
Pieiernel:
Worden de bussen eerlang tam,
De trein goedkoop, gelij1t' de tram
Dan breekt een tijd van goud wel aar;
Onder professor Goudriaan.
De concurrentiestrijd gestild
't Werd tijd: de trein was haast gevi'

En dan komt Oss op het tapijt:

I'homasvaer :
Het spookte alle kranten door
En scheen een wilde stier,
En Gosel.ng als tereador
Met blank geschuurd rapier,
Het leek wel haast een ~ergevecht
Zoo vurig sprong hij los
Maar toen bleek plots het dier niet echt,
Het was een tamme Oss.

Aan de rampen, (Fe de KL M. treffen en
aan den strijd om Schiphol worden Hn;:~',,!c
woorden gewijd, evenals aan de .Icodsc.ie
vluchtelingen, van 'wie Pieternel zegt:

Zij staan te smeeken aan de grens
Om veilig te ontvluchten.
Het volk heeft slechts een enkelen werisch :
Te helpen, wie daar zuchten.

Ernstig gaan de herinneringen verder als
de deoden worden geëerd Nadat Wilem Kloos,
Alida Tar::aud, GUllS Kiehl en J. C. Schröder
zijn herdacht, zegt Pieternel:

Pieternel:
En dan een leider van een krant.
't Algemeen Handelsblad:
Ingenieur Heldring, iemand,
Die hoord' in d' Amstelstad.

Nog volgen herinneringen aan dr. ~eijer:

CJ{- 0/-
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DE OSSCHE GEESTELIJI{
Onder het opschrift "Hemeltergend" schrijft de LImburger Koerier van

27 December ].1. over het felt, dat mijn medewerker Rost van Tonningen
in zijn kwaliteit van hoofdopsteller van Het Nationale Dagblad in het
no. van dit blad van 23 December zich tot de veroordeelde marechaussée
:wendde als volgt:

"Twee geestelijken wildet gij vervolgen. Zij misbruikten vijf kin-
deren. Men ontzette u uit uw ambt. Gij werd overgeplaatst niet ter
beveiliging van ons volk. Neen, de onverlaten zijn vrij:'

De LtJ!lburger Koerier waardeert dit als. volgt:

1. De redactie van Het Nationale Dagblad plaatst zich met deze
beschuldiging op één peil met dengene, uit wiens gedegenereerd
brein deze vieze laster Is opgeborreld.

2. Hoe lang kan tn Nederland nog straffeloos zoo "uit de goot" ge-
schreven wordent Wij waardeeren de persvrijheid uiteraard, maar
wanneer deze vrijhejd In pers-tuchteloosheid ontaardt, zooals hier
wordt gedemonstreerd, passen wij liever voor een zoo onbeperk-
te vrijheid. Het zal noodig zijn, dat er maatregelen worden
getroffen, waardoor strenge verboden kunnen volgen op zulk
geschrijf ..

Ik acht het oogenblik gekomen om deze kwestie, die inderdaad
hemeltergend is, omdat daarin de geheele verwording van den huidigen
democratischen Staat tot uiting komt, in zuiver licht te stellen, opdat men
oordeele.

De beschuldigin.gen I
HET is niet de eerste maal dat Rost van

Tonningen deze beschuldigingen doet hoo-
l'en; het is de zooveelste maal.
1. Op 7 April 1938 was in de Tweede Kamer

de interpellatie-Drop aan de orde over de
Ossche schandalen. Rost zeide toen o.m.:

"Mijnheer de voorzitter, ik stel op
grond van inlichtingen, die nog nader
zullen worden onderzocht, omdat de be-
wijzen nag niet in handen waren, al-
thans i k heb de bewijzen nog niet in
handen, het volgende vast:
het onderzoek van de zedenschandalen

was zoover gevorderd, dat wachtmeester
De Gier zich verplicht achtte, tot artes-
tatie over te gaan."

-Zo H'ët geneere scrrancaa werct Ulteengezet
in Het Nationale Dagblad van Woensdag 13
April 1938; geëischt werd de onmiddellijke
verwijdering van de pastoors VÏS8ell'en Bloem
uit Oss.
Daarop werd Rost van Tonningen vervolgd

wegens beleediging van .... minister Goseling.
Uit de dagvaarding werd daarenboven weg-

gelaten:

"Minister Goseling verklaarde in de
Kamer betreffende de onderzoekingen
tegen de beide bovengenoemde aeeste-
lijken.. in beiäe gevallen werd een uit-
voerig onderzoek ingesteld, terwijl vast-
stond dat van een strafbaar feit geen
sprake was. Hiertegenover verklaren wij:
Er bestaan wel strafbare feiten, minister
Goseling heeft de Kamer oniuis: inge-
licht."

3. In Het Nationale Dagblad van Woensdag
20 April 1938 werd het volgende medegedeeld:

..De twee geestelijken, die de minister
bedol>:"!. zijn pastoor Bloem en pastoor
Visser. Ten sanzien van de gedragingen
van den laatste 11.?t iongens hebben wij
dezer (lagen uitvoerig leiten. vermeld.
Met betrekking tot pastoor Bloem moe-
ten er zich in het dossier van de mare-
chaussée eveneens feiten bevinden, want
een inwoner van Oss heeft van een be-

paald geval aangifte gedaan en wij kun-
nen niet veronderstellen dat de mare-
chaussée deze zaak niet heeft onderzocht.
Het gaat om zekere mej. F. M. B., thans
gehuwd met zekeren R. De toen 20-1arige
mej. B. deed in September van het vorige
jaar bij pastoor Bloem aangifte van
haar huwelijksvoornemen, waartoe zij
zich's morgens 9.30 uur naar de pastorie
begaf.

