ze wèl over, sugge-
reerde eenig verband en wilde óók een
onderzoek ....
Doch genoeg hierover. Wij hopen, dat

de heeren van "De Vrijheid" onze opmer-
kingen nog eens zullen overwegen!

•ti "Oss" gedegradeerd.
Onder dezen titel schrijft het

N. Br." o.m.:
"Dagbl. van

Minister Goseling mag na de uitspraak
van het Ambtenarengerecht over de re-
actie in de pers tevreden zijn: er wordt
vrijwel nog alleen gespronken over de I
vraag of zijn Zoo krasse maatregelen wel I
evenredig zijn aan de feiten, met andere
woorden of hij niet met zachtere hand
had kunnen ingrijpen. Maar dat het in-
grijpen zelf ongemotiveerd was hoort men
nu nauwelijks meer beweren.
Zoo wordt Oss dus teruggebracht van

een verfoeilijke uitwas in ons staatsbestel
tot een eenvoudig verschil van meening
over het beleid van den minister van jus-
titie. Onwillekeurig vraagt men zich dan
ook af of rond deze eenvoudige zaak wel
zulk een, druk kabaal noodig was als er om
. gemaakt is. De schetterende fanfares,
waarmede velen, die zich promoveerden tot
"het geweten der natie", te velde trokken
tegen het spookbeeld "Oss" blijken achter-
af te zijn verspild aan een geschil, zooals
er in de politieke sfeer al tallooze langs
den meest vreedzamen weg zijn opgelost.
Nu wordt het duidelijk, dat de heele zaak,
waarvoor men een jammerlijke scheuring
is ons Nederlandsche gemeenschapsgevoel
heeft geriskeerd, met veel mlnder vuur-
werk had kunnen worden aangediend.



NA DE UITSPRAAK INZAKE OSS.
. De uitspraak van- het Ambtenarengerecht
~nzake de affaire Oss, waardoor de Mare-
chaussee in het ongelijk gesteld wordt,
heeft tot velerlei commentaar in de pers
aanleiding gegeven.
Wat het Nation. Dagblad durft schrijven

is gewoonweg beneden peil en gaan we dus
stilzwijgend voorbij. De Telegraaf, die in
deze zaak de meeste herrie heeft geschopt,
blijft natuurlijk ontevreden. Dit blad Kan,
evenals als in vele andere zaken, ook in
deze niet "au serleux" worden genomen'j
Het "Handelsblad" is niet voldaan omdat

I
het Ambtenarengerecht (dit stond van te i
voren vast) geen uitspraak kon doen over '
de doelmatigheid van de mtnlsterleele
maatregelen.

"De a.s. nadere nota van een minister
van Justitie zal ieeren om het belang'
van een behoorlijke tunctloneerlng van
het apparaat van plaatselijke politie,
marechaussee en justitie, na al hetgeen
rondom Oss aan het ltcht gekomen is -
het puiten een nader diepgaand onder:
zoek zal kunnen stellen".

De N. R. Crt. levert zeer uitvoerig com-
mentaar op de uitspraak van het gerecht
over de rechtmatigheid van de maatre-
Jgèlen (het gerecht nam de rechtmatig-
heid anuniem aan). De argurnentatie heeft
het blad niet kunnen overtuigen en het
Rottèrdamsche liberale blad acht het ten
stotte een leemte in de uitspraak, dat ti,
~ndividueele verantwoordelijkheid van elk
der klagers voor de gewraakte feiten niet
is vastgesteld.
De V\olkskrant sch.rijft o.m.:

De klagers - de marechaussee - zijn
in het ongelijk gesteld; de verweerder
- de minister van Justitie - ts in het
gelijk gesteld.
De laatste niet in het gelijk, omdat hij

minister is, de eersten niet in het onge-
lijk, omdat zij maar marechaussee zijn.
Van de Nederlandsche rechtspraak

mag men zeggen wat eenmaal de Fran-
sene met gerechtvaardigde fierheid van
Zich zelf getuigdie : la cour rend des
arrêts et non pas des services: het hof
spreekt reent en bewijst geen diensten".

Dê "Nederla.hder" resumeert nog eens
de uttvoërlge argumentatie elM!' het Amb-
tenarengercht gegeven en zegt dan:

Vastgesteld is, dat de minister zijn I

bevoegdheid niet heeft overschreden:
. dat hem bij gebruik maken van die
bevoegdheid geen onredelijke of onoir-
bare motieven hebben geleid;
dat de Ossene brigade op verschillen-

de punten is tekort geschoten;
dat hiertegen maatregelen dienden te

worden genomen.
Nog niet vastgesteld is, of de door den

minister genomen maatregelen gewet-
tigd werden door de ernst van de ge-
constateerde tekortkomingen, met andere
woorden, of de minister met het noodige
beleid zijn plicht heeft vervuld.
Deze vraag kan het Ambtenarenge-

recht niet beantwoorden. Het antwoord
daarop behoort te worden gegeven daar,
waar de politieke verantwoordelijkheid I
van den minister ligt, in de volksver- I

tegenwoordlging.
Daartoe zal gelegenheid zijn bij de

bespreking in de Kamer van de nota, die
de Minister heeft toegezegd aan de
Kamer over de zaak-Oss te zullen doen
toekomen.
Het verheugt ons zeer, dat de uit-

spraak van het. Ambtenarengerecht, de
kwestie Oss heeft teruggebracht tot een
vraag van politiek beleid, dle - hoe be-
langrijk ook - het karakter van den
betrokken bewindsman volstrekt onaan-
getast laat.
Het is te hopen, dat bij hen, die - ten

onrechte - vóór de behandeling voor het
Ambtenarengerecht al met hun oordeel,
hetzij vrijpleitend of veroordeelend, klaar
stonden, thans de goed Hollandsene
nuchterheid terugkeert. De zaak-Oss iS
tot de juiste proporties teruggebracht en
eens te meer kunnen wij dankibaar zijn
in een rechtsstaat te leven, waar de
politieke zaak publiekelijk behandeld
wordt.

De Maasbode, enkele opmerkingen be-
antwoord-ende van de "Avondpost", die
trachtte vast te stellen, dat het beleid van
den minister geheel buiten beschouwing
is gebleven, schrijft o.m.:

In de overwegingen van het vonnis I
inzake de overplaatsing wordt uitdruk-
kelijk gewezen op de omstandigheid, dat
"de minister van Justitie niet bereid was
de aan klager opgelegde beperking van
z.ijn opsporingsbevoegdheid op te heffen,
zoolang klager bij de brigade te Oss in-
gedeeld ·bleef."
Wij verstaan het, dat het Ambtenaren-

gerecht het in het midden wensebt te
laten, of "met andere maatregelen had
kunnen Zijn opgetreden'.', aangezien dit
niet te zijner beoordeel1ng ligt.
Maar wanneer men, met het Ambte-

narengerecht, aanneemt, dat de brigade-
leden "kennelijk" tekort s-choten en dit.
in bijzonderheden bewijst en aantoont,
dan is slechts één conclusie mogelijk:
een tijdelijke plaatselijke beperking. in
opsporingsbevoegdheid was een niet te
harde maatregel en overplaatsing on-
vermijdelijk niet als straf - zooals in
het geding ook uitdrukkelijk is verklaard
- maar als dienstmaatregel en boven-
dien juist als conditio sine qua non, als
noodzakelijke voorwaarde, om aan de
beperking der opsporingsbevoegdheid zoo
spoedig mogelijk een einde te kunnen
maken.
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"DAAR IN 'T ZUIDEN."

i Het "Handelsblad" schrijft in een C0111-
I mentaal' op de uitspraak van het Haag-
sche Ambtenarengerecht; "Er is daar in
het Zuiden op politioneel gebied dikwijls

, bijzonder 'moeilijk en zwaar werk te ver-I richten, Toon de Soep en zijn kornuiten,
, mitsgaders hun mentaliteit hebben dat
I indertijd zeer overtuigend bewezen."

Ei zoo, is dàt de gedachte van de Hol-
landsche neeren over "het Zuiden"?, al-
dus de Msb.
En dat, nu de Utrechtsche politie in

één maand tijds een kleine 100 - het
waren er 84 - processenverbaal op-
maakte wegens schennis der openbare
eerbaarhem in één openbare gelegenheid
daar ter plaatse gepleegd?
Terwijl de politte te Deventer zoo pas

een wijdvertakt stel misdadlgers op het
spoor kwam?
Terwijl de Bussumsene politie net een

heel stel zeer li.s.tig in het Gooi tewerk-
gaandezwijntjesjagers uit de brave
hoofdstad knipte?
Terwijl bepaalde nette gebeurtenissen

in de residentie ongestraft bleven, wijl
de politie, ondanks de beste pogingen,
de daders' niet vatten kon
Weet de geachte liberale redactie wel,

dat de crimlnalltelt in Brabant volgens
de orncteele rtjksstatdstiek reeds gedu-
rende het tijdvak 1925-1930 het laagste
was in het geheele Rij k?
Het Rijk telde 205 veroordeelden op de

100.000, het Noorden bereikte het cijfer
187(Friesland), 208 (Groningen), N.-Hol-
land 182, maar Brabant 179.
Nu hechten wij mlnder waarde aan de

sitatistie:k dan vele anderen, maar het is
een element, dat met voorzichtigheid ge-
hanteerd, iets zegt.
En dan zegt Zij dit, dat het een beetje

rarlseesch is, over het Zuiden te schrij-
ven, zooals het "Handelsblad" zich -
wij hopen in een onbewaakt oogenblik
- veroorloofde, naar aanleïdtng van een
zoo beperkt en zoo eigenaardig mllieu als
dat van "Toon de Soep!"



AL TE DOL? maakten daarvan gretig gebruik. Men be-
denke wel, dat dit gebeurde met burgers,
die nooit eerder waren veroordeeld, voor
kwestie's, waarvan het strafrechtelijk ka-
rakter zeer twijfelachtig was.
De, door het Ambtenarengerecht vast-

gestelde, feiten zijn inderdaad van ernsti-
ge aard en rechtvaardigen volkomen een
ingrijpen van bovenaf.
Vast is komen te staan, dat tegenover

de Osse maréchaussée's géén onrecht is
gepleegd en dat was de vraag, welke ons
volk een ogenblik in onrust gebracht heeft.
Onbeslist is de vraag, of de Minister be-

leidvol heeft gehandeld door de maatrege-
len zo plotseling en sensationeel te nemen.
Een dergelijke vraag van beleid raakt de
grote lijn van het regeringsbeleid niet en
behoort, waar van enig onrecht niets is
gebleken, tot het terrein der uitvoerende
macht. Zeker had de "Minister "handiger"
gedaan, als hij de leden der Osse brigade
geleidelijk promotie had laten maken naar
verschillende streken des lands. Deze vraag
van administratieve doelmatigheid ten
aanzien van een kwestie van zeer onder-
geschikte betekenis, mist m.i echter staat-
kundig belang.
Het is te hopen, dat de gevallen beslis-

sing een einde zal maken aan deze affaire,
welke reeds te lang de publieke OpInie
heeft bezig gehouden. Er zijn belangrijker
zaken te behandelen. Meer dan 300.000
werklozen wachten op werk! Ons volk
heeft aan niets zózeer behoefte als aan
eendracht. Strijd over detailvragen van
administratief beleid kan deze slechts
verstoren.

"Oss, Oss, altijd maar weer Oss!" roept
"Het Liberale Weekblad" van 22 Juli en
vertelt ons, wat de minister van Justitie
allemaal moet meedeelen in zijn aan de
Kamer toegezegde nota.

Want al heeft dan het ambtenarengerecht
beslist, dat de Minister tegenover De Gier en
de overige marechaussées terecht is opge-
treden, daarrnede is niets gezegd ten aanzien
van de vraag bv- of er bij andere politie-
eenheden niet herhaaldelijk soortgelijke fou-
ten worden gemaakt als die het ambtenaren-
gerecht bij de brigade Oss heeft opgemerkt.
Het ambtenarengerecht moge zich daarvoor
niet interesseereo., bij de beoordeeling van
het beleid van den Minister in het bijzonder
tegen de brigade Oss is het van groot be-
lang te weten in hoeverre de bewering juist
is dat het bij de geheele Nederlandsche po-
litie herhaaldelijk voorkomt, dat verdachte
personen gedurende eenige uren vast worden
gehouden. Uit den aard der zaak heeft het
ambtenarengerecnt zich ook niet bezig ge-
houden met de vraag of de Minister van
Justitie door zijn krachtig en snel ingrijpen
het aanzien en het prestige der geheele
marechaussée heeft geschaad.

Het Ambtenarengerecht is geen dispuut-
college: het Ievert rechtspraak over scherp
omschreven punten. Het had niet te oordee-
len over de vnag, wat elders wel gebeuren
kan, maar wat te Oss gebeurd is en daar-
over heeft het vonnis geveld.
En dat tot ~ruststelling van zeer velen,

o.a. van den ndacteur van de "VTijzinnig-
Democraat", nr. van Dam, - wij namen
zijn artikel in zn geheelover - die schreef:
De nasporingrn.ethodes der Ossche mare-
chaussee "zijn in een rechtsstaat onduld-
baar" en "vornen een ernstige bedreiging
voor de rechts.ekerheid van den fatsoenlij-
ken burger.... De groote beginselen van
ons Wetboek 'an Strafvordering van 1925
waren klaarblikelijk aan deze opsporings-
ambtenaren vremd gebleven ....

De door h¢ ambtenarengerecht vastge-
stelde feiten zijn inderdaad van ernstige
aard en recht-aardtgen volkomen een in-
grijpen van brvenaf",
De Kamer hteresseert zich niet voor de

vraag, of d. politie verdachte personen
"eenige uren" zasthoudt - dat kan de po-
litie doen - mar of te Oss over niet straf-
bare of verjaaide feiten zoogenaamde "rap-
porten" werden opgemaakt, of men er
menschen voor onbeteekenende delicten een
nacht vasthield, of tot huiszoeking en in-
beslagneming werd overgegaan zonder vol-
doende gronden. Deze feiten waren aanlei-
ding voor het mträsterteete ingrijpen en over
deze feiten vraagt ook de Kamer licht. In-
dien zulike feiten zich ook elders zouden
voordoen, dan zijn het de subalterne amb-
tenaren; die daartegen op hadden behooren
te komen en daarover aan den minister had-
den moeten rapporteeren.
Het is ons onduidelijk, hoe het aanzien

van een heel politiecorps kan worden ge-
schaad door het feit, dat een klein aantal
van zijn leden onjuist optreedt en wordt
verplaatst. Niet de minister, maar een deel
der pers heeft de zaak buiten alle propor-
ties opgeblazen en het wordt te zonderling,
dat die pers haar hand niet in eigen boe-
zem steekt, maar zich tegen den minister
keert, die niets anders deed dan zijn plicht,
zooals ook het Ambteparengerecht erkend
heeft.
De minister, aldus "Het Liberale Week-

blad", moet zich ook uiten "over verschil-
lende beweringen in de pers".
Wordt het RU niet al te dol? Waar staat

geschreven, dat een minister der Kroon in
een officieel stuk aan de Kamer zou m 0 e-
ten polemiseeren met - of antwoorden op
,ibeweringen" in een bepaald deel van de
Nederlandsche pers? Zonder verlof van den
Voorzitter der Kamer mag men in de Ka-
mer" zelfs niet polemiseeren met de pers.
Kamerleden kunnen naar aanleiding van
persberichten concrete vragen stellen, maar
eis c hen, dat de minister in regeerings-
stukken controverse voert met dagbladen,
is er vlakweg naast.

UIT DE PERS.

De opsporingsmethode der
Ossche brigade.

In de "Vrijzinnig Democraat" geeft de re-
dacteur, mr. L. van Dam als volgt zijn oor-
deelover de opsporingsmethode der Ossche
brigade:

Het Ambtenarengerecht heeft de Osse
maréchaussée's in het ongelijk gesteld. De
ingestelde beroepen zijn afgewezen. Deze
uitspraak zal in het algemeen weinig ver-
wondering wekken. De opsporingsmctho-
de's, welke de Osse maréchaussée's, blij-
kens de krantenverslagen der getuigenver-
horen, plachten te gebruiken en welke zij
geoorloofd achten, zijn in een rechtsstaat
onduldbaar. Dergelijke methode's mogen
nog kunnen worden goedgepraat als zij
worden toegepast voor het ontmaskeren
van twijfelloze boeven. en moordenaars, zij
vormen een ernstige bedreiging voor de
rechtszekerheid van den fatsoenlijken
burger, als zij worden aangewend in twij-
felachtige gevallen, waarvan het strafrech-
telijk karakter minstgenomen dubieus is.
De grote beginselen van ons Wetboek van
Strafvordering van 1925 waren klaarblij-
kelijk aan deze opsporingsambtenaren
vreemd gebleven. Het meest sprekende Q'e~
val is wel het een gehele nacht vasthouden
van iemand, die een betwiste schuld wei-
gerde te betalen, waardoor deze de volgen-
de dag, om los te komen, maar betaalde;
het om een kwestie van enkele guldens,
waarvan het strafrechterlijk karakter zeer
dubieus is, oppakken van een te goeder
naam en faam bekend staand, burger, in
de hoop, dat er dan wel meer zal loskomen!
Met grote hardnekkigheid hebben de Osse
maréchaussées voor het Ambtenarenge-
recht tot het laatste toe verklaard de
onbehoorlijkheid van dergelijke meth~de's
niet in te zien.
De bewering, dat deze opsporingsmetho-
de's in Nederland algemeen gebruikelijk
zouden zijn is volstrekt onhoudbaar; ware
dit waar:. dan zou een algehele zuivering
urgent zIJn. Het Nederlandse politiecorps
weet in het algemeen zéér wel, hoever het
kan gaan. Ieder advocaat weet, hoe snel
de politie zich onthoudt van elke bemoei-
ing, als zij meent, dat een zaak een civiele
kant heeft. Het publiek wil graag door de
kosteloze bemoeiing der politie civiele
kwesties oplossen, tot beoordeling waarvan
de politie niet in staat is.
De politie mag een verdachte een be-

paald aantal uren vasthouden voor een
ver-hoor. De voor de nachtrust bestemde
tijd is onder dit aantal uren niet begrepen.
Laat men dus iemand 's morgens komen
voor een verhoor. dim moet hij dezelfde
dag weer worden vrijgelaten. Laat men
hem echter's avonds komen, dan kan men
hem' de- hele nacht in het ' politiebureau
laten overnachten! De Osse maréchaussée's
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UIT DE PERS.

De uitspraak van het
~mbtenarewrecht.

De "Gids" schrijft:
Het ambtenarengerecht heeft uitspraak

gedaan en wie het vonnis onbevangen leest
heeft alle reden tot voldaanheid. Voldaan-
heid in tweeërlei opzicht: omdat de zorg-
vuldige en zakelijke motiveering van het
vonnis opnieuw heeft aangetoond, dat
Nederlandsche rechters in staat zijn ook in
zaken, die groote politieke beroering heb-
ben gewekt, in alle objectiviteit recht te
doen èn voldaanheid daarover, dat dit
proces überhaupt heeft plaats gehad. Het
zou het ambtenarengerecht misschien
weinig moeite hebben gekost de ingestelde
vorderingen niet-ontvankelijk te verklaren
- juridische gronden daarvoor waren stel-
lig aanwezig - maar het gerecht heeft
begrepen, dat het voor alle partijen, óók
voor de Regeering, oneindig veel bevre-
digender was een uitspraak ten princlpale
te vernemen. De Regeering zelve had
trouwens door de niet-ontvankelijkheid der
ingestelde vorderingen niet op te werpen,
blijk gegeven er ook zoo over te denken
en daarmede getoond een rechterlijke uit-
spraak over de rechtmatigheid van haar
beleid niet te schuwen. Dat was, naar onze
overtuiging, goed gezien: de Minister is
uit den rechtsstrijd stellig niet gehavend
te voorschijn gekomen. Welk zonderling
lieht ook door de openbare behandeling
der zaak op het optreden van sommige
hooggeplaatste ambtenaren moge zijn ge-
vallen, hoe men ook moge oordeelen over

de oppertuniteit van het ministerteel
ingrijpen, vast is in elk geval komen te
staan, dat Nederland nog altijd een rechts-
staat is en dat het verwijt daarmede in
strijd te hebben gehandeld tot den Minister
van Justitie niet met gDond kan worden
gericht. Daarom noemen wij dit proces niet
met de Maasbode een schandelijk, doch
veeleer een heugelijk geding. (Wij geloo-
ven, dat de geachte redactie onze bedoe-
ling niet heeft begrepen. - Red. Msb.),



Voor zoover wij als buitenstaanders kun-
nen oordeelen, is de organisatie 0 p pap ier
in orde, behoudens -het feit, dat er alle reden
bestaat om te pleiten voor de aanstelling
van een directeur-generaal van politie. Deze
zou onder het gezag van den minister van
Justitie,. onder wiens bevelen de politie ge-

Naar aanleiding van de Ossche kwestie plaatst is, centrale leiding moeten geven aan
lezen wij in "Nationaal Herstel" van 22 Juli: de geheele preventieve en repressieve poli-

ttezorg. . . ,
Het schijnt ons niet noodig, de geheele

politie te uniformeeren. Diversiteit en daar-
mee een gezonde wedijver tusschen korpsen,
is volstrekt niet af te keuren.
Maar, "in necessariis unitas". En tot het

noodzakelijke, waanin ",eenheid behoort te-
zijn, rekenen wij allereerst de leiding. De
huidige toestand, dat een deel der rijks-
politie in feite aan de leiding van den hoog-
sten' politieelen gezagsdrager, alsmede aan
de gewestelijke politieele chefs is onttrok-
ken, Is onjuist.

Geheel afgezien van wat zoo pas rond Oss
plaats greep, kan men niet volhouden, dat
het logisch is, dat de minister van Justitie
in naam beveelt, maar metterdaad over geen
sancties beschikt, om deze bevelen te doen
naleven, maar daarvoor eerst zich tot mili-'
taire ambtenaren moet richten. Men stelle
zich voor, dat de gouverneur van de resi-
dentie een sergeant willende berispen, dit
zou moeten doen, via een Inspecteur der
Haagsche gemeentepolitie. Men stelle zich
verder voor, dat die gouverneur, meenende,

Het blad besluit met- een pleidooi "voor dat een officier van de grenadiers een straf-
één rijkspolitie-corps met uitsluiting van baar feit had gepleegd, daarover het oordeel
alle andere, en wel wegens de' groote nadee- had af te wachten van een referendaris van
len van den wed- en naijver tusschen ver- het departement van Justitie, die op zijn
schillende corpsen, op hetzelfde gebied wer- beurt daarover weer eerst rapport zou moe-
kende, welke in de zaak Oss zoo schrijnend ten ontvangen van den bevelhebber der gre-
naar voren zijn gekomen." nadiers.

Het "qui trop embrasse, mal étreint" De lezer vindt deze voorbeelden misschien
geldt ook hier. grotesk, maar in feite is het zoo, dat als een

Ongetwijfeld, als men met een schoone procureur-generaal, fungeerend directeur-
lei kan beginnen, indien er geen drie politie- generaal van politie, een sergeant der ma-
corpsen zouden bestaan, zou men kunnen rechaussee wil berispen of straffen, hij dit
zeggen: wij maken één corps en weg is alle slechts doen kan door middel van de mil i-
narigheid uit organisatorisch oogpunt. taire chefs van zulk een politieman, die daar-
Maar er bestaat sinds onheuglijke tijden over tenslotte zelf beslissen. In feite 1S het

plaatselijke politie. En er bestaat al meer ook zoo, dat zelfs als een marechaussee een
dan één eeuw het corps marechaussée en er strafbaar feit pleegt, niet de minister van
bestaat al bijna een eeuw het corps rijks- justitie tegen zulk een politie-ambtenaar kan
veldwacht. optreden, noch zelfs de minister van Defensie,
Men kan niet ontkennen, dat de plaatse- maar dat de plaatselijke garnizoenscomman-

lijke politie in peil zeer sterk gestegen is. dant - dat kan een genie-officier of ini'an-
Aan niemand is ook ontgaan, dat het corps teriebevelhebber zijn - op grond van rap-
rijksveldwacht de laatste jaren een sterke porten van de marechaussee-officieren, moet
verandering ten goede onderging. En ook het uitmaken, of er een strafbaar feit is ge-
marechaussés-corps, dat een aparte traditie pleegd en of de zaak voor den krijgsraad ge-
heeft, kan bogen op zeer bepaalde verdien- bracht moet worden. Hoe zulk een comman-·
sten. darrt dat kan is ons niet duidelijk.

Wij kunnen de gemeentepolitie nu buiten Het is in elk geval een toestand, die ons
beschouwing laten en gemakshalve alleen de hoogst ongewenscht voorkomt in méér dan
rijkspolitiecorpsen, veldwacht en marechaus- een opzicht. Zooals ook onjuist is, dat de
see, in onze beschouwing betrekken, omdat gemeente-politie-ambtenaren en veldwach-
de rijkspolitie nu eenmaal een eenheid is en' ters wegens bepaalde overtredingen wel
tegelijk mobiel. worden gestraft en marechaussees niet; dat
Deze geheele politiemacht staat onder de een marechaussee zware straffen kan krijgon

bevelen van den minister van justitie. "Nat. en dan weer verder dient, terwijl een lid van
Herstel" schijnt te meenen, dat de procu- een ander politiecorps voor gelijke overtre-
reurs-generaal nog in het bijzonder chefs dingen, op grond van weer andere reglemen-
van de rijksveldwacht zijn. Dit is onjuist: de ten, onverbiddellijk. ontslagen wordt uit den
positie van de procureurs-generaal als fun- politiedienst. .
geerende directeuren-generaal van politie is Op deze punten behoort eenheid te. ko-
tegenover beide rijkspolitiecorpsen dezelfde. men. De politiereglementen behooren zoo
Zoowel bij de marechaussee als bij de rijks- te zijn, dat de gezagsuitoefening over de
veldwacht heeft een inspecteur het beheer, politie onbelemmerd is en duidelijk.
met dien verstande, dat de inspecteur' van Dat daardoor het gemeentelijk zeggenschap
het corps rijksveldwachters onder den mi- hier en daar een brokje verliest, dat het de-
nister van Justitie ressorteert, terwijl de partement van Defensie niet meer de pa-
in~pec~eur. van het corps ma!echaussée, wat pieren invult van verplaatsing, aanstelUng
d l,S Cl p l i n.e . e nma ter 1 eel bet ref t, of bevordering van maréchaussees - hoe ..dit
onder den minister va~ Defensie is geplaatst. departement, dat uiteraard m~t burgerhJk.e

?-,erlo~ps me.r~en WIJ op, dat evenals deze justitie of politie -geen aanraking heeft, dit.
beI~~. rI]kspolItIecorpsen ook de gemeente-
politie, vo?r wat de rijkspolitiezorg betreft
_,- en dat IS negentig procent van: haar taak
- aan het ge~ag van de procureurs-generaal
onderworpen IS.

Politie-organisatie

Een punt liet ons bij het lezen nooit los;
eigenlijk een vraagpunt. Iedereen' heeft er-
varen welk een stille, en soms openlijke strijd
daar is gestreden tusschen 3 pelttie-machten
of autoriteiten: de Proc. Gen., eigenlijk als
hoofd van allen, maar meer in het bijzonder
chef van de Rijksveldwacht, de Burgemeester
als hoofd der gemeente-politie en de leiders
van de rnarechaussée voor dat corps.
Hoe die 3 politie-corpsen precies werken,

wat in opzet, wezen enz. de verschillen zijn.
laten wij rusten. Wij kunnen ook niet beoor-
deelen, waaruit deze drieslachtigheid is ont-
staan, en wij zien in het gevalOss eigenlijk
een natuurverschijnsel. Want ligt het niet in
de menschelijke natuur dat als men 3 corp-
SEm, zij het ook maar ten deele hetzelfde werk
laat doen, dat er dan een wedstrijd ontstaat
met alle menschelijke gevolgen daarvan?
Wij weten allen dat er ook edele wedijver

bestaat, maar niemand zalontkennen dat er
in menschelijken wedijver bijna immer ook
minder edele drijfveeren naar boven komen,
en :naar voren moeten komen door onze na-
tuur.
En dan rijst van zelf de vraag: waarom moet

Nederland 3 corpsen voor hetzelfde doelof
werk gebruiken?

deskundig kan, is ons ook weer een raad-
sel - is bijzaak.
Hoofdzaak is, dat in ons betrekkelijk

kleine land, dat geen platteland in den
ouden zin des woords meer kent, en dat
met radio, telefoon en auto één groot ge-
heel geworden is, dat veel. makkelijker dan
vroeger kan worden. ov~rZlen, een cen~1:~al
geleide politie-organIsahe voor de veilig-
heid waakt, onder één algemeen directeur,
dien de procureurs-generaal als gewestelijke
directeuren van politie terzijde kunnen
staan.
Als men dat bereikt heeft, zullen klach-

ten over competentie-geschillen, ver~eerd
gerichten ijver, ongezonde concurrentIe en
wat dies meer. zij, snelophouden. Met. ~o-
litiek of voorkeur voor een of ander polttie-
corps heeft deze aangelegenheid niets te
maken. Zij is van zuiver zakellJke~ aard
en dient zakelijk onder het oog gezIen en
opgelost.



machessee is, 'nen eigenaarigen toe-
staand. _
Ik wil zöö zeggen: veur 'nen brigges~

van-de-berenmutsen staat den weg naar

I
reent zoowijd open, dat ie Officieren van
Justitie, Inspecteur :Kon. Wapen, Pro-
cureur-Generaal, Minister van Justitle
maanden en maandenlang kan dwingen
tot verweer, veur 'n Gerecht.
Of ik daar iets teugen heb, mender?
Belaange nie!
Recht - (oh, - ja in 1e éérste plek

- veur den kleinen, veur den eenvou-
dlgen mensch), is 'n goed, waarop 'nen
Staat fier mag zijn.
'n Gemeenschap waarin onrecht zoo

ULVENliOUT. 18 Augustus 1938. g,o-edas onmeugelljk gemokt wordt deur
de wetten en rigglementen, zo'n Ge-
meenschap, zo'nen Staat is mee hegsten
lof nie genegt te prijzen!

Mààr ... , al geldt datte veur 'nen
brigges-va.n-de-machessees, daarom
geldt da nog nie veur èlken kleinen

En 'nen gewonen m-ensch -ik bedoel man ... ! Ja _ daar Zijn müüonnatrs,
daarmee 'nen mensch die gèn ambte., die gin tiende d-eel recht bekomen kun-
nèèr is, ZO'0 maar 'nen doodg·ewonen be- nen mee al hullie ~'eld, lijk veur 'nen
lastdngbetaalder, die alleen maar wit: ambtenèèr da-d-is weggeleed.
as ik 'nen dag overtljd ben mee m'n be- Wa-da-d-aangaat zoude as "doodga-
lastingötfer, dan schuiven ze 't boete- wonen burger" nog wel 'ns jal-oersch
briefke onder m'n deur en as ik dan kunnen Zijn, op zo'nen brig, die ijskoud,
binnen acht dagen nog nie de macht tot in 't hogste too, z'n vermeende
tot betalen heb, dan komt den deur- reerit zoeken kan, teugen de grotste
wèèrder eigens, in naam doel' Koningin mannen van 't Laand!
en da-d-hoog bezoek kost me 'nen Kraantenmannen die zoo te keer gaan
'nen riks,- ik zeg zo'nen doodsewonen en strijden veur 't verméénde recht van
mensch, die nie b-eter wit, begint z'n 'nen machessee, ze meugen bedenken
eigen af te vragen, of er dan nóóit 'n da ze eigens soms al op de kleine steen-
end komt aan dieën Ossehen lintwurm. tj-es staan, as huihe gezrcht nie meer

Ik zie, de machessees zijn in hooger bevalt aan d'ren baas!
beroep gegaan. Ze zijn 't mee de uit- Ik wil er ditte mee zeggen: daar is
spraak van 't z.g. ,.Ambtenarengerecht" nog zooveul onrecht in de weareld, daar
nle éens: Minister van Justitie en In- is nog zooweinig gelegenheid veur Recht
specteur van 't Wapen-Machessee zul- veur de meeste menschen en in veul be-
len d'r eigen, in hooger beroep, we-er Iaanglijker zaken, dan dienst t.e motten
m<;>tten rechtvèèrdigen teugenever den doen in 'n aandere gemeente dan Oss.
brigges .van ~SB. , da'k nie goed snap, waarom zóóveul ~
Ok .datte IS veur nen doodgewonen sturm wordt gemokt in da-d-Ossche glas I

parttculieren mensch, - die SOl'.5 mee r wa ter. I
opoff-ering van z'n brood en z'n geld I Of ... is da-ri-ok alleen weer maar ':?
nog gin re~ht verkrijgen kan, - ik zeg. 'nen stok om den hond, Om Brabaant }.....",_ \I!!~~~~
ok datte IS veur 'nen .. doodg'3wonen I te slaan? "!~;""'L
mensch, die gin ambtenèèr, soldaat or I Dàn - is heel da-d-opzetje éénen ~-~----

Memer.

Wéél' zag ik in de kraanten 't vette
ops'chrift "De zaak Oss".

bonk onrecht veur 'nen Schijn-van ...
Recht. Dan is 't heele geval 'nen dwerg
mee 'n waterhootd: 'n misbaksel. Zoo
as ik trouwens van begin af aan heel
d,le z.g. "Ossche kwepsle" heb beschouwd
'nen sturm in 'n glas water;
'n kind mee 'n waterhoofd;

'nen stok om den h-ond te slaan;
kortweg: 'n misbaksel. .
En ik snap nie, hoe zo'nen "sturm"

in 'n glas zoo laank woetën kan!
Hoe zo'n ·kind mee 'n zoodanig water ..

hoofd in leven blijven kan!
Hoe dieën "hond" z'n eigen zoo laank

lót slaan!
Hoe zo'n misbaksel zoo laank veur

zoete koek wordt opgegeten deur de
klaan ten-abonnees.
Da gaat me aüegaar wijd boven m'n

boerinnenmuts!

995).

Trui.



Wat Oss bewijst ..

Het anti-katholieke Duitsche blad "Der
Angriff" - het orgaan van dr. Goebbels, -
prijst de "Telegraaf" om de scherpe, zake-
lijke eritiek, welke het blad geleverd heeft
op de houding der regeering inzake de Oss-
affaire!
Waarbij de Leidsche Crt. het volgende

aanteekent:

Zulk een compliment van dié zijde, is
wel een zeer markante aanduiding van de
plaats, die de "Telegraaf" inneemt - in
de politiek in het algemeen en in de Oss-
affaire in het bijzonder!
"Der Angriff" schrijft dan verder over

"de clericale partijmacht, die in geen en-
kel land zoo groot is als in Holland", over
"de alles overtreffende macht", die het
Episcopaat "in het historisch protestant-
sche Holland" "onbestreden" bezit!
Het Duitsche blad concludeert dan, dat

Oss heeft "bewezen", dat het algemeen
staatsbelang lijdt onder het bewind in een
partijen-staat.
Wij kunnen een dergelijk bewijs niet

ontdekken!
Integendeel!
Oss bewijst juist, dat in een staat als de

Nederlandsche, geen machtsmisbruik van
de zijde der regeering zou kunnen plaats
hebben, zon der dat daarop critiek kan
worden uitgeoefend; zon der dat ieder-
een, ook iedere ambtenaar, die zich daar-
van het slachtoffer meent, vrijelijk alle,
aan i ede ren staatsburger gegarandeer-
de, middelen kan aanwenden, om te ver-
krijgen, wat hij zijn recht meent .....•
Oss brengt ons er juist toe, om er nog

eens extra hartelijk voor te bedanken, on-
ze vrijheid prijs te geven, om onze mee-
ning nog maar fluisterend te mogen zeg-
gen - zooals in Duitschland!



EIGEN LEED.

De soc.-dem. "Arbeiderspers" heeft ernstige
klachten over den burgemeester van Doorn-
spijk en de daar opereerende marechaussee.
Volgens het blad "zoekt" deze dorpsburger-
vader een soc.-dem. raadslid en hij wordt
daarbij op ontoelaatbare wijze geassisteerd
door ambtenaren van genoemd rijkspolitie-
corps.
Zoo hielden de marechaussees, naar "Het

Volk" meldt, het bedoelde raadslid van
Zaterdagmorgen tot Maandagmorgen in de
kazerne vast. Inderdaad geen kleinigheid. En
als waar is, wat over de onderzoekmethodes
der marechaussees wordt gemeld, kunnen
, wij geen bewondering voelen voor de wijze,
'waarop deze politie-ambtenaren trachten
materiaal bijeen te krijgen tegen een dorps-
winkelier, die als raadslid met den burge-
meester overhoop ligt.
De bijzonderheden kunnen wij niet beoor-

deelen, maar het treft ons, dat "Het Volk"
met dikke letters schrijft:

Wij vragen ons af hoe lang dat nog zo moet
voortduren en hoe lang de marechaussee voor
dit bedrijf nog zal worden gebruikt. Ingrijpen
van de regering lijkt ons absoluut nood-
zakelijk.

[ Wij vinden het heel aardig, dat "Het Volk"
: opkomt voor de rechtszekerheid te Doorn-
spijk, nu een partijgenoot slachtoffer wordt
van overijverige politiemethoden. Maar het-
zelfde "Volk" was mlnder haastig, toen
precies dezelfde klachten uit Oss kwamen. I

De procureur-generaal van het Bossche
Hof, baron Speyart van Woerden, die met
krachtige hand aan schending van rechts-
zekerheid door polltie-ambtenaren van het-
zelfde corps te Oss een eind maakte, werd
niet al te vriendelijk bejegend in "Het Volk",
zoodat diens ambtgenoot te Arnhem wel even
zal nadenken, of hij het Bossche voorbeeld I

I
zal volgen.
Het beroep van "Het Volk" op "de regee-

ring" is wat naief, na wat rond Oss is
gebeurd. Of is ook van soc.-dem. zijde niet·
abusievelijk betoogd, dat de minister van

l J'ust itie geen maatregelen nemen kon tegen
de onder hem staande rijkspolitie van het
corps marechaussees?
En is niet betoogd, dat de minister niet

zoo opzienbarend had moeten ingrijpen?
Maar wat kan minister Goseling - als waar
is, wat nu weer wordt gemeld - anders doen,
dan opsporingsbevoegdheid ontnemen? Een
ander sanctiemiddel bezit de minister van
Justitie niet!
Intusschen, als waar is, wat er in de soc.-

demo pers over Doornspijk geschreven wordt,
zullen de betrokken autoriteiten goed doen,
een en ander te bekijken.
Het is bepaald merkwaardig te zien, hoe

snel men op rechtsschennis reageert, als men
er zelf slachtoffer van is. Precies wat wij
vroeger hebben gezegd, toen men het poli";
tieele optreden te Oss vergoelijkte en net
deed, of wat daar, gebeurde, nu niet zoo
erg was.
In Doornspijk gebeuren minder ernstige

dingen en "Het Volk" is er van ontzet en
roept, nu ook per hoofdartikel, de regeering
te hulp.
\. E'igen leed voelt men blijkbaar het best.
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Een bloemenhulde door burgemeester mr. F. van Lansehot aan burgemeester J. F.
Ploegmakers te Oss, die afscheid nam als inspecteur der Rijkswerkverschaffing in
Noordbrabant. - Van links naar rechts: burgemeester J. F. Ploegmakers, mevrouw
Ploegmakers, mr. G. J. A. Koning, gemeentesecretaris van Oss, burgemeester W.
J. N. Wijn uit Schijndel en burgemeester mr. F. van Lanschot uit 's Hertol'enbosch.
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_j_ IrOssche marechaussee

in hooger heroep.
De overplaatsing van de brigade der mare-

chaussee uit Oss, waartegen de manschappen
reeds eell'der bij het Ambtenarengerecht be-
ZWaar aanvoerden, zal thans op 17 November
behandeld wor<l'en voo~ den Centraion Raadvan Beroep,
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DE WILDE BUSSEN OP AUDIËNTIE

hooPt.

Minister Goscllngs ~/tLijkt wel of jullie uit Oss komen!" .
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WILDE OSS'N EN WILDE BUSSEN.

•

Gos eli n g ~B i II: "Verdraaid! Een kabinetszetel had ik me eenigszins rustiger
voorgesteld! ..
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noemd, voor het overige - en dit be~.reft
mede de andere ressorten - geldt, dat bIJ de
procureurs-generaal nu en dan wel ee?s be-
denkingen zijn gerezen tegen het beleid van
marechaussee-officieren en dat zich wel eens
meeningsverschillen hebben voorgedaan, h~t-
geen echter - gelijk het ook behoort - met
tot conflicten heeft geleid,

De omzetting van de bereden brigade ?ss
in een onbereden brigade - met verhoogmg
Van de sterkte van 6 tot 10 hoofden - heeft
in Juli 1936 plaats gehad op last va? den
minister van defensie. Een eonsequentie van
de omzetting was de verplaatsing van den
Opperwachtmeester Mintjes. In April 1938
is deze onderofficier door den inspecteur
der Koninklijke marechaussee wederom te
Oss geplaatst en welomdat zijn bijzondere
geschiktheid voor de functie van brigade-
commandant aldaar als vaststaande kon
Worden aangenomen. Dat deze terugplaatsing
tot gevolg had, dat de brigade Oss daardoor
een gemengde zou kunnen worden g~noemd
- Mintjes was en bleef bereden - IS aan-
vaard, Politiair bestaat te Oss aan bereden
marechaussee geen behoefte, maar de wen-
Schelijkheid om den opperwachtmeester
Mintjes wederom te Oss te plaatsen, heeft
in dezen den doorslag gegeven,

De bomaanslag te Rotterdam,

Met reden wordt in het voorloopig ver-
Slag de bomaanslag te Rotterdam, mede in
verband met de omstandigheid, dat het tot
dusver niet is gelukt deze zaak volledig tot
klaarheid te brengen en de hand te leggen
op de daders, gekenschetst als een gebeur~e-
nis, welke aanleiding kan geven tot arnstige
ongerustheid. Aangezien evenwel te dezen
de nasporingen nog niet zijn geëindigd, acht
de minister het niet prudent thans mede-
deeling te doen van hetgeen het onderzoek
tot dusver heeft opgeleverd. Wel zou naar
aanleiding van deze zaak kunnen worden
Opgemerkt, dat zij treffend in het licht stelt,
hoe noodzakelijk een scherp toezicht op ons
land binnenkomende vreemdelingen is.
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Vreemde dingen gebeuren
werkverschaffing,

FOUT LIGT BIJ DE
PIJAATSELIJKE
OVERHEID.

bij de

lOSS doetweervanzich
spreken

thuis als rijksambtenaar op dat bureau werkt;
dat hij zelf nog een verantwoordelijke be-
stuursfunctie in een groot waterschap be-
kleedt.