Wat zij daar ondervond zullen wij den
lezer besparen. Er ontstond echter een
kleine worsteling, met het resultaat dat
het minderjarige meisje kon vluchten.
Later heeft een familielid van dit geval
aangifte gedaan bij de Kon. Mare-·
ehaussée;"

4. Op Donderdag 21 April 1938 schrijft Het
Volk o.a. het volgende:

"De minister van Justitie acht zich be-
leedigd. De Deken van. Oss acht het
Katholieke volksdeel dier Gemeente be-
leedigd. Doch de twee geestelijken tegen
wie ernstige beschuldigingen in het
openbaar zijn Uitgesproken, achten zich,
blijkbaar niet beleedigd. Zij dienden
althans geen klacht in. Wij vinden dit
merkwaardig.'~

5. Bij de behandellnig In de Tweede Kamer
en wel bij het afdeelingsonderzoek dIent Rost
van Tonnlngen een nota van beschuldiging in
van 7% biz. o.a. over de twee geel!telJjken..Het
Voorloopig Verslag verscheen 9 Juni en daar-
uit bleek, dat de Vereenigde Politieke Partijen
deze nota eenvoudig uit het Voorloopig Ver-
slag hebben weggelaten.
Er is natuurëjk geen sterveling in geheel

Nederland te vinden die denkt, dat dit bij on-
geluk is gebeurd. ~rgelijke "ongelukken"
vinden niet plaats. Zoo vast als 2 X 2 = 4 is,
heeft de commissie van Rapporteurs dit op-
zettelijk gedaan. zoodra Rost van Tonningen I
dit feit in zijn rede constateerde, werd hij uit
de Kamel gezet <.. .
De enquête werd omgebogen naar een nota

van InlichtIngen, dle-oos nu nog niet versehe-
nen is, waarbij beëedigd getuigenverhoor, dat
bij een enquête nog mogelijk is, niet meer
zal kunnen plaats hebben.

6. Bij de behandeling van het proces van
Rost van Tonningen, hem aangedaan door
minister Goseling, heeft de rechtbank Rost's
verzoek om de waarheid te mogen bewijzen
op 24 September afgewezen. Inderdaad heeft
het openbaar ministerie de beschuldigingen
tegen de Ossche pastoors buiten de dagvaar-
ding gehouden.
7. In Het Nationale Dagblad van 2 Decem-

ber j.l. herhaalt Rost zijn beschuldigingen als
volgt:

en de geheele Neerlandia-pers, d.i. een belang-
rijk deel van de pers der R.K. Staatspartij,
heeft dit overgenomen met de klaarblijkelijke
bedoeling om de N.S.B. door de goot te halen
en de politieke inquisitie der Staatspartij aan
te moedigen.

3. Politieke partijen, die zeggen de
belangen van het Nederlandsche volk te
dienen en haar best doen, om wantoe-
standen ten koste van het Nederland-
sche volk te laten voortbestaan en
klachten in den doofpot werken, zijn
gedegenereerd.
4. Kranten, en tijdschriften, die mede-

werken om de waarheid door laster te
verdringen, zijn ,,smerig" zonder meer.
Om deze redenen is het noodzakelijk,

dat de waarheid aan het licht trede, zoo
duidelijk dat iedereen het wete.
Geestelijken zijn er voor de Kerk, de Kerk

is er voor den Godsdienst en de Godsdienst is
er. om den mensch tot zijn Schepper te voeren.

t Meer en meer schijnt-de neiging te bestaan om
. de volgorde om te keeren, n.l. Godsdienst is er
voor de Kerk en de Kerk is gemaakt voor de
geestelijken met als resultaat, blijf onder alle
omstandigheden af van de geestelijken, anders
kom je aan de Kerk. Dat is een degeneratie-
verschijnsel, een zweer die moet worden uit-
gesneden.
Ieder groot corps geestelijken van welke

kerk dan ook, heeft zijn leden van singuliere
gaven, die neigen naar heiligheid, het heeft zijn
groote hoeveelheid gewone bedienaren en het
heeft zijn uitschot. Dat dit laatste het geval is
behoeft geen Kerk verweten te worden, laat
staan een Godsdienst. Maa, de kerk heeft den
plicht het uitschot onschadelijk te maken, wat
mij betreft kan dit geschieden in alle stilte.
Maar wanneer dit niet geschiedt en de Neder-
landsche jeugd is daarvan de dupe, dan heb-
ben wij als nationaal-socialisten den plicht
daartegen op te treden, want de R.K. jeugd
is even goed de hope des Vaderlands als de
Protestantsche jeugd.
De politieke inquisitie schrijdt stap voor

stap verder onder leiding van de R.K. Staats-
partij. In Limburg heeft men het volk zoo ge-
terroriseerd, dat practisch niemand meer
waagt een zaal te verhuren tegen den wil
van den pastoor of hetgeen dikwijls op het-
zelfde neerkomt, tegen den wil van den burge-
meester in
De ministers hebben zich onschendbaar ge-

maakt. De politieke partijen eten uit de hand
van Colijn-Goseling tot er. met Albarda-Lou
de Visser.
Nu nog de pers en vereeniging aan banden

en wij zijn weer precies even ver als in Alva's
tijd. Dit is het naaste doel. dat de R.K. Staats-
partij nastreeft en het geschrijf in de Lim-
burger Koerier en de verdere Neerlandia-pers
is waarschijnlijk bedoeld, om daaraan mede te
werken. Weg met Het Nationale Dagblad, is
hun liefste wensch.

Weerloos moet het volk worden overgeleverd.
Het eenige struikelblok op den weg vormt de
Nationa'll-Socialistische Beweging en haar or-
ganen. Waren die er niet, de heeren waren
onbeperkt meester over een in boeten geslagen
NederIandsch volk.
Laat men echter niet vergeten, dat het ge-

welddadig beletten van de voortschrUding van
den nieuwen tijd, niet anders beteekent dan
het begin van den burgeroorlog. Wij wen-
schen geen burgeroorlog, maar een eerlijken
strijd des geestes.
Wij zijn de eer en het geweten der natie,

heb ik jaren geleden gezegd. Meer en meer
blijkt dat dit zo~ ,'<I. Verstikking van deze eer
en dit geweten IS het doel, dat de politieke
partijen en hun handlangers bUeen houdt.
Daartoe is laster en eerroof, schrijven dt de
goot en spreken uit een riool tegen de N.S.B.
geoorloofd bij hen, die den naam van God
dagelijks gebruiken en niet meer weten, dat
er geschreven staat ~ Die den naam van God
noemt sta af van ongerechtigheid.
Wie spreekt de waarheid, wie lastert? Rost

van Tonningen ot de Limburger Koerier? W;J
willen dit voor de rechtbank doen bewijzen.
Ik wàcht het antwoord van de Limburger
Koerier op deze vraag: wilt gij dit ook? Ja of
neen!
Zoo ja, gaat dan heen naar uw vrienden,

althans uw geestverwanten en zeg tot de
beschuldigde geestelijken: Dien tegen Rost een
klacht in \. egens smaad, opdat het licht over
de duisternis zegeviere.

"Willen de minister en de procureur-
generaal kennis nemen van de misdrIJ-
ven, die hun ter zake van de handelingen
dezer twee geestelijken zijn gerappor-
teerd? Vijf kinderen zijn het slacht-
offer der twee geestelijken geweest. Het
Algemeen Belang gebiedt hun verwijde-
ring uit Oss."

8. Daarop volgt herhaling der beschuldi-
gingen in Het Nationale Dagblad van 23 ne-
eember, in dm aanvang van dit artikel be-
doeld, waarop de Limburger Koerier ant-
woordt.

9. Antwoord daarop wordt gegeven in Het
Nationale Dagblad van 29 December als volgt:

"Wij verwachten, dat nu eindelijk onze
hoofdopsteller (Rost van Tonningen)
wegens den laster, waarover de .Lim-
burger Koerier zwetst, zal worden ver-
volgd."
"Er is geen middel, v~n politieke inqui-

sitie, laster, vervolging, sterk genoeg om
het Nederlandsche VQZkte laten Zwijgen.
De beschuldigingen zullen zoolang her-
haald worden tot het volk wakker is en
het heele stelletje, dat den zw-ijnenstal
van Oss dekt, zal zijn weggevaagd."

~~I>e .herinneren wij aan hetgeen de
N.S.B. afgevaardigde d'Ansembourg verklaar-
de in de zitting van Donderdag 21 Juni:

"De ware anti-papisten in Nederland
zijn niet zij, die de waarheid willen bloot-
leggen, maar zij, die de waarheid willen
onderdrukken en dat zijn minister Gose-
ling en de Roomsch-Katholieke staats-
partij, die met een priesterkleed en nag
wel met een dat niet vlekkeloos is, de
schandalen, die binnen de interessen-
sfeer lier staatspartij gebeurd zijn, willen
bedekken."

Tot 'Zoover de beschuldigingen.

DE beschuldigingen tegen twee R.K. gees-
telijken in Oss zijn dus herhaaldelijk ge-

uit in zoodanigen vorm, dat strafvervolging
wegens smaad, laster, eerroof enz. niet het
minste bezwaar oplevert.
De beschuldigden hebben zorgvuldig nage-

laten die strafvervolging te doen instellen.
MiniSter Goseling, de procureur-generaal in
Den Bosch en de Vereenigde Politieke Partijen
hebben alles gedaan wat mogelijk is, om zorg
te dragen dat deze zaak van de pastoors niet
voor de rechtbank komt. De Limburger Koe-
rier vertelt nu: het is laster uit een gedegene-
reerd brein, het is schrijven "uit de goot", enz.

Er zijn slechts twee mogelijkheden:
de geestelijken zijn schuldig of onschul-
dig. Indien zij onschuldig zijn, is wat
Rost va.n 'I'onningen deed inderdaad
eerroof, smaa.d, enz. Daarvan moeten die
geestelijken worden bevrijd; zij moeten
in hun eer worden hersteld en de schul-
digen aan den laster meeten worden ge-
straft. Dat is niet meer dan billijk.
Hoe moet dat gebeuren? Hi-m eenvou-

dig. De geestelijken dtenen tegen Rost
van Tonningen een klacht in wegens
smaad. Rost zal dan voor de rechtbank
moeten bewijzen, dat hij gelijk..heeft, dat
hij de waarheid zegt en handelt in het
algemeen belang. Begrijp het dus goed,
de geestelijken behoeven niet te bewij-.
zen, dat zij onschuldig zijn, want dat
zou zeer moeilijk zijn. Maar Rost moet
bewijzen dat de geestelijken schuldig
zijn. Welnu, Rost vrlmgt om de aan-
klacht, Rost vraagt voor den rechter
gesleept te worden en gesommeerd te
worden, om de beschuldigingen te be-
wijzen.
Ieder, die afhankelijk is van de gunst

van de R.K. Stáatspartij en de zich daar-
mede verbonden hebbende Kerkelijke
maeht, doet zijn best om zorg te dragen,
dat Rost daartoe de gelegenheid niet
krijgt! .
Zoo staan de zaken.