MEN spreekt weer over Oss. Dat is betreu-
A renswaardig, want zoo er een plaats is,
die de publieke opinie niet meer moet prikke-
len, dan is het wel deze Brabantsche stad. Wie
den naam Oss hoort denkt nog steeds aan mis-
daad. Oss was een zwarte vlek op onze kaart:
er heerschten daar toestanden, die wij, geluk-
kig, tot dusverre in ons land niet kenden. Na

/ het cpruimingswerk, door de Kon. Marechaus-
see vervuld, had men mogen verwachten, dat
er een perlode van rust zou aanbreken, waar-

I in de overheid opbouwend werk kon verrich-
ten, want een herhaling van het Ossche drama
moet ons bespaard blijven.

Dit is alles ver van de bezieling, die de Ossche
burgemeester vóór alles noodig heeft. Dit is
een streven om zooveel mogelijk inkomsten te
trekken - meer niet.

Er heerscht in Oss echter reeds weer on-
rust. Ditmaal om het ontwikkelingswerk van
jeugdige werkloczen. Eeu, uitermate belang-
rijk werk, juist in Oss. \Vant in dit milieu
zijn jeugd en werkloosheid de twee groote
poorten. waardoor de misdaad binnengaat.
Evenwel, deze ontwikkelingsarbeid heeft de
jongens eerder verbitterd dan ontwikkeld.

NU wil het ongeluk, dät in de gemeente,
. . :vaar. de heer Ploegmakers burgemeester
IS, JUIst bi] de werkverschaffing, waarbij de
heer Ploegmakers rijksinspecteur is, vreemde
dingen gebeuren. Wij geleoven niet, dat de
burgemeester of de comitéleden zich aan straf-
bare handelingen hebben schuldia gemaakt of
te kwade~ ~rouw handelden. Ma~r er ging te
weinig lelding van hen uit - zij gaven zich
met aan het .werk, zij lieten het aan anderen
over. Wij zijn voorstanders van het beginsel
der contraprestatie, doch alleen indien de con-
trapr~statie aan het algemeen ten goede komt.
en met aan bijzondere personen, ook al be-
talen dezen er voor. Op die wijze zet men de
deur wagenwijd voor allerlei misbruiken open
Waar ~ijn de vele goederen gebleven, die d~

Ossche Jeugd met regeeringssubsidie teelden
en vervaardigde~? El' heerscht onder de jon-
gens een stemmmg van verbittertng, Wie er
~en bezoek brengt, schrikt er van. De strafwet
IS nie~. de eenige maatstaf, waaraan men de
bemoeiingen van de leiders van dit werk moet
toetsen.

, na een onderzoek ter plaatse, bij ons ern-
stige twijfel gerezen is aan de juistheid van
het beleid der plaatselijke overheid.

Er heersebt een verkeFrde sfeer In Oss.
Is het te verdedigen, dat, toen een ambtenaar
ten stat'lhuize - door de marechaussee, nota
bene - betr-apt werd op vervalscbingen en
moest worden ontslagen, hij kort daarna een
functie kreeg bij het waterschap, waarin de
burgemeester een groote rol speelt. Is bel
te verdedigen, dat de burgemeester weigert
aan den Raad het accountantsrapport over
te leggen over de finaneieele geste van een
voorzitter-secretaris.penningmeester eener
ambtelijke liefdadigheidsiJll<teUing?

V bii d k Wat de. werkverschaffing voor de jeugd be-. er l]steren e on unde. treft, .Soclale Zaken heeft enkele nadere in-
Zooveel waardeering wij in de dagen van de structIes gegeven, het kamp is weer heropend

zuivering van Oss hadden voor' de marechaus- en. ~en gaat op den Ol:den voet voort. Wij be.
see, zoo weinig waardeering hadden wij voor twïjfelen of het goed IS - wij meenden, dat
het optreden van den burgemeester, den heer er. andermaa~ door Oss wel eens een frissche
Plo e g mak ers. Het gaf reeds te denken, wind mag, met omdat er misdadige dingen ge-

I dat niet hij, doch de Nederlandsche dagblad- be~;en, doch _omdat de houding van de plaat-
pers den stoot moest geven tot het aanpakken selijke overheid zoo slap is, en de burgemeester
van de wantoestanden. Even voordat tientallen zoo overladen is met werk, dat de eerste voor-
Ossenaren tot zware gevangenisstraffen wer- waarden tot gezondmaking ontbreken.
den veroordeeld, even voordat Nederland op- Er is nog een Ossch probleem. Het is 't pro-
schrok van de bekentenissen van gruweldaad bl~em, hoe de opgroeiende jeugd verre van deI na gruweldaad, verklaarde de heer Ploegma- ~Isda.ad ~e houden: krachtige, doelbewuste lei-
I kers kalmweg de bijzondere criminaliteit in Idmg IS hiervoor noodig. Het feit, dat er in en
Oss voor een verzinsel van de pers te houden. over O~s.weer onrust heerscht, toont aan, dat

IVerbijsterende onkunde over wat in eigen ge- ~eze I~Idmg gefaald ~eeft. .~et gezag ':list er
meente woelt en broeit. Terwijl ervaren crimi- Inner'Iljke kr~cht en ~nnerhJke zekerheid.
nalisten en sociologen het Ossche probleem be- .Het ..g~at. Il1 Oss met goed. Wordt er 'hier
studeerden. zag de burgemeester het nog niet met tijdig' ingegrepen, dan zal de naam van
/ eens! Geen wonder dat niet hij, aan het hoofd de Bra~antsche s~ad nog dikwijls in de kran-
I van zijn mannen, schoonschip kon maken, doch I ten pr~Jkén, op die plaats, waar men er ge-
dat het de versterkte brigade Oss van de Kon. wend IS misdaden te vermelden.IMarechaussee ~.vas,die dit moest doen. Het werdIhoog tijd, want kwaad werkt als een olievlek
in helder water.

tegen de leiders, tegen de leiding.
Wij willen niet ingaan op de vraag of er

strafbare feiten zijn gepleegd. Het is de taak
van de justitie dit te onderzoeken en na te
gaan, of de twee leiders van het werkloczen-
werk te recht of ten onrechte zijn gearresteerd.

Wij roeren deze zaak slechts aan omdat,

Beschuldigingen over en weer, tegen elkaar,

Geen opbouwende factoren,
Wie meent, dat door de gevelde vonnissen

a II I' I' n de naam Oss uit de annalen van de
misdaad zou worden geschrapt, miskent de men-
schelijke natuur. Er zijn hier zooveel factoren
bij elkaar: milieu, overerving, traditie zelfs, dat
men met straffen alleen het kwaad niet uit-
roeit. De tijd stormt voorbij: twintig der toen

r veroordeelden zijn weer op vrije voeten. Er
groeit een jeugd op, helaas voor een groot deel
in werkloosheid. Deze jeugd moet men behoe-
den en ziedaar de taak bij uitnemendheid voor
de plaatselijke overheid en voor den burgemees-
ter in het bijzonder. De beste leiding voor het
werk om Oss op een hooger plan te brengen is
nauwelijks goed genoeg.

Er moet een burgervader zijn, die er zijn
hart en zijn ziel aan geeft; een man met een
diep verantwoordelijkheidsbesef. die het Os-
sche probleem durft aan te pakken. Want
geen vonnis heeft dit probleem weggevaagd.
Er moet een overheid zijn, die het goede
voorbeeld geeft. Ontbreken deze opbouwen-
de factoren dan zal men eerlang in Oss het
kwaad weer den kop zien opsteken.
Deze opbouwende factoren ontbreken. Wat

moet men denleen van een burgemeester van
Oss, die naast deze zware taak nog rustig het
ambt van rijksinspecteur van de werkverschaf-
fing vervult. In het algemeen achten wij cu-
mulatie reeds uit den booze. maar zeker dezeI cumulatie. Zoo er een bur'gerneestér is. van

I wien men mag verlangen. dat hij zich geheel
aan zijn taak wijdt, dan is het wel de burger-
vader van deze gemeente. Voor zulk werk is
althans eenig idealisme noodig. Pijnlijk is het
daarom te vermelden. dat burgemeester Ploeg-
makers aan beide runeties nog niet genoeg
heeft.

Dat hij een deel van zijn huls als kantoor
van de werkverschaffing aan het Rijk heeft
verhuurd; dat een zijner kinderen bij hem



Dan wordt de getuige Curfs gehoord, die
in de zaak-de Gier is gedagvaard.
De president stelt hem de vraag of het

waar is, dat jeugdwerkloozen, die een contra-
verh~r bij den burgemeester moesten afleg-
gen, zich daarover bij de marechaussees be-
klaagd hebben, waarop getuige Curfs ve:r,;.-
klaart, dat dit inderdaad gebeurd is.
Verder verklaart getuige, dat de officier

van justitie hem en de Gier niet verboden
heef~ verder te werken en opsporingen te
verr-ichten over zaken, die de gemeente
raken.
Van den getuige van Rennes wil de presi-

dent een en ander vernemen over de kwestie
der beide geestelijken, wier namen in ver-
band met de Ossche kwestie zijn gebracht.

ia ~
01-12 De president : "Heeft de officier gezegd,

J , d~~ er naar zijn meening al voldoende be-
e ë-occc WIJSwas tegen een van hen, maar dat hij

cL 'i ---." 'l!;toch nog gaarne een fei't van reeenten
7J~I / ~ SJ ~~ ta..ot. ~~tum zou wenschen?e_ Iqd t" En als getuige dit bevestigt: "Hoe bedoel-

J,de de officier dit of hoe hebt U het opgevat?"
Van Rennes antwoordt, dat hij het zoo

heeft begrepen: de officier wil gaarne eenDE OSSCHE ZAAI( IN HOOGER ~~!ij:~~ie~!C~~;~~t.datum, waarbij aan het
President : "Ook gesproken over een arres-

, tatie ?"

BEROEP Van Rennes : "De officier heeft wel ge-
, , . . • zegd, dat, als er tot een arrestatié moest

worden overge,gaan, dit in burger zou moe-
,ten geschieden en zoo· onopvallend mogelijk.

De getuige zonder herinnering.

Getuigenverhoor
Allereerst komt aan de orde de zaak v. d.

Berg, die als gewoon marechaussee een ma-
nufacturier uit Oss had vastgehouden in de
kazerne, ofschoon daar geen reden voor aan-
wezig zou zijn geweest'. De getuige, tha,ns on-
?erofficier v. d. Berg, vertelt, hoe de man
m 'kwestie gelden onder zich had geihouden
die hem niet toekwamen. Toen bleek, dat de
man met de Noorderzon wilde vertrekken
.heeft hij hem vast gehouden. '

- Mr. Beumer: "Waarom hebt ti dat ge-
daan? De man was toch verhoord."
.- De onderofficier verklaart da~, dat hij

dit heeft gedaan, omdat hij bang was, dat de
I_Dannog pressie zou ';litoefenen op de getuige
m deze zaak. Bovendien had de man zich on-
hebbelijk gedragen.
In ,deze zaak wordt als getuige gehoord

mr. v.d. Burg, substituut officier van Justi-
tie, die tegelijk wordt ondervraagd over de
zaak de Gier en Curfs
.Mr. James heeft een aantal vragen op pa-

pIer gesteld en de president behoeft maar
te ondervragen en de antwoorden in te vul-
len.
Eers~ ~omt de fraude-kwestie 1n de jeugd-

vereemgmg 'aan de orde. Op een desbetref-
fende vraag van den voorzitter verklaart
mr. v. d. Burg, dat hij aan Curfs en de Gier
opdracht heeft gegeven, met ihet onderzoek
voort te gaan en den burgemeester van Oss
op de hoogte te stellen.
- De president: "Hebt u inzake de zaak

~egen den &eestelijke, waarvan de feiten ver-
jaard of met strafbaar waren, niet gezegd,
dat u daarover toch een rapport wilde heb-
ben, waarmede u dan naar de kerkelijke
overheid wdlde gaan, zeggende, dat dit de

, beste methode was om aan deze ongewenscht-
heden een einde te maken, en dat de mare-
ehaussée ook het algemeen belang moet die-
nen?"
- Mr. ::. d. Burg: "Zoo is het niet gezegd

~ heb ~IJ wel ee,?s bij een van de bespre~
kInge~, uitgelaten m dezen geest, dat, mocht
het zoo loop~n, dat er geen strafvervolging
k~m worden mgesteld, ik toch aanleiding zou
vinden over de feitelijk!heden een ra ort
aan de Kerkelijke Overheid uit te bren~~n."
Voorts verklaart deze getuige, dat hij niet
weet, dat tegen een der geestelijken een
procesverhaa~ was opgemaakt.
- De president: "Is naar uw meening het

onderzoek tegen v. d. H. opportuun of niet
opportuun geweest?"
- Mr. v. d. Burg: "Opportuun".
Op een vraag van den voorzitter verklaart

~r:Ïv~n den Burg, dat hij geen reden had te
wlJ e en aan de integriteit van den b
meester van Oss. urge-
De getuige van den Berg wordt d

gehoord. Hij verklaart, dat hij van ~~nve::~er
k'lerk Vermeulen de opdracht heeft trIJ s-
eren vo ht on van-
b or ,wac meester de Gier om het '
derzoek inzake de geestelijken 'te sluiten~n-

De arresuui» per zijspan .

. Vervolgens brengt de voorzitter de kwes-
tie van de arrestatie per zijspan ter sprake
welke zulk een opschudding zou hebben ver:
oorzaakt.
De. president: "Toen U met Rennes den

bank.ler arresteerde, was daar toen veel
publiek bij ?"
De .wachtmeester: "Niemand, mijnheer de

voorzitter.
Als de voorzitter hierover verbaasd is

omdat over deze arrestatte zooveel te doen i~
geweest, verklaart de wachtmeester dat hit
de ~~re~!atie zelf mede verricht heeft. IJ j

ZIJ z~Jn met den motor van de kazerne j
langs binnenwegen gereden naar het Villa-I
pa~k. Twee, drie minuten zijn zij in het
huls .geweest en daarop zijn zij met den
b.~nkler naar buiten gegaan. De weg, welken '
ZIJ terug naar de kazerne namen, ging Ian s
de?zelf?en stillen weg en heeft misschi!n
drte minuten tijd gevergd ..
De p~esident wijst er nog even op, dat deze <

verklarmg wel sterk afwijkt van wat er zoo I
alover gezegd en gedrukt werd.

BEHANDELING VOOR DEN I De Centrale Raad van Beroep is als volgt
samengesteld: dr. E. J. Beumer fungeerend

CENTRALEN RAAD voorzitter, mr. van Basten Batenburg. en mr.
Kuyper, leden, mr. van der Ven, griffier.

VAN BEROEP. Als getui~e? zijn opgeroepen van de zijde
van den minister de procureur-generaal bij
het Bossche gerechtshof, mr, E. baron
Speijart van Woerden en burgemeester
Ploegmakers van Oss. Voorts heeft mr. James
opgeroepen den substituut-officier bij de
rechtbank te 's Hertogenbosch, mr. van den
Burgh, den jeugdleider bij de werkverschaf-
fing van Bergen uit Oss en de zes wacht-
meesters.
. Er was veel belangstelling hedenmorgen
m de Trans te Utrecht, waar groepjes be-
langstellenden de komst van de marechaus-
see, ~fwa~htte.n. Politie waakte tegen te veel
opdrrnger igheid, een enkele fotograaf wacht-
ie met de camera in den aanslag.

Majoor van den Hoek van het wapen der
Marechaussee wandelde wat op en neer langs
de Nieuwe Gracht en de wachtenden wezen
elkander de in den loop van deze zaak be-
kend geworden mannen, mr. James, burge-
meester Ploegmakers, mr. Meijes en anderen
aan.
De marechaussee's kwamen gevieren Curfs

de Gier, van Rennes en J. W. v. d. B'erg. '
De voorzitter van den Centralen Raad van

Beroep, begon met het oproepen der getui-
gen, waarna een aanvang werd gemaakt met
de behandeling der zaken.

weinig belangstelling.

Dan wordt als getuige gehoord de opzich-
ter bij de werkverschaffing te Oss, van Ber-
gen. Tijdens het verhoor van de vorige ge-
tuigen is diens naam de noodige keeren ge-
noemd. Hij zou de marechaussees op de
hoogte hebben gesteld van de gepleegde
fraudes, zou eenige malen geheimzinnig aan
de kazerne geweest zijn, zou gewenkt hebben
als hij de marechaussees op patrouille had
ontmoet enz.
Op een vraag van den president zegt hij

zich niet te kunnen herinneren, dat hij ooit
aan de kazerne is geweest, hetzij alleen, het- '
zij in gezelschap van v. Gelder .
Van één bezoek is iets in zijn herinnering

blijven hangen, maar dat ging over een heel
andere kwestie.
_ President: "Hebt u wel eens aan een

lllarechaussee gezegd dat u liever onbekend
Wenschte te blijven".
_ Getuige: "Nooit over gesproken, mijn,

heer de voorzitter".
"Hebt u aan wachtmeester de Gier nooit

vertrouwelijke mededeelingen gedaan?"
Getuige ontkent dit.
Dan maakt mr. Beumer zich boos: "Ik heb

u hier niet laten komen, dat heeft Klaver of
diens verdediger gedaan, maar wij hebben
Van u nog niet veel gehoord en hier willen
We de waarheid en niets dan de waarheid
hooren. Als uw herinneringsvermogen u in
den steek laat, kan ik het ook niet helpen,
maar mogelijk, dat deze waarheid uw her-
innering nog eens opfrischt!"
Als hij op een volgende vraag wee~ het

antwoord schuldig blijft zegt de presldent,
dat hij geen prijs meer stelt op diens verdere
verklaringen.
Dan zegt de ver!egenwoordiger van den

rntnïster, mr. Meyes, dat hij het ook maar
op~eeft en mr. James verklaart, dat hij van
verdere vragen afziet. De getuige vertrekt
dan ook maar.
Nog wordt als getuige gehoord de vroe-

gere marechaussee Roffel, die een ongeveer
gelijkluidende verklaring aflegt als zijn col-
lega's en wachtmeester de Gier, die o.m, ver-
klaart, dat hij met den wachtmeester van
Rennes bij den officier van justitie gespro-
ken had over de zaak van v. d. H. en dat
de officier toen verklaarde, dat er voldoende
bewijsmateriaal voor een arrestatie aanwezig
Was.

Getuigen vanwege den Minister.

Vanwege den minister van Justitie wordt
de verdediging gevoerd door mr. P. Meyes.
Deze had als getuige o.m. gedagvaard den
procureur-generaal bij het Bossche gerechts-
hof, mr. E. L. M. T. baron Speyart van Woer-
den.
Deze verklaarde een opdracht te hebben

gegeven, dat de wachtmeesters zich voortaan
van opspor ingen zouden hebben te onthou-
den waar het zaken betrof, die de gemeente
raakten.
Burgemeester Ploegmakers van Oss werd

eveneens gehoord. De eerste vraag van mr.
Meyes behelsde den huidigen toestand en de
verhoudingen tusschen het gemeentebestuur
en het tegenwoordige corps der marechaus-
see te Oss.'
De burgemeester verklaart kort en bon;

dig, dat die niets te wenschen overlaat,
dat die zelfs perfect is.
_ De president: "Nu u toch hier is, bur-

gemeester, we hebben zoo straks den getuige
-van Bergen gehoord, die zich heelemaal
niets meer herinnerde. Heeft u de vragen
welke wij hem stelden kunnen volgen?
_ De burgemeester: "Van het begin tot

het einde",
f - President: "Kunt u ons dan mogelijk
nog inlichten over het contact dat u met van
Bergen hebt gehad?

Zie vervolg pag. 9.

Van de zijde van het publiek

De Centrale Raad van Beroep te
Utrecht heeft heden een aanvang ge-
maakt met de behandeling in hooger be-
roep van de bekende zaak van de mare-
chaussee te Oss.

Zooals men weet, hebben de zes onder-
officieren, die tot de brigade van de Ko-
ninklijke Marechauss~e hebben behoord, en
die eerst van hun opsporingsbevoegdheid
ontheven en vervolgens overgeplaatst zijn,
in eerste instantie bij het ambtenarengerecht
te 's-Gravenhage een klacht aanhangig ge-
maakt tegen de besluiten en handelingen,
welke tot deze ontheffing en overplaatsing
hebben geleid.
De klacht tegen het ontnemen van de op-

sporingsbevoegdheid was gericht tegen deri
minister van Justitie, terwijl die betreffende
de overplaatsing zich richtte tegen den in-
specteur van het wapen der Koninklijke Ma-
rechaussee, kolonel van Selm.

In beide zaken zijn de klagers door het
ambtenarengerecht in het ongelijk gesteld,
'lan welke beslissing zij in beroep kwamen.

Evenals in eerste instantie werden ook
:ha?s de belangen van de marechaussee's be-
rleit ..door mr. R. A. James uit Apeldoorn,
,e::""IJlook nu namens den minister van Ju-
rtitie de beroepen werden bestreden door, M h t mr.. eyes van e 'departement van Justitie
\.ls ve:rdediger van kolonel van Selm trad
lp majoor van Hoek.



[ J
ringsambtenaren, juist voor de wet moeten
he-,Pben.

,'=====================================d ~~~~~~~n
LAATSTE ~BERf eHTEN. ei,genlijk pleidooi. In tegenstelling met het

. ambtenarengerecht meenen klagers te heb-
benaangetoond, dat zij zelf niet in bepaalde
opzichten zijn tekort geschoten in het voor
opsporingsambtenaren vereischte inzicht en
beleid, en dat indien er fouten door hen
zouden zijn gemaakt, deze niet talr ijker en
zwaarder waren dan normaal, bij het moei-
lijke politiewerk tn. in het bijzonder onder
de moeilijke omstandighedeu als die in Oss,
zoodat correctie anders dan in de vorm of
aanmerking of terechtwijzing niet gerecht-
vaardigd was.
Het motief, dat voor den minister door-

slaggevend moet zijn, was: de richtige op-
sporing van strafbare feiten. Uit het feit
dat de minister aan de wachtmeesters de
uitoefening van de opsporingsbevoegdheid
heeft gegeven, zoodra zij uit Oss weg wa-
ren, is voor een ieder duidelijk, dat zijn mo-
tief niet ka,n zijn geweest: de richtige op-
sporing van strafbare feiten, doch dat het in
werkelijkheid is ,geweest: de wachtmeesters
uit Oss verwijderd te krijgen.
Betoogd is, dat ook op 1 April 1938 geens-

ziqs onomstootelijk vast stond, dat de brig a-
qe· zich aan een bedenkelijke methode van
opsporingsonderzoek had schuldig gemaakt
en klagers sluiten hierbij aan een betoog
Voor het gerecht, dat de minister zonder
behoorlijk onderzoek naar de feiten, zijn
beslissing -heef't genomen.
Het meest elementaire recht van een amb-

tenaar, die van "tP,oö'reuren domheidsmacht"
wordt beschuldigd, nl dat hij daarover ge-
hoord wordt en in staat wordt gesteld de
beschu1digingen zoo mogelijk te weerleg-
gen, is aan de brigade Oss onthouden.
Pl. eindigde dit deel van zijn pleidooi met

het uitspreken van de hoop dat hoe de uit-
spraak ook moge luiden daaruit zal blijken,
dat de naam van klagers als goed en be-
trouwbaar opsportngsambtenaar ongerept
en onbevlekt mag blijven heeten ..~~ __ -

DE OSSCHE ZAAI( IN
HOOGER BEROEP.

'(Vervolg van pag. 9).
Hierop vertelt de burgemeester dat hij drie

maal contact heeft gehad met v. Bergen. Den
eersten' keer was het, toen hij gehoord werd
door B. en W.
Dit verhoor is geschied door het geheele

college van B. en W. met den secretaris, daar
het college volledig wenschte te zijn inge-
licht.
Den laatsten keer, dat de burgemeester

met v. Bergen had gesproken, was ter ge-
legenheid van zijn persoonlijk bezoek aan de
volkstuintjes, waar hij zich persoonlijk op
de hoogte wilde stellen,

Als dit getuigenverhoor is afgeloopen, deelt
de president aan de getuigen mede, dat hij
hun aanwezigheid niet _langer noodzakelijk
acht.
Alleen stelt mr. Meyes prijs op het blij-

ven van mr. Speyart van Woerden, die im-
mers ook als deskundige wordt gehoord.

Pleidooi mr, James.
Hierna is het woord aan (Mr. James, die

den wensch te kennen geeft, dat gedeelte
van zijn pleidooi, waarin de geestelijken ter
sprake worden gebracht met besloten deuren
te houden.
De president staat dit toe en regelt dit zoo,

dat dit gedeelte vlak voor of na de pauze
in het pleidooi kan worden ingelascht.
Mr. James, ving daarna zijn pleidooi aan

met een verwijzing naar een mededeeling
van den minister van Justitie in zijn Me-
morie van Antwoord in zake de begrooting
voor 1939 met betrekking tot de z.g. Haag-
sche zedenzaak, welke verklaring als volgt
luidt:

"Zou menal, bij de bestudeering van de
details van hetgeen ter gelegenheid van de
justitieele behandeling van de zaak is voor-
gevallen, nu en dan voor zich deze of gene
nuance van het gevolgde beleid liever
eenigszins anders hebben gezien, dit ver-
bag niets af te doen aan het feit, dat van de
geuite ernstige beschuldiging in het alge-
meen vrijwel niets en op de meest belang-
rijke punten in het geheel niets overblijft."

Volgens pleiter is het de vaste overtuiging
van de klagers, en ook die van hun mili-
taire meerderen, dat van hun beleid in de
hun aangewreven zaken hetzelfde moet wor-
den gezegd.
Daarom zijn d eonderofficieren in hooger

beroep. gekomen. Want, afgezien van de be-
slissing van het ambtenarengerecht, dat het
aangevlalen besluit niet in strijd is met al-
gemeen verbindende voorschriften en met
name niet met het wetboek van ~trafvorde-
ring en dat ook niet gebleken is van be-
voegdheidsmisbruik, voelen zij zich door de'
opsomming in de' uitspraak van de tekort-
komingen in hun verschillen de opsporings-
onderzoeken, ofschoon, zooals het gerecht
zelf zegt, op vetschillende punten een uit-
eenloopende appreciatie mogelijk is, ernstig
bezwaard.

Zelfs datgene, wat het gerecht nog als
tekortkomingen aanmerkt, kan door klagers
niet wordsa .aanvaaad,
Het standpunt van klagers is, in biet kOrt

samengevat, het volgende: De minister ont-
kent, dat hij de opsporingsbevoegdheid tij-
delijk heeft ontnomen, doch dat hij slechts
heeft bevolen, dat de brigade tot nader or-
der niet van haar opsporingsbevoegdheid
gebruik mocht maken. Indien al niet ge-
zegd kan worden dat dit de factor op het-
zelfde neerkomt, zoo heeft de minister dus
in elk geval de uitoefening. van de opspo-
rtngsbevoegdheid tot nader order opge-
schort. In dit verband zijn klagers van
oordeel, dat de opsporingsbevoegdheid
krachtens de wet onafscheidelijk is verbon-
den aan de functie van onderofficieren der

marechausse. Zoolang deze onderofficier in
zijn functie niet. is geschorst, is hij gerech-
tigd, ja verplicht, zijn opsportngsoevoegd-
heid uit te oefenen. Hieruit volgt, dat de al-
geheele uitoefening van dit rechtstreeks aan
de wet ontleende recht hem dus slechts ver-
boden kan worden door middel van schor-
sing in zijn functie.
Aangezien de minister van defensie ge-

rechtigd is een onderofficier der marechaus-
see in zijn functie te schorsen, volgt daar-
uit, dat de minister van Justitie niet het
recht had om de algeheele uitoefening van
een bevoegdheid, welke inhaerent is aan de
functie van onderofficier der marechaussee,
te verbieden. .
Dit standpunt is nader 'uitgewerkt in een

advies van prof. mr, J. M. van Bemmelen,
hoogleeraar te Leiden, welk advies reeds
aan het ambtenarengerecht is overgelegd.
Thans legde pleiter ad inform andum te de-
zer zake nog een advies over van prof. mr.
D. Hazewinkel-Suptnga, hoogleeraar te Am-
sterdam, waaraan het volgende wordt ont-
leend:
'Ten einde de beslissing van Justitie !lp

haar wetigheid te toetsen, is het noodig,
daarvan de juiste beteekenis vast te stellen.
'De minister deed hier door middel van den
procureur-generaal en. wel in diens kwali-
teit van fungeerend directeur van politie
den betrokken divisie-commandant weten,
dat hij - de minister - 1e. de brigade ver-
biedt om eigener beweging tot nader order
opsporingsdaden te verrichten, behoudens
uitdrukkelijken last in tegengestelden zin
van den procureur-generaal, en 2e. Aan de
brigade gebiedt om eventueel bij haar bin-
nenkomende aangiften door te geven aan de
gemeentepolitie.
Hieruit kan, aldus prof. Hazewinkel, niet

anders worden gelezen dan een schorsing
voor onbepaalden tijd van de brigade te Oss
in haar opsporingstaak. Heeft de minister
van Justitie daartoe het recht? daarop zal,
zegt de advisieur, het antwoord ontkennend
moeten luiden, zooweI voor wat betreft het
eerste als het tweede bevel.
De gronden waarop het advies berust

worden dan uitvoerig meegedeeld.
Had zoo zegt prof. Hazewinkel, o.m. de mi-

nister van Justitie zich tot den procureur-
generaal en deze zich tot den officier ge-
wend, dan zou op deze wijze eenige beinvloe-
ding op de opsporing der brigade-Oss moge-
lijk zijn geweest. Deze beinvloeding had
echter nooit kunnen leiden tot het tijdelijk
geheel uitschakelen van de brigade als op-
sporingsorgaan, aangezie nde wet den o£:t:-
cier van justitie deze macht niet geeft en
hem deze macht ook niet op last ~an den
minister kan geworden
In dit verband wordt er in het advies nog

op gewezen, dat ook de in het ministerieei
telegram voorkomende clausule: "behoudens
den uitdrukkelijken last van den procureur-
generaal" onjuist is en met het wetboek van
strafvordering onvereenlgbaar. De procu-

reur-generaal kan inzake opsporing aan de
marechaussee geen directe bevelen geven.
Wordt heirin dus de wettelijke weg gene-

geerd, hetzelfde geldt voor het ministerieel
bevel, om aangiften, binnengekomen bij de
rnar ichaussee, door te geven aan de gemeen-
teRolitie. Dezen weg kent het 1Veilo:k; van
strafvordering niet, . .
Tusschen de marechaussee en- ge gemeen-

te-politie loopt op opsporingsterrein geen
weg, en 'het - reëeren. Van zoodanigen weg is
in strijd met de artikelen 163 juneto art. 155
en 157.
Prof. Hazewinkel behandelt nog de ~vraag

of de minister van Justitie krachtens' het
rijkspolitiebesluit door middel van ct;r .fu-
geerenden direeteur van politie aan de
marechaussee bevelen kan doen toekomen,
die haar opsporingsbebvoegdheid ·raken.
Ook op deze vraag moet het antwoord zeer
beslist ontkennend lutden.

In zijn advies wijst prof. Hazewinkel er
voorts op, dat zoowel door den minister als
door het ambtenarengerecht het verschil tus-
schen de veiligheidspolitie en de [ustrtioneele
politie en de diverse regelingen, waaraan
.zij onderworpen zijn, wordt genegeerd en
juist dit verschil is volgens prof. Hazewinkel
beslissend voor de wettigheid of onwettig-
heid der ministerieele beslissing.

Op grond van het voorgaande concludeert
prof. Hazewinkel, dat het telegram van den
minister in zijn beide onderdeelen in strijd
is met het wetboek van strafvordering en
geen steun vandt in hert rijkspolitiebeslult
van 6 Augustus 1935, dat, handelende over
veiligheidspolitiè, inzake opsporing buiten
toepassing behoort te blijven.
Voorts legde mr. James een aanvullende

nota over van prof. mr. J. M. van Bemmelen,
waarin deze als zijn meening te kennen geeft,
dat de conclusie van het ambtenarengerecht,
dat de minister van justitie door zijn tele-

I gram niet in strijd gehandeld zou hebben,
met het wetboek van strafvordering, reeds
terstond met de woorden van de uitspraak
van dat gerecht is te bestrijden, . .
Een bevel om tijdelijk geen opsporings,

daden te verrichten, is duidelijkerwi:js in strijd
met het wetboek van strafvordering, dat -
zooals het ambtenarengerecht zelf toegeeft
- de opsporingsbevoegdheid onafscheidelijk
en ondeelbaar koppelt aan de militaire func-
tie. Het ambtenarengerecht geeft zelf ook
toe, dat de minister van justitie [liet was
"het tot schorsing van klager bevoegd or-
gaan". Indien derhalve, .aldus prof. van Bern-
melen, dë mrnlster van jllStitte' den - l:age
niet kon schorsen of ontslaan, kon hij hem
ook niet zijn opsporingsbevoegdheid ont-
nemen of tijdelijk de uitoefening daarvan
verbieden.
Dat het ambtenarengerecht desniettegen-

staande toch tot een tegenovergestelde con-
I clusie is gekomen, is volgens prof. van Bern-
melen in de eerste plaats een gevolg van het
feit, dat het - geheel ten onrechte - wet-
telijke en administratieve voorschriften op
één lijn stelt.
Prof. van Bemmelen betoogt dan verder,

dat het bevel van den minister zeer zeker
in strijd was met een algemeen voorschrift.
Het ambtenarengerecht heeft ontkend, dat
de minister tijdelijk art. 1 van het wetboek
van strafvordering op zij zette, doch prof.
van Bemmelen komt tot de conclusie, dat de
minister zulks wel deed.
Ook is volgens prof. van Bemmelen in

strijd met hert wetboek van strafvordering
het bevel van den minister aan de brigade
om ingekomen aangiften door te geven aan
de gemeentepolitie.
Prot. 'van Bemmelen blijft van oordeel,

dat het telegram van den minister van jus-
titie in strijd was met algemeene voorschrif-
ten van het wetboek van strafvordering en
hij legt er nog eens den nadruk op, dat door
dit bevel als wettig gegeven te erkennen het
groote beginsel, dat de strafvordering bij de
wet moet worden geregeld, wordt geschon,
den, zeer ten nadeele van de achting, die alle
Nederlanders, en in het bijzonder de 0pspo-



marechaussee uit
beroep

De
•In hooger

willen spreken, doch vond er geen gelegenheid
toe.
Als getuige medegedeeld heeft, wat hij ge-

daan heeft om den burgemeester te spreken
te krijgen, vraagt de president of het in Oss
de gewoonte is om den burgemeester alleen in
het gemeentebestuur te spreken.
"Ja", antwoordt getuige, die op een vraag

van Mr. P. Meyjes, den vertegenwoordiger van
den Minister van Justitie nog zegt, dat hij geen
boodschap achter had kunnen laten.
Daarna wordt als getuige gehoord de heer.

P. Th. van B., opzichter van het Jeugdontwik-
kelingswerk in Oss.
Getuige ontkent ooit vertrouwelijke mede-

deelingen aan wachtmeester de G. te heb-
ben gedaan.
Getuige weet zich niet 'veel te herinneren

van de keeren, dat hij met van G. aan de ma-
rechaussee-kazerne is geweest.
De president: "Is er wel eens een rijksrecher-

cheur bij u geweest?"
Getuige: "Er is wel eens een meneer bij me

geweest, maar ik wist niet wie hij was."
De president merkt op, dat getuige een stuk

in zijn bezit zou hebben van iemand, die bij
getuige is geweest en waarop verklaringen
voorkomen. .
Getuige weet heel niet of de Gier hem ooit

iets gevraagd heeft. .
De president zegt in zijn dossier verklarin-

gen te hebben van getuige tegen de G. en te-
gen den rijksrechercheur, die niet met elkaar
kloppen.

"Wij stellen er prijs op, dat uw verkla-
ringen wel kloppen", zegt de president
zeer streng, die er zijn bevreemding over
uit spreekt, dat getuige nu niets schijnt te
weten.

Oss

ZAAK VOOR CENTRALEN
RAAD VAN BEROEP

Het getuigenverhoor brengt zeer
weinig nieuwe gezichtspunten

Pleidooi mr. James
De Centrale Raad van Beroep te Utrecht

heeft heden een aanvang gemaakt met de
behandeling van de bekende zaak vim de
marechaussee te Oss.
Zooals men weet, hebben de zes onder-

officieren, die tot de brigade van de Kon.
Marechaussee hebben behoord, en die eerst
van hun opsporingsbevoegdheid ontheven
en vervolgens overgeplaatst zijn, in eerste
instantie bij het ambtenarengerecht te
's Gravenhage een klacht aanhangig ge-
maakt tegen de besluiten en handelingen,
welke tot deze ontheffing en overplaatsing
hebben geleid.

-De klacht tegen het ontnemen van de
opsporingsbevoegdheid was gericht tegen
den minister van Justitie, terwijl die be-
treffende de overplaatsing zich richtte te-
gen den inspecteur van het wapen der Kon.
Marechaussee, kolonel van Selm.

In beide zaken zijn de klagers door het
ambtenarengerecht in het ongelijk gesteld,
van welke beslissing zij in beroep kwamen.
Evenals in eerste instantie werden ook

thans de belangen van de marechaussee
bepleit door mr. R. A. James uit Apeldoorn,
terwijlook nu namens den minister van
Justitie de beroepen werden bestreden door
mr. P. Meyes van het Departement van
Justitie.

Als verdediger van kolonel Selm trad op
majoor Van Hoek.
De C€ntrale Raad van Beroep was als volgt

samengesteld: dr. E. J. Beumer, fungeerend
voorzitter, mr. Van Basten Batenburg. en mr.
Kuyper, leden, mr. Van der Ven, griffier.

Als getuigen waren opgeroepen van de zijde
van den minister de procureur-generaal bij het
Bossche gerechtshof, baron Speyart van Woer-
den en burgemeester Ploegmakers van Oss.
Voorts had mr .. James opgeroepen den sub-

stituut-officier bij de rechtbank te 's Hertogen-
bosch, mr. Van den Burgh, Van Bergen uit
Oss en de zes wachtmeesters.

Het verhoor der getuigen
Er waren vier marechaussees opgekomen. te

weten Rennes, Curfs (vroeger opperwachtmees-
ter en chef van de brigade te Oss), de Gier en
~~n den Berg, die in de zittingszaal op de eerste
rlj hadden plaats genomen.
Niet verschenen waren de marechaussees Rof-

fel en Ta.p. die ook bI.1 deze a.ffaire betrokken
waren.
Voor hen allen trad als verdediger op mr. R.

A. James uit Apeldoorn.
Allereerst werd de zaak-Roffel behandeld

waarin als getuige gehoord werd de marechaus~
see J. W. van den Berg.
De president van den Oentralen Raad van

Beroep, mr. dr. E. J. Beumer, liet getuige van
den Berg naar voren komen en stelde hem
eenige vragen in verband met een manufactu-
rter, die op een avond in Maart als verdacht van
verdutstering van geld, dat bestemd was voor
ziekenhuis-verpleging van zijn dienstbode, door
de marechaussee was aangehouden en den
nacht in de marechaussee-kazerne had doorge-
bracht. Getuige ontkende, dat Roffel noch hij
op dezen persoon pressie had uitgeoefend tot
het doen van verklaringen.
De tweede getuige was mr. B. v. d. Burg, sub-

stituut-officier bij 't gerechtshof in den Bosch
die op een desbetreffende vraag verklaarde dat
hij niet met zekerheid meer zeggen kon of hij
bevel had gegeven den manufacturier in verze-
kerde bewaring te nemen en hem na verhoor
Wér vrij te laten.
De president: "Hebt u deze zaak van het begin

af aan als een civiel-rechtelijke zaak be-
schouwd?"
Getuige: "Ja, dat is ook de reden, dat ik den

manufacturier niet verder heb doen vervolgen."
Mr. van de Burg wordt tevens als getuige

gehoord' in de zaken van de andere marechaus-
sees.

De president: "Hebt u ooit aanmerking
gemaakt op de Gier, dat hij na 15 November
1937 nog onderzoek verrichtte in zaken, die
de gemeente betroffen?"
Getuige mr. van de Burg: "Ik heb geen

aanmerking gemaakt."

De president: "Hebt u tegen de Gier en Curfs
gezegd, dat over de zaak van de beide pastoors,
die toch niet strafbaar zouden zijn, een rapport
moest worden uitgebracht, dat ter kennis ·van
den bisschop zou kunnen worden gebracht? De
marechaussee moest toch ook het algemeen be-
lang dienen, zou u verklaard hebben?"
Getuige v. d. Burg: "Zoo heb ik het niet ge-

zegd. Wel, dat de feitelijkheden altijd nog aan
de kerkelijke overheid konden worden mede-
gedeeld.
Getuige antwoordt bevestigend op een vraag,

of hij op last van den procureur-generaal af-
gezien heeft van verdere vervolging van den
bankier van de H. Spr. meende destijds voldoen-
de aanleiding te hebben om hem te arresteeren.

De president: "Meende u destijds aan
de integriteit van den burgemeester van
Oss te moeten twijfelen?"
Getuige: "Ik had geen reden om hier-

aan te twijfelen."

Er worden dan den marechaussee van den
B. verschillende vragen gesteld over den
jeugdleider van B., die met van G. meerdere
malen aan de marechaussee-kazerne was ge-
weest en verklaringen had willen afleggen.
Aan getuige zou jeugdleider van B. gezegd

hebben, dat hij niet goed durfde, omdat hij
bang was voor den burgemeester.

De opperwachtmeester Curfs verklaart, dat
hij de Gier opdracht had gegeven om de twee
opzichters van de jeugdwerkverschaffing te
arresteeren.

Getuige had den burgemeester eerst nog,

Pleiter wil met het oog op den tijd hier zijn
betoog onderbreken, maar de president merkt
hem op: "Neen, gaat uw gang, het is juist zoo

Had dus, aldus prof. Hazewinkel, de aangenaam."
Minister van Justitie zich tot den procureur- Mr. James: ,Maar het duurt lang. Ik maak
generaat en deze zich tot"'&m:' officie ge--=-+llJ.Pl~~.ll"J: l-excuus."
wend, dan zou op deze wijze eenige beïrr- ~den~: "We zijn er op geprepareerd."