De Limburger Koerier heeft bewezen van
tijd tot tijd in staat te zijn een eigen geluid -
zij het dan ook een schuchter eigen geluid -
te doen hooren, in tegenstelling met bladen
als De Maasbode, De Standaard, De Nederlan-
der en dergelijke.
Daarom wil ik aannemen, dat ook de Lim-

burger Koerier de waarheid wensent te
weten. Want indien de beschuldigingen van
Rost waarheid zijn, beteekent dit, dat de Lim-
burger Koerier heeft gelasterd en dat de Lim-
burger Koerier zijn best doet om de geeste-
lijken in de positie te laten, waarin het hun
mogelijk is, om voort te gaan met Roomsch-
Katholieke kinderen te misbruiken (Protes-
tantsche kinderen komen er niet). Dat zou heel
erg zijn; dat zou misdadig zijn. Daarom is de
Limburger Koerier het 'm.L aan zijn eer ver-
plicht om mede te werken tot het verkrijgen
van de volledige waarheid.
Daarvoor is noodig, dat de Limburger

Koerier zich op het standpunt stelt: Ik wensen,
dat de rechtbank oordeele, dat Rost zijn be-
schuldigingen daar moet bewijzen. Rost heeft
zijn beschuldigingen publiekelijk geuit en
neergeschreven, heeft ze om zoo te zeggen ge-
schreeuwd van de daken, zoodat het geheele
volk, de geheele Justitie ze kent. De geeste-
lijken behooren daartegen een klacht in te
dienen en Rost moet zich dan verantwoorden.
Ik moet hieraan toevoegen, dat ik vrees, dat

de Limburger Koerier dit niet doet, nietomdat
ik de daaraan verbonden personen wantrouw,
maar omdat het hun verboden zal worden van
hooger hand.
Laster of waarheid, ziedaar waar het om

gaat.

DEZE kwestie is geen persoonlijke aange-
. legenheld. maar een kwestie die ons geheele

volk betreft. Immers:

. 1. Pastoors, die kinderen misbruiken,
behooren te worden gecorrigeerd zoo-
danig, dat de jeugd afdoende beschermd
is. Dat is het minste. (Als zij gehand-
haafd blijven, is dit een kerkelijk
schandaal.)

2. Justitiëele ambtenaren, die belet-
ten dat de justitie haar werk doet zonder
aanzien des persoons, behooren uit hun
ambt te worden ontzet en zeer streng
gestraft, strenger naarmate zij hooger
geplaatst zijn. MUSSER'!'
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Oss,

I

"Dat de collegien van regiering ende de collegien
van judicature in dispuyte komen over 'de lemiten
van hare respective ampten, en is niet nieu, maar
ghenoegsaam in alle tijden ende op alle plaatsen
gesien".l

Het jaar 1938 heeft voor Nederland op het punt van de
justitie en politie gestaan in de teekenen van de autobus en
van Oss. Over beide questies is tegen het einde des jaars een
voorloopige eindbeslissing gevallen, Napleiten over deze beslis-
singen - het is door LANGEMEI.JER gezegd t. a. v. het arrest
i. z. bet R. A. P. 2 -is uitsluitend van belang, teneinde dergelijke
conflicten in de toekomst te vermijden. Geheel elimineeren zullen
wij deze moeilijkheden nooit: het blijkt wel uit het bovenstaande
wijze woord van GROTlUS.Maar wij kunnen toch probeeren om
de oorzaken aan te wijzen en zooveel doenlijk weg te nemen.
Wat Oss aangaat is het aanwijzen der oorzaken gemakkelijk
genoeg. Ze weg te nemen is veel moeilijker. De zwarigheid
schuilt hoofdzakelijk in de ongenoegzame regeling der ver-
schillende soorten van politie, welke wij hier te lande hebben.
De vraag is : Moet de politietaak onder één hoofd, den Minister
van Justitie, ressorteeren, of is een meerhoofdig bestuur aan-
bevelenswaardig ~ Dit is echter niet de eenige vraag en zelfs
misschien niet de voornaamste. Een tweede questie is - en
daarover zal hier eerst worden gesproken -, of, zelfs aangenomen
dat een éénhoofdig bestuurde politie' gewenscht ware, de macht

1HUGO DE GROOT, Verantwoordingh van de Wettelijke Regiering van.
Holland ende West-Vrieslant, mitsgaders eenige nabuyrige .Provincien,
sulx die was voor de veranderingh, gevallen in den Iare 1618, cap XII.

2 N.J.B. 1938 blz. 999.
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van dit hoofd over zijn organen absoluut dan wel beperkt is
en ook behoort te zijn. D. w. z. zijn er verplichtingen en bevoegd-
heden, die aan de organen van politie door den wetgever worden
toevertrouwd, ongeacht wat het hoofd dier politie, dus de mi-
nister van justitie, te dien aanzien beveelt î

Dit zijn niet de vragen, die het groote publiek in de zaak Oss
hebben geëmotioneerd. Evenmin geeft de beantwoording dier
vragen uitsluitselover de questie of het beleid van de mare-
ehaussée in Oss en van den Minister van Justitie ten aanzien
dier marechaussée juist en billijk genoemd moet worden.
Voor het groote publiek en de pers ging het er voor-
namelijk om Of inderdaad door de marechaussée methoden
waren toegepast, waartegen terecht bedenkingen gemaakt
konden worden en of de schorsing der opsporingsbevoegdheid
verdiend was. Die vraag wordt door de uitspraak van den
Oentralen Raad in het midden gelaten. Uit een oogpunt van
algemeen belang - daarop wees de redactie van dit blad
reeds vóórdat de behandeling der zaak door heb Militair
ambtenarengerecht had plaats gehad 1 - stond op den voor-
grond "of er een strafrechtelijk onderzoek op ongewenschte of
zelfs onwettige wijze was gestaakt met het doel bepaalde
personen te sparen". Ook dit laatste is door de uitspraak van
den Oentralen Raad niet aangeroerd. De Raad zegt immers
dienaangaande :