Pletter gmg hierna uitvoerig in op hetgeen bij
vloeding op de opsporing der brigade Oss _de I!roettuinen gebeurd zou zijn.
mogelijk zijn geweest. Deze beïnvloeding
had echter nooit kunnen leiden tot het
tijdelijk geheel uitschakelen van de brigade
als opsporingsorgaan, aangezien de wet den
officier van Justitie deze macht niet geeft,
en hem deze macht ook niet op last van
den Minister kan geworden.

"u kunt wel gaan," aldus de president.
"We hebben u niet meer noodig. Ik geef het
op."
"Hebt U getuige nog wat te vragen?" al-

dus de president tot Mr. Meyjes.
Mr. Meyjes: "Ik geef het ook op."

daartoe het recht? Daarop zal, zegt de advi-
seur, het antwoord ontkennend moeten' luiden,
Zoowel voor wat betreft het eerste als het
tweede bevel.
Prof. Hazewinkel komt tot dit advies op ver-

schillende gronden.
De regeling der opsporing behoort. tot het

strafvorderingsrecht. Het is de wet, die perso-
nen aanwijst, welke zij met opsporing belas.t.
Wettelijk zijn nu de officieren en onderorn-

eieren der marechaussee gerechtigd tot, en be-
last met de opsporingstaak.

Slechts schorsing en afzetting als onderoffi-
cier der Kon Marechaussee heeft tot effect,
dat hij uit het opsporingsapparaat kan worden
Uitgeschakeld.

Th! beslissing vln den minister van Justitie
houdt echter geen schorsing van deze kwaliteit
in en kan die ook niet inhouden, aangezien
SChorsing dezer ambtenaren der Koninklijke
landmacht is voorbehouden aan den minister
van Defensie.

Vervolgens wordt de marechaussee Roffel, die
inmiddels verschenen is, als getuige gehoord.
Deze legt eenige verklaringen af betreffende

de zaak van bankier v. d. H.

Hierna wordt wachtmeester De Gier gehoord.
Hij ontkent, dat de officier van Justitie gezegd
zou hebben, dat de zaak van den manufacturier
een civiel-rechtelijke kwestie was. De officier
had daarbij gezegd dat de manufacturier moest
worden vastgehouden, als dit noodig was.
Daarna wordt gehoord mr. E. L. M. H. baron

Speyart van Woerden, procureur··generaal aan
het Gerechtshof in Den Bosch.
Mr. Meyes vraagt, of de substituut-officier

Van den Burg hem verteld heeft, dat hij de
marechaussee verboden had om zich bezig te
houden met opsporing te doen in zaken, waar-
bij de gemeente Oss betrokken was.
Getuige zegt, dat dit inderdaad door' mr. v.

d.. Burg is medegedeeld

Op een vraag van mr. Meyes antwoordde de
procureur-generaal, dat z.I. in het geval-Van
den-H. absoluut geen sprake was van verduiste-
ring. Inzake de inzending van rapporten en- de
opdrachten tot vervolging, was volgens den
proc.-generaal geenszins in strijd gehandeld
met het Wetboek 'van Strafvordering.

De burgemeester van Oss, de heer J. F. Ploeg-
makers, de volgende getuige van den minister
van Justitie, antwoordde op een desbetreffende
vraag, dat de verhouding tusschen de gemeente-
politie en de brigade der marechaussee perfect
was. Wat de kwestie van den opzichter der
jeugdontWikkeling betreft, getuige stelde in Van
B. alle vertrouwen; hem was nooit iets van
verduistering bij de proeftuinen opgevallen.

Dit beteekent, dat opsporingsambtenaren,
Wat de begrenzing van hun rechten en plich-
ten betreft alleen gebonden zijn aan de wet.
Wanneer' nu echter door den minister van

JUstitie aan de Brigade te Oss de algeheete
Uitoefening van haar opsporingstaak tot nader
Order wordt ontzegd, ook dus in haar eigen
ressort in diensttijd buiten vacantie, dan is dat
een be~luit dat h~ };echten en plichten raakt,
die echter' in de wet verankerd zijn en juist
daarom voor ander gezag onaantastbaar. De
eenige macht, aan wiens lei~in~. en b~velen. zij
onderworpen zijn bij de feItell]ke uitoefening
"an hun opsporingstaak i~. voor alle.. op-
Sporingsambtenaren, de Of'Iicter van JustItIe.
De leiding van den Officier kan geen inbreuk

!naken op de wettelijke opsporingstaak, doch
heen slechts betrekking op de uitoefening
daarvan.
Tusschen den minister en de opsporingsamb-

tenaren loopt op strafvorderingsgebied geen
directe weg. De laatsten staan als zoodanig niet
onder den Minister van Justitie, maar onder
den Officier en dan ook nog slechts wat de uit-
oefening betreft hunner wettelijke rechten en
Plichten.

Pleidooi mr. James
Daarna was het woord aan mr. R. A. James,

den verdediger van de marechaussee, tot het
houden van zijn pleidooi.
Afgezien van de beslissing van het ambte-

narengerecht, aldus mr. James in zijn pleidooi,
dat het aangevallen besluit niet in strijd is met
algemeen verbindende voorschriften en met
name niet met het wetboek van strafvordering
en dat ook niet gebleken is van bevoegdheids-
misbruik, voelt de marechaussee zich door de
opsomming in de uitspraak van de tekortko-
mingen in hun verschillende opsporingsonder-
zoeken ernstig bezwaard.

Het standpunt van 'tagers is, in het kort
samengevat, het volgende: ·De minister ontkent,
dat hij de opsporingsbevoegdheid tijdelijk heeft
ontnomen, doch dat hij slechts heeft bevolen,
dat de brigade tot nader order niet van haar
opsporingsbevoegdheid gebruik mocht maken.
Indien al niet gezegd kan worden dat dit de
facto op hetzelfde neerkomt, zoo heeft de mi-
nister dus in elk geval de uitoefening van de
opsporingsbevoegdheid tot nader order opge-
schort. In dit verband zijn klagers van oor-
deel, dat de opsporingsbevoegdheid krachtens
de wet onafscheidelijk is verbonden aan de
functie van onderofficier der marechaussee.
Zoolang deze onderofficier in zijn functie niet
is geschorst, is hij gerechtigd, ja verplicht, zijn
opsporingsbevoegdheid uit te oefenen. Hieruit
volgt, dat de algeheele uitoefening van dit
reêhtstreeks aan de wet ontleende recht hem
dus slechts verboden kan worden door middel
van schorsing in zijn functie.

Aangezien de minister van Defensie gerech-
tigd is een onderofficier der marechaussee in
zijn functie te schorsen, volgt daaruit, dat de
minister van Justitie niet het recht had om de
algeheele uitoefening van een bevoegdheid,
welke inhaerent is aan de functie van onder-
officier der marechaussee, te verbieden.
Dit standpunt is nader uitgewerkt in een

advies van prof. mr. J. M. van Bemmelen, hoog-
leeraar te Leiden, welk advies reeds aan het
ambtenarengerecht is overgelegd. Thans legde
pleiter ad informandum te dezer zake nog een
advies over van prof. mr. D. Hazewinkel-Su-
ringa, hoogleeraar te Amsterdam, waaraan wij
het volgende ontleenen:

Ten einde de beslissing van justitie op haar
wettigheid te toetsen, is het noodig, daarvan
de juiste beteekenis vast te stellen. De mi-
niser deed hier door middel van den procureur-
generaal en wel in diens kwalieit van fungee-
rend directeur van politie den betrokken di-
visie-commandant weten, dat hij - de mi-
nister deed hier door middel van den procureur-
weging tot nader order opsporingsdaden te ver-
richten, behoudens uitdrukkelijken last in tegen-
gestelden zin van den procureur-generaal, en
2e. aan de brigade gebiedt om eventueel bij
haar binnenkomende aangiften door te geven
aan de gemeentepolitie.
Hieruit kan, aldus prof. Hazewinkel, niet an-

ders WOrdengelezen dan een schorsing voor on-
bepaalden tijd van de brigade te Oss in haar
opsporingstaak. Heeft de minister :van ~us4tltl

Prof. Hazewinkel behandelt daarna nog de
vraag of de Minister van Jusêitie krachtens het
rijkspolitiebesluit door middel van den tungee-

\

renden Directeur van Politie aan de Mare-
chaussee bevelen kan doen toekomen, die haar
opsporingsbevoegdheid raken. Ook op deze
vraag moet het antwoord zeer beslist ontken-
nend. luiden.
Voorts legde mr James een aanvullende nota

over van prof. mr. J. M. van Bemmelen, waar-
in deze als zijn meening te kennen geeft, dat
de conclusie van het ambtenarengerecht, dat
de minister van Justitie door zijn telegram niet
in strijd gehandeld zou hebben met het Wet-
boek van strafvordering, reeds terstond met de
woorden van de' uitspraak van dat gerecht is
te bestrijden.
Nagegaan moet worden, zoo vervolgde o.m.

mr, James, welke omstandigheden geleid heb-
ben tot den opsporings-arbeid door de mare-
chaussee en op de tweede plaats, waarop de
minister zijn besluit heeft gegrond om te be-
velen dat deze opsporingsarbeid gestaakt zou
worden.
PI. wees op de moeilijke omstandigheden te

Oss en merkte op, dat andere correcties dan
een terechtwijzing ten aanzien van het gedrag
van de betrokken wachtmeesters niet op haar
Plaats waren.
De minister zag er geen bezwaar in, dat de-

zelfde ambtenaren 8 dagen later elders met
denzelfden arbeid bezig waren.
De fouten, die gemaakt zijn, kunnen in elk

ander normaal geval voorkomen worden. Het
stond in April 1938 geenszins vast, dat klagers
een bedenkelijke methode van onderzoek zou-
den hebben gevolgd. De minister heeft zijn be-
slissing genomen op grond van de stukken, het
uitvoerig dossier hem door den procureur-ge-
neraal gegeven.

Het recht, dat iederen ambtenaar toe-
komt om de beschuldiging te weerleggen,
is aan de brigade te Oss onthouden.
In het dossier ontbraken de verhooren

van eenige leden van de brigade, zoo kan
Tap niets worden verweten.
Pleiter meent, dat het besluit inzake de

brigade zeker nietig verklaard moet wor-
de!}, zoodat de naam van de Ossche brigade
weer onbevlekt zal zijn.



MARECHAUSSEES UIT OSS IN
HOO·GER BEROEP

Klagers zien de uitspraak van den Centtalen Raad
als hun volledig eerherstel tegemoet. - Volgens
mevr. prof. Hazewinkel+Suringa had de minister
van Justitie niet het recht de brigade in haar op-
sporingstaak voor onbepaalden tijd te schorsen.

De verhooren slechts geweestkort••
zijn

Uitvoerig pleidooi
van mr. James

Over het algemeen scheen de getuige weinig
te willen loslaten. voorgevend zich er niet veel
meer van te herinneren. Zelfs wist hij niet
meer wat een "meneer met een stuk" op een
avond met hem besproken heeft. Volgens het
dossier zou de getuige echter aan den Rijks-
inspecteur. den ..meneer". en aan De Gier uit-
eenloopende verklaringen hebben afgelegd.

In verband hiermede meende de president
den getuige een ernstige waarschuwing te
moeten geven. hetgeen echter zoo weinig dîcns
geheugen opf'rfsch te, dat men de ondervraging
van hem maar als hopeloos opgaf.

De reeks getuigenverhooren werd voortge-
zet met het relaas van .vachtmeester Roffel
in de z.zak Van Hoven. den bankier. die ver-
dacht werd van opl-ichtingen; hij was tevens
penningmeester van het waterschap van Land
van Megen.

Ten slotte werd wachtmeester De Gier on-
dervraagd. wiens verklaringen licht dienden
te brengen in de kwesties. waarin zijn eigen
optreden niet ter sprake behoefde te komen.
Ook hier geen nieuwe gezichtspunten.

Na het verschijnen van de getuigen. door
de klagers. de marechaussees. opgeroepen.
werden gehoord de getuigen vanwege den
Mintster van Justitie gedagvaard. Eerst werd
mr. Speyart van Woerden als getuige-
deskundige ondervraagd door mr. P. Meijjes.
O.a. gaf de procureur-generaal als zijn mee-
ning te kennen. dat geenszins in strijd met de
artikelen van het Wetboek van Strafvordering
was gehandeld. inzake de inzending van rap-
porten en de opdrachten tot vervolging.

Daarna was het woord aan getuige
Ploeg makers, naar aanleiding van de
zaak der opzichters bij de jeugdentwik-
keling. Iets oneerlijks was dezen getuige
nooit opgevallen. De Ossche burgemees-
ter zeide verder. dat " samenwerking
van marechausse en gemeentepolitie
zeer goed was.

Tegen half twaalf kwam mr. Jam e s. na-
dat den getuigen vrijaf was gegeven aan het
woord. tot het houden van zijn pleidooi. Hier-
bij werd het wenschelijk geoordeeld een be-
handeling met gesloten deuren in te lassc; .1.

die de president vaststelde na de middagpauze
te houden. Dit gedeelte van het pleidooi van
mr. James werd dus opgeschort. maar overi-
gens kon de verdediger ruimschoots tijd nemen
tot het uitspreken van het standpunt van de
klagers. .

Pleidooi my. James.

(Van onzen correspondent.)

U tr e c h t, 1 December.

In de kleine zittingzaal van het ge-
bouw van den Centralen Raad te
Utrecht heeft vandaag de Brigade Oss
in hoogste instantie recht gezocht.

Men herinnert zich hoe in eersten termijn
genoemde brigade zich voor het Ambtenaren-
gerecht te "s-Gra.venhag'e heeft verzet tegen
het besluit van den Minister van Justitie
waarbij zij per 1April werd overgeplaatst in
verband met klachten die den bewindsman
over haar beleid hadden bereikt. Tevens werd
daarbij de opsporingsbevoegdheid aan de leden
van de brigade ontnomen. Het Ambtenaren-
gerecht verklaarde het beroep ongegrond doch
de brigade nam hiermee geen genoegen en
ging 'in hooger beroep.

Evenals te 's-Gravenhage werd de mare-
chaussee ook te Utrecht bijgestaan door mr.
R. A. Jr.mes uit Apeldoorn. Namens den Minis-
ter trad weder op mr. P. Meyes. Mr. W. van
den hoek, majoor der Kon. Marechaussee ver-
tegenwoordigde den inspecteur van dat wapen.
Verder waren aanwezig mr. J. L. M. G. baron
Speyart van Woerden. procureur-generaal bij
!hèt gerechtshof t.e ·s-Hedogènbosch. mr. B.
van den Burg. substituut-officier van justitie.
Ibungemeester Ploeg make'rs uit OS'S en eenige
Ieden van de brigade. Ook de heer P. Th. van
Bergen, opzicht.er bij de wertkverschaffing. ent.
!brak niet op de getuigenlijst.

Overvol was het in de anders zoo rustige
zaal. die ook bij de behandeling van belang-
wekleende ambtenaarszaken. nauwelijks toe-
schouwers heeft. Er was een groot aantal
banken bij geplaatst en voor de pers had men
bijzondere voorzieningen getroffen.

Precies tien uur trad het Gereèht binnen.
Voorop de kaarsrechte gestalte v. den voor-
zitter. mr. dr. E. J. Beumer. gevolgd door de
leden mrs. Van BB-sten Batenburg en Kuiper.
benevens den griffier mr. Van der Ven.

* '"*
Bij het afroepen der narhen van de 'Zà;ken'

ibleek, dat -er van de marechaussee aanwezig
waren de hocren De Gier. CiI'I.'fs. Van den Berg
enVan Renet. Niet verschenen waren Tap en
Roffel. •

De . raadsman van de onderofficieren. mr.
Jam e s, begon zijn pleidooi met een verwij-
.zing naar' <een mededeeling van den Minister
van Justitie in zijn Memorie van Antwoord in
zake de begroeting voor 1939 met betrekking
tot de zg. Haagsene zedenzaak, welke verkla-
ring als volgt, luidt:

"Zou men al bij de bestudeerrng van de
détails van hetgeen ter gelegenheid van de I
juSti.tieele behandeling van de zaak. is voorge-/
vallen, nu en dan voor zich deze of gene nuance
van het gevolgde beleid liever eenigszins anders
hebben gezien, dit vermag niets af te doen aar
het feit. dat van de geuite ernstige beschuldi-
ging in het al-gemeen vrijwel niets en op dJ
meest belangrijke punten in het geheel niet
overblijft."

Volgens pleiter is helt de vaste over-
tuiging van de klagers. en ook die van
!hun militaire meerderen. dat van hun be- I

De zaak Roffel.

Eerst werd' een 'begin g'errraailot met de be-
handeling van de zaak-Roffel. In dezen werd
vàn den B8Î-g als getuige gehoord; hij be-
schreef de geheele toedracht, zooals reeds bij
vorige behandelingen was gebleken: des avonds
!heeft de manufacturier zich na een telefonische
oproeping van de marechaussee aan de kazerne
vervoegd om zich te verantwoorden wegens
verdenking van verduistering van ziekengel-
den. Omdat hij loochende het geld van het
meisje Diet te willen betalen. werd de manu-
facturier een nacht in de marechausseekazerne
gehouden. Mp.n vreesde nl., dat hij de gemeente
zou verlaten en tevens dat hij met getuigen
overleg zou plegen,

Als tweede getuige in deze zaak kwam mr.
Van. den Burg naar voren. subst. officier van
justitie; bij kon zich niet met zekerheid her-
inneren, of de marechaussee hem mededeelin-
gen had gedafJ,n van het vasthouden van den
. manuracturter. Van het. begin af had deze
getuige de zaak tegen den manufacturier als
een civier-rechtelijke kwestie beschouwd. Ge-
tuige Van .den Burg werd tevens direct ver-
.hoor d i in alle andere aanhangige zaken.

Hierin legde hij everieens "geheel gelijklui-
dende verklan.ngf.'n a.( als eertijds.

Kort en zakelük stelde de president mr. dr.
E. J. Beumer zijn vragen, ·iets mirtder zeker
gaf de ge.tuig-e zijn antwoorden, die hij op
eenige punten.uit meegebrachte stukken moest
putten.

Een scherpe verklaring wenschte de voor-
zitter op verzoek van den verdediger mr. James
Inzake een Uitlating van aetuiae eertijds arge- \
-leg-d. ais zon hij een rapport over de ver-
denkingen tegen twee zeeate.Itken hAhh~" ,,,,11-
len raren rnaken. om aan den bisschop te
toonon. zonder oat oe betreffende feiten ver-
volz buar of strafbaar wa ren, In dezen geest
'had g.;tuir.e zich inderdaad uitgelaten.

De laatste vraag van mr. Beumer luidde:
,.Heeft naar uw meening de marechaussee Zich
voor 1 April 1938 schuldig gemaakt aan, ter-
reur en clomheirlsmacht?"

Het antwoord luidde hier ontkennend.
Eenige vr ag eri van den vertegenwoordiger

van den minister, mr. P. Meyes .. trachtten in
de verklaringen van mr. Van den Burg nog
meer licht te verschaffen.

Vervolgens werd de ma.r,echaus\See Van den
Bf'rg als getuige in alle kwesties gehoord.
Deze wachtmeester bleek in het algemeen zeer I
vast in z iin verklaringen. zóó vast. dat de
'president hem er een\?,e malen op moest wijzen,
dat zijn zekerheld filet steeds geheel verant-
woord 'was.

Daarna trad opperwachtmeester L. Curfs
voor het hekje om in de verschillende zaken als
getuiae te worden gehoord. Ook hier kwamen
weintg' nieuwe feiten aan het lich t. In de zaak
tegen de twee geestelijken zeide deze getuige.
dat de feiten met ..niet straff'baar" of "niet
.vervolgtiaar" waren, maar "niet wettig te be-
wijzen". al moest desondanks rapport worden
opgemaakt. .

De volgende getuige was de , l,chtmeester
'D; van Rennes. 0.a. kwam weer de kwestie
der twee geestelijken ter sprake, waarbij dui-
delijk werd dat inderdaad geen hechte bewij-
zen te l{rijgen waren.

Een opzichter bij het Jeugdontwikkelings-
werk te Oss bleek de volgende getu1ge te zijn.
Hij gaf voor als zou hij ~. ,:!:J_ met zekerheid
kunnen herinncren, dat hij aan de marechaus-
saekazerne was geweest om over eenige kwes-
ties te spreken. I

Een cardinale vraag van den president was:
"Heeft u wachtmeester De Gier wel eens

vertrouwelijke mededeelingen gedaan?"
Het antwoord luidde: ..Naar mijn meening

niet ... · maar de president vond dit antwoord.
alsmede andere mededeelingen van dezen ge-
tuige zeer vaag.



Prof. Hazewinkel is tot dit advies gekomen
op een aantal gronden, die pleiter riader uit-
eenzette
In artikelHl ten vijfde van het Wetboek

van Strafvordering zijn nu als belast met de
opsporing der strafbare feiten aangewezen de
officieren en onderofficieren der marechaus-
see, in art. 154 worden zjj tevens aangewezen
als hulpofficier van justitie. Wettelijk zijn zij
niet slechts gerechtigd tot, maar ook belast
met de opsporingstaak.
Zoolang iemand een der functies bekleedt,

welke art. 141 noemt, is aan de functie on-
.verbrekeJijk de opsporingstaak verbonden.
Zoolang iemand dus is onderofficier der Ko-
ninklijke Marechaussee is hij gerechtigd tot
en belast met opsporing, en tevens hulpofficier
van justitie met de daaraan verbonden
verder reikende rechten en plichten.

. Slèchts schorsing en afzetting als
onderofficier der Kon. Marechaussee
heeft tot effect, dat hij uit het opspo-
ringsapparaat kan worden uitgescha-
keld.

Het standpunt van klagers is, dn het kort De beslissing van den Minister van
samengevat, belt volgende: De Minister ont- Justitie houdt echter geen schorsing
kent, dat hij de opspor.ingsbevoegdheid tijdeHjk van deze kwaliteit in en kan die ook
heeft ontnomen, doch dat hij slechts iheeft be- niet inhouden, aangezien schorsing
volen, dat de brigade tot nader order niet van dezer ambtenaren der Koninklijke
haar opsporingsbevoegdheid gebruik mocht Landmacht is voorbehouden aan den
maken. Indien al niet gezegd kan worden dat Minister van Defensie.
dilt d e f act 0 op hetzelfde neerkomt, zoo heeft Beteekent dit, dat opsporingsambtenaren
de Minister dus in elk geval de u ito e f e- wat de begrenzing van hun rechten en pllch-
ni n g van de opsporlngsbevoegdheid tot nader ten betreft, alleen gebonden zijn aan de wet?
order 0 p ges c h o rt. In dit verband zijn kla- Inderdaad, gaan zij de door de wet getrokken
'gers van oordeel, dat de opsporingsbevoegd- grenzen te buiten, dan vallen zij eventueel
heid krachtens de wet a n a f s c hei del ij k is onder den greep van den strafrechter of onder
verbonden aan de functie van onderofficier der dien van net administratieve gezag, dat ' ten
marechaussee. Zoolang deze onderofficier in aanzien van hen disciplinaire maatregelen, als
zijn functie nielt ds gescIhorst, is !hijgerechtigd, schorsing en' afzetting, kan hanteeren (wat
zelfs verplicht, zijn opsporingsbevoegdheid uit betreft <..e.uarecnaussee is dit gezag de Mi-
te oe~enen. Hie:uit voLgt,'dat de algeheele uit- nister van Defensie). Zoowel als opsporings ,
oefemng van dit rechtstreeks aan de wet ent- ambtenaar als als hulpofficier van justilie heeft
leende recht. he~ OOsslechts. ver~ode~ kamw~r- dus de brigade zelfstandige, origlnair aan de
den door ;rmddel vail .schorsmg 111 zlJn func.~Ie·1wet ontleende rechten. In hetge.en de wet hun
Aang~zle~ de mlmster. ,:an D e fen s 1e toestaat, kunnen beperkingen worden aange-

gere.chtl?:d is een. ondcrorricier der marechau.s- bracht, maar alleen krachtens een andere wet.
see 111 ZlJ~ ~u!lctle te schors~n,. volgt .daarUlt, De eenige macht, aan welks leiding en beve-
dat de minister van Jus t i t 1 e n 1 e t het I .. d .. ib" f'" .
recht had om de algeheele uitoefening van een en !ZlJ.on erworpen zlJn. I lJ de eitelijke uit-
bevoegdheid, welke inhaerent is aan de functie oefemng van hun opsporIngstaak, lS v~or a~le

f . . opslpormgsacrnlbtenaren,de offieler van justitie
v~n ondero flCler der marechaussee, te ver- Had dus, volgens prof. Hazewinkel, de mi:
bieden. nister van Justitie zich tot den procureur-
Dit standpunt is nader uitgewerkt in. een generaal en deze zich tot den officier gewend,

advies van prof. mr. J. M. van Bemmelen, dan zou op deze wi~.zeeeni'ge beïnvloeding op
hoogleeraar te Leiden, welk advies reeds aan de opspcrmg der brig'ade-Oss mogelijk zijn ge-
het ambtenarengerecht is overgelegd. Thans weest. Deze beïnvioeding had echter nooit
legde pleiter ad informandum te dezer zake kunnen leiden tot het tijdelijk geheel uitscha-
nosr eeTI advies over van nrof. mr. D. Haze- kelen van de brigade als opsporingsorgaan,Iwinkel-Suringa, hoogleeraar te Amsterdam I aangezien de wet den officier van justitie deze
waaraan het volgende wordt ontleend: 'macht niet geeft en hem deze rnaent ook niet

Te.n ei~de de beslissing van justitie op haar op last van den minaster kan geworden~
wet.tl!5held te toetsen, is het noodig, daarvan In dit verband wordt er in het advies nog
de juiste b.eteekenis vast te stellen. De minis- op gewezen, dat ook de in het ministerieel
ter deed hier door middel van den procureur- telegram voorkomende clausule: "behoudens
generaal ~n wel in diens kwaliteit van fun- den uitdrukkelijken last van den procureur-
g~e.r~nd,dlrecteur van politie den betrokken generaal" onjuist is en met het wetboek van
d~vlsle-commandant weten, dat hij _ de mi- strafvordering onvereenigbaar, De procureur-
nister .- le. de brigade verbiedt om eigener . generaal kaal!in zake opsporing aan de mare-
bew~gmg tot nader order Opsporingsdaden te .chaussee geen directe bevelen geven.
verr-ichten, behoudens uitdrukkelijken last in 'Wordt hierin dus de wettelijke weg
tegengestelden zin van den procureur-generaal genegeerd, hetzelfde geldt voor hetmi-
e~ 2e. aan. de brigade verbiedt om eventueei nisterieele bevel, om aangiften, binnen-
bl] haar bmnenk6mende aangiften door te gekomen bij de marechaussee, door te
geven aan (3 gemeentepolitie. geven aan de gemeentepolitie. Dezen

weg kent het Wetboek van Strafvorde"
ring niet.

leid in de hun aangewreven zaken het-
zelfde moet worden gezegd.

Daarom zijn de onderofficieren in hooger be-
roep gekomen, want, afgezien van de beslissing
van het ambtenarengerecht, dat het aangeval-
len besluit; niet in strijd is met algemeen ver-
bindende voorsch.rtften, en met name niet met
het Wetboek van Strafvordering en dat ook
niets gebleken is van bevoegdheidsmisbruik,
voelen zij zich door de opsomming in de uit-
spraak van de tekortkomingen in hun ver-
schillende opsporingsonderzoeken, ofschoon,
zooals het gerecht zelf zegt, op verschillende
punten een uiteenloopende appreciatie moge-
lijk is, ernstig bezwaard.

Zelfs daltgene, wat het gerecht nog als
tekortkomingen beschouwt, kan door
kl1agers niet worden aanvaard. Zij' zijn
diep teleurgesteld, en hadden een derg-s-
Iijke beslissing niet verwacht, na al wat
ter terechtzitting van het ambtenaren-
gerecht naar voren is gekomen.

Zij zien dan ook de uitspraak van den
Centralen Raad als hun volledig eer-
herstel tegemoet.

Conclusie prof. Hazewinkel.

.Hieruit kan, aldus prof. Hazewinkel,
met B:nders worden gelezen dan een
sohor~mg voor onbepaaJden tijd van
de brigade te Oss in haar opsporinO's~
taak. Heeft de minister van Justitie
daa:toe het recht? Daarop zal, zegt de
adviseur, het ant woo r don t-
ken n end moe ten I u ide n, zoo-

wel wat betreft het eerste als het
tweede bevel.

(Zie verder Laatste Berlchten.)



DE ZAAK-OSS In tegenstelling met het ambtenarengerecht
meenen klagers te hebben aangetoond, dat zij
zelf niet in bepaalde opzichten zijn tekort ge-
schoten in het voor opsporingsambtenaren
vereischte inzicht en beleid, en dat, indien er
fouten door hen zouden zijn gemaakt, deze
niet talrijker en zwaarder waren dan normaal,
bij het moeilijke politiewerk en in het bijzon-
der onder de moeilijke omstandigheden als die
ÎD Oss.

Het motief, dat voor den minister .
doorslaggevend moet zijn, was: de rich-
tige opsporing van strafbare feiten. Uit
het feit, dat de minister aan den wacht-
meester de uitoefening van de opspo-
ringsbevoegdheid heeft gegeven, zoodra
zij uit Oss wag waren, is echter voor
een ieder du! ielijk, dat zijn motief niet
kan zijn geweest: de richtige opsporing
van strafbare feiten, doch dat het .n
werkelijkheid is geweest: de 'wacht-
meesters. uit Oss verwijderd te krijgen.

Betoogd is; (jat ook op 1 April 1938 geens-
zins onomstootelijk vast stond, dat de brigade
zich aan een bedenkelijke methode van opspo-
ringsonderzoek had schuldig gemaakt en kla-,

(Vervolg van blz. 2.)

In haar advies wijst prof. Hazewinkel er
voorts op, dat de maréchaussée uiteenloopende
taken heeft. Zoowel door den minister als door
!het ambtenarengerecht 'Wordt het versclhil tus-
schen de veiligheidspolitie en de justrtioneele
politie en de regelingen, waaraan zij onderwor-
pen zijn, genegeerd en juist dit verschil is vól-
gens prof. Hazewinkel beslissend voor de wet-
tigheid oil' onwettigheid der ministerieele be-
slissing.
Op grond van het voorgaande concludeert

prof. Hazewinkel, dat het telegram van den
Minister in zijn 'beide cnderdeelen in strijd is
met het Wetlboek van Straf'vorderjng' en geen
steun vindt in het r ijk apolrtiebesltrit van
6 Augustus 1935, dat, handelende over de vei-
ligheidspolitie, in zake opsporing !buiten toe-
passing behoort te blijven.

Tot zoover het advies van prof. Hazewinkel.

Verdere argumenten.

VO'OTtSlegde mr. James een aanvullende nota
over van prof. mr. J. M. van Bemmelcri, waarin
deze als zijn rneening te kennen geeft, dat de
conclusie van !het ambtenarengerecht, dat de
Minister van justitie do'or zijn telegram niet in
str ijd ,gehandeld zou he,btben,met het WetJboek
van Strafvordering, reeds terstond met de
woorden van de uitspraak van dat gerecht is te I
Ibestr~jd'en. .:

Prof. Van Bernmelen vraagt, of duidelijker
kan worden gezegd, wat klager steeds heeft
betoogd. De opsporfng sbevoegdhetd is 0 n a f- I
s c hei del ij k aan zijn militaire functie ver-
bonden, zij vormt daarmede een and e e 1- '
iJ:> a a r geheel. M.a.w.: zoolang de klager
wachtmeester der maréchaussée is, en niet als
zoodanig geschorst of ontslagen, kan niemand
- ook de minister van justitie niet - hem zijn
opsporingsbevoegdheid ontnemen, noch voor
goed, nooh tijdelijk.

Dat het ambtenarengerecht desniettegen-
staande toch tot een tegenovergestelde con-
clusie is gekomen, is volgens prof. Van Bemme-
len in de eerste plaats een gevolg van het f.eit,
dat het __.:._geheel ten onrechte - wettelijke
en administratieve voorschriften op een lijn
stelt. Het tweede argument van het ambte-
narengerecht, wat men zou kunnen noemen
"een beroep op de hierarchische verhouding" I
verdient volgens het advies nog veel ernstiger
eritiek. Immers terwijl deze argumentatie den
schijnt wekt van inderdaad een argument te
zijn miskent ze geheel de kwestie, waarom het
hier draait. Het gaat er n.l. heelmaal niet om
of de 'maréchaussée aan het telegram van den
minister moest gehoorzamen. Dat heeft de
Ossche 'brigade geda.an! Maar het gaat er om
of de minister het bevel mocht geven.

Prof. Van Bemmelen betoogt, dat het bevel
van den minister zeer zeker in strijd was met
een algemeen voorschrift.

Ook is volgens prof. Van Bemmelen in strijd
met het Wetboek van Strafvordering het be-
vel van den minister aan de brigade om inge-
komen aangiften door te geven aan de ge-
meentepolitie.

Prof. Van Bemmelen blijft van oordeel, dat,
het telegram van den minister van Justitie in I

strijd was met algemeene voorschriften van i
het Wetboek van Strafvordering en hij legt
er nog eens den nadruk op, dat door dit bevel
als wettig gegeven te erkennen, het groote
beginsel, dat de strafvordering bij de wet moet
worden geregeld, wordt geschonden, zeer ten
nadeeie van de achting, di ealle Nederlandars,
en in het bijzonder de opsporingsambtenaren,
juist voor de wet moeten hebben.

Voor het geval, ging pleiter voort, ook de
Centrale Raad mocht aannemen, zulks in strijd
met het oordeel van de beide hoogleeraren, dat
de minister, afgezien van de doelmatigheid
van zijn beslissing, :rechtmatig hanGelde, dan I,
komt Ge vraag ter sprake, of. de minister dan I
toch niet van zijn bevoegdheId kennelijk een
ander gebruik gemaakt heeft dan tot de doel-
einden waarvoor hem deze bevoegdheid was
gegeven.

gers sluiten hierbij aan een betoog voor het
gerecht, Gat de minister zonder behoorlijk on-
derzoek naar de feiten zijn beslissing heeft
genomen en dat daarin reeds een bevoegd-
heidsmtsbruik is gelegen, temeer waar het hier
een dergeIijk ingrijpende en opZJienharenGe
maatregel betrof.
Het meest elementaire recht van een ambte-

naar die van dergelijke zaken als "terreur en
domheidsmacht" wordt beschuldigd, nl. dat hij
daarover gehoord wordt en in staat wordt
gesteld de beschuldigingen zoo mogelijk te
weerleggen, IS aan de brigade Oss onthouden.

Waar gaat het heen, vraagt pI. als de admi-
nistratie een ambtenaar kan treffen alleen al
omdat hij tot een bepaald corps of' onderdeel
behoort en van wie vaststaat, dat hem ook
maar niets kan worden verweten? Ook om
deze reden is de tegen de gansche brigade ge-
troffe nmaatregel, ongeacht ieder aandeel en
de beweerde fouten, misbruik van bevoegd-
heid.
PI. eindigde dit deel van zijn pleidooi mét

het uitspreken van de hoop dat hoe de uit-
spraak ook moge luiden daaruit zal blijken
dat na::m van klagers als goed en betrouwbaa;
opspormgsambtenaar ongerept en onbevlekt
mag blijven heeten.
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In rustiger sfeer•

De Centrale Raad van 'Beroep tijdens de behandeling, van de zaak-Oss, Aan de tafel
de leden van het gerecht, v.l.n.r;: mr. J. J. H. van der Ven, griffier, mr. J. H. Kuyper
en de president mr. E. J. Beumer. Achter den lessenaar links: mr. P. Meyer, vertegen-
woordiger van minister GoseIing; achter den lessenaar rechts mr. R. A. James, ver-
,dediger van de marechaussees. Vóór de tafel, den eed afIeggend, de procureur-generaal

uit Den Bosch, mr. baron Speyart van Woerden.

Beschuldigingen van minister
niet bevestigd.

•

Getuigenverl(laringen gunstig
voor marechaussees.

Nu in deze koe1e zakelijke sfeer,

(V~n onzen 8Ile.cialen verslaggever). .

UTREC~T, 1 Dec. ...: In een zeer rustige Bekende gezichten.
sfeer is vanmorgen de behandeling van de zaak- ZOO waren dan vandaag in Utrecht weer allen
Oss voor den Centralen Raad vim Beroep be. bijeen, die in de zaak-Oss een rol gespeeld

hebben: de 'burgemeester van Oss, de heer J. F.
gonnen. Het leek of de hartstochten om deze PLo e g mak ers, de subst.-officier van Jus-
zaak eenlgsatns verstild waren. Men' maakte titie, mr. B. v. d. B u I'g, die in deze zitting een
geen opwindende tooneelen mee, zooals voor meer mannelijken toon deed hooren dan' in de
enkele maanden in het benauwde zaaltje van Haagsche zitting, en ook de procureur-generaal,
het Haagsche Ambtenarengerecht, en men kan rnr. E. L. M. H. baron Spe y a I' t van Woe r-

den, was er, scherp en scherpzinnig, met voor
daar blij om zijn, want z~j waren weinig ver- zich een tafeltje waarop allerlei papieren wa-
kwikkelijk. ren neergelegd. Hij had zich blijkbaar gepre-

pareerd op een groote rede zooals in Den bode voor reparatie van zijn auto had.gebruikt.
Haag, maar de voorzitter heeft hem eigenlijk Den morgen na de arrestatle heeft/de' manufac-
maar op een paar punten aan het woord d()en~'turier tegen hem:gezegd: "Ik'l;ieb, over de zaak
komen. Dan zijn, er de vier marechaussees 'nog"eens nagedacht, 'H,et' Is-zoo, ik zal zorgen,
naast elkaar, de opperwachtmeester met de 'd . . -h ar :é!d, ir,ïgÜ~'Er is"geen
dubbele strepen, wachtmeester V a n Ren n è s, at het meisje ~ ,g ~,,', ,J """"
wachtmeester v: d; Bel' g en wachtmeestèr ,:0 e pressie op den m,an uitg~oef-e,n;c:1;'A'ne~n'?? ZIJn
G ier, op wieris borst ,de koninklijke onder- Verzoek omdat hef térugbétálén 'een voor .hem
scheiding te zien is. Wachtmeester Tap, tegen gu tize omstandtsneid was he'eft de' wacht-
. . d kl h if ns Ioe b ' 'wren III e aagsc rI ten van den minister .'. ..b I' Iding" van

totaal niets wordt aangevoerd, maar die toch' meester- er Ill' het proces-ver aa .me I '
is overgeplaatst, 'was niet verschenen. Wacht·' gemaakt.
meester Roffel', de vorige maal nog in uniform,
zat nu, in burger. Hij' heeft de Koninklij~e
.Marechaussee verlatEin en is op het, oogcnblik
in dienst van de Bnilever: ' ,

zakte de rede van den minister, die
hij in de Tweede Kámer over Oss ge·
houden heeft, nog ritee:( ineen, 'de
eene getuige na den anderen. J;prok.'
kelde iets van deze rede af. "I'erecht
kon mr. R.' A. J ~mes in: het begin
van zijn pleidooi uitroepen: "Wan·
neer men deze zaak van eerrigen af-
st'ánd beziet, blijft er eigenlijk niets
van al de verwijten -over dan een,
paar kleinigheden."

enkele marechaussees' had, dat zij een manu-
facturier zouden hebben gearresteerd en uren.
lang hebben vastgehouden ~n,een' zaak, dievan
den aanvang af als civielrechtelijk was te on-
derkennen.' ,

Wachtmeester v, d.BeT g, hierover gehoord,
zegt evenwel, dat naar zijn meening de manu-
facturier zich aan verduistering' had schuldig
gemaakt, omdat hij ziekengeld .van Zijn dienst-

P r.e s.;' Waarom hebt-u 'hem' 's nachts vast-
gehouden? waaroirî-fiebt-u' hem dlrect' niet op
vr{j,evoeten gelaten?

R . I 'd' ' 'WachtmeesteT'v.;d.·Be'r,g:- D:e,z-aa,k·bij-hemnsnge el mg. in het huis stond al ingepakt,;want):lij was op
De .president, mr. dr. E. Beu m e rv Ieîdt de het punt om, te verhulzen.r Bovendien ":~s het

Terecht kon hij daar ook namens de 'klagen- 'zaak op volkomen-rustiga en beheerschte wiJ·ze. meisje 'erg timide 'enIk was -bang, dllt·h~J',haar
d .eou beïnvloeden. Daarom heb Ik hem zes uur

de marechaussees .aan toevoegen, at ,zij.;diep Hij heeft ,de beheersching van den man, die de,, d . k" . vastgenouëen. "'.':'" ". ' . J',- , ' .•
teleurgesteld zijn em de..rrrtspraak van het OSSIersJ cent, mets ontgaat hem, hij houdLde, "Nu -komr 'de: substituut-offICIer -van- -Justitle
Ambténarengerecht in Den' Haag niet hadden -sfeer koel, rustig en zakelijk; hij' voorkornt, -In 's-Hertogenbosch, -mr. -»: ,d. ,B,ur~" belast I

, d ' elke uitbundigheid; in deze zaak, "waar, toch met'het',r'-'essor:.tw"'ar,'ook,Qss'toe behoort, voorverwacht, na alles, wat daar namens "en' 'oor " aonder al de rust de hartstochten nog ,Smeulen, het hekje .. Het 'is 'een' SJ;Ibstituj.lt-0,~ficier,,~ie
hen naar voren was gebracht. ,\S~at e~n.heele, kunst, Maar dezen jmor-gen is Zich'inchet'begin niets'hermnerde,-wlens herin-

, de president, daarin geslaagd.' d itti h
Niet alleen feitelijk is' bijna alles, _Wilt de, " Eerst, ~Un vanmorgen de marechaussees aan neringsvermogen tijdens' e .~l mg. van' et

minister heeft .gezegd, w~erieg(l, ook 'jt\ridisch .het woord gekomen, als getuigen in de, z~ken Haagsche 'gereclit" aanmerli~hJk was, verbeterd
, di den-mi -. t tegen ,elkaar. Met .zware stappen, die dreunend en die thans als-m'an -ten mmsts l!-ijnverklarin-zal de,vertegenwoor iger van en-rmrus er van -\.. gt d id, - , in de stitle, volle zaal klonken, kwamen ZI'J'voor gen aflegt.' Ook hem vraa e presi ent eerst

Justitie, mr. p_'Meyes, een harde noot te kra- h h kt naar de 'zaak van'den m<inufactuPier.' " '. ,e~ :. Je en legden in stramme houding op - d
ken' hebben. Daar is nog steeds het advies van dutdelijken toon hun' eed af. Men is beriieuwd .P I' es.: Is 'het juist,' at'll'~gezeg~' hebt, den
prof. Van Beml)1e,len, waarin. staat, dat de. mi- en .er .hangt een gevoel van spanning in de zaal man in'verzekerde bewaring 'te' moeten stenen?
nister 'ook juridisch onjuist gehandeld heeft, wat zij zullen zeggen, of er nieuwe punten naar Mr; v.. d. B u I'g::,Ik kan. ·~ij d~t.nië~ niet -ze-

" .. voren zullen kom,en en men is .even teleurge- kerheid meer' hêrinnère:n:;,"Het is ge,bruik, 'datdaarbij is nu gekomen het advies van ZIJn ' -steld als met een klein punt wordt begonnen, mij -\~an' inverz'ekering§tellingep.' ::n:e:~edee!ing
Amsterdamsche ' ambtsgenoote prof,. . dr. D. met een detail van de heele affaire-Oss, de zaak Wordt gedilan van, té voren e,n,het I~met uitge-
Hazewirrkel-c-Surtnga, dat eveneens voor den van den_manufacturier. sloten' dat dit ook nu' gebeurä IS. Ik achtte deze
minister, vernietigend moet .zljn. Zooals men zich misschien nog herinnert, zaak echter civielrechtelijk en ik heb dim ook

, was.een .van de bezwaren, die,de minister tegen' geen aanleiding gevonden' een: strafvervolging
, ", ',hi te'stellen. . , "

Vier leden van de voormalige briqsule-Oes, 'v.l.n.r.:' wachtmeester Van Renmes. opper-
wachtmeester Curjs, wachtmeester De Gier en wachtmeester v. d. Berg.

- (Zi~ verder Laatste Nieuws).
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terreur of domheddsrnacnt?
Mr. v. d. B u l' g: Neen.
De vertegenwoortügcr van den minister, mr.

Me yes: Wat bedoelt u, mr. v. d. ~u:~, m~~
de uitlating, dat bij de z.g.n. knoeierijen ..b7J
de werkverscnafflng hooggeplaatsten vrijutt
gingen? Bedoelt u daarmede, dat dezen zich
aan fraude zouden heibben schuldlg gemaakt,
of dat de regelingen, die zij voor de te werk I
gestelden hadden getroffen, niet deugden?
Mr. v. d. Bur g: A!lleen het laatste.
Mr. Me yes: Heeft mr. v. d. Burg getwij-

feld aan de integriteit van burgemeester Ploeg-
makers?
Mr. v. d. Bur g: Aan de integriteit van bur-

gemeester Pleegunakers twijfel ik met. ..
Mr. Beu mer: Ja, het gaat er mIJ om

of u toen aan de integr-itert van burgemeester
Ploegmakers twijfelde.
Mr. v. d. Bur g: Daar twijfelde ilk niet aan.

Wachtmeester gehoord.
MET wachtmeester v .. d. Bel' g bespreekt

mr. Beumer dan de vraag, of de mare-
chaussees inderdaad opdracht hebben gekregen
om een rapport over de geestelijken op te
stellen, buiten strafbare feiten om.
Van den Berg zegt nu, dat hij op het parket

van den rijksklerk Vermeulen de opdracht ont- I
vangen heeft om aan wachtmeester 'Qe Gier
te zeggen het rapport tegen de geestelijken
maar te sluiten.
Uit deze verklaring blijkt dus, dat inderdaad

e-en dergelijk rapport- is g-emaakt.
Mr. Beu mer: Heeft u met wachtmeester

Van Rennes den bankier v. d. H. gearresteerd?
Wac h tm e est e 1': Ja.
Mr. Beu mer: Was daar veel pubblek bij?

(Zooals men weet heeft de minister in de
Karner medegedeeld, dat bij de arrestatie van
v. ct. H. 'heel veel publiek aanwezig was en
dat de arrestatle groot opzien gebaard heeft,
terwijl honderden toekeken).
Wacht mee s t oe1': Er was niemand aan-

wezig, alleen de buurman. (G e lac h in
ct e z a a 1). Wij zijn door st.il le straten ge-
reiden, opdat niemand rou kunnen zien, dat
hij gearresteerd werd. De hee le zaak speelde
zich in enk ele minuten af.
Mr. Beu Il1l e 1': Heeft de ledder van de

jeugdwerikloozen zich aan de marechaussee-
kazerne gell1leld 0Il1l enkele verklar-ingen af te
leggen en deed .hij dat bij avondtijd ?
Wac h It Il1l e est er: Ja hij durfde met op

den dag te komen. Hij was bang.
M-r. Beu mer: Voor wûe ?
W a ei !h t mee s t € r: Voor' den burge-

meester.
Mr. Beu m e tI' : Heeft hij toen gezegd wa t

de burgemeester tegen hem verklaard rou
hebben?
Wac h t Il1l e e s t er: Hij heeft toen ge-

zegd: "de burgemeester is bij mij geweest en
heeft mij medegedeeld: Mondj-e dicht, praat
er maar niet te veel over."
Opperwachtmeester C u r f s is de volige:llId.e

getuige. In stramme militaire houding staat
ihij voor het ge-recht. De eerste vraag luidt:
Heeft de offi-cier van Jusuitte u opgedragen met
het onderzoek naar de knoeierijen bij die jeugd-
werkverscharüng voort te gaan, den burge-
ancester in te lic.Men en eventueel de mens-chen
te arresteeren?
Opperwachtmeester: Ja, dat is

gebeurd. Ik heb op denzelfden dag contact met
den burgemee-ster gezocht, toen was het Zater-
dag en kon ik hem niet spreken. Zondag wou
ik hem niet lastig vallen, Maandag had hij ie-ts
anders te doen, Dillisdag heb ik het contact ge-
kreg"en.
Mr. Me y e s : Heeft u dan geen boodschap

acutergelaten om te zeggen, dat u hem over
de zaak van de geeste- een dringende zaak moest spreken?

o p per w a c hij; rn e è s ter : lik beschouw-
de de zaak niet als dringend.
Mr. Beu Il1l er: Is het juist, dat Jeugdige

werkloozen in een contraverhoor door den bur-
gern eester zijn verhoord?
Op per wac h t Il1l e es ,t er: Ja.
Mr. Beu mer : Wat verstaat u onder een

contra-verhoor ?
o p per wac !h ot rn e e s ter: looien e-en

autor-iteit een venhoor afneemt en doe andere
autorbteüt ne em t een ver-hoor af over dezelfde
aangeJegenlheid.
Mr. Beu mer: Heeft de officier van Justi-

tie u medegedeeld op 15 November, da-t u geen
zaken meer mocht onderzoeken waarbij orga-
nen van de g;Bm'eente Oss betrokken waren?
Op per wac ht mee st er: Ne-en.
Mr. Beu mer: Heeft u na 15 November

nog zaken onderzocht waarbij organen van de
geun eente Oss betrokken' waren?
Op per wac h tm e est er: Ja.

, Mr. Beu mer: Heeft De Gier u geze,gct, dat
!hij een rapport moest maken voor den officier
van Justttie over feiten, de geestelijken aan-
,gaande, die ni-et str-afbaar waren, maar waar-
van het wel wenschelijk wa-s, dat er een eind'
aan gemaakt werd?
Op per wac h ,t mee s ter: Ja, dat heeft

De Gier gezegd. Hij moest een rapport maken
over feiten, die wel niet te bewijzen waren,
maar toch zouden bestaan.
Mr. Beu mer: Heeft De Gier toen gezegd,

dat het ',t baste was met het rapport naar den
bisschop te gaan om zoo die zaak in het alge-
meen belang op te lossen.
Op P 'e r wac !h tm e est er: Ja, dat is

gezegd ..
Mr. Beu Il1l er: Bent u met De Gier .naar

den officier van Justitie geweest om daarover
te spreken?
o p per wac h trn e est er. Ja;
Mr. B e uan er: Heeft De Gier toen aan doen

officier van Jusotie medegede-eld, dat in 1931
ook al een onderzoelk naar de geestelijken was
ingesteld? '
Op per wac h t rn e est er: Ja.
Men ziet, de v,erklaringen van opperwacht-

meester Curfs en die van den suost.-oïûcter
van Justitie zijn 'niet parallel. Ook de volgen-
de getuige, wachtmeester Van Ren nes,
legt een verklaring af, die in strijd is met die
van mr. v. d. Burg. Wachtmeester Van
Ren nes zegt, dat de officier in zijn tegen-
woordighe-id aan De Gier heeft g,ezegd: "Wij
hebben nog geen voldoende bewijzen tegen den
eerren pastoor, ik had nog graag feiten van
recenteren datum; als u den man arresteert
moet dat in het donker geschieden en in bur-
ger, .zoodat er zoo min mogelijk opspraak
komt."
Verder zou de officier van Justitie, volgens

wachtmeester v. Rermes, aan De Gier de op-
dracht hebben gegeven om' een dame in Den
Haag te hooren, wat dan ook is geschied. In-
dien deze verklaringen Juist zijn, ontnemen zij
vanzelfspr-ekend aan wachtmeester De Gier de
verantwoordelijkheid voor zijn optreden ten
opzichte van de geestelijken en rust die ge-
heel op mr. v. d. Burg.

Jeugdleider getuigt.
DE volgende getuige is een der leiders van

de jeugdwerkloozen in Os's.,Hij is wel een
ter-comrnissards slechts na eentge struobeäng zeer merkwaardsge figuur, De marechaussees
v. d. H. uit zijn arrest wilde bevrijden? beweren, dat hij dikwijls aan de kazerne is
Mr. v. d. Bur g: Ik was er zelf niet bij, geweest en daar allerlei mededeelingen over

knoeierijen heeft gedaan. Deze ledder van de
maar het is mij bekend, dat het zoo gebeurd is. jeugdwerklooaen kan zÎC'h dáar niets van her-
Mr. Beu mer: Is het juist, dat zoowel u inneren. Een rijksrechercheur is bij hem ge.

en mr. Dubois, als de rechter-comm lsearis weest en heeft een geheel rapport opgemaakt
overtuigd waren van de strafbaarheid van de waarin de man van allerlei verklaarde, dat in

strijd was met hetgeen hij aan de marechaus-
feiten door v : d. H. gepleegd? sees had verteld. Ook van het bezoek van den
Mr. v. d. Bur g (met vaste stem): Ja. rijksrechercheur. hoewel het rapport in de
Mr. B ,eu mer: Heeft bij uw weten de stukken rust, kan de ma-n zich niets herinne-

brig-ade Oss zich ooit s,chuldig gemaakt aan ren. Hij weet totaal niets meer.
I

den Centralen Raad
van Beroep.
(Vervolg van pag. 1).

Werkverschaffingszaak.
DIT is de inleiding van het verhoor. Men

komt nu tot grootere en belangrijker din-
gen, tot de zaak van de jeugdwerkloosheid.
Volgens de marechaussees is in de werkver-
schaffing op allerlei manieren geknoeid en zij
hebben dan ook twee leiders gearresteerd. De
beschuldiging van den minister nu was, dat zij
dat gedaan hadden op eigen gezag zonder den
officier van Justitie daarin te kennen en zon-
der er met den burgemeester over te spreken.
Nu vraagt de president aan mr. v. d. Burg:

Heeft De Gier met u gesproken over de knoeie-
rijen bij de jeugdwerkverschaffing? Hebt u
hem gelast voort te gaan? Hebt u hem gelast er
met den burgemeester over te spreken en hem
opgedragen de jeugdleiders onmiddellijk te ar-
resteeren, daarbij zeggende: Ik zal het arresta-
tiebevel wel verlengen?
Het is even stil in de zaal. Men wacht met

spanning op wat de officier zal zeggen. Op dui-

Idelijken toon zegt deze: Ik heb een bevel gege-
ven tot de arrestatie. .
Pre S.: Hebt u, mr. v. d. Burg, op 15 Novern-

I bel' oen wachtmeesters De Gier en Curfs verbo-
den een onderzoek in te stellen naar eventueele
misstanden bij organen van de gemeente Oss?
Mr. v. d. Bur g: Ja.
Pre S.: Heeft u geen aanmerkingen ge-

maakt, toen De Gier later nog met een onder-
zoek in zake wantoestanden bij de organen van
de gemeente Oss bij u kwam?
Mr. v. d. Bur g: Ik heb na een jaar voor h~t

eerst eens weer alle stukken doorgelezen. Daar-
uit blijkt, dat er eigenlijk maar één geval na
15 November is behandeld, waarbij vermoeden
i van fraude was tegen iemand van de gemeente
Oss, nl. op de gasfabriek.
Pre sid ent: Heeft u dan toen geen aan-

merking gemaakt, dat De Gier met dit onder-
zoek begon na de mededeeling van 15 Novem-
ber?
Mr. v. d. B ur g: Ik heb geen aanmerking ge-

maakt.
Dan stelt mr, Beu Dl e r een zeer belangrijke

vraag: Is u van meening, dat de' twee opzlch-
ters, die op uw last gearresteerd zijn, op on-
, juiste gronden zijn gearresteerd of op onvol-
doende gronden?
Mr. v, d. B u I'g: Ik ben van meening, dat de

twee jeugdleiders niet op onvoldoende gronden
gearresteerd zijn.
Mr. B IIu mel': Hebt u gezegd: "Ik ,zal jul.

lie maar niet langer vasthouden, omdat ik geen
bewijzen heb tegen degenen; die boven jullie
staan; maal' jullie hebt je schandelijk gedragen
jegens de werkloozen"?
Mr. v. d. B u l' g: Ja, dit heb ik gezegd, of

. althans woorden van .een dergelijke strekking.

f De geestelijken.
'W' IJ komen nu aan

lij:ken.
Heeft u, zoo vraagt mr. B oe u rn eraan den

subst.-officier van Justitie, aan De Gier en
opperwachtmeester Curfs gezegd een rapport
te maken over handeling en van de geestelijken,
die niet strafbaar waren, maar waarvan het
wel wenschelijk was, dat ze ter kennis werden
g-Elbrac1htvan de kerkelijke overheid?
Mr. v. d. Bur g: Ik ben opgebeld door den

procureur-generaal, die mij vroeg, of ik een
onderzoek instelde naar de gedraging van de
geestelijken. Ik heb hem toen toegezegd, hem
een rapport te zullen toesturen, waarin het
over deze zaken ging.
Fr e sid ent: Dat is mijn vraag met. Hebt

u gezegd, dat de marechaussees tot taak had,
den, ook een rapport op te maken voor zaken,
die niet strafbaar en vervolgbaar waren, om
dit rapport dan over te leggen aan de kerk-e-
lij'ke overheid en zoodoende zuivere toestanden
in het leven te roepen, of dat volg ens u de
mar echaussees een' algemeen belang zouden
dienen? Stond u dus op het standpunt, dat niet
strafbare, of verjaarde of niet vervolgbare fei-
ten toch gerapporteerd moesten worden en dat
deze moesten medegedeeld worden aan den
bisschop? . ..
Mr. v. d. Bur g: ZÓÓ heb ik het eigenlijk

niet gezegd. Ik heb wel gezegd, dat men be-
paalde feitelijkheden ter kennis zou moeten
doen komen van de kerkelijke overheid.
Mr. Beu mer: Houdt u nog vol, dat u hier

met geen woord gesproken heeft over het feit,
dat in 1931, ook een onderzoek naar de geeste-
lijken was ingesteld?
Mr. v. d. B u I' g: Dat houd ilk vol,

Zaak van, den bankier.
HIERMEDE is het verhoor van mr. v. à.

Burg in zake de geestelijken afgeloopen
en komt men aan de arrestatle van den ban-
kier v. d. H., welke aanhouding voLgens den
iminister op ontactische wijze zou zijn geschied,
zonder dat daar voldoende gronden voor wa-
ren. Deze arrestatde is well het hoofdpunt
van den minister geweest om de marechaussee
te verplaatsen. Men is ndeuwsgierrg de mee-
ning van den officier van Justitie over het be-
leid van de marechaussee im deze zaalk te ver-
nemen.
Mr. Beu mer vraagt aan mr. v. d. Burg:

Bestond er voldoende aa-nleiding tegen v. d. H.
om tot een arrestatle over te gaan en hebt
u het bevel tot, die arrestatle gegeven? (De
minister had gezegd, dat de marechaussees
dat op eigen houtje badden gedaan, evenals
de huiszoeking).
Mr. v. d. Bur g: Ik helb gem-eend, dat er

voldoende aanleiding tegen v. d. H. bestond
om hem te arresteeren. Er was een heele serie
van kleine feiten en het had in mijn bedoeling
gelegen een aantal van die kleine feiten in de
dagvaarding ten laste te leggen.
Mr. Beu mer: Is het juist, dat u van ver-

dere vervelging hebt afgelZien op last van den
procureur-generaad ?
Mr. v. d. B u l' g:

procureur-g'eneraal
moeten afzien.
Mr. Beu mer: Is het bekend, dat de reen-

Ik heb op last van den
van verdere vervolging

Mr. Beu mervraagt hem: Bent u aak bij
de kazerne geweest om het een en ander te
vertellen?
Ant woo r d: "Ik kan mij niets meer her-

inneren."
Mr. Beu mer: "Hebt u aan de marechaus-

sées gezegd, dat u onbekend wenschte te blij-
ven maar wel iets wilde mededeelen 1"
A rr two a r d: "Ik kan mij niets meer her-

inneren."
Mr. Beu mer: "Hebt u den wachtmeester

wel eens vertrouwelijke mededeelingen ge'
daan?"

A n two a r d: "Ik kan mij niets meer her-
inneren."
Mr. Beu mer: "Bent u dan nooit bij de ka-

"zerrie geweest?"
Ant woo l' d: "Eén keer ben ik er geweest

om een bewijs van goed gedrag te halen. Maar
van de rest herinner ik mij niets meer."
Mr. Beu m er: "Hebt u wel eens met de

marechaussée over knoeierijen bij de werk-
verschaffink gesproken?" . .
Ant woo r d: "Bij de werkverschaffmg IS

niet geknoeid. Ik kan mij verder niets meer
herinneren."
Mr. B e timer: Is er een rijksrechercheur

bij u gewèest? ....
Ant woo r d: Er is een mijnheer bij me ge-

weest met een stuk papier.
Mr. Beu mer: Wat stond er op dat stuk

papier. Ik heb hier een procesverb?al van de~
rijksrechel'cheur, waarin u allerlei zeer. P?s~
tieve verklaringen aflegt. Is dat dan onjulst?
Ant woo r d: Ik kan mij er niets meer van

herinneren.
Mr. Beu mer (met verheffing van stem):

Kijk eens. De dingen die u tegen de mare-
chaussee gezegd hebt en die u tegen den rijks-
recherheur gezegd hebt, kloppe nniet met el-
kaar. Wij houden er hier niet van als dingen
niet kloppen. Wij zijn hier gewend, dat alles
klopt en ik wil het weten. Als u een slecht
geheugen hebt, kunt u er niets aan doen,
maar ik vermaan u ernstig, dat u hier onder
eede staat. Hopelijk houdt u met deze ver-
maning rekening. Hebt u tegen dien rijks-
rechercheur ver-klas-ingen afgelegd over De
Gier en de andere marechaussees?
Ant woo r d: Ik kan mij niets meer her-

inneren.
Mr. Beu mer: Dan zullen we het maar op-

geven. Blijft u ook maar niet bij de zaa~ '. U
kunt wel weggaan. Niemand zal er pletzier
in hebben u nog een vraag te stellen.
Wachtmeester De G i e r komt nu voor het

hekje. Mr. Beumer vraagt hem of de officier
van Justitie hem gezegd heeft de zaak tegen
den manufacturier als zuiver civielrechtelijk te
beschouwen?
Wachtmeester De G i e r: Neen.
Mr. Beu mer: Heeft mr. v. d. Burg u ge-

zegd de zaak tegen v. d. H. als zeer ernstig
aan te zien?
Wachtmeester De G ier: Ja.
Over deze zaak legt wachtmeester v. Rennes

ook nog enkele verklaringen af.
Mr. Beu mer: Heeft Van Rennes u gezegd.

op last van den officier van Justitie v. d. H.
te moeten arresteeren en diens geheele admi-
nistratie in beslag te moeten nemen?
Wachtmeester De G i e r: Ja. Dat heeft hij

tegen mij gezegd. Ik heb toen nog tegen hem
gezegd: "Neem dan al het personeel maar mee.,
We zullen den dienst wel wijzigen."

Getuigen van den minister.
Hiermede is het getuigenverhoor afgeloopen.

Van al de beschuldigingen, die tegen de
marechaussee geuit zijn, is eigenlijk niets
anders overgebleven, dan dat het misschien
ietwat onvoorzichtig is geweest om den manu-
facturler zes uren vast te houden, hoewel de
wachtmeester die dat gedaan heeft, er ook
zijn reden voor had. Dat is alles wat vandaag
tegen de marechaussee aan het licht is ge-
komen en men verwondert zich, zooals men [
zich over deze heele zaak verwondert. dat hier.
om nu de tien leden van de brigade, verdien-
stelijke werkers, zijn overgeplaatst.
De twee getuigen van den minister komen

.nn vor het hekje. Het zijn de procureur-gene-
raal mr, baron Spe y art van Woe r den
en burgemeester Plo e g mak ers. !\fr.
Speyart van Woerden is Diet alleen getuige
maar hij is ook deskundige namens den
DiÏnisttlr gedagvard.
Mr Mr. Beu mervraagt aan den procureur-

generaal: Hebt u in midden November 1937
den officier van Justitie mr. v. d. Burg op-
gegeven om den ,marechaussee te gelasten geen
onderzoek meer te verrichten in zake organen
van de gemeente Oss?
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IOssche zaak in hooger beroep.

Sage omtrent Procureur-Generaal

weersproken.

Toe~,Lr. James hierop :rij onverwacht
zijn,.{l~~'~~i beëindigde, vroeg de president
zeer verbaasd: "En krijgen we nu nog niet
een slotstuk?"
Mr. James wilde het er voorloopig bij laten,

waarna het woord was aan den tegenpleiter,
mr. P. Meyes.

Pleidooi namens den minister.
Mr. Meyes begon, met den president bij

voorbaat excuus te vragen, dat hij ook vrij
veel tijd zou moeten vragen voor zijn plei ..
dooi, hetgeen de president met een mild
gebaar gaf.
Allereerst heeft mr. Meyes het juridische

gedeelte van mr. James' betoog en het advies
van prof. Van Bemmelen in dezen bestreden.
Uitvoerig stond hij stil bij dat gedeelte van
het advies van prof. Van Bemmelen, waar
deze spreekt over de opsporingsbevoegdheid,
waarna hij ook zijn bezwaren tegen het
advies van prof. Hazewinkel-Suringa poneer-
de. Klagers zeggen, dat zij geschorst 'zijn in
de opsportngsoevoegdheid. Hij haalde één
voorbeeld aan: Stel, dat een der klagers,
na het ministerieele schrijven, een proces-
verbaal heeft opgemaakt. Dit zou - hebben
de klagers met hun opvatting gelijk - dan
een proces~verbaal zonder bewijskracht zijn 1

geweest. DIt zou een ongerijmdheid zijn. Wel
zou de klager een bevel van den minister
hebben overtreden, maar het proces-verbaal
zou bewijskracht hebben.
De wijze, waarop de hierarchische kwestie I

in het geding is gebracht, noemde pleiter een
poging, om den Centralen Raad een rad voor
oogen te draaien. Daar mr. Beumer van oor- I
deel was, dat deze uitdrukking voor velen
een beleedigend karakter heeft, nam mr.
Meyes deze uitdrukking gaarne terug.
Hierna kwam mr. Meijes tot de detailpun-

ten zonder nog diep in te gaan op de zoo
langzamerhand doodgeprate onderdeelen van
de zaak. "Dit zou te veel van uw tijd vergen,
mijnheer de president."
President: "U mag het anders onder geen

voorwaarde voor ons laten, mr. Meijes, wij
hebben den tijd volledig voor deze zaak vrij-
gemaakt."
De overplaatsing ter sprake brengend zeide

mr, Meijes, dat de minister bedenkingen had
tegen de opsporingsmethoden van de Ossche
brigade. De minister wilde zijn besluit echter
niet als een straf zien; evenmin zou hij het
een extra harden maatregel vinden. Boven-
dien zijn overplaatsingen, omdat een ambte-
naar zich om bepaalde redenen op zijn oude
standplaats niet meer zoo goed bewegen kan,
heel gewoon. Ook heeft de minister er re-
kening mee gehouden, dat de brigade op 1
November 1937 reeds een ernstige waar-
schuwing had gehad. Waarom de minister
zich richtte tegen de collectiviteit der brigade?
Er waren in Oss 10 manschappen en van hen
waren er 8, die betrokken waren geweest
bij affaires, die den minister aanleiding tot
deze houding hebben gegeven.
De minister vond het noodig dat dezen

mensch en eens even belet werd het scherpe
zwaard zóó te hanteeren.

PLEIDOOI VAN Mr. MEYES.

NADAT gedurende twee-en-een-
1, half uur met gesloten deuren
was gesproken over de zaak, waar-
bij de geestelijken betrokken zou-
den zijn, is gistermiddag laat de
openbare behandeling van de affaire
Oss voor den Centralen .Raad van
Beroep te Utrecht voortgezet.

Uitspraak op 22 December a.s,

De rijen van belangstellenden waren in-
middels aanzienlijk gedund. De marechaus-
sé's waren nog gebleven, de burgemeester
van Oss en de procureur-generaal, mr. baron
Speyart van Woerden zaten nog op hun
plaatsen, terwijl mr. W. v. d. Hoek, majoor
bij het wapen der Kon. Marechaussee evep-
eens was gebleven.
Mr. James begon nu de detail-zaken te

behandelen en als wederwoord . tegen de
klachten, door het Ambtenarengerecht geuit.
Eerst kwam de zaak tegen den bankier,

v. d. H., aan de orde.
De arrestatie was niet opzienbarend ge-

schied. Uitvoerig schetste de verdediger de
eerste aanleiding tot arrestatie van v. d. H.
en..een huiszoeking. Wachtffil2ester Van Ren-
nes vroeg echter den Officier van Justitie,
nog even met de-arrestatie te wachten, daar
er wellicht nog grootere fraudes aan het
licht zouden komen. Toen geknoei met polis-
sen bleek, is opnieuween arrestatle over-
wogen. Weer was het wachtmeester Van
Rennes, die nog even uitstel vroeg, omdat er
nog oplichting van grooter bedragen zou
volgen. Toen dit inderdaad het geval was
- mr. :James noemde eenige feiten - is
v. d. H. op onopvallende wijze gearresteerd,
waarbij geen publiek aanwezig was. Wel was
eenig publiek aanwezig, toen de boeken en
bescheiden in beslag werden genomen.
De gearresteerde v. d. H. werd in de ka-

zerne goed behandeld en den Zondagavond
mocht hij zelfs op de kamer bij de mare-
chaussee doorbrengen.

De justitie-autoriteiten van Den Bosch wa-
ren, tegen de meening van den procureur-
generaal in, dat door v. d. H. wel degelijk
een strafbaar feit gepleegd was. Mr. James
sprak er zijn verwondering over uit, dat de
procureur-generaal tegen de meening van
twee subst. Officieren van Justitie in, deze
meening verkondigde.

I Mr. James ging verder in op eenige frau-
des, met verzekeringspolissen gepleegd door
v. d. H., waarna l;tij naging, hoe de officier
van Justitie meer direct met deze affaire in'
aanraking kwam. Toen v. d. H. eenmaal was
voorgeleid aan den Officier van Justitie
voeg.de deze den al'I!êstant. €mgeveer d.eze
woorden toe: "Wat ben jij eigenlijk voor
een man? Een kantoorklerk, die in' een
groote villa wil wonen! Als ik je niet we-

I gens groote bedragen krijgen kan, zal ik je
voor alle kleine bedragen vervolgen!"
. En toen de officier hem wilde gevangen
houden, beschikte de procureur-generaal
daarop afwijzend. Dien dag telefoneerde de
procureur-generaal met de Provo Griffie,
waarna van hieruit, in tegenstelling .met de
vroegere verklaring van deze instantie, werd
verklaard, dat er geen tekort voor het
Waterschapfonds was geconstateerd. Ook de
rechtbank' ging met de sententie van den
procureur-generaal mee en weigerde ver-
dere gevangenhouding, waarna de procureur-
generaal last gaf, af te zien van verdere ver-
volging.

Procureur-generaal en brigade.
Het sterkste deel 'van' mr. Meyes' betoog

was wel dat, waarin hij met groote nadruk.
kelijkheid voor+eerrs en Voor altijd een etnrïe
maakte aan de bijna beleedigende sage, vol-
gens welke de procureur-generaal als de ver-
woester door dik en dun van de Ossche bri-
gade werd geschetst. Op den avond, dat het
telegram van den minister kwam, waarbij
de opsporingsbevoegdheid van de brigade
werd geschorst, had de P. G. juist twee off'i-
eieren van het wapen bij zich om het dos-
sier inzake de brigade te bestudeeren. Toen I
zij kennis namen van den maatregel, waren
allen daarvan onder den indruk en een in-
specteur van het wapen zeide tenslotte dat
hij het bevel maar naar Oss zou doortelegra-
feeren. Daarop heeft de P. G. zelf geant-
woord: "Inspecteur, dit kunt u niet doen, dit
is een zeer zwaar uur voor uw mannen. Meer
dan ooit is u verplicht nu naast hen te
staan".

Andere arrestaties. Zoo, aldus mr. Meyes, dacht de P. G. over
Ook inzake twee andere arrestaties heeft de Ossche brigade.

het Ambtenarengerecht de zaak verkeerd De president: "Ik meen me uit de stukken
bezien, meende pleiter. In den Haag heeft te herinneren, dat de P. G. zeer begaan is ge-
men gesproken over een gevangenhouding weest met het lot der brigade".
"inzake een onzekere kwestie". Zekere B. in Mr. Meyes: "Dan dekt dit volkomen het
Oss had ziekengeld aan een inwonende win- verhaal, dat ik er op het oogenblik van doe,
keljuffrouw achtergehouden en ten eigen president",
bate aangewend (voor reparatie van een Ten aanzien. van het wantrouwen tegen-
auto) en toen er door den vader van het over den burgemeester van Oss merkte pI.
meisje op betaling was aangedrongen en er op., dat dit wantrouwen door mr. James nog
nog niets kwam, gaf de vader de zaak bij de eens vrij sterk en bovendien volkomen over-
politie aan. bodig geaccentueerd is. Bij de verschillende
De wachtmeester v. d. Berg had' advies onderdeelen, de leiders van het jeugdwerk-

over deze zaak ingewonnen bij den officier loozenwerk, de zaak-v, d. H., enz. stond pl.
van justitie. Deze stelde zich aanvankelijk slechts terloops stil. Hij wenschte hier aller-

minst te bepleiten, dat de wijze, waarop V. d.
ook op het strafrechterlijk standpunt en de H. zijn zaken dreef, de algemeene goedkeu-
wachtmeester ging daarom tot een verhoor ring zou kunnen wegdragen. Er mankeerde
over. De officier had machtiging gegeven, nog al een en ander aan, maar dat neemt
den man eventueel in verzekerde bewaring niet weg, dat de zaak geheel anders behan-
te stellen. deld had moeten worden.
De minister heeft echter gesproken van Aan het slot van zijn pleidooi zeide mr.

een wederrechtelijke vrijheidsberooving in Meyes, dat de maatregel van den minister
een zaak, die van den aanvang af een civiel- de zaak in Oss gered heeft; de burgemeester
rechtelijke zaak is geweest. Deze contra- en opperwachtmeester Mieritjes werken thans
memorie voor het ambtenaren-gerecht drukt prettig samen. Van weerszijden is men daar-
zich zoo mogelijk nog sterker uit. oyer zeer tevreden.
Mr. James ging daarna uiteenzetten, dat Mr. James zag van repliek af, al viel het

het inhouden van het ziekengeld wel degelijk hem, naar hij zeide, moeilijk, de bekoring
fraude is, daar het ziekengeld onaantast- hiertoe te overwinnen.
baar eigendom van den verzekerde is. Mr. Beumer verklaarde dan de zaak geslo-
Tenslotte kwam de zaak W. aan de orde, ten en bepaalde de uitspraak op 22 Decem-

mishandeling van een verdachte wegens ber.
overtreding van de Vuurwapenwet. "Wat is * * *
daarvan overgebleven?' De kwestie van de overplaatsing was een
Wachtmeester V. d. Berg vond bij een geheel afzonderlijke affaire door klagers

huiszoeking bij W. een geladen revolver met aanhangig gemaakt tegen den inspecteur van
een aantal pakjes sigarettenpapier. W. het wapen.
wenschte bij het verhoor geen nadere gege- Mr. James verwees naar zijn beroeps-
vens te geven, weshalve hij later moest wor- schrift, terwijl voor den inspecteur optrad
den vrijgelaten. majoor mr. W. v. d. Hoek, die zich refereerde
Tien dagen later kwam de gemeenteveld- aan het oordeel van den inspecteur.

wachter V. bij W. en werd deze gevraagd, Ook in deze zaak werd de uitspraak bepaald
of hij niet door de marechaussée mishan- op 22 December.
deld was. W. heeft daarop een verhgal op- -----
gediend, dat nogal fantastisch klonk. 't'roces-
verbaal had naar den diviaie-commandant 1
gezonden moeten worden, maar de burge-
meester zond het naar 'den procureur-gene-
raal. Deze zond het ook weer niet naar den
divisie-commandant, maar stuurde er een
rijksrechercheur op uit, die V. d. H. ging
hooren, daar deze denzelfden nacht in
een cel had doorgebracht.
Y .d. H. had di ennacht niets gehoord en

toen W. met de toenmalige leden van de
Ossche brigade geconfronteerd werd, her-
kende hij er geen een.
De minister van Justitie heeft in de Twee-

de Kamer gezegd, dat er indèrdaad ernstige
aanwijzingen voor mishandeling zouden zijn.
Mr. James was van meening, dat de minister
dit niet had mogen zeggen alvorens de bri-
gade hier zelf over gehoord was. De minister
had voor die bewering uitsluitend een basis
in een revolver, een smokkelaar van sigaret-
tenpapier en verder in de familie van dien
smokkelaar.



DE ZAAK-OSS VOOR CENTRALEN RAAD

Beleid den minister verdedigdvan
Mr. P. Meyjes bestreed tijdens de gisteravond gehouden

zitting professorale adviezen, uitgebracht
door prof. Van Bemmelen en

prof. Hazewinkel
Suringa,

DE VERHOUDING: MINISTER-
OFFICIER VAN JUSTITIE-

AMBTENAREN

verschillende feiten omtrent de Ossche brigade
niet in orde gebleken.

Het spreekt vanzelf, dat men verwachtte,
dat de marechaussees zeer ontstemd zouden
zijn. Daar-om werd ook onder de hoofdofficie-
ren in een onderhoud besloten, dat zij zelf, toen
bij hen het bewuste telegram binnenkwam, het
nieuws rustig en met beleid aan de manschap-
pen zouden zeggen, liefst zoo onopvallend

I
mogelijk.

Meer beknopt dan mr. James dat deed,
wilde mr. Meyjes de afzonderlijke zaken be-
handelen. Hij sprak daarbij van een verkeerd
gericht streven van dienstvervulling, dat tot
excessen aanleiding gaf. Het contact met den
burgemeester bleek daarbij niet groot te zijn,
terwijl men ook geen poging deed deze kloof
te overbruggen, Als de burgemeester niet in
het stadhuis is, kan men hem toch opbellen;
, maar dit deed de marechaussee niet, die
blijkbaar de burgerlijke overheid niet zoo
gaarne in hun zaken mengde. De fraudes, die
de marechaussee in dit verband wilde aan het
licht brengen, waren overigens zeer onzeker
en weinig belangrijk. Het gemeentebestuur
stond in zijn recht om te willen weten, wat er
nu eigenlijk aan de hand was, toen de twee
opzichters der jeugdonbwi'kkel ing gearresteerd
waren.

Na het pleidooi dat mr. R. A. James
voor de handelingen van de leden van
de Ossche brigade, begon gisteravond
mr. P. Meyes zijn verdediging van het
beleid van den minister van Justitie.

Mr., Meyjes behandelde eerst de wettigheid
van het minasterteel optreden. Hij wilde echter
niet in herhaling treden wat betreft zijn
standpunt inzake de tegenargumenten van de
andere partij. Slechts enkele punten werden
door mr. Meyjes gereleveerd.

Het optreden van den minister betrof
wel degelijk een opheffing van de opspo-
ringsbevoegdheid. De tegenpartij heeft
zich weliswaar beroepen op de "leer 'Van
het eigen reeht", daarin bestaande, dat
art. 141 W. v. s.v, aan den opsporings-
ambtenaar onverbrekelijk de opsporings-
taak verbindt. Volgens pleiter is dit
echter slechts een suggestie, doch geens-
Zlinseen vaststaand feit.

Ook uit andere artrkelen is het standpunt van
mr. James en zijn adviseurs niet met zekerheid
af te leiden.

Het tweede argument van mr. Meyjes be-
stond daaruit, dat de zelfstandiJge opspomngs-
bevoegdheid "g,leohtseen secundaire bevoegd-
heid van de marechaussee is.

Met de professorale adviezen kon de verte-
genwoordiger van den Minister van Justitie
:zich in zooverre niet vereenigen, dat deze
niet geheel het onderhavige terrein raken. Voor
zoover de adviezen niet de kwestie raakten,
onderwierp hij ze aan een kleine crrtiek, waar-
in o.m, het advies van prof. Van Bemmelen op
enkele punten als "fantaste" en "willekeurtg"
werden geschetst.

Vervolgens werden de nieuw. aangevoerde
adviezen onder de loupe genomen. Dat van
pror. Van Bernmelen bood eigenlijk na het
vorige advies weinig nieuws.

Met prof. Vam Bernmelens beroep op de
hiërarchische veI'lhoudingenkon pleiter het niet
eens zijn, omdat dit nog in het geheel niet uit-
sluit, dat de minister hoofd van de opsporings-
dienst is, al wordt hij hier gehouden aan de
bepalingen, die de wet den Officieren van Justi-
tie steit, Bovendien is mr, Meyjes de samen-
hang melt's minister zoogenaamd onwettig
handelen niet duidelijk.

Komend tot het advies van prof. Hazewin-
kel-SuriIlga, zeide mr. Meyjes, dat dit mank
gaat aan een gebrek àan zin voor de werke-
lijkheid. De drie grondstellingen onderwierp
spreker aal} een nadere beschouwing.

In de eerste plaats zou de minister zich niet
gehouden hebben aan het Rijkspolitiebesluit.
Natuurlfik had de minister hierdoor nooit
mogen komen tot strijdigheid met de wet op
de Rechterlijke Organisatie en Strafvorde-
ring. Maar'het sluit toch ook niet uit, dat d~
Edu"" da.t. Ó.. nlinister boocfd van den opsporings-
onderzoek; integendeel zelfs, het Rijkspolitie- I
besluit duidt hierop !Deer nadrukkelijk, het- I'
geen daarop neerkomt, dat het Besluit Wel
degelijk op de repressieve politie ook slaat.
Vooral werd de aandacht op art. 8 van het

Rijkspolitiebealuit gevestigd, dat onmisken-
baar duidt op het verplichte opsporingsonder-
zoek, juist van de repressieve politie. Ook al
zou de minister in de Kamer zich in dezen
wat onvolledig en onzeker hebben uitgelaten,
dan nog kan de rechtsgrond veel deugdelijk
rzljn. Elnkele uitweidingen lichtten deze
kwesties nader toe.
Het tweede hoofdmotief van dit advies be-

'treft het reeds eerder besproken "eigen reoht"
'Van den opsporingsambtenaar om 'geen bevel
af t:ê wachten om tot opsporing over te gaan,
zonder zelfs zich iets van een bevel van een
superieur behoeven aan te trekken. Mr. Meyjes
quaJlificeerde dit aldus, dat dan elke grens van
bun bevoegdheid verdwenen zou zijn.

De zelfstandiglheid van de opspordng'samb-
tenaren zou verder af te leiden zijn uit het
feit, dat ze bij het kantongerecht slecht als na-
speuringsambtenaren aangegeven staan. E€n
angurment à contrario dus, dat echter voorbij
ziet, hoe de officier van Justitie boven de op-
sporingsambtenaren staat.

"De adviezen zijn terug te voeren
<tot een gelheel onjuiste stellirrg, ze
geven een onjulsten indruk van het
gezag én de verantwoordelijkheid in
overheidsdienst" •

(Zie ook op bladz 7.)

BU dit gedeelte van het pleidooi van mr,
Meyjes werd besloten tot 9 UUr te pauzeeren.
Na de pauze vervolgde mr. Meyjes zijn plei-

dooi, thans .sprekende over de "détournement
de pouvoir" van den minister. 's Ministers doel
was de bedenkingen tegen het optreden van de
Ossehe brigade op te heffen. Het geschikte
middel hiertoe leek hem toen de. thans over-
bekende maatregel. Bij het l::epalen van z~in
standpunt heeft de minister rekening gehou-
den met het fett, dat de brigade reeds een
waarschuwing had gehad op grond van allerlei
in den loop van den tijd reeds gerezen bezwa-
ren. Bedoelde waarschuwing werd gegeven op
last. van den o'f!ficiervan justitie.

Dat de collectlvitett dupe werd van's minis-
ters Ihandeling, verklaarde mr. Meyjas In dien
zin, dat de minister van rneentng was. dat de
brigade in haar geheel zich een onjuist optre-
den hao aangemeten. Wel is waar waren enkele
manschappen in desteeds besproken zaken niet
betrokken, maar ontkend moet dan ook worden
dat deze mannen schade geleden hebben.

Ook had de minister zich wel degelük zeer
goed op de hoogte gesteld, Want iride.rda.ad I
waren bij de stukken, in handen van den pr.-g.,



Zooais men weet, hebben de zes onder-
officieren, die tot de brigade van tie Kon.
Marechaussee hebben behoord, en die eerst ,
van hun opsporingsbevoegdheid ontheven
en vervolgens overgeplaatst zijn, in eerste
instantie bij het ambtenarengerecht te
's Gravenhage een klacht aanhangig ge-
maakt tegen de besluiten en handelingen,
welke tot deze ontheffing en overplaatsing
hebben geleid.
De klacht tegen het ontnemen van de

opsporingsbevoegdheid was gericht tegen
den minister van Justitie, terwijl die be-
treffende de overplaatsing zich richtte
tegen den inspecteur van het wapen der
Kon. Marechaussee, kolonel van Selm.
In beide zaken ziJn de klagers door het

ambtenarengerecht in het ongelijk gesteld,
van welke beslissing zij in beroep kwamen.
Evenals in eerste instantie werden ook

thans de belangen van de marechaussee
bepleit door mr. R.A. James uit Apeldoorn,
terwijlook nu namens den minister van
Justitie de beroepen werden bestreden door
mr. P. Meyes van het Departement van
Justitie.
Als getuigen waren opgeroepen van de

zJjde van den minister de procureur-gene-
raal bij het Bossche gerechtshof, baron
Speyart van Woerden en burgemeester
Ploegmakers van Oss.
Voorts had mr. James opgeroepen den

substituut-ofncier bij de rechtbank te
'g Hertogenbosch, mr. van den Burgh, van
Bergen uit Oss en de zes wachtmeesters.