"dat er niet de minste grond is om aan te nemen, dat de
gedaagde (i. c. de Minister) zich bij het nemen van het ten dezen
aangevochten besluit door een onredelijk of onoirbaar motief
heeft laten leiden en dientengevolge niet kan worden gezegd,
dat hij in het onderwerpelijkegevalvan zijnbevoegdheidkennelijk
een ander gebruik heeft gemaakt dan tot de doeleinden,waarvoor
die bevoegdheid is gegeven; wordende hierbij uitdrukkelijk in
het midden gelaten, of de door gedaagde medegedeeldefeiten en
omstandigheden in alle opzichten in overeenstemming zijn met
de werkelijkheid". 2

Daarmede is dus wèl uitgemaakt, dat de Minister de bevoegd-
heid had om de opsporingsbevoegdheid van de brigade Oss

1N.J.B. 1938 blz. 405.
2 De uitspraak van den Centralen Raad zal binnenkort in haar geheel

word-m gepubliceerd in N. J. en W.



3

zoover in te perken als hij deed; daarmede is ook gezegd, dat
hij op grond van de gegevens, waarover hij bij het nemen van
zijn besluit beschikte, terecht van die bevoegdheid gebruik
maakte, maar daarmee is onbeslist gelaten of niet justitieel
onderzoek is stil gelegd, waardoor bepaalde personen ten onrechte
gespaard werden. In het midden wordt immers gelaten of de
gegevens, waarover de minister beschikte, juist waren. En de
Centrale Raad kon ook moeilijk anders dan dit in het midden
Iaten, immers om daarover te beslissen zou juist een justitieel
onderzoek noodig zijn geweest, hetwelk nu niet is voortgezet.
De vragen derhalve, die het groote publiek en het algemeen
belang raakten, zijn door de uitspraak van den Centralen Raad
niet opgelost, en -laten wij dat er terstond bij zeggen - konden
door dien Raad misschien ook niet worden opgelost.
Vandaar dat wij over alle nieuwe, voor de betrokken mare-

chaussées een rehabilitatie inhoudende, feitelijke bijzonder-
heden, door den raadsman van de marechaussée in zijn pleidooi
naar voren gebracht, in de beslissing van den Centralen Raad
niets meer hooren. Voor de betrokken marechaussées is dit
onbevredigend, immers de feiten uit het verleden zijn op
deze wijze niet opgehelderd en op hun rechtvaardigheid getoetst.
Voor de toekomst zijn echter vooral de beide vragen naar
de macht van den Minister over de opsporingsorganen en de
organisatie der politie de belangrijkste en daarover heeft de
Centrale Raad wel uitspraak gedaan en het is dan ook de draag-
kracht en de juistheid van deze beslissing, welke hier nog eens
mo~e worden getoetst.
Door Mevrouw HAZEWINKEL-SURINGAen door ondergetee-

kende was betoogd, dat de regeling der opsporing behoort tot
de strafvordering en dat art. 1 W. v. Sv. de regeling daarvan bij
uitsluiting aan den wetgever voorbehoudt. "Het is de wet -
aldus zeide Mevrouw HAZEWINKEL- die de personen aanwljat,
welke zij met de opsporing belast, het is de wet die hun rechten
en plichten regelt, uitbreidt of beperkt."
De Centrale Raad heeft dit beroep op het Wetboek van

Strafvordering verworpen met de volgende overwegingen:

O. dat de Raad voorts tegenover de opvattingen door en namens
eischer verkondigd, wenscht te stellen, dat hij niet, zooals eischer
schijnt te doen, in het Wetboek van Strafvordering een geheel van
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bepalingen ziet, die eenerzijds het Staatsgezag de bevoegdheid
geventegen verdachten op te treden en anderzijdseengedeeltelijke
regeling der rechtspositie van sommigegroepen van ambtenaren
inhouden, maar dat Wetboek veeleer beschouwt als een geheel
van regelen, waarin weliswaar eenerzijds aan het Staatsgezag
zekere bevoegdheden worden toegekend.. maar die, naar een
wijdverbreide opvatting, anderzijds strekken "ter beveiligingder
rustige burgers".
O. dat, aldus beschouwd,artikel1 van dat Wetboek, luidende:

"Strafvordering heeft alleen plaats op de wijze bij de wet voor-
zien", dus niets zegt omtrent de vragen, welke in dit geding
aan de orde zijn, doch verbiedt, dat strafvervolging plaats vindt
op andere wijzeen door andere personen dan in het Wetboek van
Strafvordering aangegeven ;
O. dat zoo ook de opsommingvan hen die belast zijn met de

opsporing van strafbare feiten, in art. 141 van dat wetboek,
niet beteekent, dat de daar genoemdegroepen een eigen, onaan-
tastbaar recht zouden hebben om strafbare feiten op te sporen,
hetwelk de Minister van Justitie in geen enkelopzicht zou
vermogen te beperken, doch aan de burgers verzekert, dat -
afgezien van het bepaalde in art. 142 van het Wetboek - geen
andere personendan die vallende onder de in voormeldartikel141
genoemdegroepen eenig opsporingsonderzoekkunnen instellen;"