Het verhoor der getuigen.
Er waren vier marechaussees opgekomen,

te weten Rennes, Curfs (vroeger opper-
wachtmeester en chef van de brigade te
Oss), de Gier en van den Berg, die in de
zittingszaal op de eerste rij hadden plaats
genomen.
Niet verschenen waren marechaussees

Roffel en Tap, die ook bij deze affaire
betrokken waren.
Voor hen allen trad als verdediger op

mr. R. A. James uit Apeldoorn.
Allereerst werd de zaak-Roffel behan-

deld, waarin als getuige gehoord werd de
.marechaussee J. W. van den Berg.
De president van den Centralen Raad

van Beroep, mr. dr. E. J. Beumer, liet ge-
tuige van den Berg naar voren komen en
stelde hem eenige vragen in verband met
een manufacturier, die op een avond in
Maart als verdacht van verduistering van
geld, dat bestemd was voor, ziekenhuis-
verpleging van zijn dienstbode, door de
marechaussee was aangehouden en den
nacht in de marechaussee-kazerne had
doorgebracht. Getuige ontkende, dat Rof-
fel noch hij op dezen persoon pressie had
uitgeoefend tot het doen van verklaringen.
De tweede getuige was mr. B. v. d. Burg,

substituut-officier bij het gerechtshof in
Den Bosch, die op een desbetreffende
vraag verklaarde, dat hij niet met zeker-
heid meer zeggen kon of hij bevel had
gegeven den manutacturter in verzekerde
bewaring te nemen en hem na verhoor
weer vrij te laten.
De president: "Hebt u deze zaak van het

begin af aan als een civiel-rechtelijke zaak
beschouwd ?"
Getuige: "Ja, dat is ook de reden, dat ik

den manufacturier niet verder heb doen
vervolgen."
Mr. van de Burg wordt tevens als getuige

gehoord in de zaken van de andere mare-
chaussee.
De president: "Hebt u ooit aanmerking

gemaakt op de Gier, dat hij na 15 Novem-
ber 1937nog onderzoek verrichtte in zaken,
die de gemeente betroffen?"
Getuige mr. van de Burg: "Ik heb geen

aanmerking gemaakt."
De president: "Hebt u tegen de Gier en

Curfs gezegd, dat over de zaak van de
beide pastoors, die toch niet strafbaar
zouden zijn, een rapport moest worden
uitgebracht, dat ter kennis van den bis-
schop zou kunnen worden gebracht? De
marechaussee moest tech ook het algemeen
belang dienen, zou u verklaard hebben?"
Getuige v. d. Burg: "Zoo heb ik het niet

gezegd. Wel, dat de feitelijkheden altijd
nog aan de kerkelijke overheid kon worden
medegedeeld.
Getuige antwoordt bevestigend op een

vraag, of hij op last van den procureur-
generaal afgezien heeft van verdere ver-
volging van den bankier van de H. Spr.
meende destijds voldoende aanleiding te
hebben om hem te arresteeren.
De president: Meende u destijds aan de

integriteit van den burgemeester van Oss
te moeten twijfelen?"
Getuige: "Ik had geen reden om hieraan

te twijfelen."
Er worden dan den marechaussee van

den B. verschillende vragen gesteld over
den jeugdleider van B., die met van G.
meerdere malen aan de marechaussee-
kazerne was geweest en verklaringen had
willen afleggen~
Aan getuige zou jeugdleider van B.

gezegd hebben, dat hij niet goed durfde,
omdat hij bang was voor den burgemeester.
De opperwachtmeester Curfs verklaart,

dat hij de Gier opdracht had gegeven om
de twee opzichters van de jeugdwerkver-
schaffing te arresteeren. '
Getuige had' den burgemeester eerst nog

willen spreken, doch vond er geen gelegen-
heid toe.

Als getuige medegedeeld heeft, wat hij
gedaan heeft om den burgemeester te
spreken te krijgen, vraagt de president of
het in Oss de gewoonte is om den burge-
meester alleen in het gemeentebestuur te
spreken.
"Ja", antwoordt getuige, die op een vraag

van Mr. P. Meyjes, den vertegenwoordiger
van den Minister van Justitie nog zegt,
dat hij geen boodschap achter had kunnen
laten.
Daarna wordt als getuige gehoord de

heer P. Th. van B., opzichter van het
J eugdontwikkelingswerk in ..Oss. .
Getuige ontkent ooit vertrouwelijke

mededeelingen aan wachtmeester de G. te
hebben gedaan. '. _ .
Getuige weet zich niet veel te herinne--

ren van de keeren, dat hij met van G. aan
de marechaussee-kazerne is geweest.
De president: "Is er wel eens een rijks-

rechercheur bij u geweest?"
Getuige: "Er is wel. eens een meneer bij

me geweest, maar ik wist niet wie hij was."
De president merkt op, dat getuige een

stuk in zijn bezit zou hebben van iemand,
die bij getuige is geweest en waarop ver-
klaringen voorkomen.
Getuige weet heel niet of de Gier hem

ooit iets gevraagd heeft.
De president zegt in zljn, dossier ver-

klaringen te hebben van getuige tegen
de G. en tegen den rijksrechercheur, die
niet met elkaar kloppen.
. "Wij stellen er prijs op, dat uw ver-
klaringen wel kloppen", zegt de president
zeer streng, die er zijn bevreemding over
uit spreekt, dat getuige nu niets schijnt
te weten.
"U kunt wel gaan", aldus de president.

. "We hebben u niet meer noodig. Ik geef
het op."
"Hebt u getuige nog wat te vragen", aldus

de president tot Mr. Meyjes.
Mr. Meyjes: "Ik geef het ook op."
Vervolgens wordt de marechaussee Rof-

fel, die inmiddels verschenen is, als ge-
tuige gehoord.
Deze legt eenige verklaringen af betref-

fende de zaak van bankier v. d. H.
Hierna wordt wachtmeester de Gier

gehoord. Hij ontkent, dat de officier van
Justitie gezegd zou hebben, dat de zaak
van den manufacturier een civiel-rechte-
lijke kwèstie was. De officier had daarbij
gezegd-dat de manufacturier moest worden
vastgehouden, als dit noodig was..
Daarria wordt gehoord mr. E-. r". M. Ii.

baron Speyart van Woerden, procureur-
generaal aan 't Gerechtshof in Den Bosch.
Mr. Meyjes vraagt, of de substituut-

officier van den Burg hem verteld heeft,
dat hij de marechaussee verboden had om
zich bezig te houden met opsporing te
doen in zaken, waarbij de gemeente Oss
betrokken was.
Getuige zegt, dat dit inderdaad door

mr. v. d. Burg is medegedeeld.
Op een vraag van mr. Meyjes antwoordde

de procureur-generaal, dat z.i. in het geval-
van den H. absoluut geen sprake was van
verduistering. Inzake de inzending van
rapporten en de opdrachten tot vervolging,
was volgens den procureur-generaal geens-
zins in strijd gehandeld met het Wetboek
van Strafvordering.
De burgemeester van Oss, de heer J. F.

Ploegmakers. de _volgende getuige van den
minister van Justitie, antwoordde op een
desbetreffende vraag, dat de verhouding
tusschen de gemeentepolitie en de brigade
der marechaussee perfect was. Wat de
kwestie van den opzichter der jeugd-
ontwikkeling betreft, getuige stelde in van
B. aUe vertrouwen; hem was nooit iets van
verduistering bij de proeftuinen opgevallen.

Pleidooi van Mr. James.

De ve~dediger der onderofficieren, mr.
James ving daarna een zIer uitvoerig
pleidooi aan waarin hij tot de slotconclusie
kwam dat de regeling der opsporing,
behoort tot het strarvordertngsrecht. Het
is de wet, die personen aanwijst, welke zij
met opsporing belast.
Wettelijk zijn nu de officieren en onder-

orrtcteren der marechaussee gerechtigd tot;
en belast met de opsporingstaak.
Slechts SChorsing en afzetting als onder-

officier der Kon. Marechaussee heeft tot
effect, dat hij uit het opsporingsapparaat
kan worden uitgeschakeld.

De beslissing van den minister van
Justitie houdt echter geen schorsing
van deze kwaliteit in en kan die ook niet
inhouden, aangezien schorsing dezer
-ambtenaren der Koninklijke landmacht
is voorbehouden aan den minister van
Defensie.

rtngstaak, doch heeft slechts betrekking
op de uitoefening daarvan.
Tusschen den minister en de opsporings-

ambtenaren loopt op strarvordertngsgebled
geen directe weg. De Iaatsten staan als
zoodanig niet onder den Minister van
Justitie, maar onder den Officier en dan
ook nog slechts wat de uitoefening betreft
hunner wettelijke rechten en plichten.
Had aldus, prof. Hazewinkel, de Minis-

ter van Justitie zich tot den procureur-
generaal en deze zich tot den officier
gewend, dan zou op deze wijze eenige
beïnvloedtng op de opsporing der brigade
Oss mogelijk zijn geweest. De2Jebeïnvloe-
ding had echter nooit kunnen leiden tot
het tijdelijk geheel uitschakelen van de
brigade als opsporingsorgaan, aangezien
<te wet den Officier van Justitie deze
rnaent niet geeft, en hem deze macht ook
niet op tast van den Minister kan gewor-
den.
PI. wees op de moeilijke omstandigheden

te Oss en merkte op, dat andere correcties
dan een terechtwijzing ten aanzien van
het gedrag van de betrokken wachtmees-
ters niet op haar plaats waren. .
De-mtnäster ~ag êr~geê:ribezwaar' in; dat'

dezelfde ambtenaren 8 dagen later _elder.s
met denzelfden arbeid bezig waren.

De fouten, die gemaakt zijn, kunnen in
elk ander normaal geval voorkomen wor-.
den. Het stond in April 1938 geenszins
vast, dat klagers een bedenkelijke methode
van onderzoek zouden hebben gevolgd. De
minister heeft zijn beslissing genomen op
grond van stukken, -het uttvoerig dossier
hem door den procureur-generaal gegeven.
Het recht, dat lederen ambtenaar toe-

komt om de beschuldiging te weerleggen,
is aan de brtgade te Oss onthouden.
In het dossier ontbraken de verhoeren

van eenige Ieden van de brigade, zoo kan
Tap niets worden verweten.
Pielter meent, dat het besl:uit inzake de

.brisrade zeker nietig verklaard moet wor-
de;, zoodat de naam van de Ossche briga-
de weer onbevlekt zal zijn.
Pleiter wil met het oog op den tijd hier

zijn betoog onderbreken, maar de presi-
dent merkt hem op: "Neen, gaat uw gang,
het is juist zoo aangenaam."
_ Mr. James: "Maar het duurt lang. Ik
maak u wel m'n excuus."
President: "We zijn er op geprepareerd."
P,leiter ging hierna uitvoerig in op het-

geen bij de proeftuinen gebeurd zou zijn.

De overplaatsing
Ossche

der
marechaussee.

Zaak voor den Centralen Raad van Beroep.
Weinig nieuwe gezichtspunten.

De Centrale Raad van Beroep te
Utrecht heeft gisteren een aanvang
gemaakt met de behandeling van de
bekende zaak van de marechaussee te
Oss.

Dit beteekent. dat opsporingsambtena-
ren, wat de begrenzing van hun rechten
en plichten betrert, alleen gebonden zijn
aan de wet.
Wanneer nu echter door den minister

van Jllstiti'e aan de Brigade te Oss de
algeheele uitoefening van haar opspo-
ringstaak tot riader order wordt ontzegd,
ook dus in haar eigen ressort, in dienst-
tijd, buiten vacantie, dan is dat een
besluit, dat hun rechten en plichten
raakt, die echter in de wet verankerd zijn
en juist daarom voor ander gezag onaan-
tastbaar. De eenige macht, aan wiens
leiding en bevelen zij onderworpen zijn bij
de feitelijke uitoefening van hun Op5pO-
ringstaak is voor .afle opsporingsambtena-
ren.: de Officier van Justátle,
De IE"-l'ng V2'1 dr-u OIficier kan geen

inbreuk maken op de wettelijke opspo-



DE ZAAK VAN DE MARECHAUSSéES UIT OSS.

Behandeling voor den Centralen
Raad van Beroep"

UTRECHT, 1 nee. De Centrale Raad
van Deroop hOOft heden een aa.nvang
gemaakt met de behandelinlg 'Van de
bekende zaak van de Ms"reeMuasêe te
Oss.

zooets men weet, hebben de zes on-
derofficieren, die hot de brigade van de
Koninklij'ke Maréchaussêe lrehben be-
hoord, en die eerst van hun opspo-
ringsbevoegdheid ontheven en vervol-
gens overgeplaatst zijn, in eerste in-
stantie bij het ambtenarengerecht te
's-Gravenl1age een klacht a.anhangtg
gemaakt tegen de beslulten en hande-
lingen. welke tot deze ontheffing en
overplaatsing hebben geleid.
De klaCht tegen het ontnemen van

de op$pOring'Stbevoegdheid was gericht
tegen den minister van justitie, terwijl

. d1é betreffende de overplaatsing zic.h
richtte tegen den iMpecteur van het
wapen der Kon1nkllj1ke MaréChaussée,
kolonel Van selm,
In beide zak,en zijn de klagers door

het ambtenarengerecht in het ongelijk
gesteld, van welke beslissing ~lj in be-
roep kwamen.
Evenals in eerste Instantie werden

ook thans de beiangen van de maré-
ehaussée's bepleit door mr. R. A. Ja.m.es
uit Apeldoorn, terwIjlook nu namens
den minister van ju,s,t!tie de beroepen
werden bestreden door mr, P. Meyes
van het departement van justitie.
Als verdediger van kolonel Van setm

trad op majoor Van Hoek.
Samenstelling van den raad.

De Centrale Raad van Beroep was als
volgt samengesteld: Dr. E. J. Beumer,
fungeerend voorzitter, Mr. Van Basten
Batenburg en Mr. Kuyper, leden, Mr. van
der Ven, griffier.

De getuigen.
Als getuigen waren opgeroepen van de

zijde van den minister de procureur-
generaal bij het Bossche oerechtsnor,
baron Speyart Van Woerden en burge-
meester Ploegmakers van Oss; voorts
had Mr. James opgeroepen den substi-
tuut-officier bij de rechtbank te 's-Her~
togenbosch; Mr. van den Burg, den [eugd-
leider bij de werkverschaffing Van
Bergen uit Oss en de zes wachtmeesters.

Van de wachtmeesters waren er vier
verschenen, Niet opgekomen waren ,
Roffer, die inmiddels den militairen
dienst heeft verlaten, en Tap.

De belangstelling.
Ook thans was de belangstelling voor

dezcZap.k van d~.'1Iijde van de pers weer
groot. De belangstelling van het publiek
was echter veel gerlnger dan bij de be-
handeling in Den Haag.

Het getuigenverhoor.
Het eerste womt behandeld de zaag

van den klager R. In deze zaak wordt
als getuige gepoord de wachtmeester
Van den Bergh. Getuige verklaart dat
de manufacturier B., die betrokken was
bij de verduistering van ziekengetden,
op een avond in Maart zeer laat bij de
kazerne kwam en toen zeer zenuwachtig
deed en om de zaak heen draaide. Ver-
scheidene keerell had getuige reeds !:.en
hul~ van B. gezegd, da.1; deze zich bij
de kazerne moest melden. Aan dit ver-
zoek had B. tot dusverre nlmmer vol·
daan.
op den bewusten avond heeft getuige

B. voor wachtm~tster Roffer geleid. TIJ-
dens het verhoor loochende B. eerst de
feiten en daarom ls bij gedurende den
nacht vastgehouden. Dit is ook geschied
omdat getuige .bang was,· dat B. het
meisje, waarvan hij geld had ingehou-
den, zou bepraten. Later heeft B. inhou-
ding van het geld erkend en verzocht,
in het proces-verbaal op te nemen, dat
hij bereid was het geld terug te storten.
Inderdaad heeft B. later na zijn vrij-
lating een reçu van een postwissel ge-
zonden. Op hem Is echter geen enkele
pressie uitgeoefend.
Daarna voegt de president de ver-

schillende zaken samen.
'Mr. Van den Burg gehoord.

Hierop wordt als getuige gehoord de
substituut ..off1cler Van den Burg, die
verklaart, het geval van den manutac-
tuner van den aanvang af als een
civielrechterlijke zaak te hebben be-
schouwd. Voorts antwoordt getuige
bevestigend, dat hij op 15 November
aan wachtmeester De GIer bevel heeft
gegeven zich verder te onthouden van
zaken, waarbij gemeente-aangelegen-
heden waren betrokken. Op een vr.aag
of getuige na 15 November ooit op
wachtmeester De Gier aanmerking
heeft gemaakt dat hij zich toch met
gemeente-zaken bemoeide, zegt getuige.
dat er na dien datum nOg slechts één
dergelijke zaak ls voorgekomen. Get.
heeft op De Gier na dien datum ntm-
mer aanmerking gemaakt. Verder er-
kent getulge.. tegen twee hem voor-
geleide opzichters van de werkver-

schafting voor jeugdige werkloozen te
hebben gezegd: "Ik zal julUe n1et vast·
houden, omdat ik geen bewijzen heb
tegen julilè meerderen, maar jull1e hebt
je schandelijk gedragen tegenover de
jeugdige werkloozen;;.
wat de beide geestelijken betreft

zegt getuige. wel eens te hebben ver-
klaard, dat, wanneer er geen straf-
verVOlging zou plllàts hebben, hij het
toch wel wenschelijk zou vInden, de
feiten aan den bisschop ter kennis te
brengen. Van het feit, dat reeds l'n
1931 een onderzoek tegen 'Pastoor V.
geerrresultaat had opgeleverd, was ge-
tuige niet op de hoogte en niemand
heeft hem dàarvan in kennis gesteld.
Ten aanzien van den bankier Van den

Hoven zegt getuige steeds aanleiding
gevonden te hebben 'tot diens arrestans .
Op last van den pröeureur-generasj
heeft getuige van vervolging in deze
zaak moeten afzien. Aan getuige is voorts
niet bekend, dat vóór 1 April 1938 de
brigade te Oss z!öh aan terreur en dom_
heldsmacht zou hebben schuldïg ge-
maakt. Tenslotte zegt getUige nlmmer
aan de integriteit van den burgemeester
van Oss te hebben getwijfeld.

Wachtmeester Van den Bergh.
Wachtmeester Van den Bergh ver-

klaart vervolgens door middel van den
rijksklerk: Vermeulen de opdracht van
De Gier te hebben ontvangen om ban-
kier Van den Hoven te arresteeren. Deze
opdracht heeft getuige doorgegeven -.De
arrestatte Is daarna. geschied en deze
heeft geen oploop veroorsaakt. Verder
zegt getuige, dat de jeugdleider Van
Bergen meermalen aan de kazerne is
geweest. Eens was hij in gezelschap van
zijn collega Van Gelder gekomen en
he-eft toen verklaard, dat zij gaarne een
verklaring zouden wUIen afleggen tegen-
over mr, Van den Burg over onragel-
matigiheden blj de werkverschaffing. Zij
waren eenlgsslns bang voor den burge,
meester, die gezegd zou hebben: "mondje
dicht".

B. Getuige heeft toen niet als tijn mee-
nlng te kennen gegeven, dat het hier een
ciVielrechtelijke aangelegenheid zou
kunnen betreffen. Voorts zegt getuige,
dat de officier hem heeft gezegd. tot ar-
restatie van B. over te gaan. Wat de zaak
Van der Hoven betreft zegt getuige via.
wachtmeester Van Rennes de opdracht
van den officier te hebben ontvangen om
Van den Hoven te arresteeren en diens
geheele a.drn1nistratie in beslag te ne-
men.

Verhoor van den procureur-
generaal.

Vervolgens wordt als getuige-deskun-
dige gehOOrd de procureur .generaal, ba-
ron SpeYart van Woerden. nese ver-
klaart, dat op 15 November 1937 de sub-
stituut-officier mr, Van den Burg hem
heett gerapporteerd dat deze gevolg
heeft gegeven aan de opdracht om De
Gier te bevelen, zich na 15 November te
onthouden Van inmenging in gemeente-
zaken. .

Voorts zegt getuige, kennis te hebben
genomen van het dossier in de zaak van
banatier Van den Hoven, doch daarin
niets te hebben kunnen vinden, dat de
arrestat4e ZOUwett~gen.

'Verklaringen van burgemeester
Ploegtnakers.

Burgfnlleester Ploegmakers van Oss
verklaart hierna op een vraag van mr,
Meyes, dat de toestanden op politieel
gebied in Oss thans niets te wensenen
overlaten en dat alles perfect in orde is.
Verder zegt getuige, den laatsten keer
dat hij Van Bergen heeft gesprolken
deze heeft gezegd dat hij weer aan de
kazerne was ontb~den. Getuige heeft
toen geeegd, dat Van Bergen dit eigen-
lijk niet verplicht was, maar getuige
heeft hem aaneeraden. er toch maar
heen te gaan ~m niet den schijn te
wekken van' tegenwerking. Getuige
heeft Ven Bergen steeds als een eerlijk
en betrouwbaar man beschOuwd en deze
heeft getu.ige gezegd, dat er geen on-
regelmatig'heden zijn geple.elgd. Getuig,e
heeft vervolgens een onde~ek inge-
steld en was dezelfde meenmg toege-
daan.

Opperwachtmeester Curfs.
De volgende getUige is opperwacht-

meester Curfs. Deze zegt, dat werkloozen
na een contra-verhoor bij den burge-
meester zich herhaaldelijk daarover in
de kazerne kwamen beklagen. Maar
getUige is niets bekend van een bevel
om na 15 November de bemoeienis in
gemeentezaken te staken. Verder zegt
getUige dat de substituut-officier heeft
gezegd, dat de rapporten inzake de beide
geestelijken ook bij niet-vervolging toch
maar naar den bisschop moesten worden
opgezonden, omdat de marechaussee ook
het algemeen belang te dienen had.

Wachtmeester van Rennes.
Wachtmeester Van Rennes, daarna

als getuige gehoord, verklaart er bij
tegenwoordig te zijn geweest, dat
wachtmeester De Gier op 12 Maart met
den substituut-officier heeft gesproken
over de beide pastoors. Daarbij heeft
mr, Van den Burgh gezegd, dat er te-
gen pastoor V. wel voldoende teiten
waren, maar da.t hij liever nog een feit
van meer recenten d-atum had. Althans
heeft de officier woorden van dergelij-
ke strekking gebezigd. Getuige heeft
deze woorden zoo opgevat, dat de be-
wijzen wel vaststonden, maar niet meer
vervolgbaar waren en dat daarom een
nieuw bewijs noodig was.

Het verhoor van den opzichter
van Bergen wordt opgegeven.

Hierna komt als getUige naar voren
P. Th. van Bergen, opzichter bij het
jeugdon1lw1kkelingswerk te Oss. Deze
getuige ontkent, zich meerdere keeren
hetZij alleen, hetzij met 'Van Gelder:
omstreeks December 1937 bij de maré-
chaussée-kazerne te hebben gemeld.
Ook heeft hij ntmmer met eenlgen
wachtmeester er over gesproken, dat
hij liever onbekend wenschte te blij-
ven met betrekking tOt onregelmatig-
heden, omdat hij bang zou zijn zijn be-
betrekklng te verliezen.

Op een vr8aig of hij wel eens aan
De Gier vertrouwelijke mededeelin.gen
heeft gedaan, antwoordt getuige: "Naar
mijn meenmg niet".
EvenmJn heeft getuige gezegd, dat

hij met Van Gelder een vel"kla,ring zou
willen afleggen tegenover den officier
noeh weet hij, dat hij door den officie~
naar pen Bosch rou zijn ontboden.

Verder herinnert getuige zioh niet
door een rijksrechercheur te zijn onder:
vraagd, Wel is er een meneer met een
stuk bij hem geweest, maar getuige
weet niet waarvoor dat was.
President: "Wij hebben in het dos-

sier verklaringen van wachtmeester De
Gier en van den rijksrechercheur over
uitlatingen van U tegenover beiden. Die
uitlatingen kloppen niet met elkaar.
aangezien wij er hier van houden, dat
de zaken wel kloppen en daar U onder
eede verklaard heeft, de waarheid en
niets dan de waarheid te zullen zeggen,
hoop ik, dat dit vermaan Uw geheugen
wat zal oprrlsschen".,
Het stemverheffing vraagt de presi-

dent dan: "Heeft de rechercheur U ge-
vraagd of de mededeelingen, welke U
aan De Gier zoudt hebben gedaan, juist
waren?"
Getuige: "Daar weet ik niets van".
De president geeft het verhoor van

dezen getuige daarna op.
Vervolgens wordt gehoord wachtmees-

ter De Gier, die verklaart, dat hij met
marechausée Van Rhee op 8 Maart bij
den officier is geweest en met dezen
heeft gesproken over den manufacturier

*PLEIDOOI VAN MR. JAMES>
De raadsman van de ondèrof!icieren,

mr, James, ving zijn pleidooi aan met
een verwijzing naar een ~ed~deell,l?-g
van den nlinister van jUstitIe m zijn
memorie van antwoord in zake de be-
grooting VOor 1939 met betrekking tot
de zg. Haagsche zedenzaak, welke ver-
kla.ring als volgt luidt:
"Zou lllen al bij de bestudeering van

de details van hetgeen ter gelegenheid
van de jUstitieele behandeling van de
zaak iS voorgevaUen, nu en dan voor
zich deze of gene nuance van het ge-
volgde beleid liever e'enigszins anders
hebben gezien, dit vermag niets af te
doen aan het feit, dat van de geuite
ernstige beschuldiging in het algemeen
vrijwel niets en op de meest belang-
rijke punten in het geheel niets over-
blijft".
Volgens pleiter is het de vaste over-

tUiging Van de klagers, en OOk die van
hun militaire meerderen, dat van hun
beleid in de hun aangewreven zaken
hetzelfde moet worden gezead
Daarom zijn de onderoffic'ieren in

hooger beroep gekomen: want. afge-
zien van de beslissing van het ambte-
narengerecht, dat het aangevallen be-
sluit niet in strijd is met algemeen ver-
bindende voorschriften en met name
niet met het Wetboek van Strafvorde-
ring en dat ook niet gebleken is van
bevoegdheidsmisbruik, voelen zij zich
door de opsomming in de uitspraak van
de tekortkonlingen in hun verschillen-
de opSporingsonderzoeken, ofschoon,
zooals het gerecht zelf zegt. op ver-
schillende punten een uiteenloopende
appreelatie mogelijk is, ernstig be-
zwaard.
Zelfs datgene, wat het gerecht nog als

tekortkOlning aanmerkt, kan door klagers
niet worden aanvaard. Zij zijn' diep
teleurgesteld en hadden een dergelijke
beslissing niet verwacht, na al wat ter
terechtzitting van het ambtenaren-
gerecht naar voren is gekomen.
Zij zien dan ook de uitspraak van den

Centralen Raad als hun volledig eer-
herstel tegemoet.
Het standpunt van klagers is, in het

kort samengevat, het volgende: De
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Mr. Meyes zet zijn pleidooi voort.

(Vervolg van het verslag
in het Vierde Blad).

Des avonds te 9 uur vervolgde Mr.
Meyes zijn pleidooi. Pleiter constateert,
dat de grondslag van het ingrijpen van
den minister volgens het ambtenaren-
gerecht was een bevordering 'van de
richtige opsporing van strafbare feiten
en het komt pleiter voor, dat deze be-
slissing volkomen strookt met de wer-
kelijkheid.
De minister was. op grond van hem

ter oore gekomen feiten inzake het op-
treden der brigade, van oordeel, dat
hier ingegrepen moest worden in het
belang van de richtige opsporing en als
zoodanig moet dan ook het telegram
worden beschouwd. Geenszins heeft de
minister daarbij de bedoeling van een
strafmaatregel voor oogen gehad.
Wat de collectiviteit van den getrof-

fen maatregel betreft, merkt pleiter op
dat ook daaruit reeds kan volgen, dat
de minister zijn ingrijpen niet als een
strafmaatregel heeft 'bedoeld.
De minister was echter van oordeel,

dat er in de brigade te Oss een verkeer-
de geest heersehte en dat het in het
belang van de richtige opsporing zou
zijn, daarin verandering te brengen en
de geheele brigade met medew.erking
van zijn ambtgenoot naar verschillende
andere standplaatsen over te plaatsen.
Uit dit oogpunt bezien kan dan ook

de wachtmeester Tap, wien geen onjuiste
handelingen zijn aangewreven, niet
klagen over hem daarvoor toegebrachte
schade.
Pleiter wees er voorts op, dat de pro,

eureur-generaal er op heeft aangedron-
gen om den getroffen maatregel ZOG
onopvallend mogelijk uit te voeren, het-
geen er weder op wijst, dat ook de pro-
cureur-generaal dien maatregel, even-
min als de minister. als een straf voor
de brigade beschouwde.
Daarna komt pleiter aan de verschil-

lende te berde gebrachte zaken.
Wat de zaak van de opzichters bij de

jeugdwerkverschaffing aangaat, getuigt
volgens pleiter de gang van zaken wel
van een al te volijverig optreden der
Ibetrokken wachtmeesters. Daarbij komt
dat zij wel wat al te laks zijn geweest
in hun pogingen om na de hun door
den' officier te dien aanzien .Igegeven
opdracht contact te zoeken met .den
burgemeester. Uit alles blijkt, dat er bij
hen voor dat contact weinig animo be-
stónd, en dat zij den burgemeester in
dit opzicht geheelonkundig wensenten
te laten. Dit is ook geschied bij de
arrestatie der beide opzichters, waarvan
het gemeentebestuur, dat tach direct
daarbij betrokken was de mededeeüns
Van derden moest vernemen.
Een dergelijke nalatigheid grenst vol-

gens pleiter aan kwade trouw, voort-
gesproten uit een groot wantrouwen van
de leden der brigade tegen den bur-
gemeester.

Wat betreft de zaak van den bankier,
wenscht pleiter te constateeren, dat de
arrestatle en inbeslagneming zijn ge-
schied op uitermate zwakke gronden en
dat het buätengewoon slordig moet
worden genoemd, dat men niet weet,
volgens weBren grondslag, hetzij op-
Itchting' of verdudstering, hetzij valsen-
held in geschrifte, moet worden ver-
volgd, En h~N'bij kunnen de wacht-
meesters, die de zaak hebben onder-
zooht en hun daarop gegrond rapport
mdienen zich niet geheel verschuilen
achter den officier.

De fouten, welke in de zaak- Vlan der
Hoven zijn gemaakt, hebben ten gevolge
gehad, datdeze man aanmerkehjke
rtnancëeele sehade heeft geleden; in
deze ~aak had geheel anders moeten
worden opgetreden,

Nu is wel het optreden van de maré-
chaussée gedekt door het door den SUJb-
stituut-offliJCier gegeven bevel tot arres-
tatie en inlbesla,gneming, doch in dit
oprzicht meent pleiter te moeten con-
stateeren. dat de officier te veel is af-
gegaan op de suggesties in de rapporten
der wachtmeesters, en dat hij daardoor
te veel vertrouwen in hen als hulp-
officier van justitie heeft getoond.
Maar dit neemt niet weg, dat desniet-
tegenstaande de wachtmeestern in de-
zen niet geheel vrij uitgaan.
Wlat de zaak van den manufacturter

aangaat, is pleiter van meening, dat
men geheel ten onrechte deze zaak in
de strafreClhterlij'ke sfeer heeft getrok-
ken.
Tenslotte constateert pleiter ten aan-

zien van de zaak-Wolf, dat in confesso
was, dat in deze zaak geen bewijs van
mishandeling is komen vast te staan
en daarom bevreemdt het pleiter dat
mr, James deze kwestie opnieuw heeft
opgehaald.
Pleiter eindigt zijn betoog met de

mededeeling, dat de tegenwoordige
brigade-commandant Mintjes, in Oss
ten aanzien van den huidigen toestand I
aldaar dezelfde meening heeft als de
burgemeester n.l. dat alles thans vlot
marcheert en dat er een volkomen I
goede samenwerking is tusschen de 1
nieuwe brigade en de gemeentelijke
politie.
De Uitspraak wordt bepaald' op 22

December.

*.Aan de orde is daarna de zaak van:
de. wachtmeesters tegen den inspecteur
del;' maréchaussée in zake de overplaat-
sing.

:Mr. James refereerde zich aan het
beroepschrift en merkte op, dat deze
zaak staat of valt met de vorige, want
indien in die zaak de beslissing onjuist
wordt geacht dan geldt dat ook voor
de overplaatsing. . '··1
Majoor rnr, Van Hoek refereerde zich

aan zijn verweerschrift en constateerde,
dat de inspecteur der maréchaussée na
de beslissing van den minister van de-
fensie niet anders heeft kunnen han-
delen dan hij gedaan heeft.
Ook in deze zaak werd de uitspraak

bepaald op 22 December.
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De zaak-Oss thans
hoger beroep

•

Nog eens passeert alles, wat
zich afspeelde, de revue

Eén getuige weet
nietsvan meer

De marechaussee's vragen
volledig eerherstel

(Reeds gedeeltelijk in enkele onzer edities
geplaatst.)

Utrecht, - Donderdag.
De Osse affaire is niet dood! Men herinnert zich

dat het Ambtenaren-gerecht op 16 Juli j.l, het be-
roep van de Osse brigade tegen de gedeeltelijke
ontneming van haar politionele bevoegdheden en
de overplaatsing naar andere brigaden heeft ver-
worpen.
Hiertegen zijn de brigade-leden in verzet geko-

men en vandaag dient deze zaak voor de Centrale
Raad van Beroep te Utrecht.
Mr. James, de raadsman der brigadeleden, houdt

staande, dat de gedeeltelijke ontneming van de
politieonele bevoegdheid in strijd is met de arti-
kelen I 141, 154, 155, 158 en 163 van het Wetboek
van Strafvordering en met artikel 13 van het regle-
ment voor de militaire ambtenaren.

In zijn uitvoerige memorie gaar mr. James
nog eens alle beschuldigingen na, welke het
Ambtenarengerecht als gegrond heeft beschouwd. Hij
vestigt er nogmaals de aandacht op, dat er niets is
geschied buiten medeweten van den substituut-offi-
cier van justitie, terwijl de brigade-leden in alle
bescheidenheid van oordeel blijven, dat zij in geen
geval zo zeer in hun taak te kort zijn geschoten,
dat maatregelen ter verbetering en voorkoming
zeker niet een zo opzienbarende discriminerende en
daarvan op hun plaats moesten worden geacht en
hen rechtstreeks in hun belang treffende maat-
regel, als de tijdelijke ontneming van hun opspo-
ringsbevoegdheid.

Tegen de verplaatsing, welke de inspecteur van
de marechaussee gelastte, komen de brigadeleden
eveneens in beroep.
Uit de voorgeschiedenis van deze gerucht-

makende zaak stippen wij nog aan, dat de
Osse brigade en in het bijzonder de wachtmeester
D3 Gier, na de "onderwereld te hebben gezuiverd"
ijverig bezig was met het opsporen van huns inziens
strafbare feiten, begaan door enige notabele ingeze-
tenen van Oss. Toen De Gier op het punt stond een
R.K. geestelijke wegens een zedendelict te arres-
teren, een en ander met medeweten van den substi-
tuut-officier, mr. v. d. Burg, had een zeer langdurig
verhoor plaats t,~j den procureur-generaal van het
gerechtshof te Den Bosch, mr. E. L. M. H. Baron
Speyart van Woerden. Onder de druk van dit
onderhoud, dat acht uur achtereen duurde, zag De
Gier van arrestatie af. Desondanks greep op 1
April minister Goseling in en nam de maatregelen,
welke in het land een geweldig opzien baarden,
aanleiding gaven tot de interpellatie-Drop in de
Tweede Kamer en een hevige perscampagne na-
dien.
. Bij de behandeling voor het Ambtenarengerecht
kwam duidelijk aan het Iicht, dat de substituut-
officier, mr. v. d. Burg, met alle door de brigade
genomen maatregelen bekend was en er zijn goed-
keuring aan ,èg ven had.
Het maakte diepe indruk, dat de verhouding tus-

sen de officieren van de marechaussee en den pro-
cureur-generaal alles te wensen overliet. Men kreeg
het gevoel, of op de hoofden van de brigade-leden
van Oss een prestige-strijd werd uitgestreden tussen
hun justitiële en militaire chefs.
Het Ambtenarengerecht heeft er zich zorgvuldig

van onthouden om een uitspraak te doen inzake de
parlementaire zijde van de zaak. Gelijk bekend,
heeft minister Goseling bij de laatste justitie-begro-
ting in de Tweede Kamer de behandeling van de
Osse affaire uitgesteld tot na de uitspraak van de
Centrale Raad van Beroep.

De zitting vangt aan

In de oude bekende entourage, die we ons van
de behandeling voor het Ambtenarengerecht nog zo
goed herinneren, is de behandeling van de Osse
zaak heden voor de Centrale Raad van Beroep
begonnen.
De brigadeleden CurfS, De Gier, Van Rennes en

van de Berg zitten op de eerste rij.
Hun verdediger, mr. R. A. James, stelt zich rechts

op, links heeft de vertegenwoordiger van den minis-
ter van Justitie, mr. P. Meyes zich geïnstalleerd.

Mr. W. van de Hoek, majoor bij de marechaussee,
vertegenwoordigt den inspecteur van het corps.
Verder zien wij mr. E. L. M. H. baron Speyart van
Woerden, den procureur-generaal van Den Bosch,
J. F. Ploegmakers, burgemeester van Oss en tal
van bslangsteltenden uit militaire en juridische
kringen.

De Centrale Raad treedt binnen, Voorzitter is
mr. dr. E. J. Beumer.

Een voor een worden de brigadeleden opgeroe-
pen. Zij staan in de houding als hun namen worden
vastgesteld.
Allereerst behandelt de Raad de zaak-Roffel, die

een kwestie met den manufacturier B. heeft ge-
had. Deze werd verdacht het ziekengeld van zijn
dienstbode niet ~e hebben uitgekeerd. Wachtmees-
ter Van de Berg geeft als getuige een uitvoerig
relaas van het verhoor. Van het achtergehouden
geld had de verdachte zijn auto-boete betaald. Hij
-wilde echter het verzuimde herstellen. Op den man
is geen enkele pressie uitgeoefend. Wel is hij in
politiebewaring gehouden, teneinde hem ni.et de
gelegenheid te geven het dienstmeisje te beïnvloe-
den.
De substituut-officier van Den Bosch, mr. W. v.

d. Burg, als getuige gehoord, kan zich niet nauw-
keurig herinneren, of hij last heeft gegeven den
manuracturier in verzekering te stellen. Dit kan
echter zeer wel het geval zijn.
Op vragen van den president deelt getuige mede,

dat hij in de jeugdleiderskwestie bereid was de in-
verzekeringsstelling te verlengen. Aan De Gier heeft
getuige opgedragen een verder onderzoek in te
stellen. De jeugdleiders Van Bergen en Van
Gelder is aangezegd dat zij bij getuige op het
parket zouden komen. Een en ander gebeurde op
verzoek van De Gier. Na 15 November 1937 mocht
De Gier nog onderzoek in deze zaak verrichten.
De beide jeugdleiders heeft getuige toegevoegd,
dat hij hen niet zou vervolgen, daar hij geen be-
wijzen tegen hun superieuren kon krijgen.
Getuige heeft aan De Gier gezegd dat hij, ook

al zouden de tegen den geestehjke gebleken feiten
niet strafbaar of vervolgbaar zijn, daarvan wel
eens rapport wilde hebben, teneinde daarmee naar
den bisschop te gaan om op die manier een eind
aan de ongewenste verhoudingen te maken.
Getuige meende voorts voldoende aanwijzingen te

hebben om over te gaan tot arrestatie van den
bankier v, d, H., ook al betrof het kleine bedragen.

Op last van den procureur-generaal heeft getuige
van vervolging moeten afzien.
Zowel getuige als mr. Dubois meenden, dat ten

aanzien van opzichter v. d. B. strafbare feiten
waren gebleken. '
Van terreur en domheidsmacht der brigade heeft

getuige nooit iets gemerkt. Op een vraag van mr.
Meyes zegt getuige, dat hij geen reden heeft om
aan de integriteit van den burgemeester te twijfelen.

Wachtmeester v. d. Berg verklaart, dat een rijks-
klerk hem heeft gelast om De Gier te zeggen, dat
het dossier van den pastoor B. gesloten moest
worden.
Bij de arrestatie van v. d. H. was een toeschou-

wer aanwezig. Het transport heeft misschien vier
minuten geduurd en ging opzettelijk langs binnen-
wegen. De jeugdleider v. d. B. is heimelijk aan de
kazerne geweest. Hij durfde het niet openlijk te
doen uit angst voor den burgemeester. v. d. B.
mocht van den burgemeester niets zeggen.
De opper-wachtmeester Curfs wordt als getuige

in de zaak De Gier gehoord. Getuige heeft met De
Gier in October 1937 den officier in kennis gesteld
met de verdenking tegen de jeugdleiders. Zij kregen
mondeling opdracht om de zaak te onderzoeken
Dezelfde dag zijn zij naar den burgemeester ge-
gaan, doch zij kregen hem niet te spreken. Dit kon
pas na drie dagen. Jeugdwerklozen, die een "contra-
verhoor" bij den burgemeester moesten ondergaan,
beklaagden zich jegens de brigade daarover.
Na 15 November 1937 hadden nog onderzoeken

plaats, waarbij organen van de gemeente betrokken
werden. Getuige heeft met De Gier van den offi-
cier opdracht gekregen om een rapport over de
pastoors op te maken. De officier heeft aan ge-
tuige meegedeeld, dat er ook vroeger wel eens ver-
denkingen tegen pastoor B. waren geweest.
Ook wachtmeester Van Rennes wordt als getuige

in de zaak De Gier gehoord.
Op 12 Maart heeft de officier tegen De Gier ge-

zegd, dat hij al voldoende bewijs had tegen pastoor
V., doch dat hij toch gaarne nog een feit van
recente datum wilde hebben, Als pastoor V. ge-
arresteerd moest worden, diende dit zo onopvallend
mogelijk te gebeuren.
Op 12 Maart heeft de officier ook opdracht ge-

geven om de Haagse dame S. R. te verhoren,

tuige tegen Van B. gezegd: "fk zou hier maar niet
meer over praten."
De getuigen mogen zich hierna verwijderen.
Daarna IS het woord aan mr. James, die verzoekt,

dat een deel van zijn betoog, handelende over de
geestelijken, met gesloten deuren zal worden be-
handeld, vlak na de pauze, hetgeen wordt toe-
gestaan.

meester, die vroeg wat de marechaussee had ge-
zegd en wat ze hadden geantwoord. Ze werden met
ontslag bedreigd, als ze nog weer aan de marechaus-
see iets zouden vertellen. Voor het front der jonge
werklozen werden ze gerehabiliteerd en daarbij
werd de marechaussee aangevallen. De jeugd-werk-
lozen gingen hierop in staking.
Het perscommuniqué van 12 November 1937,

waarin slechts gewaagd werd van ontactisch op.
treden der opzichters, was onjuist. Evenmin was
het zo, dat geen strafbare feiten zouden zijn ge-
constateerd. Het onderzoek was nog niet geëindigd
en de officier van Justitie wilde, als hij alle mate-
riaal bijeen had, de hele zaak voor de rechtbank
brengen.
Spoedig na de vrijlating der opzichters werd een

actie ontketend tegen de marechaussee. Gemeente-
politie en gemeente-ambtenaren bespiedden de
kazerne en noteerden wie er in en uit gingen. Twee
dagen na het perscommüniqué zou de officier be-
volen hebben verder onderzoek in deze zaak te
staken, maar de leden van de brigade ontkennev
dit.
En dat klopt ook, want anderhalve maand later

wist de officier, dat er nieuwe onderzoekingen
waren gedaan, en als bij daartoe een, verbod had
uitgevaardigd, zou hij met nieuwe onderzoekingen
geen genoegen hebben genomen.
Pleit.er resumeerde vervolgens nog eens in hoofd-

trekken hetgeen hij tot nu toe had betoogd. Daar-
na werd om ongeveer twee uur de zitting geschorst
tot drie uur.
Om drie uur is een geheime zitting van "de affaire

Oss" begonnen: Deze duurde tot half zes. De zaak
tegen de beide pastoors B. en V., die toen ter sprake .
is gekomen, heeft dus twee en een half uur geduurd.
En nog is mr. James niet klaar met zijn pleidooi,
Pl. behandelt nu de zaak-v. d. H. Minister Gose-

ling heeft bij de interpellatie-Drop gezegd, dat bet
hier slechts kleinigheden betrof. De officier acht
de kwestie echter "opportuun".
Van de bewering, als zou de arrest.atie "op eigen

gezag" door De Gier zijn verricht, komt in de uit,
spraak 'van het Ambtenarengerecht niets meer voor.
De verantwoordelijkheid rust - zelfs al zou de zaak
niet "opportuun" zijn - geheel bij den officier.
De Wijze van arrestatie is zeer weinig opzien-

barend geweest. In tegenstelling tot de mening van
de beide officieren van justitie, mr. v. d. Berg en
DubOIS, en den rechter van instructie houdt het
Ambtenarengerecht vol, dat de zaak-v. d. H. nooit
te berde had moeten komen. PI. gaat uitvoerig de
kwestie-v. d. H. na.
Tekenend is het, dat de officier in de erfenis-

knoeierij tot arrestatie wilde overgaan; terwijl
wacht~eester 'Van Rennes op uitstel aandrong.
Op 12 Maart hebben De Gier en Van Rennes den

officier op de hoogte gebracht, wrens eindconclusie
(voor de tweede keer) was, dat er voldoende bewijs
bestond om v. d. H. te arresteren, doch ten tweede
male adviseerde Van Rennes om nog wat te
wachten.
Een week later ontdekte Va'll R. een oplichting

voor een bedrag van t 135 en nu besloot de officier
over te gaan tot arrestatle en -alle boeken en be-'
scheiden in beslag te nemen.
'Zaterdag 19 Maart geschiedde de lnverzekcring-

stell mg. Op uitdrukkelijk bevel van den officier .
. Het is jammer, dat de officier dit aanvankelnk
Jegens den pree-generaal ontkende. Dit heeft een
verkeerde indruk gevestigd.
.Op 23 Maart is v. d. H. bij den Officier voorge-

leId. Na~er onderzoek braent aan het licht, dat
v. d. H. ZIch t 50 te veel had toegeëigend. Dit wa~-
wat de oplichting betrof - verjaard, doch niet ten
aanzien van de valsheid in geschrifte.

Op last van den officier

Hoe men deze zaak ook bekijkt, nooit kan men
den wachtmeester van R. verantwoordelijk stellen.
Alles gebeurde op last van den Officier.
Nog bleek een strafbare verduistering het proces-

:;erbaal daaraan is aan den proc-ge~eraal opge-
zonden. Alle betrokken deskundigen waren het daar
over e~ns, doch de proc-eeneraat ontkent de straf-
baarheid, zonder enig nader onderzoek!
Het proces-verbaalontbreekt bij de stukken .. ""
Jegens den proc.-generaal verklaarde mr. v. d.

Burg, dat arrestatte en huiszoeking buiten zijn voor-
kenms waren geschied.
'ï'egen v. d. H. heeft de Officier gezegd: "Als Ik

je met voor grotere bedragen kan krijgen neem ik
je wel voor kleine!" ,

Onder de i.ndruk van het optreden van den proc-
g~neraal weigerde de rechtbank de gevangenhou-
ding te verlengen.
D~ P.G. gelastte sluiting van het vooronderzoek.
.BIJ het sluiten van het onderzoek waren nog lang

met alle zaken onderzocht. B.v.: acht zaken wegens
het. -yals opmaken van polissen. De inspecteur van
polltie. co~~tateerde, dat v. d. H. zich 1 pct. rente-
V~~SChllbIJ hypotheken wederrechtelijk toeeigende.
BIJ een brand gaf v. d. H. op, dat alles verbrand
was. Hetgeen onjuist was. v. d. H. kreeg voor deze
yals~. bewering f 75. v. d. H. bracht stukken, die
m ZIJn safe berustten, naar een. andere bank. De
marechaussee mocht de aangifte daarvan op bevel
van de politie niet behandelen.
De minist~~ stelt v. d. H. als een onschuldig

ma~ voor. HIJ heeft echter in allerlei zaken syste-
matlsc~ geknoeid, gebruik makend van de onkunde
der kleme luyden.

Ten slotte de zaak-Wo Onder een matras vond
een marechaussee pakjes Sigarettenpapier en een
geladen revolver.

W. ve~~laarde, dit te hebben gevonden. Geduren-
de de tijd, voor verhoor toegestaan, is W. in de
kazerne gehou.den. ~it was volkomen wettelijk. De
vol~ende dag. IS W. lil vrijheid gesteld.
. TIen dagen lat~r vroeg een gemeente-agent aan
W., of hij met mishandeld was en deze heeft toen
ee!l fanta~tisc~l verhaalopgehangen over vreselijke
mlsh~ndell~g, ". waarvan hij aanvankelijk geen
aangifte WIlde doen.
Het pro~esverbaal hiervan is noch door de ge-

meentepolltie, noch door den P.G. regelmatig be-
handeld.

V. d. H., die terzelfder tijd in de kazerne ver.
to.efde, heeft niets van de mlshandeling gemerkt
DIrect na d~ "mishandeling" heeft W. 10 K.M. ge:
fletst en ZIJn mede-arbeiders hebben geen enkel
spoor der bew.eerde mishandeling gemerkt. W. kon
bIJ' cOI_l!rontatle geen enkelen dader aanwijzen hoe-
wel' hij d??r 4 of 5 marechaussee's op klaariichte
dag zou ZIJn getuchtigd.
O!? gezag van een smokkelaar verklaarde de

m~mster, ?at er gegrond vermoeden van ernstige
mishandeling was - vóór dat de marechaussee er
over gehoord was!

Mr. Meyes aan 't woord

,,\k herinner me' niet, • ,"

Het is de vaste overtuiging van klagers en hun
militaire meerderen, dat van bevoegdheidsmisbruik
niets is gebleken, en dat zij zich ernstig bezwaard
gevoelen door de beslissing van het Ambtenaren-
gerecht. weshalve zij dan ook in beroep tegen de
uitspraak van deze instantie zijn gekomen.

..Hoewel zij op vele punten niet in het ongelijk
ZIJn gesteld, voelen de klagers zich toch door die
uitspraak wel teleurgesteld.
Pleiter betoogde, dat de facto het besluit van

den minister om de opsporingsbevoegdheid van de
Osse brigade op te schorten overeenkomt met
schorsing van de brigade. .
De minister van Justitie deed den procureur-

generaal weten, dat de brigade geen opsporings-
werk meer mocht verrichten en tevens eventuele
aangiften naar de gemeentepolitie moest door-
geven. Dat blijkt. uit het ministeriële telegram, dat
spreker voorleest.
Hij ontkent echter, dat de minister van Justitie

daartoe de bevoegdheid had. Zolang iemand onder-
officier der marechaussee is, is hij krachtens arti-
kel 141 van het Wetboek van Strafvordering, gerech-
tigd, opsporingswerk te verrichten. Gaan ze de
door de wet getrokken grenzen te buiten, dan val-
len zij onder den strafrechter.
Hun hoogste chef is niet de minister van Justitie,

maar die van Defensie.
De brigade, aldus betoogt spr., kan in overeen-

stemming met de wet tewerk gaan, zonder dat
iemand zich daarin kan mengen Anders zouden zij
trouwens niet in staat zijn, misdaden op te helde-
ren en te reconstrueren,
Het in het algemeen en voor bepaalde tijd uit-

schakelen der opsporingsbevoegdheid kan zelfs de
officier van Justitie, hun justitiële chef, niet, want
deze mensen, het zij nogmaals herhaald, kunnen
zelfstandig optreden.

Opsporingsbevoegdneid

Klemmend inzake de wettigheid van het minis-
teriële bevel is de vraag; of aan de opsporingsbe-
voegdheid dool' hem geraakt kan worden. Daarop
antwoordt spr. zeel' beslist: neen. Politionele en
opsporingstaak staan geheel van elkaar gescheiden.
Pleiter behandelde hierna de nota van prof. Van

Bemmelen. Deze stelt' o.a., dat de opsporingsbe-
voegdheid onafscheidelijk verbonden is met de mili-
taire functie der marechaussee. Het telegram van
den minister gaat veel verder dan het ingrijpen in
de regeling der werktijden, vacanties e.d. Het gaat
er niet om, of de brigade aan het telegram heeft
gehoorzaamd (dat is gebeurd), maar of de minister
het bevel had mogen geven. Het Ambtenarengerecht
heeft ontvankelijk verklaard de vraag, of dat hier
het geval was.

Er zijn wellicht fouten gemaakt, maar die
gaven hoogstens aanleiding tot het maken van
een opmerking, niet tot intrekking van de be-
voegdheid tot opsporing. De wachtmeesters wer-
den trouwens slechts uit 0 s s verwijderd. Zij
mochten een week later wel weer hetzelfde werk
in Venlo en elders doen.
De Gier c.s. hebben de maatregel niet alleen als

een straf gevoeld, maar ook als aantasting van
hun bevorderingskansen.

Het. woord is dan aan mr. Meyes, den vertegen-
woordiger van den minister.
Pl. beroept zich op de uitspraak van het Ambte-

narengerecht en zal wat de wettigheid der genomen
mall:trege~en betreft, niet in herhalingen treden.
Uitvoerig bestrijdt pl. de beweringen van prof.

~an Bernmelen. Er wordt gesuggereerd, dat opspo-
rlngsambtenaren verplicht zijn om op te sporen,
wat op te sporen valt. De wet doet echter niet
anders dan het noemen van de ambtenaren die
met de opsporingstaak zijn belast. '
, Bestond die verplichting wel, dan zou er een run
komen van allerlei ambtenaren voor een strafbaar
feit.
Alle ops~oringsambtenaren zijn ondergeschikt

aan den officier van Justitie. Dat er' zoveel ambte-
naren genoemd worden, komt omdat er zoveel
politie is. Dit laatste acht pI. ~erkeerd, daar hier-
door zo licht rivaliteit ontstaat.
Niet iedere politie-ambtenaár heeft v 0 11e dig e

opsporingsbevoegdheid. Men kan dus zo'n ambte-
naar de bevoegdheid ge dee 1tel ij kuntnemen.
Het nieuwe advies van prof. Van Bemmelen

waarin hij de beslissing van het Ambtenaren~
gerecht bestrijdt, bevat eigenlijk weinig nieuws.
Slechts het geb r U i k van de opsporingsbevoegd-
heid is door den minister geregeld. Als na 1 April
een proces-verbaal door de marechaussee zou zijn
gemaakt, zou slechts een intern voorschrift van
den minister zijn overtreden, Het hangt alleen

De opzichter V. B. wordt dan als getuige gehoord,
Getuige ontkent, dat hij zich alleen of met zijn
collega V. G. bij de marechausseekazerne zou heb-
ben gemeld. "Ik kan het me niet herinneren" zegt
getuige.
President: "Ook niet één uur?"
Getuige: "Ja één uur wel.i...,"
Verder weet deze getuige zich niets te herinneren.
President: "Uw verklaringen kloppen niet met

elkaar. U hebt gezworen, dat u de gelhele waarheid
zal zeggen. Miscchien frist deze vermaning uw her-
inneringsvermogen wat op.
Heeft de rijksrechercheur ook niet over dè

knoeierijen gesproken?"
Getuige: "Ik weet er niks van."
President: "Dan kunt u wel gaan."

Getuige Roffel doet enige mededelingen inzake
de kwestie-v. d. H. en wei over de tekorten bij het
waterschap.

Wachtmeester De Gier, wordt als laatste getuige
van mr. James gehoord.
Getuige ontkent, dat de officier hem gewezen

heeft op het civiel-rechtelijke karakter van de
zaak tegen den kruidenier B. De officier heeft op-
dracht gegeven B. in verzekering te stellen.
Tegen v. d. H. had '"} officier voldoende bewijs

om hem te arresteren, doch Van Renesse raadde
den officier aan om nog te wachten.
De gehele administratie van V. d. H. moest van

den officier in beslag worden genomen.

De procureur-generaal gehoord

Als getuige en als deskundige wordt mr. Speyart
van Woerden, de procureur-generaal van Den
Bosch, gehoord.
Op een vraag van mr. Meyes verklaart getuige,

dat hij Curfs en De Gier op 15 November heeft
gelast het onderzoek naar organen der gemeente
Oss te staken. .
Het dossier-v .. d. H. heeft getuige ook aan den

president van het Hof laten lezen.
Op e!lkele aangifte, verklaart getuige, kan een

zaak met vervolgd worden. Deze moet naar den
officier doorgezonden worden en niet naar de ge-
meentepolitie.
Burgemeester Ploegmakers zegt dat de verhou-

ding met de marechaussee tegen'woordig niets te
wensen overlaat. De toestand is perfect.
President: "Hebben tussen u en Van B. wel eens

gesprekken plaats gehad over knoeierijen."
Getuige: "Van B. heeft wel geklaagd, dat hij

naar de kazerne was ontboden."
Van B. heeft getuige altijd als een betrouwbaren,

eerlijken kerel gezien. (g e 1a c h). Nooit is hem iets
onbehoorlijks bij de Jeugdwerkverschaffing opge-
vallen. Bij een bezoek aan de tuintdes heeft ge-

Zonder behoorlijk onderzoek van de feiten heeft
de minister zijn beslissing genomen en zich daar-
door aan machtsmisbruik schuldig gemaakt. Zeker
heeft de minister een omvangrijk dossier doorga-
nomen, maar het meest elementair recht van een
ambtenaar, liie van terreur en domheidsmacht

. wordt beschuldigd, is, dat ~lij gehoord wordt, om
die beschuldigingen te weerleggen. "
Toen de commandant der marechaussee kennis

nam van alle feiten, zei hij: "Nu sta ik weer geheel
achter jullie". Had de minister ook maar van deze
feiten kennis genomen!
De maatregel van den minister is genomen tegen

de collectiviteit der brigade. Ze gold ook voor Tap,
wien men in het geheel niets heeft kunnen ver-
wijten.
Pleiter behandelde vervolgens uitvoerig de feiten,

die den minister hebben doen besluiten, hun de
opsporingsbevoegdheid te ontnemen.

Onjuistheid toegegeven

Het gaat om het arresteren van de opzichters
der werkverschaffing zonder aanwijzing van een
strafbaar feit. Vervolging zou daarbij niet waar-
schijnlijk zijn. De mannen van de brigade zouden
geen contact gehouden hebben met den burge-
meester en te veel ruchtbaarheid aan de zaak heb-
ben gegeven. Deze feiten zijn echter onjuist. Onjuist
Is ook de verklaring, die de minister in de Tweede
Kamer heeft afgelegd, dat burgemeester Ploeg-
makers nadrukkelijk. had gezegd, te weten dat de
feiten niet strafbaar waren en dat desondanks het
onderzoek werd voortgezet. Deze onjuistheid is
thans dan ook toegegeven.

Pleiter behandelt hierna in extenso de toedracht
van de zaken met de werklozen. Hun daden wer-
den uitvoerig nagegaan en tot hun arrestatle is
slechts overgegaan, na opdracht van den officier
van Justitie. Het komt dus voor diens rekening en
niet voor die van de brigade. In deze zaak werd
door getuigen verklaard, dat ze door den burge-
meester waren aangezet geen inlichtingen te geven
aan de marechaussee. De officier liet de opzichters
niet vrij, omdat zij onschuldig waren, maar omdat
hij degenen, die boven hem stonden, niet kon be-
grijpen. De opzichters waren nauwelijks terug uit
Den Bosch of zij gingen in Oss naar den burge-

'. ,

van de gegeven Instrucbies af, of een ambtenaar
zijn plicht verzuimt, wanneer hij een bepaald feit
niet vervolgt. .
Men poogt de Raad te misleiden. .
Ook het advies 'van prof. Hazewinkel maakt wel

de indruk van een ernstige studie, doch geeft geen
blijk van zin voor de werkelijkheid.
PL bestrijdt de bewering dat het besluit van

den minister niet gebaseerd kan worden op het
Rijkspolitiebesluit. De zorg voor de opsporing van
strafbare feiten is toch een belangrijk onderdeel
van het Rijkspolitlebeslult! Dit besluit belast uit-

"drukkelljk den minister met die zorg. 's Ministers
plicht tot handelen vloeide uit dit besluit voort.
Als de minister in dit opzicht in de Tweede Kamer
wat onduidelijk geweest is dan is dit voor juri-
dische beoordeling van minder belang.

Hierna wordt gepauseerd tot 9 uur .

t tnçezonäen mededelino J.

ANTO~ HUNINK'S producten
roepen mannen aan taFel

Precies op tijd, want Anton Hunink's Gelderse worst verspreidt haar
fijne geur, voorbode van een heerlijket voedzame maaltijd. .
Waarom zoudt U nog zoeken, als U het beste kunt krijgen alleen door

te letten op de beproefde naam Anton Hunink.

Mr. M eye s verdedigt de verplaatsing der brigade-
leden. Het dienstbelang gaf hierbij de doorslag.
In September 1937 heeft de brigade reeds een

ernstige waarschuwing gekregen. Onaannemelijk Is
het, dat mr. Van der Burg die waarschuwing niet
heeft doorgegeven. Dit ware een opzettelijke on-
waarheid.
's Ministers maatregelen waren tegen de collee-

tiviteit der brigade gericht, omdat acht van de
tien leden bij de bekende kwestie betrokken waren,
Als straf waren de maatregelen niet bedoeld.
De geest der brigade deugde niet en dat lag aan

de leiding. De minister vond het nodig, dat de
brigade nu eens het scherpe zwaard van de op-
sporing liet rusten. Even rust was gewenst. In een
andere omgeving konden de brigade-leden weer hun
plicht doen.
De bespreking tussen de officieren der mare-

chaussee en den P.G. had in de aangenaamste
verstandhouding plaats. Men had tegen het beleid
niets aan te merken. Hangende de besprekingen
kwam het telegram van den minister binnen.
De minister had met den P.G. afgesproken, dat

als de officieren het niet met het beleid eens
waren, hij nadere instructles van den minister kon
vragen.
De P.G. hield er majoor Van Everdingen van

terug om deze afspraak telegrafisch aan de brigade
mede te delen, doch persoonlijk naar Oss te gaan.
De minister van Defensie heeft zijn ambtgenoot

van Justitie alle medewerking toegezegd. Van me-
ningsverschil tussen de beide ministers was geep.
sprake.
PI. behandelt vervolgens puntsgewijs de verschil-

lende beschuldigingen.
In de kwestie der jeugdleiders is sprake van

overdreven, verkeerd gerichte dienstijver, beïnvloed
door vooropgezette meningen. Èr is niet ijverig
naar contact met den burgemeester gestreefd. Dit
is symptomatisch voor de geest der brigade. Het
gmg toch om een vermeende 'fraude bij een ge-
meentelijk orgaan. -
Bij de jeugdwerkverschaffing was de zaak inder-

daad niet volkomen in orde. Het ging er wat non-
chal.ant toe, doch van enigszins ernstige onregel-
matigheden was geen sprake. Zeerredelijk was het,
dat het gemeentebestuur zelf de zaak ook eens ging
onderzoeken. Hoe kan men hier kwade trouw ach-
ter zoeken? Bij dit onderzoek bleef een aanmer-
kelijk verschil in de verklaringen, die door de
verdachten voor de marechaussee en voor het ge-
meentebestuur zijn afgelegd.
. Tegen den burgemeester is niets ten nadele
bekend.
Het lijkt pl. zeer gewenst, dat de door mr. James

genoemde nieuwe feiten getoetst worden aan de
bestaande dossiers. Want die nieuwe 'punten lijken
pl. niet juist.. .
Ditzelfde geldt voor de zaak-Van der H. Hierin

Zijn fouten gemaakt. Op zwakke gegevens heeft de
arrestatie en huiszoeking plaats gehad. Het on-
derzoek eist een grote technische deskundigheid en
was te moeilijk voor een plattelandspolrtie, Dit eist
een gespecialiseerde recherche. De wachtmeester
Ieed aan zelfoverschatting en dit had ernstige ge-
volgen. Eenzelfde onvoldoend besef van verant-
woordelijkheid als zij burgers tot een object van
strafrechterlijk onderzoek' maakten, sprak ook in
de werkverschaffingszaak en bij het onderzoek voor
de beide geestelijken.

Waarom heeft men het nieuwe materiaal tegen
V. d. H. ni~t bij de justitie gebracht. Het is proces-
sueel .niet 111. orde, dat daar pas bi.i het hoger be-
roep lets van blijkt.
Het was dwaasheid om den manufacturenhande-

laar een nacht vast te houden en deze zaak in de
strafrechterlijke sfeer te trekken. Dit lijkt wel
degelijk op intimidatie.
De minister heeft de mishandeling van W. nooit

als vaststaand aangenomen.
De door den minister genomen maatregel heeft

ten slotte goed gewerkt. Er heerst rust in Oss. Men
werkt goed sa.men. Van weerszijden is men zeer
tevreden. Er is geen sprake. meer van wrijving
De journalist Hess, die zo'n mysterieuze rol achtel:
de schermen speelde, komt niet meer in de kazerne
en er verschijnen ook geen sensatieverhalen meer
in de kranten. .
De Uitspraak wordt bepaald op Donderdag 22

December.
Aan de orde is dan het beroep tegen de over-

plaatsing van de marechaussee.
Ma.joor mr. W. van den Hoek vertegenwoordigt

den Inspecteur van de Koninklijke Marechaussee.
Mr. James verzoekt op de bekende gronden nietig-
verklaring, waarna majoor .Van den Hoek voorop-
stelt, dat de inspecteur had te aanvaarden dat de
opsporingsbevoegdheid aan de· brigade wa~ ontno-
men. Spr. beroept zich op de contramemorie.
De behandeling is hiermee ten einde. De uit-

spraak wordt eveneens bepaald op Donderdag 22
December ·a.s. om tien uur.
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UITVOERIG PLEIDOOI
DER VERDEDIGEJlS

Het is onjuist, dat de minister zich
tot den proc.sgen, alleen als

directeur van politie
heeft gewend

Een langdurige zitting
Nadat Donderdagmiddag na de pauze een

langdurige geheime zitting was gehouden, ver-
volgde om halfzes mr. R. A. James, de verdedi-
ger van de marechaussees, zijn pleidooi.
PI. behandelde nu de zaak van den bankier

T. d. H.

Kan men, zoo vraagt pl. zich af, nog volhou-
den, dat de opsporingsambtenaar hier in zijn
taak te kort is geschoten?
, Opperwachtmeester Curfs gaf order, alvorel;ls
tot arrestatie van v. d. H. over te gaan, eerst m
overleg ·te treden met den substituut-officier mr.
v. d. Burg. Deze gaf te kennen inderdaad te
willen, dat v. d. H. gearresteerd zou worden.
Renes kreeg bij het onderzoek den indruk,

dat het een civiel-rechtelijke zaak kon Zijn, maar
kreeg tevens aanwijzingen, dat v. d. H. schuldig
zou zijn aan een oplichting, in Mei 1932, een
zaak, die dus niet verjaard was, daar de termijn
hiervoor zes jaar is.
Bij het vooronderzoek bleek reeds, dat tien-

tallen personen door v. d. H. gedupeerd waren.
Deze oplichting, zoo zette' pl. uiteen, zou ge-

pleegd zijn met verzekeringspolissen. In Maart
1938 kwam Renes opnieuw bij mr. v. d. Burg
met de resultaten van zijn onderzoek betreffen-
de oplichting of valschheid in geschrifte, door
v. d. H. gepleegd en andermaal gaf de officier
van justitie opdracht v. d. H. te arresteeren.
Daarbij moest de geheele administratie van

V. d. H. in beslag genomen worden
PI. ontkent, dat aan de arrestatie ruchtbaar-

heid is gegeven. Er was ook geen publiek aan-
wezig, wel bij de inbeslagname van de admi-
nistratie.
Er bleek ook nog niet verjaarde verduistering

aanwezig te Zijn en voor het ambtenarengerecht
heeft mr. v. d. Burg verklaard, dat hij de be-
wijzen daarvoor aanwezig achtte, doch de zaak
naar den procureur-generaal had doorgezonden.
De procureur-generaal achtte evenwel geen
strafbaar feit aanwezig.

26 Maart werd v. d. H. op last van den pro-
cureur-generaal vrijgelaten, zulks nadat de of-
ficier van justitie hem enkele dagen te voren
had gezegd: "Wat ben je toch een rare kerel. Je
bent een kantoorklerk en woont op een villa, je
dupeert kleine luiden. Als ik je voor de groote
bedragen niet kan vervolgen, doe ik het voor
alle kleine bedragen."

van verkeerden dienstijver. Het lag voor de
hand, dat in een aangelegenheid als deze eerst
overleg met den burgemeester werd gepleegd.
Overigens gelooft pleiter dat de klagers nu niet
zoo diligent zijn geweest om met den burge-
meester in contact te treden.

Er is den burgemeester niet eens medege-
deeld, dat b'eide ambtenaren waren gearresteerd, ,
Deze heeft van de arrestatie van een derde ge..
haard. Wat een toestand! Bepaalde fraudes zijn
nooit bewezen kunnen worden. In deze zaak
komt een sterk wantrouwen tegen den burge-
meester naar voren, dat niet gemotiveerd is.

Pleiter meent dat het niet juist is, dat de
substituut-officier van justitie opdracht zou
hebben gegeven met het onderzoek door te
gaan, zooals mr. James beweerde. Wat de zaak
van bankier v. d. H. betreft, toont het dossier
duidelijk aan, dat hier aan den kant van de
marechaussee weer fouten gemaakt zijn.
Ook betreffende de zaak van de twee gees-

telijken (gistermiddag in besloten zitting be-
handeld) hebben de marechaussees blijk ge-
geven niet voldoende verantwoordelijkheid te
bezitten, wanneer zij burgers maken tot een
voorwerp van strafrechterlijke vervolging.
De zaak tusschen den manufacturter B. en

zijn dienstbode is volkomen ten onrechte in
een strafrechterlijke sfeer getrokken. Wat de
mishandeling van W. betreft, dit is nimmer
door den minister als vaststaand beschouwd en
pleiter begrijpt niet waarom mr. James zich
~ooveel moeite heeft gegeven om te bewijzen
dat er niets gebeurde. Pleiter zeide tot slot,
dat de maatregelen van den minister gunstig
hebben gewerkt.

U hebt het uit den mond van den heer Ploeg-
makers gehoord en het is mij bekend, dat de
tegenwoordige brigadecommandant der mare-
chaussee er niet anders over denkt: er heer-
schen te Oss thans rust en normale verhou-
dingen. Men werkt behoorlijk samen, het is uit
met de wrijving tusschen verschillende over-
heidsorganen.

Mr. James hield een korte repliek, waarna de
behandeling van deze zaak werd gesloten en
de uitspraak bepaald werd over drie weken.

I
De overplaatsing der
marechaussees .

Als tweede zaak kwam in behandeling de
verplaatsing der marechaussees, die echter
maar weinig tijd in beslag nam. Klagers waren
dezelfde, terwijl de aanklacht ging tegen den
inspecteur van het wapen der marechaussee.
Als vertegenwoordiger van dezen trad op ma-

joor Van Hoek, verdediger der marechaussees
was weer mr, James, die betoogde dat de kla-
gers natuurlijk bezwaar hadden tegen de
overplaatsing, maar pleiter zag in, dat dit een
gevolg was van den ministerieelen maatregel.
Majoor Van Hoek bevestigde dit laatste nog

eens.
De minister en de procureur-generaal moeten Ook in deze zaak werd de uitspraak bepaald

v. d. H. niet als een onschuldig man voorstellen., over drie weken.
Men spreekt van een vergissmg, maar het is wel
merkwaardig, dat v. d. H. dit eerst zegt, nadat -------
een klacht was ingekomen.
Vervolgens zet pl. uiteen wat geschied is inzake

den manufacturier B., die er van verda.cht werd.
dat hij het ziekengeld van de dienstbode ten
eigen bate had aangewend. PI. betoogt, dat het,
de gewone gang van zaken was, dat deze een
nacht. werd vastgehouden. Ook door een zekeren
W., die Inlichttrigen moest verschaffen over over-
treding van de Vuurwapenwet, vast te houden is
de marechaussee haar bevoegdheid niet te bui-
ten gegaan. W. beweerde, dat hij in de mare-
chausseekazerne des nachts mishandeld werd,
maar zijn mede-arbeiders konden den volgenden
morgen niets aan hem merken. De marechaussee
heeft dit ook ten stelligste ontkend. Te ruim
half zeven was het woord aan den vertegen-
woordiger van den minister van Justitie, mr. P.
Meyes, referendaris van het departement van
Justitie.

Pleidooi van mr. Meyes
Het begin van dit pleidooi was zeer juridisch

en hield allereerst verband met het opsporrngs-
recht van ambtenaren, waarover mr. James
eenige adviezen van prof. van Bernmelen heeft
gegeven. Pleiter bestreed de opvatting, die hier
te dezer zake verdedigd is. De opvatting van
den minister van Justitie voert heelemaal niet
tot onredelijke resultaten. Pl. zeide geen centro-
versen te willen scheppen, maar geloofde, dat
de klagers het in dit geval beter wisten dan de
adviseurs.
De pres.: Dat komt meer voor.
Mr. Meyes zeide in het nieuwe advies van

prof. van Bemmelen weinig nieuws te hebben
gevonden.
Het Ambtenarengerecht. is van oordeel, dat

geen opsporingsbevoegdheid Is ontnomen, doch
dat alleen een intern voorschrift is gegeven om
zich er van te onthouden. Het gaat niet altijd
op, dat een opsporingsambtenaar zijn plicht
verzaakt, zooals beweerd is, wanneer hij bij een
strafbaar feit niet optreedt.
PI. ging de hiërarchie na, die er is, wanneer

een onderzoek moet ingesteld worden en meent
dat dienaangaande door de tegenpartij gepoogdm een rad voor de oogen te draaien.
De president merkte op, dat aan deze woor-

den een onvriendelijke beteekenis kon worden
toegekend, waarop mr. Meyes zeide dit gaarne
te willen corrigeeren. PI. ging dan in op de be-
schouwmeen van prof. Hazewinkel-Suringa, die
eveneens door mr. James waren aangevoerd.

De minister heeft Zich in de Kamer beroepen
op het Rijkspolitiebesluit en nu verwijt men
hem, dat hij daarbij niet juist is geweest. Het is
onjuist, wat mevr. Prof. Hazewinkel-Suringa
zeide. dat de minister zich tot den procureur-
generaal alleen als directeur van politie heeft
gewend.
De .adviezen, zoo besloot pleiter zijn pleidooi

in de middagzitting, zijn terug te brengen tot
een onjuiste stelling en verkeerd begrijpen no-
pens gezag en verantwoordelijkheid in overheids-
dienst.

Te ruim half acht werd de zitting geschorst.

Avondzitting
Om negen uur werd de zitting voortgezet. Mr.

Meyes vervolgde zijn betoog en bestreed dat ge-
bruik is gemaakt van bevoegdheid voor een an-
dere doel dan waarvoor zij gegeven is.

De minister had na veranderde kennis-
neming van het werk van de Ossche brigade
in den laatsten tijd zeer ernstige bezwaren.
De maatregel was niet bedoeld als een be-
straffing. In November 1937 had de brigade
reeds een ernstige waarschuwing gekregen.
Omdat de minister van oordeel was, dat er
bij de brigade een verkeerde geest was.
kon hij de collectiviteit treffen.

De zaak bij het jeugdwerk is een yoorbeeld I
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RECHTZAKEN

Marechaussées 'uit OSS
Centtalen Raad van

Mr. James vervolgt zijn pleidooi. _. De verduistering bij
de Jeugdwerkverschaffing en wat er aan vast zat.

De inhouding van ziekengeld voor
Boelens. De oplichting

door Van der Hoven.
in bespreking.

BESLISSING AMBTENAREN.
GERECHT BESTREDEN

(Van onzen correspondent.)
Ut r e c h t, 1 December.

Bij de behandeling van de klacht der zes
wachtmeesters uit Oss voor den Centralen
Raad van Beroep te Utrecht, heeft mr. James
zijn pleidooi voortgezet. Hij ging uitvoerig de
feiten na, welke den minister geleid hebben
tot de tijdelijke ontneming van de opsporings-
bevoegdheid. Hij ging daarbij in het bijzonder
in op den toestand bij het jeugdontwikkelings-
werk te Oss. Begin 1937 werd de commies-
chef ter gemeente-secretarie Van Aanholt tot
ongesalarieerd 1< ider van dit werk aangesteld.
Opzichters ware 1 Hannaerts en Reijritjes,
beiden op arbeidscontract.

Op 15 October 1937 verschenen op het
bureau der brigade te'Oss Van der Heijden en
Hendriks, beiden werkzaam bij het jeugdont-
wikkelingswerk, die aangifte wenschten te
doen van verduistering van aardappelen en
groenten te 11. nadeele van de jeugdwerkloozen
door de opzichters Hannaerts en Reijntjes.

Zaterdag 16 Oct. 1937, begaven onder-
wachtmeesters Curf en De Gier zich naar den
subst. officier Van den Burg en gaven dezen
van de aangifte kennis. De officier droeg hun
op Ie met het onderzoek voort te gaan, 2e
den burgemeester van Oss van een en ander
in kennis 'te stellen, 3e den burgemeester te
vragen naar de instructies die voor beide op-
zichters waren vastgesteld. De officier gaf
dus ni e t opdracht Ie om 0 n mid dell ij k
den burgemeester te verwittigen, 2e het onder-
zoek op te schorten, totdat zij den burge-
meester hadden gesproken, 3e den burge-
meester om inntructies te vragen voor het
verdere onderzoek.

Nog denzelfden dag, Zaterdag 16 Oct. 1937,
begaven Curf en De Gier zich naar den burge-
meester. Deze bleek afwezig. Den daarop
volgenden dag Maandag 18 October, was Curf
door omstandigheden verhinderd. Op Dinsdag
19' Oct. vervoegden zij zich wéér bij den
burgemeester. Van onvoldoende contact zoe-
ken met den burgemeester, "ondanks daartoe
strekkenden last", is dus geen sprake geweest,
in het begin van h ~t onderzoek niet en ook
niet later. Het is waar, dat het ambtenarenge-
recht bij het nemen van zijn beslissing niet
bekend was met het feit, dat nog op den dag
der opdracht contact is gezocht met den
burgemeester. Klagers, niet kunnende vermoe-
den, dat het feit, dat dit contact eerst drie
dagen later is verkregen, hun als een zware
fout zou worden aangerekend, hebben voor het
ambtenarengerecht slechts betoogd, dat zij
geen bevel hadden, om terstond naar den
burgemeester te gaan.

Op 19 Oct. troffen Curf en De Gier den
burgemeester dus aan. Hij zou er nimmer toe-
stemming toe hebben gegeven aardappelen
weg te nemen of weg te schenken. Verder
contact met den burgemeester vóór de arres-
tatie van Reljntjes en Hannaerts oP 22 Oct.
heeft er niet bestaan.
Uit het reeds gehoorde getuigenmateriaal

was gebleken, dat herhaaldelijk groent~:nen
aardappelen naar familie en kennissen gingen.
Het zou den burgemeester zijn voorgekomen,
dat er niets strafbaars gebeurd was en hij zou
dat ook aan de marechaussée hebben gezegd.
Maar hoe zou de burgemeester zoo iets hebben
kunnen zeggen?

De burgemeester verklaarde van de werk-
zaamheden der opzichters niet op de hoogte
te zijn. Doch Van Aanholt, de algemeen letder
dan? Die zou dan toch van de eigen tuintjes
geweten moeten hebben. Met geen woord
bracht hij deze den burgemeester en den
wachtmeesters in herinnering. De wachtmees-
ters verlieten den burgemeester, niet beter
wetende of alleen de jeugdwerkloozen en niet
de beide opzichters hadden een eigen tuintje.

Vervolgens betoogde pleiter omstandig, dat
aan de hand van een aahtal afgenomen ver-
hoeren kwam vast te staan, dat producten, die
de opzichters zich thuis hadden laten bezor-
gen, niet overeenstemden met de opbrengst
van hun eigen tuintjes, dat herhaaldelijk
groente werd vervoerd naar familie of kennis-
sen der opzichters, dat telkenmale aardappelen
overgebracht worden van den grooten hoop,
die aan de werkloozen toebehoorde. In de
directiekeet werden brieven verbrand, kwitan-
ties geschreven enz.

Verder vernam De Gier, dat de burgemees-
ter contra-verhooren afnam. Zoodra De Gier
bemerkte, dat hij bij het onderzoek krachtig
werd tegengewerkt, óók door den burgemees-
ter, begaf hij zich op staanden voet naar den
officier van justitie, wien hij een en ander
mededeelde en zeide, dat hij op deze wijze niet
langer kon voortgaan. Mr. Van der Burg gaf
terstond, zonder zich te bedenken opdracht,
de jeugdleiders onmiddellijk te arresteerenZDe I
aanhouding geschiedde nog dienzelfden avond.

Er is dus overgegaan tot arrestatie
van de beide opzichters maar eerst
nadat het overstelpende bewijsmate-
riaal in zake de verduistering was bij-
eengebracht en nadat gebleken was,
dat pogingen werden gedaan tot ver-
nietiging van bewijsstukken en van
tegenwerking van de zijde van de ge-
meentelijke autoriteiten. De arrestatie
geschiedde dus op uitdrukkelijk bevel
van den officier, die nauwkeurig van
een en ander op de hoogte was ge-
bracht.

Nadat dus reeds is aangetoond, dat het
Ambtenarengerecht den betrokken wacht-
meesters ten onrechte verwijt, dat zij contact
met den burgemeester hebben gezocht, moet
nu toch wel duidelijk zijn, dat allerminst is
gearresteerd op onvoldoende aanwijzingen;
bovendien draagt de officier ten slotte de ver-
antwoordelijkheid voor de arrestatie want hij
heeft daartoe bevel gegeven.

Aan het slot van dit gedeelte van zijn
pleidooi betoogde pleiter:
Ten onrechte nam het Ambtenarengerecht

als gebleken en als tekortkomingen aan:
Ie. Dat het onderzoek is voortgezet hoewel

vervolging van hoogerhand niet wenschelijk
werd geacht, terwijl het onderzoek slechts
heeft bestaan uit het hooren van twee jeugd-
leiders, die zich daartoe vrijwillig aanmeldden,
het daarvan opmaken van proces-verbaal, het-

I
I

zelve aan den officier met duplicaat ter door-
zending naar den burgemeester opzenden, in-
gevolge diens opdracht, en het aanzeggen,
dat de officier hen persoonlijk wenschte te,
hooren;

2e. Dat ondanks daartoe strekkenden last
onvoldoende contac'; is gezocht met den bur-'
gemeester;

3e. Dat de twee opzichters op onvoldoende
aanwijzingen zijn gearresteerd, temeer toen
bleek, dat de algemeen leider en de opzichter
ijlings de boekhouding in orde brachten,
quitanties schreven, brieven verbrandden, ter-
:wijl in ieder geval de verantwoordelijkheid

voor den
Beroep

voor deze arrestatie rust op den officier, die
haar beval,

De zaak Van den Hoven. I
Nadat mr. James ongeveer eeruge uren m I

besloten zitting de kwestie der beide geeste-
lijken had behandeld, gin1ghij in openbare zit-
ting laat 'in -den middag over tot de' bespreking
van de zaak-Van den Hoven. '

Omstreeks 18 Februari 1938 .....erveegde zich
aan de kazerne de gemeente-veldwachter Van
Heezen met een proces-verbaai betreffende
vermoedelijke verdulstertng of oplichting, ge-
pleegd door Van den HQ/VIen,in een erfenis-
kwestie te Megen. Deze veldwachter deelde
medde met dit proces-veneaal bij den substa-
tuut:;officier van Justitie, mr, Van den Burg,
te ZIJn geweest, die hem had opgedragen zieh
in verbinding te stellen met die brligade der
Kon. Marechaussee te Oss, Van den H 0-
ven tea r res tee ren en op meer plaatsen
h u i s zoe kin g te doen. Deze mededeellng
werden gedaan aan den brigade-commandant
opperwachtmeester Curfs, die !het gewensent
achtte, alvorens tot arrestatte over te gaan,
de zaak met mr. Van den Burg te besprelken.
IIij gaf Van Rennes opdracht zdch den vol-
genden dag naar den officier te begeven, het-
geen deze met wachtmeester Roffel heeft ge-
daan. Bij dit onderhoud vroeg Van Renn-es de
arrestatie nog uit te stellen en hem te mach-
tiJgen eerst een nader onderzoek in te stellen,
hetgeen mr, Van den Burg goedkeurde. Bij dit
nader onderzoek bleek de zaak inderdaad van
meer' civiel-rechtelijken aard te zijn, terwijl
die hoofdgetuige inmiddels overleden was.
Hij meldde dit aan rnr. Van den Burg, die

opdracht gaf van het onderzoek een rapport
op te maken, ten einde dit voor een eventJUeele
civiele vorderëng te bewaren. Doch bij dit
nader onderzoek kreeg Van Rennes tevens
aanwijzingen omtrent een vermoedelijke op-
ltchtlng door Van den· Hoven gepleegd 0I11l-

streeks Mei 1932, welke dus nog n iet ver-
jaard zou zijn. Op 9 Maart heeft hij daarom-
trent een onderzoek ingesteld, waarbf bleek.,
dat Van den Hoven als agent van een Engel-
sene verzeikerlingsmaatschappij aan negen
menschen een te hooge brandpremie in reke-
ning had gebracht.