Het gaat hier om het begrip .,Strafvordering" en om de
organisatie der strafvordering, alsmede om de verantwoordelijk-
heid voor de verwe7enl~jking van de doeleinden der straf-
vordering. Scherp gesteld is de vraag deze: Wat gaat vóór
bij de strafvordering, de waarheid of de rust in den
s t e.a.t !
Moeten wij in de Strafvordering uitsluitend zien een geheel

van regelen tot het vinden der waarheid omtrent gepleegde
delicten, terwijl de zorg VOOl de vrijheid en de overige rechten
der burgers daarbij wel zooveel mogelijk in acht genomen
wordt, maar toch niet een eigenlijk doel der strafvordering
vormt of is de strafvordering inderdaad ook een geheel van
regelen "ter beveiliging der rustige burgers"? Als dat laatste het
geval is, dan zou daarmede natuurlijk nog niet gezegd zijn,
dat de minister een zoo volledige zeggenskracht over de op-
sporingsorganen moet hebben, dat hij hun opsporingsbevoegd-
heid zoo ver zou moeten kunnen beperken, als hij gedaan heeft.
Maar daarvoor is dan toch meer aanleiding, dan wanneer de
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strafvordering gezien wordt als een geheel van regelen tot het
vinden van de waarheid met in acht neming van de vrijheid en
rechten der burgers als een noodzakelijke voorwaarde. In mijn
leerboek over Strafvordering 1 heb ik et reeds op gewezen, dat
de opvatting, als zou het verzekeren van de rechten en vrijheden
"een afzonderlijk doel" van het strafproces zijn - een meening
laatstelijk ook nog weder verkondigd door RÖLING 2 - niet
juist is. Te zorgen, dat verdachte en andere betrokkenen bij een
strafproces zoo min mogelijk leed worde aangedaan is geen doel
maar voorwaarde voor een goed strafproces en voor het straf-
procesrecht. Het is onvermijdelijk, dat aan een verdachte en
anderen leed wordt aangedaan. Van zelf spreekt, dat dit leed zoo
veel doenlijk worde beperkt, maar het eigenlijke doel der straf-
vordering is het vinden van de waarheid.
Maar zoo zal menigeen terstond vragen: ,.Heeft dan niet óók

de minister van justitie te zorgen, dat de waarheid aan bet licht
komt? Moet niet juist ook h ij daarom over alle opsporings-
ambtenaren onbeperkte zeggenskracht hebben, teneinde te
kunnen zorgen voor de richtige opsporing del feiten en om
daarvoor de verantwoordelijkheid te kunnen dragen ?" Maar hij,
die de vraag aldus zou stellen, zou geloof ik de zaak scheef zien.
Die zorg kàn de Minister van Justitie niet dragen. Dat is de taak
van de rechterlijke macht. Door het heele land worden iederen
dag en op ieder uur strafbare feiten gepleegd en met de op-
sporing daarvan zijn een aantal ambtenaren belast, in de eerste
plaats de officieren van justrtie en verder een aantal ambtenaren
onder die officieren van justitie geplaatst. Deze ambtenaren
ontleenen hun opsporingsbevoegdheid aan de wet en moeten ze
ook aan de wet ontleenen, opdat het volk ten allen tijde zeker zij,
bij wie ze met hun klachten over strafbare feiten kunnen komen
aandragen, opdat ook ten allen tijde en overal vaststa dat op-
gespoord zal worden en door wie dit geschiedt. Zeker, de
Minister van Justitie kan aan die ambtenaren bevelen geven,
kan hun bepaalde opdrachten geven, kan hun belasten met een
bepaalde opsporingstaak, kan ook een onderzoek in een bepaalde
zaak stop zetten of er een anderen opsporingsambtenaar mede

1VAN BEMMELEN-VAN DER PLAS, Strafvordering blz. 2.
2 Themis 1937.
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belasten maar .... en dat was de stelling door Mevrouw HAZE-
WINKEL-SURINGA en ondergeteekende verdedigd, de Minister kan
aan die opsporingsambtenaren hun bevoegdheid niet geheel ont-
nemen, zoolang er geen aanleiding bestaat die ambtenaren te
schorsen of uit hun ambt te ontzetten. Van de zijde van den
Minister van Justitie is het eenige malen zóó voorgesteld, alsof
deze stelling van de Amsterdamsche hoogleerares en van onder-
geteekende eigenlijk ongerijmd zou yUn,en daarom moge hier nog
eens naar voren worden gebracht wat er vóór pleit. Het voor-
naamste argument is dit, dat anders de Minister het in zijn hand
zou hebben één der hulpapparaten van de rechtspraak lam te
leggen en zoodoende ook de rechtspraak zelf, waarbuiten hij nu
eenmaal moet blijven, te belemmeren in haar functie. Gaarne
worde hier erkend, dat dit zeer zeker niet de bedoeling van den
Minister kan zijn geweest toen hij het telegram 1van 1 April 1938
aan den Procureur-Generaal, fungeerend-Directeur van Politie, te
's-Hertogenbosch zond. Maar als de Minister een dergelijk bevel
mag geven aan een brigade marechaussée, dan mag hij het ook
geven aan de geheele marechaussée, dan mag hij het ook geven
aan een cernmissaris van politie, aan een officier van justitie, ook
al zouden zij niet geschorst zijn in hun ambt, ook al zouden zij tot
een dergelijke schorsing geen aanleiding hebben gegeven. En nu
zal men zeggen: dat zàl een Minister van Justitie niet doen,
maar .... het gaat er om : màg hij het doen ~En het antwoord is
m. i. néén : hij mag het niet doen, want anders verhindert hij of
kan hij verhinderen, dat de rechtspraak blijft functioneeren.
De opsporing is de poort tot de strafrechtspraak. Die poort kan
door den Minister van Justitie niet worden vernauwd. De
Minister heeft wel - als hoofd van het O. M. - van geval tot
geval de mogelijkheid - op gronden aan het algemeen belang