Voorts 'heeft Van den Hoven m de polis
van zekeren Hendriks eigenimach'tiig verande-
ringen aangeoracat zonder daarvan de maat-
achappij in kennis te stellen. De officier van
Justitie achtte de gepIreegde oplichting en later
in het geval Hendrik opliClhtiil1lgof valscllheid
in geschrifte bewezen, Later kreeg Van Ren-
nes nog aanwijzingen betreffende ophohtäng. ,
verduïstertng of valschheid in Igesclhrdftedoor
Van den Hoven gepleegd ten nadeele van zeke-
ren Van Rosmalen. Toen mr. Van'den Burg
met deze nieuwe feiten in kennis was gesteld,
gaf hij opdracht Van den Hoven ,te arrestee-
ren, nu de fin i tie f. Tevens däens heele
adminästra tie in beslag te nemen, waarvoor
uiteraard hUÎszoeking noodi1gwas.
Nog meer zaken van polisveranderin-gen

werden door mr. James omstandig gereleveerd.
Hoe ten aanzien van v. d. HO'Vengehandeld i

. is, kan het best worden nagegaan aan de hand I
van de contra-memorie in prima, waarin de I
p.-g. zijn optreden weergeeft. Op 21 Maart I
kreeg de p.-g. kennis van de zaak v. d. Hoven
en ontbood hij den substituut, die hem o.m, I
verzekerde, dat arrestatie, huiszoeIdng en in-
besl-agneming buiten zijn voorkennis waren ge-
schied. (Deze verklaring hee'ft de off. van
just. onder eede staande, ingetrokken.) De
p.-g. drong op spoedige belPoeimgen van den
officier aan. Op 25 Maart liet de p.-g. zich I
het dossier voorleggen. Na dit te hebben door-
gezien, achtte hij blijkbaar zulkél in tegen-
stelling met den offtcier van justitie ên den
rechter commissarts, geen strafbaar feit aan-
wezig. I

Op 26 Maart heeft de off. in opdracht van I
den p.-g. een onderzoek ten kantore van v. d.
Hoven ingesteld, waarna deze in vrijheid werd
gesteld, zulks terwijl hij nog slechts drie da- I
gen geleden den verdachte had toegevoegd
hem desnoods voor alle "kleine" zaken te zul-
len vervolgen. Het gerechtelijk vooronderzoek
werd door !ingrijpen van dien p.-'g. gesloten
terwijl een kennisgeving van niet-verdere ver-
volging aan v. d. Hoven werd beteekend. Pl.
ging daarna over tot de bespreking van tal-
rijke delicten door v. d. Hoven, die op 1 April,
toen de brigade haar opsporingsbevoegdheid
was ontnomen, nog niet volledig tot klaarheid
waren gebracht, maar waaromtrent men reeds
aanwijZlingen had gekregen. Van den Hoven
moet volgens pl. syetemattsch geknoeid heb- \
ben. De minister verklaarde echter op 7 April
1938 in de Tweed·eKamer: ,.Die zaak is afge-



daan, er is geen sprake van, dat zij verder
wordt aangevat,"

Aiiaire-Boelens,
Vervolgens ging me, James over tot behan- I

i deling van de kwestie van een juffrouw
I Giezen, die, terwijl zij winkeljuffrouw was bij
Boelens, ziek is geworden en voor een spoed-
operatie moest worden opgenomen. Op
25 Februari kreeg zij een postwissel aan haar
geadresseerd van den Raad van Arbeid, waar-
bij circa 24 gulden, zijnde 1/3 van haar zie-
kengeld, werd toegezonden. Boelens vroeg of
zij het goed vond dat hij dezen postwissel inde.
hetwelk inderdaad met toestemming van mej:
Giezen geschiedde. Toen Boelens het geld had
vroeg hij, of het goed was, dat hij van dat
geld haar ziekenhuiskosten zou betalen. Dit
werd niet goed gevonden. Boelens weigerde
toen de f 24 uit te betalen. Toen de vrouw
het geld niet kreeg, zeide zij op 31 Januari
haar dienst op. Na veel heen en weer gecor-
respondeer had zij op 5 Maart nog haar geld
niet. Daarop deed zij bij de kazerne aangifte.
Mr. Van den Burg, in. deze zaak gemengd,
vond het ~oed, dat indien het noodig was,
verdachte In verzekering kon worden gesteld'
zoo niet, dan kon men hem verhooren en vrij~
lat~n. Boelens kwam in de kazerne, maar zijn
leztng week af van die van zijn winkeljuf-
frouw. Daar de wachtmeester bevreesd was,
dat Boelens contact met getuigen zou zoeken
vóór ?ezen konden worden gehoord, werd Boe-
le';1s.In a.rrest gesteld. De uitlating van den
minlster In de Tweede Kamer inzake de vrij-
heidsberooving, vindt geen enkelen grond in
de feiten. Ieder politieman zou onder de be-
kende omstandigheden den man hebben vast-
gehouden.

De zaak-Wolf.
Ook in de zaak-Wolf, een man, die zich

schuldig heeft gemaakt aan smokkelen van
sigarettenpapier, trachtte pl. aan te toonen, .
dat de marechaussée zeer terecht dezen man
dien men op zijn onwaarschijnlijke ver'klar-in-
gen omtrent "het vinden van sigarettenpapier
en een revolver" betrapte, een nacht heeft
vastgehouden. De beweerde mishandeling van
~ol~, die's nachts zou hebben geschreeuwd,
IS met gehoord door Van den Hoven die even-
eens in de kazerne wer","vaatg'ehouden.

Ook kon ..Wolf bij confrontatie met
de leden van de brigade niemand aan-
wijzen, die hem zou hebben mishan-
deld. Wolf Ïs bovendien niet bij een
dokter geweest, maar naar zijn werk.
Hèt personeel van de brigade Oss ver-
klaart met nadruk, dat Wolf niet is
mishandeld. Toch zeide de minister in
de Kamer, dat er gegronde aanwijzin-
gen waren voor de verdenking van mis-
handeling.

(Zie verder op bladz. 4)

/;-
Marechaussées uit Oss
voor Centralen Raad

Repliek.

(vervolg van pag. 4.)

Het onderzoek van .gemeentewege viel eok
daarom niet in den smaak omdat de getuigen-
verklaringen die de marechaussee genoteerd
had verre verschilden met die van het contra-
verhoor. Afstappend van de zaken der jeugd-
werkloozen, kwam pleiter op de zaak Van
Hoven, den bankier. In deze achtte spreker
het dossier van doorslaande kracht omtrent de
vraag of de marechaussee zich juist gedragen
had of niet.

De door. de marechaussee bij dit onderzoek
gemaakte fouten hadden tengevolge, dat Van
Hoven financieel schade leed. De officier van
justitie, mr, Van den Burg, had zich in deze
kwestie te zeer verlaten op de voorlichting
van de marechaussee.

In de zaak Wolf treft men, aldus pleiter
voortgaande, vele aanwijzingen aan omtrent
verkeerd optreden van de marechaussee al is
ten aanzien van de zaak Wolf nooit mishande-
ling bewezen en ook niet door den minister
volgehouden. Na de ministerteele maatregel
blijkt nu de samenwerking en de orde in Oss
zeer bevredigend te zijn. Dit was het laatste
wat mr. Meyes nog wilde beweren.

Mr. James, gelegenheid krijgend te repli-
ceeren, wilde hiervan slechts op enkele orube-
langrijke punten g6bruik maken. Hij bestreed I
o.a. mr. Meyjes' woorden naar aanleiding van
de kwestie Van Gasteren, waar degelijk vol-
doende argumenten aanwezig waren.

Nadat de beide verdedigers hun
scheidsnota aan den president hadden
overhandigd, werd door dr. Beumer de
!beslissing bepaald op heden over drie
weken.

Na de behandeling betreffende de minis-
terieele maatregel enz., werd in hoogste
instantie bepleit de zaak betreffende de over-
plaatsing van de marechaussee.
Mr. James wilde vrijwel geheel aansluiten

op het vorige pleidooi, omdat volgens zijn mee-
ning de overplaatsing een gevolg was van den
ministerteeten maatregel. Ook de tegenpleiter
mr. W. v. d. Hoek, majoor der marechaussee
en sprekend namens den inspecteur bij dat
wapen, was eveneens van meening, dat de
overplaatsing een gevolg was geweest van het
voorgaande. Derhalve wilde hij aansluiten bij
de rede van mr. Meyes en bepleitte handhaving
van den genomen maatregel.

Om kwart over tien werd de behandeling
van de geruchtmakende Ossche zaak besloten.
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OSSVOOR DEN CENTRALEN
RAAD.

De onbewogen president en de

beweeglijke verdediger.

U t r e c h t, 1 December 1938.
Een volle zaal in het gebouw van den Cen,

tralen Raad van Beroep. Twee hooge ramen,
die uitzien op de Nieuwe Gracht, en daar-
onder de Centrale Raad, die straks uitspraak
zal moeten doen in de meest onaangename,
maar ook meest opgeblazen civiele procè-
dure van den laatsten tijd. Een affaire, waar-
!jii men zich niet ontzien heeft de eer van
sommige mensch en door het slijk te halen
en de kleinste onvolkomenheden tot enorme
misdrijven op te blazen.I Het is zóó ingewikkeld en zóó onoverzich-
telijk geworden in den loop der behandeling. I

Naarmate de affaire-Oss meer gemeengoed
werd door de veelvuldige besprekingen en
de vele kolommen, die de dagbladen er aan
wijdden, is zij meer en meer vertroebeld,
zoodat er een ware doolhof van beschuldi-
gingen en tegenbeschuldigingen is ontstaan
rond de figuur van de marechaussees, die hun
overplaatsing niet konden verkroppen en in
beroep gingen. Soms neemt dit beroep zulke
felle vormen aan, dat men, daar de klagers
toch een uniform dragen, bijna moet denken
aan insubordinatie.
Als de twee verdedigers, rechts

mr. James en links mr. Meyes, hun plaatsen
achter den lessenaar hebben ingenomen en
de getuigen de banken vullen, beëedigt de
president allereerst de getuigen. De mare-
chaussee's komen de een na den ander, slaan
de hakken militair aaneen en leggen den eed
af. De Gier draagt zijn Koninklijke onder-
scheiding zelfbewust op de uniform. I
De president, mr. Beumer, is de meest on-

bewogene. Hij zit roerloos in zijn zetel; de .
lorgnet heeft een zwart koord, dat langs de
revers van zijn jas speelt; zijn oogen richten
zich strak op de sprekers, doordringend als
zijn stem, die soms door de kleine ruimte
knettert als een harde slag. Een simpele I
vraag als "Uw voornaam" klinkt, alsof de
stem tienmaal werd versterkt.

I Tegenover deze presidentiëele onbewogen-
heid staat de beweeglijke mr. James, den
neus in de lucht en de handen breeduit op
den lessenaar. Nu eens draait hij zich naar
zijn cliënten dan lacht hij eens, bij een getuL,/
genverklaring, waar hij zoo het zijne van
denkt of spreekt weer fluisterend met wacht-
meester De Gier .
..Mr. Meyes. is een;)on.geling, vergeleken bij

ZIJn tegenpleiter. HIJ luistert voorloopig maar 1
rustig op zijn stoel en veert nu en dan reso-
luut op, om den president verlof te vragen
voor het stellen van een of andere vraag.
Achter in de zaal waken eenige Rijksveld_

wachters over de orde en tegen al te drieste
persfotografen.
Langs den wand' zijn tallooze tafeltjes ge-

plaatst, om de enorme persbelangstelling op
te vangen. Van alle richtingen zijn verslag-
gevers vertegenwoordigd en het valt op, hoe
de collega's van bepaalde bladen "frère et
compagnon" zijn geworden met de rnare-u
chaussee's in den loop van de behandeling
dezer affaire.

Bepaald. ongelooflijk en. onaangenaam do7t ,
de houding van den getUIge Var; B. aan, die
zich nu ineens niets meer hermert, na de
venklar ingen, die hij tevoren aan den Rijks-
rechercheur en in de proessen-verbaal heeft
afgelegd: Dat er bij de verklaring van bur-
gemeester Ploegmakers, dat hij Van B. steeds
had gekend als een eerlijk en betrouwbaar
man, eenige deining in de zaalontstond, was
na die voorgeschiedenis zeer wel te verkla-
ren. De man heeft de zaak, die hij door te
zwijgen wellicht dacht te -dienen, niet veel
goed gedaan. ,
Mr. James beheerscht de zoo ingewikkelde

en uitgebreide materie terdege. Hij heeft een
uitermate ingewikkeld betoog opgezet over
de juridische kwestie, of de minister van
Justitie de opsporingsbevoegdheid kan ont-

I
nemen aan Rijksopsporingsambtenaren.
Hij heeft willen aantoonen, dat, na het in-

trekken van de opsporingsbevoegdheid nog
wel degelijk opsporingsopdrachten aan hen
zijn gegeven, door dezelfde justitie-autori-
teit die hun eerst de bevoegdheid ontnam
om'te speuren in zaken, die de gemeente Oss
oetroffen.
Het middaguur was reeds lang verstreken,

toen mr. James bedenkelijk zijn horloge raad-
pleegde en excuus vroeg voor zijn langdurig
pleidooi. En toen hij verlof vroeg, ook nog
uitvoerig op de onderdeelen van de zaak te
mogen ingaan, antwoordde mr. Beumer hof-
felijk: "Gaat u gerust voort; het is zoo aan-
genaam naar uw betoog te luisteren. We zul-
len vóór de pauze nog een half uur verder
gaan, wij zijn hierop geprepareerd".
Zoo heeft deze behandeling ook een hu-

mor-zijde, al is die heel spaarzaam.
Tot nu toe heeft men dat gedeelte der zaak,

waarbij twee priesters werden betrokken,
van beide zijden, dus ook van de zijde der
klagers, zeer kiesch en correct behandeld. Of
men tegenover den burgem.:ester van Oss
zoo correct is gebleven, betwIjfelen we sterk.
Het slot van rnr. James' eerste pleidooi was
een harde beschuldiging.
Hiertegenover heeft mr. Meyes, die des

avonds aan het woord kwam, zich met groote
bewustheid verzet. Het was niet noodig aan
de integriteit van burgemeester Ploegmakers
te twijfelen. Daarom betreurde hij het, dat
mr. James er desondanks nog op terug kwam
en er zelfs een scherper stempel van wan-
trouwen op drukt.
Trouwens deze jeugdige advocaat had in

de avondzitting nog een heel gelukkig mo-
ment - al pleit hij niet zoo sanguinisch als
mr. James - toen hij den procureur-generaal
en diens verhouding tot de Ossche brigade
eens in een ander daglicht plaatste.
De centrale raad had voor deze passageI speciale aandach_t_. _
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pleit

Beschuldigingen I

ontzenuwd.
sche brandverzekeringmaatschappij, waarvan
v. d. H. agent was. Het eerste jaar was de
premie 5 per 1000. Het volgend kwam de in-
casseerder van v. d. H. mededeelen, dat de pre-
mie was gesteld op 7 per 1000 en een jaar la-
ter werd de premie verhoogd tot 11 per 1000.
Toen men hierover klaagde bij den Amsterdam-
sehen vertegenwoordiger van de firma, bleek,
dat de premie in het geheel niet verhoogd was
en dat voortdurend te veel was betaald, aldus
mr. James.
Dit was mogelijk, doordat de oorspronkelijke

kwitantie het aanhangsel van de polis was,
die door de maatschappij zelf werd verstrekt.
V. d. H. haalde echter het aanhangsel van de
polis weg en schreef zelf een kwitantie van
een hooger bedrag. Bij een niet diepgaand on- I
derzoek bleken op deze wijze een tiental per- I

sonen benadeeld te zijn. Kan men nu zeggen,
dat het onderzoek niet opportuun was omdat
de .bedragen betrekkelijk gering waren? Is de
wederrrechtelijke benadeeling, aldus mr. Ja-
mes, van een gering geldbedrag van een ar-
me minder strafbaar dan verduistering of op-
lichting ten nadeele van een Croesus? Er is

de rede van den minister en het vonnis veel meer nog. Mr. James deelt mede, dat

h . v. d. H. in een polis in strijd met de waarheid
van et Ambtenarengerecht aange- en valschelijk een verandering had aange-
vallen. Hij deed het op kalme en waar-' bracht, waardoor nadeel voor den betrokkene

d
. d" .. zou kunnen ontstaan. Hij had namelijk een
ige WIJze, maar on anks zIJn WIjZe woning, die half "hard", half "zacht" gedekt

van spreken gloeide er toch vuur in was, verzekerd voor "harde dekking", waardoor
de man een minder hooge premie moest be-
talen. Daarom ging hij met v. d. H. een verze-
kering aan. De origineele polis berustte bij de
maatschappij; daarin stond, dat de dekking
hard was, en in de polis, die de man had stond,
dat de dekking half hard, half zacht was. Ware
er brand gekomen, dan had de man geen cent
gekregen. Omtrent deze verandering, in de po-
lis aangebracht, rapporteert de procureur-ge-
neraal aan den minister van Justitie: "Welk
boos opzet bij deze verandering zou kunnen
voorzitten, ontgaat mij."

Mr. James"_"

Marechaussee
werd

h .,.,
.,.,gezoc t.

UITSPRAAK OVER 3 WEKEN.
(Van onzen specialen verslaggever).
UTRECHT, 1 Dec. - In een zeer

uitvoerig pleidooi, dat tot den avond
duurde, heeft de verdediger van den
klagenden wachtmeester der Konink-
lijke Marechaussee, mr. R. A. Jam e s,

zijn stem, toen hij punt voor punt uit-
eenrafelde wat de minister zeide en
overal een ;,onjuist" moest plaatsen.

De feiten, die bij deze behandclmg aan het
licht zijn gekomen, zijn nog schrikbare'nder
dan die, welke bij de behandeli~~ ~oor het
Ambtenarengerecht ~an de\ dag traden. Met
name in de zaak-v, d. H., dén gearresteerden
makelaar, heeft mr, James dingen medege-
deeld, die het vermoeden waar maken, dat
er toch wel op zeer zonderlinge' wijze door
de hooge Iustlttoneele autoriteiten gehan-
deld is.

Den geheelen middag zat de procureur-gene-
raai. mr. E. L. M. H..baron Speyût\van Woer-
den. te luisteren naar het requisitoir van mr.
James, een requisitoir, dat grootendeels tegen
hem gericht was, omdat hij toch degene is O"e-
weest. die den minister heeft voorgelicht. W~n-
neer men na het pleidooi vàri mr. James de
Ossche rede van den minister nog eens na-
leest., .. blijft er totaal niets van over. ):Iet is
zooals wij -- van den aanvang af - reeds ge-
schreven hebben: van A tot Z is deze rede on-
juist geweest. Argument stapelde zich op ar-
gument in het betoog van mr. James. En juist
de kalmte, waarmee het uitgesproken werd,
gaf aan de woorden een bijzondere kracht.
Hier was geen rhetoriek, hier waren geen hand-
gebaren noodig om de woorden te onderstre-
pen, mr. James' pleidooi sprak voor zichzelf
en was zoodoende tot een aanklacht.

In de zaak-v, d. H. zei hij: "de minister heeft
in de Kamer gezegd, het den marechaussees
euvel te duiden, dat zij in deze zaak processen-
verbaal hebben opgemaakt ten aanzien van
feiten, die reeds geruimen tijd zijn verjaard en
waarvan de belangen zoo gering waren, dat, al
ware de verjaringstermijn nog niet voldoen-
de .geweest, het opsporingsonderzoek niet op-
portuun was te achten. De arrestatie en de
wijze, waarop zulks geschiedde zou onjuist zijn
geweest, de huiszoeking en de inbeslagneming
bij v. d. H. geschiedde geheel op eigen gezag.
Bovendien erttiseerde de minister de aan deze
zaak gegeven ruchtbaarheid.
In de uitspraak voor het Ambtenarenge-

recht, aldus mr. James, is van deze aanklacht
niets anders overgebleven dan dat het opspo-
ringsonderzoek niet opportuun zou zijn ge-
weest.
Doch wanneer, aldus mr. James, dit opspo-

ringsonderzoek in nauw en voortdurend con-
tact met den officier van. Justitie is gevoerd
en deze over de feiten volledig is Ingelicht, ja
reeds tot arrestatie wilde overgaan, toen wacht-
meester Van Rennes hem dit nog ontried, be-
rust dan de verantwoordelijkheid van. het on-
derzoek bij den officier van Justitie of bij het
genoemde lid van de brigade-Oss? Kan men
dan nog volhouden, dat de opsportngsambte-
naar in zijn taak te kort is geschoten? Of moet
men dan zeggen - aannemend" dat er van rou-
ten sprake was - dat de officier blijkt te kort
geschoten te zijn?

De gang van zaken.
HOE is nu de gang van zaken in de geheele

affaire van v. d. H. geweest?
Omstreeks 18 Februari 1938 vervoegde zich

aan de kazerne de gemeente-veldwachter van
Megen met een proces-verbaal betreffende ver-
moedelijke verduisteringen of oplichting, ge-
pleegd door v. d. H., in een erfeniskwestie te
Megen. Deze veldwachter deelde mede - met
het proces-verbaal - bij den substituut-offi-
cier mr. v. d. Burg te zijn geweest, die hem
had opgedragen zich in verbinding te stellen
met de brigade-Oss, v. d. H. te arresteeren en
op meerdere plaatsen tegelijk huiszoeking te I
doen.
Op de brigade-Oss besprak men een en ander

met elkaar en men had den indruk, dat de
veldwachter bij zijn voorstelling van zaken
niet erg duidelijk geweest was en de opper-
wachtmeester achtte het gewenscht, dat, al-
vorens tot arrestatie werd overgegaan, de zaak
nog eens met mr. v. d. Burg werd besproken.
Hiertoe kreeg wachtmeester Van Rennes op'
dracht. Zich van deze opdracht kwijtende, zei
mr, v. d. Burg, inderdaad bevel tot arrestatle
te hebben gegeven.
Wachtmeester Van Renne, vroeg hierop de

arrestatie nog uit te stellen en hem te mach-
tigen eerst een nader onderzoek in te stellen,
hetgeen mr. v. d. Burg goedkeurde.
Bij dit nader onderzoek kreeg wachtmeester

Van Rennes tevens aanwijzing omtrent de ver-
moedelijke oplichting door v. d. R. gepleegd
omstreeks Mei 1932,die dus nog niet verjaard
was.

Te hooge premies.
Deze feitèn waren als volgt: Een zekere P. G.

te Oss had zijn huis verzekerd bij een Engel- I
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Een onjuist gegeven..
Doch hoe kan de procureur-generaal dit mee-

nen? In de polis was opzettelijk een onjuist
gegeven opgenomen door v. d. H. om de polis
tegenover zijn maatschappij te doen kloppen
en toen de verzekerde dit later gewijzigd wilde
hebben, veranderde v. d. H. eigenmachtig het
in het bezit van verzekerde zijnde exemplaar
.der polis, maar liet de maatschappij daarvan on-
kundig.
Mr. v. d. Burg achtte in enkele ~gevallen op·

lichting aanwezig en in andere gevallen valsen-
heid in geschrifte. Zijn eindconclusie was, dat
er voldoende bewijs was om v. d. H. te arres-
teeren. Wachtmeester Van Rennes verzocht
echter ten tweeden male den officier, met de
arrestatie te wachten, daar hij vermoedde, dat
er nog wel meer fraudes voor den dag zouden
komen.
Dat was inderdaad juist. Er kwam nog een

ander geval aan het Jicht, waarbij v. d. H.
iemand voor 135 gld. benadeeld had. Toen gaf I
de officier van Justitie aan Van Rennes defi-
nitief opdracht, tot de arrestatie over te gaan
en de geheele administratie in beslag te nemen,
waarvoor uiteraard huiszoeking noodig was.

Toen de wachtmeester hierop opmerkte, dat
dit niet zoo eenvoudig was en dat hij wel een
heelen vrachtwagen noodig zou hebben, zei
de officier:
"Dat komt er niet op aan, wachtmeester; je

neemt alles in beslag en brengt het naar de
kazerne, dan zullen wij eens zien hoe de zaak
in elkaar zit".

Dat is dus geheel iets anders dan de mints-
tee in de Kamer voorstelde toen hij zeide, dat
de officier van alles onkundig was.

(Zie verder Laatste Nieuws).
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(Vervolg van pag.I).
Tegen de arrestatle en inbeslagneming nu

zijn verschillende bezwaren aangevoerd, die
niet gerechtvaardigd gebleken zijn. De officier
van Justitie was met de arrestatie op de hoog-
te, aan de arrestatie is op geen enkele wijze
ruchtbaarheid gegeven, bij de arrestatte was
geen publiek aanwezig en v. d. H. is geduren-
de zijn verblijf in de marechausseekazerne goed
behandeld. Toen men de administratie in be-
slag had genomen, wat bleek toen? Dat er op
alle mogelijke manieren geknoeid was. Er
kwamen veel dingen aan het licht.

Mr. James geeft hiervan dan nog een aantal
voorbeelden. Wachtmeester Van Rennes onto
dekte een aantal gevallen en maakte van zijn
bevindingen proces-verbaalop.

Mr. v. d. Burg verklaarde ook nog voor het
Ambtenarengerecht, dat het z.i. strafbare ver-
duisteringen betrof. Ook mr. Dubois en de
rechter-commissaris achtten verduistering aan-
wezig. De procureur-generaal was echter een
andere opinie toegedaan.

Op 21 Maart
begint de procu-
reur-generaal

zich met de zaak
v. d. H. te be-
moeien. Hij ont-
bood den officier
van Justitie, die
hem o.a. ver-
zekerde, dat de
arrestatie, huis-
zoeking en inbe-
slagneming bui-
ten zijn voorken-
nis waren ver-
richt. Deze ver-
klaring heeft de
officier van Justi-
tie, toen hij voor
het Ambtenaren-
gerecht onder
eede stond, inge-
trokken. Op 23
Maart is v. d. H.
voorgeleid voor
den officier van
Justitie en door
den rechter-com-

missaris in bewaring gesteld. Bij de voorge-
leiding voegde de officier aan v. d. H. ongeveer
het volgende toe: "Wat ben je eigenlijk voor
een man, een kantoorklerk, die in een mooie
villa moet wonen, kleine luiden heb je geld
afgetroggeld en als ik je niet voor groote be-
dragen aanklaag, zal ik je voor alle kleine
vervolgen."
Twee dagen later echter liet de procureur-

generaal zich het dossier voorleggen. Na dit
te hebben doorgezien achtte hij blijkbaar -
zulks in tegenstelling met de twee substituut-
officieren van Justitie en den rechter-commis-
saris - geen strafbare feiten aanwezig. Hij
waarschuwde den president der rechtbank, die
's middags de vordering tot gevangenhouding
van v. d. H. zou behandelen. .
De rechtbank beschikte daarop afwijzend,

blijkbaar uit dit wel zeer ongewone optreden
van den procureur-generaal afleidend, dat zij
de gevangenhouding toestaand, op het punt
stond een volmaakt ongerechtvaardigde vrij-
heidsbeneming te continueeren. v. d. H. moest
dus in vrijheid worden gesteld. Nu staat er
boven de gedrukte formulieren waarmede een
rechter-commissaris iemand in vrijheid stelt
de zinsnede: Overwegende, dat tot voortzetting
van het gerechtelijk vooronderzoek geen grond
bestaat.

De rechter-commtssarts haalde' dit echter
met de pen door, behalve het eerste woord
en schreef in de plaats daarvan: overwegen.
de. dat de officier van Justitie ons schrtfte-
lijk heeft medegedeeld, dat van verdere ver.
volging wordt afgezien (c 0 mme n t a a r
o ver b 0 dig!). De rechter·commissaris wiJde

de verantwoordelijkheid voor deze handel-

Mr. E. L. M. H. baron
Speyart van Woerden.

wijze niet drazen.

Mr. James komt dan met een wel zeer sen-
sationeel feit: hij zegt, dat toen op 1 April de
opsporingsbevoegdheid aan de brrgade-Oss is
ontnomen, nog lang tegen v. d. H. niet alles
onderzocht was. Er waren toen nog zaken te
onderzoeken van financieel grooteren omvang
en van recenter datum.
Ten eerste waren er acht aangiften betref-

fende het valschelijk opmaken van polissen,
ten tweede hebben de oud-inspecteur van politie
Van Kempen en opperwachtmeester Curfs ver-
klaard: er zijn hier in Oss twee menschen, die
van elkander hypotheekgever en hypotheek-

, nemer zijn. De hypotheek is tot stand gekomen
door tusschenkomst van v. d. H. Deze zorgt
ook voor de verzekering van rente. De hypo-
theekgever en -nemer hebben zich thans met
elkaar in verbinding gesteld waarbij gebleken
is. dat de eene een rente van 6% betaalt en
de ander slechts een rente van 5% krijgt. Eén
procent steekt v. d. H. in zijn zak en één van
de acten is vervalscht. Ten derde: een direc-
teur van een bank in Oss deelde - in ver-
trouwen - aan een wachtmeester mede: in
Nov. 1934 is hier een huis afgebrand. De man
moest de schadepenningen op mijn kantoor in
ontvangst nemen. Hij durfde echter het ge-
heele bedrag niet te accepteeren en toen ik
vroeg: "Waarom niet?" kreeg ik ten antwoord:
"Toen wij afgebrand zijn, is niet alles ver-
brand." v. d. H. heeft echter opgegeven, dat
alles verbrand is en wij hebben met hem afge-
sproken, dat hij 75 gulden zou krijgen. Daar-
om wilden die menschen die 75 gulden niet in
ontvangst nemen en ik, bankier, heb het be-
drag aan v. d. H. ovèrgemaakt."
Op 2 April verscheen in de marechaussee-

kazerne een persoon uit St. Theunis, die de
volgende vraag stelde: "Als iemend bij v. d. H.
s!ukken in de safe heeft liggen, mag v. d. H.
die stukken dan bij een andere bank in onder-
pand geven?"

Deze vraag is door de marechaussee niet
beantwoord en de man is zelfs naar de ge-
meentepolitie verwezen, in strikte opvolging
van het bevel van den minister om aangiften
door te geven aan de gemeentepolitie.
De minister in de Tweede Kamer en de

procureur-generaal in zijn contra-memorie
doen het voorkomen, alsof v. d. H. een on-
schuldig man is. Alles wordt voorgesteld als
een vergissing. Eigenaardig is het, dat de
vergissingen bij v, d. H. eerst ontdekt worden
als er klachten inkomen.

Doch deze voorstelling van den minister
is geheel in strijd met de feiten, aldus mr.
James. -Uit het onderzoek van wachtmeester
Van Rennes blijkt, dat V. d. H. systematisch
geknoeid moet hebben. Hij pleegde strafbare
feiten, zoowel bij het afsluiten der verzeke-
ringen als bij
zoomede bij
penningen en

het vaststellen der premies,
het uitkeeren der schade-
hij maakte misbruik van de

onkunde en goedgeloovigheid dcr kleine
luyden, met wie hij in aanraking kwam.
Iemand die zoo handelt hoort niet in den

stand van beëedigd makelaar thuis en is een
gevaar voor de maatschappij. De minister van
Justitie verklaarde echter op 7 April 1938 in
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Ide Tweede Kamer omtrent een eventueele
verdere vervolging van v. d. H.

"Dit staat als een paal boven water, die
zaak is afgeloopen en er is geen sprake
van, dat hij verder wordt vervolgd."

Tot zoover de zaak van v. d. H.
Zooals men weet is de zaak, waarbij de twee

geestelijken waren betrokken, met gesloten
deuren behandeld.

De werkverschaffing.
EEN andere grief van den minister tegen de

Kon. Marechaussee te Oss was de zaak
van de opzichters der werkverschaffing. Er
zijn twee opzichters van de werkverschaffing
gearresteerd en voor den officier van Justitie
geleid, die hen v ier dag e n in arrest heeft
gehouden. De minister zeide van deze zaak,
dat hij bezwaar had tegen de brigade-Oss, om-
dat deze ondanks mededeeling van het hoofd
der politie te Oss, dat het hier geen strafbaar
feit betrof, is overgegaan tot de arrestatie van
twee jonge menschen, die bij voorgeleiding
na vier dagen door den officier van Justitie
in vrijheid zijn gesteld.
Maar er was wel degelijk een redelijk ver-

moeden van strafbare feit.en. Wenkloozen had-
den ver-klaard, dat zij meermalen in opdracht
van de opzichters groenten en aardappelen
riadden moeten vervoeren naar familieIeden en
kennissen van die opzic'hters.

De officier van Justitie heeft dan ook de ma-
rechaussee opgedragen, met het onderzoek
voort te gaan, en den burgemeester van Oss
met een en ander in kennis te stellen. Zaterdag
is opperwachtmeester Curfs toen naar den bur-
gemeester van Oss gegaan; deze was toen niet
thuis. Zondag wilde hij hem niet storen, Maan·
dag had opperwachtmeester Curfs ander werk
te doen en Dinsdag heeft hij zich met den bur.
gemeester van Oss in verbinding gesteld. Het
is dus niet waar, dat er onvoldoende contact
met den burgemeester is gezocht.
Tal van getuigen hebben het vervoeren van

aardappelen en groenten gezden. Mr. James
haalt dan een aantal verklaringen aan, waaruit
een en ander blijkt, en waaruit tevens moet
blijken, dat wel degelijk bij de werkverschaf-
fing geknoeid is. Mr. v. d. Bung gaf dan ook
terstond, zonder zich te bedenken, opdracht,
de jeug>dleide'rs te arresteeren.

Iast van den Officier.
Hier is door de marechaussee dus ook weer

niet op eigen gezag gehandeld, doch op last
van den officier. Na de aanhouding, die Zater-
dagavond geschiedde, vervoegde zich het raads-
lid, mr, Pultes, aan de kazerne, die mededeel-
de, door den burgemeester van Oss aangezocht
te zijn om als raadsman der opalehters op te
treden. Wel een mer-kwaardig feit, dat de bur-
,gemeester dit op zijn weg achtte te liggen, en
dat hij dus meende voor de twee opzichters,
tegen wie ernstige verdenking van fraude 'be-
stond, een verdediger te moeten zoeken.

Daar de officier van Justitie het vermoeden
had, dat de bewijsstukken werden vernietigd
en dat de burgemeester voortdurend contra-
verhooren hield. d.w.z, dat hij de verdachten,
die de mareehaussee onde.t..vr.oeg, altijd op zijp
raadhuis liet komen, weigerde hij mr. Pulles
tot de gedetineerden toe te laten,
Een der opzichters had een kunstmesthandel.

Ook voor het werk van de jeugdige werkloczen
werd kunstmest gebruikt. Nu blijkt uit de re-
keningen, dat de opzichter honderden kilo's
meer kunstmest heeft verkocht dan hij van
zijn levera nelers had gekocht. Waar komt deze
kunstmest vandaan? ,MIe voorraden lagen door
elkaar en men kan dus wel vermoeden, dat de
opzichter kunstmest van de werkverschaffing
heeft venkocht. De beide gadebineerden varkla-
ren, dat zij door den burgemeester waren be-
Invloed om niets te zeggen aan de marechaus-
see en deelden wachtmeester De Gier mede.
dat de burgemeester ook niet eerlijk w'as en
heel dikwijas zelf geproflteètrd 'had van het
jeugdontwikkelingswerk, en dat ook de alge-
meen lelder Van A., die gratis een konijnenhok
had laten maken, groenten en aardappelen, af-
komstig van de tuintjes der jongens, thuis liet
bezorgen. Ook de directeur van de gemeente-
lijke gasfabriek deed dit. De officier van Justi-
tie zei toen tegen de jongens:

"Wat jullie gedaan hebt is zeer ernstig, maar
ik zal jullie maar niet verder vervolgen, omdat
ik jullie niet wil laten boeten voor hetgeen
hoogergeplaatsten verkeerd hebben gedaan."

Hoofdschuldigen elders.
De nadruk _dient er dus op gelegd til worden,

dat de officier de jongens niet vrijliet, omdat
hij niet overtuigd was, dat zij verduisteringen
hadden gepleegd, doch omdat hij de hoofd-
schnldigen anders zag.

Nauwelijks waren de opzichters te Oss te-'
ruggekeerd of zij werden bij den burgemees-
t~.r ontboden. Zij werden ondervraagd of zij I

tlJdens het vel'blijf bij de marechaussee klap-
pen hadden gekregen en ondervraagd, wat de
marechaussees wel hadden gezegd. Zij kregen
de opdracht van den burgemeester, niet meer
naar de marechaussee toe te gaan en werden
met ontslag bedreigd, indien zij het toch zou-
den probeeren.
. Den volgen~en dag zijn de beide opzichters,
III tegenwoordtgnekï van alle [eugdwerkloozen
in opdracht van den burgemee;ter door de~
a~gemeen leider in een lange rede, waarin hij
zich tegen de marechaussee richtte gerehabi-
liteerd. Den jeugdw:!rkloozen was dit toch te
erg. zij worden opstandig en gingen in staking.
Een merkwaardig geval deed zich voor.
De procureur-generaal gaf een communiqué

uit, waarin hij zei, dat door het onderzoek
door een ambtenaar van Sociale Zaken geble-
ken was,' dat er niet de minste aanleiding be-
stond voor het Instellen van een strafvervol-
ging en dat slechts van een entactvol optreden
van den leider en de hooïdopaichters gespro-
ken kan worden.
Maar deze mededeeling was volkomen voor.

barig, want ook hier was het onderzoek door
de marechaussee nog niet eens geëindigd _
het onderzoek in de zaak van den kunstmest
moest nog op bevel van den officier van Justi.
tie met kracht worden voortgezet - en als
dit was afgeloopen zou mr. v. d. Burg, zooals
II, zeide, de heele zaak voor de rechtbank
brengen.
De procureur-generaal greep toen weer VOl"

komen Inopportuun in om de marechaussee te
laten weten, dat hij met 't onderzoek in zake
de werkverschaffing niet gediend was
Op verschillende wijzen is van het werk van

de jeugdige werkloozen geprofiteerd. Niet al-
leen groenten en aardappelen en kunstmest
werden hun afgenomen, verschillende notabelen
lieten zich allerlei cadeautjes maken. Voor den
wethouder werd een tafel en een boekenkast
gemaakt, voor den burgemeester werden tegels
naar zijn buitenhuisje gebracht, welke door
een viertal menschen werden geplaatst. Slechts
één man kreeg loon; bij al deze karweitjes werd
dus hoogstens het materiaal betaald of aan de
gemeente vergoed, arbeidsloon werd altijd be-
spaard. De jongens kregen immers sleehts een
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men een ..run" van alle opsporingsambtenaren
op alle strafbare feiten krijgen. Het uitvoeren
van den opsporingsplicht wordt geleid door de
_hiërarchieke rangorde, aan welker hoofd de
procureur-generaal en de minister van Justitie
staan.
Indien de marechaussees na het ontnemen

van de opsporingsbevoegdheid proces-verbaal
hadden opgemaakt, was dit proces-verbaal op
zichzelf zeker rechtsgeldig geweest; zij hadden
dan alleen disciplinair verkeerd gedaan.

Eerst om negen uur des avonds begon de
vertegenwoordiger van den minister met het
feitelijke deel van zijn betoog; in het juridi-
sche sloot hij zich aan bij de uitspraak van het
ambtenarengerecht.

zakgeld van de gemeente.
Maar een verder onderzoek mocht niet plaats

hebben, want de procureur-generaal had het
door het perscommuniqué min of meer ver-
boden. Men kon dus nu zijn gang gaan in Oss;
men kon het bewijs volkomen wegwerken,
hetgeen ook ges-chied is en men kon contra-
verhooren houden, waarbij men de menschen
afschrikte om mededeelingen aan de mare-
chaussee te doen.

Nog meer.
Doch dit was nog niet voldoende. Op 15 No·

vember gaf de procureur-generaal aan den of-
ficier van Justitie last, dat hij den onderoffi·
cieren van de marechaussee moest gelasten, om
van alle opsporingszaken, waarbij organen van
de gemeente Oss betrokken waren, af te zien.
De marechaussees ontkennen, ooit dezen last
gekregen te hebben. Dat blijkt ook wel uit de
feiten, want zij zijn rustig doorgegaan en de
oficier van Justitie heeft daarop nooit aan-
merking gemaakt.
Het is ni e twa a r, aldus mr. James, dat

de marechaussee het onderzoek in de zaak van

)

de jeugdwerkloozen heeft voortgezet, hoewel
een vervolging van hoogerhand niet wensche-
lijk werd geacht. Men heeft na het perscom-
muniqué het onderzoek niet meer voortgezet;
alleen enkele menschen, die bij de zaak betrok-

/ ken waren, zijn eigener beweging bij de bri-
gade gekomen en zijn daar nog over gehoord.
·He tis n i et wa a r, dat er onvoldoende

contact met den burgemeester is geweest. Op-
perwachtmeester Curfs heeft met den burge-
meester over de heele zaak gesproken.
Het is ni e twa a r, wat de minister

zegt, dat de twee opzichters op onvoldoende
aanwijzingen zijn gearresteerd. De officier van
Justitie heeft de arrestatie zelf gelast en draagt
dus de verantwoordelijkheid. Maar bovendien
waren er aanwijzingen te over.

Geen mishandeling.
Mr. James bespreekt dan nog twee zaken. In

de eerste plaats de mededeeling van den mi-
nister van Justitie, dat er ernstige aanwijzin-
gen waren om de marechaussee van- mlshan-

J deling te beschuldigen. Het "ambtenarengerecht
heeft dit verworpen, doch Z. Exc. had dit niet
mogen zeggen. Hij heeft het gezegd, aldus mr.
James, op gezag van een vuurwapen- en siga-
rensmokkelaar, voordat nog de brigade over
deze beschuldiging was gehoord.
Hij hield daarbij tevens onvoldoende reke-

ning met de toestanden te Oss, waar het moge-
lijk is, dat een aangifte tegen een ander politie-
corps door de gemeentelijke politie wordt uit-
gelokt en door den aangever met het grootste
gemak de meest fantastische beschuldigingen
worden geuit.
In zijn pleidooi wijdde mr. James ook nog

eenige woorden aan de zaak van den rnanufac-
turier, die volgens den minister enkele uren
is opgesloten, hoewel volgens den minister zijn
strakzaak van den aanvang af als civiel-rech-
telijk te onderkennen zou zijn geweest. Mr.
James zei hiervan: .
..Elk goed politieman zou hetzelfde gedaan

hebben als de marechaussee en doet dit dage-
lijks, te meer waar hij den officier van Justitie

I achter zich had tot de in verzekeringstelling."
Er valt een oogenblik stilte in de zaal. Mr.

James is met zijn pleidooi klaar.
Dep res ide n t, mr. Beu mer: "Krijgen

wij geen slotstuk?"
Mr. Jam es: "Ik neem aan, dat u het ook

zoo wel voldoende vindt."

Mr. Meyes spreekt.
DE vertegenwoordiger van oen minister, mr.

P. Me yes, is daarna met zijn pleidooi
begonnen. Hij ving aan met een zeer uitvoe-
rige juridische utteenzetting, waarbij hij zijn
tegenpleiter fel aankeek. Een deel van het ad-
vies van prof. Van Bemmelen, noemde hij een
poging om den Centralen Raad een rad voor
de oogen te draaien.

De president, mr. Beu mer: "Sommige
personen hechte-n aan dat woord "een rad voor
de oogen draaien" een onvriendelijke betee-
kerns."
Mr. Me yes: "Da·n zal ik het gaarne ver-

vangen door misleiden."
Het advies van prof. dr. D. Hazewlnkel-

Suringa kenschetste hij als zich kenmerkend
door een gebrek ten aanzien van de werkelijk.
heid, hoewel het op het eerste gezicht den in-
druk maakt van een ernstige studie. Mr. Meyes
ontkent, dat de minister juridisch onjuist ge-
handeld zou hebben; hij is er integendeel van
overtuigd, dat de minister binnen de perken
van zijn bevoegdheid is gebleven. Het begrip
"opsporingsambtenaar" moet men in hiërar-
chieken zin zien. Wel 1s waar heeft elke op.
sporingsambtenaar de b e v 0 e g d hei d om
strafbare feiten op te sporen, maar daarmede
nog niet den p I i c h t het te doen. Anders zou

///

Dienstbelang.
Mr. Meyes, tot het feitelijke gedeelte van

zijn pleidooi komende, zeide, dat het dienst-
belang bij de overplaatsing der marechaussees
den doorslag had gegeven. Ik zal hier geen uit-
voerig pleidooi houden, aldus mr. Meyes, ik
zal mijn tegenpleiter niet volgen om alles mi-
nutieus uiteen te zetten, ik zal slechts een kort
overzicht geven van de belangrijkste zaken en
daarbij het standpunt van den minister uiteen-
zetten.
In September waren de marechaussees reeds

gewaarschuwd, ernstig gewaarschuwd. Deze
waarschuwing was aan mr. v. d. Burg doorge-
geven en ik mag toch wel aannemen, dat deze
haar weer aan de marechaussees heeft doen toe-
komen. Nu is er critiek op uitgeoefend, dat de
collectiviteit door den maatregel getroffen is.
Men komt dan met wachtmeester Tap voor den
dag, wien totaal niets in de klaagschriften is
aangewreven en die tóch is overgeplaatst. Deze
critiek ware juist, indien de overplaatsing een
strafmaatregel was, maar zoo is deze nooit be-
doeld.
De minister had alleen de overtuiging, dat

de brigade-Oss op hol was geraakt, en wilde
haar een tijdje rust geven, wilde even ete actio
viteit stopzetten, om dan naderhand de opspo-
ringsbevoegdheid weer aan de mannen terug
te geven. In dat kader past het ontnemen van
de opsporingsbevoegdheid aan wachtmeester
Tap; de geest van de brigade was niet in orde
en tot die brigade behoorde hij. .
Noch de procureur-generaal noch de minister

heeft de marechaussees willen treffen, zooals
voorgesteld is, men vond het alleen. noodig, dat
zij even werden geremd. Dat is alles! En dat
daar voor hen nu zulk een groot nadeel uit is
voortgevloeid, wil er bij mij ook niet in, aldus
mr. Mayes.
Een verschil van meening tusschen den mi-

nister van Justitie en den minister van De-
fensie over de overplaatsing is er niet geweest.
De minister van Justitie heeft zijn ambtgenoot
onmiddellijk in kennis gesteld en deze ging met
den maatregel accoord.
Walt nu de zaak van de zgn. fraude bij de

jeugdwerkloozen betreft, hierover maakte mr.
Meyes slechts zeer enkele opmerkingen. Hij
zeide, dat ook hier een te groote, verkeerd ge-
rJchte, dienstijver van de marechaussees bleek.
Van eigenlijke fraude was er geen sprake, het
ging alleen een beetje nonchalant toe en dit
wettigt niet, dat de marechaussee een zoo ge-
weIdig onderzoek op zoo éclatante wijze tegen
de ieiders van dit werk instelde. Hier is elke
redelijkheid zoek.
Men had ook met den burgemeester overleg

moeten plegen. Van den burgemeester van Oss
is niets verkeerds bekend, maar men heeft
nimmer voldoende contact met hem gezocht.
Ook bij v. d. H. is men veel te ver gegaan.

Het bewijs tegen hem was uitermate zwak.
Hier ziet men weer hetzelfde: de marechaussee
besefoteonvoldoende haar verantwoordelijkheid
als zij tegen burgers strafrechtelijke onderzoe-
kingen opende. Zij beseft niet voldoende, wat
dat beteekent. De minister heeft op zichzelf
geen waardeering voor de wijze, waarop v. d.
H. zijn zaken deed, daar mankeerde wel Iets
aan, Maar dat wil nog niet zeggen, dat er tegen
hem bewijzen waren voor strafrechtelijke af-
dwalingen.
Inderdaad geeft de minister toe, dat niet al-

leen door de marechaussee fouten zijn gemaakt,
maar ook door den officier van Justitie. Doch
dit feit heït de verantwoordelijkheid van de
marechaussees niet op. Er zijn nu in de zaak
V. d. H. talrijke nieuwe dingen naar voren ge-
bracht; ik vind dit een verkeerde wijze van
procesvoeren, ik kan mij op deze nieuwe din-
gen niet verdedigen, omdat ik ze niet ken. Bo-
vendien hebben ze grootendeels na 1 April
plaats gehad en het oordeel van den minieter
was gebaseerd op de gebeurtenissen van vóór
1 April.
De wachtmeester Van Rennes was niet de

man, om de ingewikkelde bankzaken van v. d.
Hoven uit te zoeken; dat is geen miskenning
van's mans verdiensten, maar men kan van-
een niet-specialist niet eischen, dat hij in een
zoo ingewikkelde materie thuis is.
De maatregelen van den minister hebben

goed gewerkt. Er heerscht op het oogenblik in
Oss orde en rust. De verstandhouding met de
marechanssee is uitstekend, de normale ver-
houdingen zijn weer hersteld. Van weerszijden
is men tevreden en er wordt veel beter gewerkt
dan vroeger.
Me-e-rwil1ik van deze zaak niet zeggen, aldus

mr, Meyes; iJk verzoek den Centr-aten Raad de
uitspraak van het Ambtenarengerecht te be-
vestigen,

* **Hiermede is, om kwart over tien des avonds,
de behandeling van de eerste zaak afgeloopen.
De tweede zaak van Oss, de klacht van de
marechaussees tegen den inspecteur van hun
wapen, is van zuiver formeelen aard en de
behandeling daarvan duurt slechts enkele mi-
nuten. De president, mr. Beumer, bepaalt daar-
na de uitspraak op heden over drie weken en
sluit met een zwaren hamerslag deze langdu-
rige zitting.



Een opname tijdens de gisteren 'te Utrecht gehouden zitting van, den Centralen
Raad van Beroep, waarvoor de Ossche strafzaak werd behandeld. Wachtmeester

Van de Berg wordt g~hoord.
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gen, toch verdergaan met het onderzoek -
op last van den officier - adviseert de procu-
reur-generaal den minister de mannen maar
over te plaatsen- en deze is zoo onvers-tandig
dit te doen. Enkele vooraanstaande .Ossenaren
kunnen gerust zijn. Mr. James heeft medege-
deeld, dat bewijsstukken zijn vernietigd.

INDIENde minister al reden mocht hebben
gevonden om het beleid van de marechaus-

see nader te bekijken, zoo was er toch zeker
reden geweest om dat van den procureur-gene-
raar eens onder de loupe te nemen. Is deze
wel steeds actief geweest? Doch de minister
heeft helaas dadelijk partij gekozen. Vóór den
procureur-generaal tegen de marechaussee. De
dingen, die mr. James naar voren heeft ge-
bracht, kan de procureur-generaal niet op zich
laten zitten. Het vertrouwen in dezen hoogen
ambtsdrager is bij velen ernstig geschokt.

Onware beschuldigingen-
tegen de

marechaussees.

TOEN de minister van Justitie de brigade
Oss de ópsporingsbevoegdheid ontnam, gaf

hij -tn -èen communiqué aan de pers te kennen,
dat hij dit deed omdat de marechaussee te Oss
methoden toepaste, waardoor rechtmatige be-
langen van burgers op pijnlijke wijze werden
geschonden. Eenige dagen later, in antwoord
op de vragen van het Kamerlid Wijnkoop, her-
haalde hij deze mededeelingen, door te ant-
woorden: "dat juist nu moest worden opgetre-
den Is - gelijk evenzeer in het communiqué
tot uitdrukking komt - een uitvloeisel van de De marechaussee moest verwijderd worden.
omstandigheid, dat voor kort van begane ern- En is verwijderd. Op grond van valsene voor-
stige fouten in bepaalde opsporingsonderzoe·
k l

'S zebleken " In zrin groote Ossche ed stellingen. Valseh waren de mededeelingen vanen <5 • J ' r e,di d ml . te da op Tn de Tweed K den officier aan den procureur-generaal, valschie e ims r ar 1 e amer
hield en waarmee hij die Kamer overtuigde, die van den procureur-generaal aan den minis-
detailleerdè de heer Goseling zijn beschuldigtn- ter, valsen die van den minister aan de Kamer.
gen. Hij deed dat met groote overtuigtngs- Wij hadden in Utrecht medelijden met mr.
kracht en op knappe wijze. Meyes, den ver-tegenwoordiger van den minis-
De minister had een éclatant succes. pat was ter, die al de kromme sprongen van zijn chef

op zeven April. Het is nu begin December en reeht moest praten en daarin dan ook niet is
als men's ministers rede nog eens overleest, geslaagd.
krijgt men een eIgenaardig gevoel. Wanneer Den marechaussees, wier werk minutieus on-
wij goed geteld hebben, waren het achttien be. derzocht is, kan men geen fouten van eenige
schuldigingen. die de minister tegen de brigade beteekenis aanwrijven. Zij zijn de eenigen, deze
Oss naar voren bracht. Het staat thans vast. wachtmeesters, die blank uit den strijd te voor-
dat van deze achttien beschuldigingen niet één schijn ûjn gekomen. In hun harten blijft de
juist is gebleken. Hieruit volgt, dat de minis- zaak-Oss leven, omdat deze eerlijke mannen
ter de Kamer verkeerd heeft ingelicht en dat voor het onrecht niet hebben gebukt. Mis-
de rede van mr. Goseling in het geheel niet schren hebben zij te veel roeping gevoeld voor
knap was, zijnae van a tot z onwaar. Nog ster- hun taak. In alle geval: voor leugen en bedrog
ker: De marechaussees hebben niet misdreven zijn zij niet geweken.
hetgeen de minister hun aanwreef. maar zijn Van den beginne af heeft het voor ons vast-
bovendien nog veel voorzichtiger geweest dan gestaan, dat de marechaussees moesten wijken,
hun onmiddellijke chef, de substituut-officier omdat anders de eminente belangen van enkele
van justitie. De marechaussees waren niet Ossche burgers gevaar liepen. De leden van de
mensch en, die, koste wat het kost, iets doorzet- brigade Oss waren op het goede spoor en een
ten: neen, zij remden hun chef. De waarheid tweede opruiming in Oss was aanstaande. Deze
was juist omgekeerd aan hetgeen de minister opruiming wilde men niet en daarom moesten '
in de Kamer zeide. Zin voor zin is mr. Gose- de marechaussees van het tooneel verdwijnen.
ling's rede weerlegd door de feiten. Dat minister Gose.Jing het op zoo éclatante
Men kan thans zonder tegengesproken te wor- wijze deed, pleit voor zijn naïveteit in deze

den, zeggen, dat de marechaussee te Oss geen materie. Wij hoorden Donderdag, dat de prOCH'
methoden heeft toegepast. waardoor de belan- reur-generaaJ den maatregel ill alle stilte wilde
gen van burgers op pijnlijke wijze zijn geschon- doen geschieden. Doch ditmaal heeft de doof-
den. Met de uitspraak van het Ambtenarenge- pot geriruke'J.d.
recht en den Centralen Raad heeft dit niets te •
maken. Hier is men op het terrein van [urt- -~~~~~~~~~~~-
disch tornaltsme, Het is ons volmaakt om het
even of de minister wel of niet oevoegd is zijn
maatregel te nemen. Het Nederlandsche volk
en de Tweede Kamer tnteresseeren zich voor
de andere vraag: Heeft de minister met beleid
gehandeld'! Dit is een vraag, waarin de reen-
ter niet mag treden, doch waarop het gezond
verstand het antwoord geeft: "Neen" .

* *

.
DE beschuldigingen van den minister z\in on-

waar gebleken. Dat was reeds na het on-
derzoek \'001' het Ambtenarengerecht duidelijk.
Echter tusschen de behandeling voor het
Haagsene gerecht en die voor den Centrajen
Raad van Beroep bestaat een kennelijk ver- I

schil. Ln Utrecht hebben de marechaussees i
zich .niet alleen verdedigd. zij zijn ook in den
aanval gegaan. Mr. James is met een aan-
tal beschuldigingen gekomen en zijn pleidooi
werd een requisitoir. Bij elk ernstig mensch
is na de behandeling in Utrecht twijfel gere-
zen op verschillende punten. Belangrijker nog
dan de beschuldigingen van minister Goseling
tegen de marechaussee zijn ~e beschuldigingen
van mr. James tegen den procureur-generaal,
Mr. Speyart van Woerden heeft den minister

geadviseerd tot de stappen, waarvan deze
zelf nu wel spijt zal gevoelen. De onjuiste
mededeelingen, die de minister in de Kamer
deed. waren niet van hemzelf afkomstig. maar
van den procureur-generaat. Mr. Goseling ken-
de de zaak trouwens eerst acht dagen. Hij is
afgegaan op de suggestieve mededeelingen van
mr. Speyart van Woerden.

Welnu, als wij ons alleen tot de zaak-v, d. H.
beperken, dan blijkt ten eerste, dat alles wat
hieromtrent aan den minister gerapporteerd
is, onjuist was.

Ten tweede. dat v. d. H. in den procureur-
generaal een machtigen beschermer had. Twee
sul;>stituut-officieren van Justitie waren van
's mans schuld overtuigd, evenals de rechter-
commissaris. De procureur-generaal gelastte
echter het onderzoek stop te zetten.
Ten derde: Toen nieuwe processen-verbaal

den procureur-generaal bereikten. waarin vol-
gens den substituut-off'lcier van Justitie sprake
was van verduistering. legde hij deze eenvou-
dig ter zijde en concludeerde uit dit alles, dat
de marechaussees - die niets zonder hun chef
hadden gedaan - ongeschikt waren en niet
ten deze nasporingen mochten doen. Mr. James
heeft· nu medegedeeld. dat na de ontneming
van de opsporingsbevoegdheid nog vele deltc-
ten zijn aangegeven. Hoe is het hiermee ge-
gaan? Heeft de procureur-generaal van deze
aangiften kennis genomen en gezorgd, dat in
het ressort van het Hof in Den Bosch, waar-
over zijn machtige arm zich uitstrekt. niets
onbeproefd is gelaten om de zaak van den
toch hoogst suspect en makelaar nader te onder-
zoeken? Niets van dat alles.

* -.
*DEZE procureur-generaal is een merkwaar-

dig man. Men zou zeggen. dat hij zijn on-
dergeschikten moet aanvuren en steunen in
het opsporen van strafbare feiten. In dit ge·
val is het tegendeel waar. Hij is ook een zacht-
moedig man, deze procureur-generaal. Wie
heeft ooit gehoord. dat als twee menschen wor-
den gearresteerd. die daarna in vrijheid wor-
den gesteld. niet omdat zij onschuldig zijn.
maar omdat men hun superieuren niet kan
aanpakken. de procureur-generaal een pers-
communiqué verspreidt, waarin hij op hun on-
schuld wijst? Dat Is in Oss geschied. Het
komt wel eens voor. dat onschuldigen door de
politie worden vastgehouden. want geen polltie-
apparaat is onfeilbaar. Men laat dan de betrok-
kenen met het aanbieden van veröntschuldl-
gingen weer vrij. Doch nimmer verspreidt de
procureur-generaal daarover een perscommu-
niqué. En hier had men niet eens met vol-
komen onschuldigen te doen, maar met men.
schen tegen wie een redelijk vermoeden be-
stond, dat zij een misdrijf hadden gepleegd.
Het onderzoek was nog niet eens gesloten,
toen de procureur-generaal de marechaussee
intimideerde en. in feite. gelastte van dat
onderzoek af t,e zien.

Wat moet men van zulke dingen denken r
Leest men de stukken door, dan Is men ver-
schrikt. Waarom stelt de procureur-generaal
zich met al z~jn autoriteit achter suspecte per-
sonen?

Als de marechaussees, door de feLten gsdwon-
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Oss bij den Centralen

raad van beroep.

Minister in het gelijk gesteld
tegenover marechausees.

Hedenmorgen heeft de centrale raad van
beroep te Utrecht onder presidium van mr.
E. J. Beumer uitspraak gedaan in de zaak
van den wachtmeester F. Roffel, tegen den
minister van Justitie alsmede in de zaak van

I de marechaussees G. van Rennes. ChT. de
Gier, L. H. Curfs, J. W. van den Berg en
M. Tap tegen den minister van justitie en
voorts in het twistgeding contra den minister
van justitie en den inspecteur der Kon. Ma-
rechaussee.
De uitspraken van het ambtenarengerecht

in deze zaken werden bevestigd en de beroe-
pen tegen deze uitspraken ongegrond ver-
klaard.
Uit de haastlg voorgelezen overwegingen

van het vonnis noteerden wij, dat de minister
van Justitie niet buiten zijn bevoegd!heid
heeft gehandeld, toen hij de opsporings-be-
voegdheid schorste van de Ossehe brigade.
De Centrale Raad heeft het ministerieele

besluit, dat door de eischers bestreden wordt,
nergens m strijd bevonden met artikelen of
reglementen en nam daarom over, hetgeen
door den eersten rechter, in casu het amb-
tenaren-gerecht, is aangevoerd. Mr. Beumer
citeerde voor de bewijsvoering van den Cen-
+ralen Raad o. m. 'het artikel:
"Waar de burgemeester als hulp-officier

.s opgetreden onthoudt de marechaussee zich
:laarvan" en gaf verder als sententie van den
Raad, dat de minister van Justitie de opspo-
ringsbevoegdheid van de hulp-officieren van
justitie mag beperken. Het standpunt van de
etseners verdraagt zi® niet met het fe· t,
dat de minister van Justitie in hoogste instar -
tie verantwoordelijk is voor de richtige uit-
oefening van alle justitieele maatregelen.
Uit deze en andere overwegingen werd de

conclusie getrokken, dat het vonnis van het
ambtenarengerecht moet worden bevestigd.

I
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Geen strijd met de
schriften.

voor-

voorbehouden aan den minister van defen-
sie", welke zin, behoudens voor zoover daar-
in een beroep wordt gedaan op art. 13 van
het genoemde reglement. e~ beweerd wor~t,
dat schorsing aan den minister van defensie
is voorbehouden, als juist kan worde? be-
schouwd maar in strijd met de door elscher
bij bero~pschrift ontwikkelde zienswijze:
dat uit hetgeen in de vorige twee rechts-

overwegingen is overwogen, dat het bestre-
den besluit niet strijdt met art. 13, noch ook
met art. 14 van het reglement, terwijl den
raad evenmin is gebleken van strijd met
eenig ander artikel van dat reglement;
dat thans moet worden onderzocht, of het

aangevallen besluit in strijd is met de arti-
kelen 1, 141, 154, 155, 158 en 163 van het
wetboek van strafvordering; I

dat de raad deze vraag ontkennend beant-
woordt en daartoe allereerst zich aansluit bij
hetgee~ door den eersten rechter ~erzake is
aangevoerd;
dat de raad voorts van oordeel is, dat niet,

zooals eischer schijnt te doen, in het wetb~ek
van strafvordering een geheel van bepalm-
gen moet worden gezien,. dat eenerzijds het
staatsgezag de bevoegdheid geeft tegen ver-
dachte op te treden, en anderzijds. ~en ge-
deeltelijke regeling der rechtsposl!le van
sommige groepen van ambtenaren inhoudt,
maar dat het wetboek beschouwd moet w.?r-
den als een geheel van regelen naar een wijd-
verbreide opvatting, anderzijds strekt ter be-
veiliging van den rustigen burger;
dat aldus beschouwd, art. 1 van dit wet-

boek' luidende: "Strafvervolging heeft al-
leen plaats op de wijze bij de wet voorzie~",
dus niets zegt omtrent de vra ..-;en, welke In
dit geding aan de orde zijn, doch verbiedt,
dat strafvervolging plaats vindt op een an-
dere wijze; . . '
dat zoo ook de opsommmg van hen, die

belast zijn met het opsporen van strafbare
feiten in art. 141 van dat wetboek niet be-
teekent dat de daar genoemde groepen een
ei'gen onaantastbaar recht zouden hebben
om strafbare feiten op te sporen, hetwelk
de minister van justitie in geen enkel op-
zicht zal en kan beperken, doch aan de bur-
gers verzekert, dat afgezien van het bepaal-
de in art. 142, geen andere groepen dan die,
vallende onder de in voormeld artikel 141
genoemde groepen, eenig opsporingsonder-
zoek kunnen instellen;
dat voor deze zienswijze steun is te vin-

den o.m. in de, ook in de memorie van toe-
lichting op artikel 144 van het ontwerp
wetboek van strafvordering behandelde, ver-
meld staande practijk, waarbij de kanton-
rechters niet ei.gener beweging, maar slechts
bij vordering hun diensten verleenen en
voorts in eenige bepalingen van de door den
inspecteur der Koninklijke Marechaussee
vastgestelde dienstvoorscihriften, waa~an

de strekking is, dat de marechaussee zich
heet te onthouden van eenige bemoeienis
harerzijds in die gevallen, waarin de burge-
meester eener gemèente reeds als hulp-offi-
cier van justitie is opgetreden, terwijl de
marechaussee zich ook heeft te onthouden
'van eigen optreden daar, waar de gemeen-
te-politie onder leiding van een commis-
saris van politie reeds is opgetreden, be-
houdens in gevallen van heeterdaad en in
gevallen, waarin de aangever of klager -
nadat hem in overweging is gegeven zich
tot de gemeentelijke politie te wenden -
zijn verlangen te kennen geeft, de aangifte
of klacht bepaaldelijk te doen aan de ma-
reehaussee;
dat de raad om analoge redenen als hler-

voren uiteengezet in de opvatting van art.
154 wetboek van strafvordering van hen.,
die hulp-officier van justitie zijn, niet ziet
een omstandigheid, welke den minister van
justitie zou beletten, de opsporingsbgevoegd-
heid van de aldaar tot hulp-officier aange-
wezenen te bepalen;
dat, waar het bestreden besluit de opspo-

ringsbevoegdheid van eischer beperkte, dit
meebracht en ook meebrengt een overeen-
komstige beperking in eigen activiteit als
hulp-officier, zonder dat van strijd met art.
155 en 158 van meergenoemd wetboek kan
'worden gesproken;

dat het standpunt van eisoher zich niet
verdraagt met het feit, dat de minister van
justitie in hoogste instantie verantwoorde-
lijk is voor de richige opsporing van de
strafbare feiten, weshalve dat standpunt
niet kan worden aanvaard, nu het niet in
eenig wettelijk voorschrift is opgenomen;

dat uit dit alles volgt, dat de raad het
bestreden besluit niet acht te strijden met

een of meer der door eischer genoemde arti-
kelen van het wetboek van strafvordering,
terwijl hem voorts niets is gebleken van
strijd met eenig ander wettelijk voorschrüt.

OVERWEGINGEN VAN DEN
CENTRALEN RAAD.

Minister van Justitie niet buiten zijn
bevoegdheid gehandeld.

Z.OOALS we gisteravond meldden
heeft de Centrale Raad van

Beroep te Utrecht de uitspraken van
het Ambtenarengerecht te 's-Graven·
hage ~n die Ossche marech ,usse€:'-
zaken bevestigd en de beroepen tegen
. deze uitspraken ongegrond verklaard.
De overwegingen, waarop de uit-
spraak van den Centralen Raad be-
rust, zijn de volgende:

Dat het ambtenarengerecht te 's-Graven-
hage, rechtsprekende in militaire ambte-
naarszaken, allereerst de vraag heeft opge-
worpen, of de tegenwoordige eischer in zijn
beroep op dat gerecht ontvankelijk was te
achten, en die vraag, gelet op het bepaalde
bij' art. 1 der militaire ambtenarenwet 1931,
in verband beschouwd met de artikelen 24
en 38 van het ambtenarenreglement, naar het
voorbeeld van den centralen raad bevestigend
heeft beantwoord, waar het aannam, dat
eischer door de ministerieele beschikking,
vervat in het bekende telegram, in zijn hoe-
danigheid van militair ambtenaar recht-
streeks in zijn belangen werd getroffen;
dat deze raad, ingevolge het bepaalde bij

art. 58 lid 1 der ambtenarenwet, tot taak
heeft het beantwoorden van slechts twee vra-
gen, n.l. of het bestreden besluit feitelijk of
rechtens in strijd is met de toepasselijke of
algemeen verbindende voorschriften, dan
wel of de minister van justitie bij het nemen
van het besluit van zijn bevoegdheid kenne-
lijk een ander gebruik heeft gemaakt tot de
doeleinden, waarvoor die bevoegdheid is ge..:

Geen misbruik van ministerieele
bvoegdheid.

Verder overweegt de raad:
dat nu moet worden onderzocht of het be-

streden besluit behoort te worden nietig
verklaard op dezen grond, dat door den mi-
nister van zijn bevoegdheid kennelijk een
ander gebruik is gemaakt dan tot de doelein-
den, waarvoor die bevoegdheid is gegeven,
n.l. het bevorderen van de richtige opspo-
ring van strafbare feiten;
dat gedaagde blijkens het bestreden be-

sluit, hoewel de activiteit der brigade van
de Koninklijke marechaussée te Oss In een
toen aanhangige strafzaak erkennende, tegen
de methode in den laatsten tijd toegepast
zeer ernstige bedenkingen had, welke hem
tot ingrijpen noopte, dat hij de feiten en
omstandigheden ,die hem tot het bestreden
besluit hebben geleid, bij de in eersten
aanleg ingediende contra-memorie heeft
medegedeeld, .dat niets is aangevoerd, het-
welk zou kunnen strekken ten. bewijze, dat
de door g~daagde medegedeelde feiten en
omstandigheden, zooals door hem werd me-
degedeeld, hem niet bij het nemen van zijn
besluit hebben voorgestaan;
dat er dus niet de minste grond is om aan

te nemen, dat gedaagde zich bij het nemen
van het ten deze aangevochten besluit door
onredelijke of onoirbare motieven heeft la-
ten leiden, en dientengevolge niet kan wor-
den gezegd, dat hij in het onderwerpelijke
geval van zijn bevoegdheid kennelijk een
ander gebruik heeft gemaakt dan tot de
doeleinden, waarvoor die bevoegdheid wordt
gegeven - wordende hierbij uitdrukkelijk
in het midden gelaten, of, de door gedaagde
medegedeelde feiten en omstandigheden in
alle opzichten in overeenstemming zijn met
de werkehjkheid;
dat voorgenoemd misbruik van bevoegd-

heid ook niet kan worden afgeleid uit de
omstandigheid, dat het bestreden besluit is
genomen tegen de brigade te Oss in haar
geheel voor zoover met opsporingsbevoegd-
heid bekleed, en gedaagde zich kennelijk

heeft laten leiden door de gedachte, dat de
door hem geconstateerde tekortkomingen een
zekere mentaliteit bij de geheele brigade
verried, welke slechts kon worden verbe-
terd door alle leden der brigade naar elders
over te plaatsen;
dat de uitspraak in hooger beroep behoort

te worden bevestigd.
In de zaak van de marechaussees tegen den

inspecteur van het wapen heeft de centrale
raad het beroep eveneens verworpen, over-
wegende in de eerste plaats, dat het b.esluit
tot overplaatsing naar elders niet strijdig
was met eenig toepasselijk wetsartikel, dat
den inspecteur bij het nemen van zijn besluit
geen ander belang voor oogen stond en
mocht staan dan een goede gang van zaken
bij de uitoefening van den dienst bij de mare-
chaussee te Oss en met name de belangen
van een richtige opsporing van strafbare
feiten; dat aan de leden der brigade te Oss
die opsporongsbevoegdheid was ontnomen,
zoodat een langer verblijf van de leden der
brigade, welke door dit besluit waren getrof-
fen; in het belang van den dienst onge-
wenscht was te achten, te meer, daar de mi-
nister had te kennen gegeven, dat de schor-
sing van de opsporingsbevoegdheid zou wor-
den opgeheven, indien de betrokkenen elders
hun taak zouden hervatten.

geven;
Niet strijdig met artikelen of
reglementen.

dat eischer blijkens zijn beroepschrift het
meerbedoelde besluit in strijd acht met de
toepasselijke of algemeen verbindende voor-
schriften, meer in het bijzonder met art. 13
Vlin het reglement voor de militaire ambte-
naren der Koninklijke landmacht en de arti-
kelen 1, 141, 155, 158 en 163 van het wetboek
van strafvordering;

dat hij het strijdige met genoemd artikel
13 hierin gelegen acht, dat het besluit, waar-
bij hem tijdelijk de opsporingsbevoegdheid
geheel is ontnomen en hij van zijn opspo-
ringsplicht geheel is ontheven en waarbij hij
tijdelijk in de uitoefening van zijn opspo-
ringstaak aanzienlijk is beknot, neerkomt op
een partieele schorsing in zijn militaire func-
tie als marechaussee, aan welke functie de
bevoegdheid tot het opsporen van strafbare
feiten onafscheidelijk is verbonden, doch dat
de schorsing van militairen beneden den rang
van 2den luitenant, als eischer, uitputtend is
geregeld bij art. 13 van vorengemeld regle-
ment, zijnde een algemeene maatregel van
bestuur, en is voorbehouden aan den minister
van defensie, zoodat gedaagde, eischer in
feite'schorsende in de uitoefening van zijn
functioneele bevoegdheden, heeft gehandeld
in strijd met het algemeen verbindende voor-
schrift, t.w. het reglement voor de militaire
ambtenaren der Koninklijke Landmacht;

dat aan eischer kan worden toegegeven dat
het K. B. van 22 Augustus 1931, Staatsblad
No. 378, tot vaststelling van voorschriften
betreffende den rechtstoestand van het mili-
taire personeel der landmacht, is een alge,
meene maatregel' van bestuur, doch overi-
gens de door hem geponeerde, in de vorige
rechtsoverwegingen weergegeven stellingen
niet als juist kunnen worden erkend;

dat. toch in de eerste plaats de in het be-
doelde telegram van 1 April 1938 uitdrukke-
lijk vermelde uitzondering op het verbod,
zich tot nader order te onthouden van ieder
opsporingsonderzoek, voldoende grond op-
levert ten betooge, dat althans van een ge-
heelontnemen van de opsporingsbevoegd-
heid in casu niet kan worden gesproken,
doch slechts van een, zij het aanzienlijke, be-
perking; in de tweede plaats, dat, al ware
ten deze sprake van het geheelontnemen
van opsporingsbevoegdheid - des uitdruk-
kelijk neen - en al ware het geoorloofd een
geheel ontnemen van opsporingsbevoegdheid
te kwalificeeren als een partieele schorsing
van eischer in zijn militaire functie - des
even uitdrukkelijk neen -, het toch niet zou
aangaan, dit ongrijpbare begrip van partieele
schorsing te doen vallen onder de in de art.
13 tot en met 16 van het reglement voor de
milttaire ambtenaren der Koninklijke land-
macht genoemde en geregelde schorsing,
aangezien niet kan worden aangenomen, dat
de gronden in de voormelde artikelen, de
schorsing regelende, daarmede tevens zouden
hebben bedoeld te regelen en zouden hebben
geregeld een .duister en in ons ambtenaren-
recht overigens onbekend instituut van par.
tieele schorsing; in de derde plaats, dat de
autoriteit, bevoegd tot schorsing van een
militairen ambtenaar, in het algemeen niet
is de minister van defensie en niet in art. 13,
maar in art. 14 van voormeld reglement
wordt aangewezen, welk artikel luidt: "de
schorsing, bedoeld in het vorige artikel ge-
schiedt : a. van een tot een korps of inrich-
ting behoorenden militair door den 'comman-
dant van dat korps of die i:nrichting; b. van
de overige militairen die tot het veldleger
behooren door den commandant van het
veldleger, en voor zoover zij daartoe behoo-
ren door den inspecteur of den chef van het
wapen of dienstvak, waartoe de betrokkene
behoort, een en ander voor wat betreft de
gevallen, bedoeld in het eerste lid van het
vorige artikelonder nadere goedkeuring of
op last van onzen minister", zijnde hierbe-
doelde minister de minister van defensie;

dat de raad voor zijn meening, dat ten deze
schorsing heeft plaats gehad, mede steun
vindt in het vanwege eischer overgelegde
advies van prof. dr. Hazewinkel-Suringa,
waarin op bladzijde 2 wordt gezegd: "De be-
slissing van den minister van justit~e ?oudt
echter geen schorsing van deze kwaliteit, n.l.
van onder-officieren der Koninklijke Mare-
chaussee in, kon dat ook niet inhouden, aan-
gezien schorsing van deze ambtenaren is



Het wachten is op
de nota~.

\'OP 16 Juli, ruëm vijf maanden geleden, deed
het Ambtenarengerecht te Den Haag uit-

spraak inzake het geschil tussohen de leden
der voormalige marechaussee-'bri'gade te Oss
en den minister van Justitie, die hun tijdelijk
lIlUnopsportrigsbevoegdhekï hllid ontnomen en
Ihen deed overplaatsen. De taak van het Arnb-
IOOnarengerechitwas om de formeele r e c fit t-
m a ti ,ghei d dezer maatregelen te beoordee-
len, niet hun doe 1mat i g hei d of de juist-
Iheid van heit bel e i d van den mintster in dit
geval. Nadruklke1ijk werd dostijds in de uit-
spraak vastgesteld, dat "de bij de behandeling
Iter gerechtszf tting geopperde vraag of te dezen
ten aanzien van de Ossche brigade ook met
and ere *) maatregelen dan dien welken ver-
weerder (de minister van Justitie) heeft ge-
troffen, had kunnen zijn opgetreden, a1'Seen
:vraag van doelrnatdg'heid niet ter beoordeellng
van dit. gerecht staat".

Het Haag sche Ambtenarengerecht had trou-
,wens in een andere passage al gezegd, dat
.,zonder af te dalen in een gedetailleerde be-
lOol'dee'lingvan het optreden der Ossche bri-
gade.>. wa a I" 0 m t ren top ver s c h i 1-
lende punten een uiteenloopende
,. ppr e c i a tie m 0 gel ij kis *), het ge-
recht als zijn overtuiging uitspreekt, dat in
bepaalde opzichten de betrokken br~ga,de-leden
kennelijlk zijn tekort geschoten in het voor
opsporingsambtenaren vereischte inzicht en
beleid". Hier is dus ruimte gelaiten voor- de
vraag of de minister, wanneer hij corrigeerend
had willen optreden, niet and eTS en wellicht
t,a c t v o J 1e r t'e werk had kunnen gaan
teg-enover een brigade, die te voren voor uiterst
moeilijk werlk tegen Toon de Soep en zijn kor-
nuiten die het Zuiden onveilig maakten,
koninlklijk was onderscheiden, en die veelal
op zeer rutg terrein moest epereeren.

Deze vraag, waaromheen destijds in den'
Jande hevlge 'stormen in de pUlb1iekeopinie zijn
'Opgewaaid, kon ook de Centrale Raad van Be-
roep te Utrecht, die gisteren de uitspraak van
het Haa.gtsche Ambtenarerigerecbt over de
rechtmatigheid in hoogere instantie bevestigde,
niet beantwoorden, omdat zij er een is van
doelrnatjgnetd en algemeen 'beleid. Dat ds een
zaak die de volksvertegenwoordjgfng' regar-
deert. En d á á r ~shet laatste woord OIY€'!" deze .
kwestie dan oolk nog niet gesproken. De mi-
nister heeflt trouwens nog' een nadere nota
over zijn standpunt aan het !parlerrnenttoege-
zegd.

De Centrale Ra3id herlhaaft een uVttdruk;king
die ook hij de 'behandeling voor het Ambtena-
rengerecht te Den Haag gehoord is. De Raad
neemt aan, dat de minister zich heeft laten
leiden door de overweging, dat de men tal i-
t e I t van de leden der brdg'ade-Oss ndet deug-
de en ernsUge correctie noodïg' had. Maar, zoo-

I als wij d~stijds schreven, wie met de collee-
tieve mentaHte~t der bri,gade gaat rekenen,
dient ook de mentaliteit in. aanmerlking te
nemen van !het milieu waarin en waarmede
deze 'br,Lgade dagelijks moest werken, En
de z e menta'li.teit niet bij de gemeentelij'ke
politie te Oss, die in groeiend antagonisme
tegenover de marechaussee stond, en bij som-
mige justttieele ambtenaren uit de omgeving
zeker ook wel een en ander te wenschen.
Vooral deze geprik]{eIde stemmingen over en
weer waren diepere oorzaken dan alleen de

, bepaalde fe.iiten, op grond waarvan de minis-
I ter tegen de brtgade-Oss optrad. Jui'st om die
Igeheele vertioudirug tassenen marechaussee, I
plaatselijke politie en justitie te saneeren, I
heeft prof. mr. C. W. de Vrtes indertijd in ons I
blad een parlementaire enquête voorgesteld,
welk denkbeeld door mr, Wendelaar in een
initiatief-voorstel werd overgenomen, dat ech-
ter door de Kamer werd verworpen. Maar
wanneer de aa.1l!geJ.egenlhletdder brigade-Oss
opnieuw in de Kamer ter sprake komt, zal
het noodég zijn om jutst dit b ree der e ver-
band van het conflict mede in oogenschouw
te nemen.

Vofledtge opklaring' is nog altijd niet ver-
schaft. concludeerden wij na de uitspraak van
16 Juli. Vandaag kunnen wij dat herhalen,
Het wachten is op de mtmsterteeïe nota.

*) Wij spatieeren. - Red. H.
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ERRElFFEINDEKerstlectuur is bet
allerminst, die het dagblad van'le

.S.B. onder den kop "Het nemeltef- I
gerid vonnis" zijn lezers Vrijdag heeft \
voorgezet. Als in het modelland het
Kerstfeest verheidensent wordt tot een I
Joelfeest, wat zal men dan in het Na-I
tionale Dagblad anders dan gejoel ver-,
wachten? 'I
De Marechaussee van Oss wordt ont- .

haald op een brok oer-Germaansene ly- i
riek. Als het volk van straks de boeien
verbroken heeft zal dit volk "hen op
het eereschild der natie heffen".
Het waarom lezen wij in de volgende

alinea, die we, - zij het met walging -
hier citeeren:

"Twee geestelijken wildet gij ver-
volgen. Zij misbruikten vijf kinderen.
Men ontzette u uit uw ambt. Gij werd
overgeplaatst niet ter beveiliging van
ons volk.

I
Neen, de onverlaten zijn vrij!" .

, Men kan het er mee doen. De Katho-
llieke geestelijken worden door het Na-
l tinnale Dagblad maar weer eens in staat
van 'beschuldiging gesteld. al is bij de
behandeling van de zaak voldoende ge-
bleken. dat hier van schutd geen sprake
is. De redactie van het Nationale Dag-
blad plaatst zich met deze beschuldi-
ging op één peil met dengene. uit wiens
gedegenereerd brein deze vieze laster is
opgeborreld.
Weet het Nationale Dagblad, wat las-

ter is? Wat eerroof is, ook in oer-Oer-
maansche lyriek? En hoe kostbaar de
eer van een Katholiek priester is?
Een publicatie 'als deze hoont niet

alleen de betrokken priesters, maar
werpt ook met modder naar de justi-
tie, met name op de mannen, die het
Ambtenarengerecht en den Centraten
Raad van Beroep vormen.
Twee vragen, klemmende vragen, rij-

zen thans. '
Hoe lang kan in Nederland nog straf-

feloos zoo "uit de goot" geschreven

Iworden? Wij waardeeren de persvrij -
heid uiteraard, maar. wanneer deze vrij-!
beid In pers-tuchteloosheid ontaardt,
zooals hier wordt gedemonstreerd, pas-I
sen wij llever voor een zóo onbeperkte
vrijheid. Het zal noodig zijn, dat el'
maatregelen wonten getroffen, waar-
door strenge verboden kunnen volgen op
zulk geschrijf.

De laatste vraag is gericht aan het
wapen der Marechaussee. Hoe lang laat
dit zich een dergelijke verdediging nog I
aanleunen? .