1Voor den lezer die het telegram niet meer woordelijk voor oogen mocht
hebben zij het hier nog eens h~.rhaal~: .
"Uit verbalen en rapporten blijkt mIJ, dat de brigade K. M. te Oss, naast

haar U bekende activiteit in een aanhangige belangrijke strafzaak, bij haar
opsporingsonderzoek in andere .gevallen den ~aatsten. ~ijd e~n methode
toepast, die zoo ernstige bedenking heeft, dat Ik aanleiding vind U op te
dragen den betrokken Divisiecommandant namens ~ij mede.. te deelen,
dat de brigade tot nader order zich - be~oudens Uw uitdrukkelijken la:~t-
te onthouden heeft van ieder opspormgsonderzoek. Aangiften bIJ de
brigade inkomende zijn door te geven aan de gemeentepolitie."
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ontleend - het opportuniteitsbeginsel toe te passen, maar hij
kan niet de opsporing in het algemeen beperken.

Het merkwaardige is, dat de Minister of althans zijn woord-
voerder ook eigenlijk zelf wel erkend heeft, dat de Minister
den opsporingslast, dien de wet tot een aantal opsporings-
ambtenaren richt, niet kan intrekken. Er was n.l. bij de behande-
ling der zaak op gewezen, dat een proces-verbaal van een
opsporingsambtenaar bijzondere bewijskracht bezit ingevolge
art. 344, laatste lid, Sv., en dat de Minister het toch niet in zijn
hand had, die bijzondere bewijskracht tijdelijk te laten vervallen.
Wat zeide nu de vertegenwoordiger van den Minister dien-
aangaande:

"Gesteld eens dat een der klagers op 2 April 1938 een ambts-
eedig proces-verbaal had opgemaakt? Zou daaraan bewijskracht
moeten zijn ontzegd, als hebbende verbalisant geen opsporings-
bevoegdheid? Geen sprake van, het zou, als zijnde afkomstig
van een bevoegd ambtenaar, volledige bewijskracht bezitten.
Slechts zou die ambtenaar in strijd met zijn instructie hebben
gehandeld."

Wat blijkt dus? Wij strijden om des Keizers baard! Ook de
Minister geeft toe, dat hij aan een opsporingsambtenaar zijn
opsporingsbevoegdheid niet kan ontnemen. En _' zoo zegt bij -
dat deed ik ook niet. Ik perkte de uitoefening dier bevoegdheid
slechts tijdelijk in. In die redenatie is de Centrale Raad den
Minister ook gevolgd; immers de Raad zegt:

,,0. toch in de eerste plaats, dat de in het bovenstaande tele-
gram van 1 April 1938 de bedoelde uitzondering op het gebod,
zichtot nader order te onthouden van ieder opsporingsonderzoek,
voldoendengrond oplevert ten betooge,dat althans van een geheel
ontnemen van opsporingsbevoegdheidin casu niet kan worden
gesproken, doch slechtsvan eene, zij het aanzienlijke,beperking".

Nog steeds kan ik niet inzien, dat deze redeneering opgaat.
Volgens het telegram moest de marechaussée zich behoudens
den uitdrukkelijken last van den procureur-generaalonthouden
van ieder opsporingsonderzoek. De officier van justitie, de
Rechtbank en het rechtzoekende publiek konden dus van de
diensten van de marechaussée geen gebruik maken voor op-
sporing zonder tusschenkomst van den procureur-generaal.
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Maar dat is nu m. i. wat de wetgever niet gewild heeft. De wet-
gever heeft gewild, dat el alom in den lande opsporingsorganen
zouden zijn, en wel verschillende opsporingsorganen, die de
waarheid omtrent strafbare feiten aan het licht zouden kunnen
brengen. Daarin kan geen enkele autoriteit ingrijpen, zonder de
kans te loopen, dat hij den schijn op zich laadt, het vinden
van de waarheid te willen bemoeilijken. En dat is een verant-
woordelijkheid, die een Minister van Justitie niet kan en ook niet
behoeft te dragen. De rechterlijke macht is er voor, om langs den
weg, door de strafvordering aangewezen, de waarheid zoo moge-
lijk aan het licht te brengen.

Maar - zoo zal gevraagd worden en zoo is dan ook betoogd
van de zijde van den Minister en door den Centralen Raad -
kan de Minister dan nog wel waken voor de rich tige op-
sporing? Heeft hij dan de opsporingsorganen wel voldoende
in de hand? 1.h. b., nu die ambtenaren niet allen administratief
onder hem ressorteeren ?
En het antwoord is bevestigend. De minister kan van geval

to geval het opportuniteitsbeginsel laten toepassen. Hij kan
a -n de officieren van justitie over alle zaken bevelen geven.
Als een opsporingsambtenaar zich misdraagt, kan hij, wanneer
hij zelf over dien opsporingsambtenaar te zeggen heeft, hem
in zijn ambt schorsen. Als die opsporingsambtenaar administra-
tief onder een anderen chef - den minister van defensie of den
burgemeester - staat, kan de minister daar zijn beklag indienen
en er op aandringen dien opsporingsambtenaar te schorsen of
te ontslaan en hij kan den officier van justitie bevelen nauw-
lettend toe te zien op de opsporingsdaden, die de betrokken
opsporingsambtenaar heeft verricht of nog zal verrichten. Hij
heeft derhalve tal van middelen om te zorgen voor de richtige
opsporing. Maar zoo lang een opsporingsambtenaar zijn functie
uitoefent doet hij dat krachtens de wet en daaraan kan de
Minister niet tornen. Het eenige wat men nu verder zou kunnen
vragen, is of het niet beter ware alle opsporingsorganen admi-
nistratief onder den minister van justitie te laten ressorteeren.
Dat is de andere vraag naar de organisatie der politie, waarover
in het volgende deel van dit opstel wordt gehandeld. De con-
clusie van fut eerste stuk blijve: de minister is het hoofd der
opsporing, maar hij is daarbij zelf gebonden aan de regelen van
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strafvordering. Als ik het goed zie wordt dit ook van Ae zijd~
van den Minister en door den Centralen Raad toegegeven, daar
zoowel Z. E. als de Raad er zoo sterk den nadruk op leggen,
dat in het telegram van 1 April geen sprake was van een ont-
nemen der opsporingsbevoegdheid, maar alleen van een _._,.zij
het aanzienlijke - beperking. Er bestaat dus wellicht een
communis opinio - en dat zou verheugend zijn"':"'"dat ontnemen
van opsporingsbevoegdheid niet mogelijk zou wezen. .

J. M. VAN BEMMELEN.
(Slot, volgt.)

De moeilijkheden i.z. Oss gerezen zijn ongetwijfeld voor een
deelontstaan uit de wonderlijke, historisch gegroeide, sterk
gedifferentieerde politieorganisatie hier te lande. Hoe vele
malen en van hoevele zijden is over de ongewenschtheid van
een zóó veelhoofdige politie niet reeds geschreven! In 1893
liet de Nederlandsche Juristen-Vereeniging praeadviezen schrij-
ven over de "grondslagen voor de samenstelling eener algemeene
politiewet". De prae-adviseurs waren het over één ding roerend
eens: "de urgentie eener algemeene politiewet, vóór bijna een
halve eeuw reeds van verschillende zijden erkend, is blijven
bestaan". 1 Er is sedert dien weder bijna een halve eeuw ver-
streken en de Politiewet is er nog steeds niet. Over de meest
aanbevelenswaardige organisatie der politie waren de beide
praeadviseurs niet zoo duidelijk éénstemmig. Mr. HEYLIGERS
wilde tweeërlei politie naast elkander laten bestaan: rijkspolitie
en gemeentepolitie, de eerste onder leiding van den minister van
justitie, de tweede onder die van den burgemeester. Mr. KIST
wenschte één corps, onder de leiding van het O. M. en uit-
eindelijk van den Minister van Justitie. Ook Mr. HEYLIGERS
achtte meer centralisatie en meel hiërarchisch verband
dringend geboden. Het behoeft wel geen betoog, dat indien
aan deze verlangens ware voldaan, de kans op conflicten, zooals
zich thans hebben voorgedaan, aanzienlijk zoude zijn ver-
minderd. Voor de rust in het land is een sterk centraal gezag

1Aldus Mr. J. C, TH. HEYLIGERS,Handel. N. J. V. 1893 blz. 3; Mr. H. J.
KIST blz. 209, waar deze laatste zeide: "De organisatie van ons politiewezen
heeft alzoo dringend behoefte aan verbetering. Die verbetering zal m. i. het
best worden aangebracht door een regeling van het politiewezen bij de wet."
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de verkooper op de markt had betaald, en welomdat zijns inziens de koeper-
eischer het recht had, dien, door zijn verkoeper betaalden, marktprijs, van
den eigenaar krachtens art. 637 te vorderen. Hij motiveerde deze meening
aldus : indien de eigenaar in dit geval niet zou hebben te restitueeren, dan
zou de verkoeper met de soliade blijven zitten, tenzij.hij op zijn beurt zijn
verkoeper weet te vinden en zich op hem verhalen kan. Het doel, door
637 beoogd - den kooper-op-de-markt te beschermen - zou dan niet
worden bereikt, en daarom moet men of den kooper in de tweede hand het
recht toekennen, den door zijn verkoeper op de markt betaalden prijs van
den eigenaar op te eischen, of den verkooper dit recht toekennen, zoodra hij
tot vrijwaring wordt aangesproken. De eerste dezer oplossingen wordt dan
gekozen. Aldus oordeelende bevond de Kantonrechter zich in gezelschap
van SOHOLTEN, die (ASSER II. 7 p. 103) dezelfde meening verdedigt, week
echter af van de opvatting der Rotterdamsche rechtbank, die in 19271 deze
oonsequentie van het beginsel art. 637 niet durfde aanvaarden, ofschoon zij
zelf erkende, dat dit mogelijk in de bestaande omstandigheden tot minder
billijke uitkomst leidde. De vraag rijst dus, of inderdaad billijkheid en
rechtvaardigheid in zulk een geval zoo sterk spreken, dat men door vrije
uitlegging een regel als geldend recht moet aanvaarden, welke in den tekst
van art. 637 niet begrepen is.

Immers, dat de woorden van ons voorschrift dezen casus niet bestrijken,
is niet voor bestrijding vatbaar. Het spreekt van niemand anders dan van den
houder en den door dezen besteden koopprijs, rept niet van, denkt niet aan,
doelt ookniet op de mogelijkheid, dat de houder een prijs zoumogen opeischen
dien een ander dan hij zelf betaald heeft. Juist in een geval als het onze, waarin
de op de markt betaalde prijs een geheel andere was dan diewelken de kooper-
houder had besteed, voelt men scherp, dat het artikel zooals het luidt, hier
niet toepasbaar is. Derhalve, wil men toch aan den kooper in later hand een
recht geven op den koopprijs, die zijn voorganger op de markt betaald heeft,
dan past men niet 637 toe, maar poogt het doel, dat de wetgever door het

, neerschrijven van dit artikel beoogde, - de beveiliging van hem die op
markt of veiling koopt-te bereiken door het stellen van een regel, dien de
wetgever zelf niet gaf. Natuurlijk is zulk een extensieve en teleologische inter-
pretatie geenszins ongeoorloofd of ongebruikelijk, maar wel dient men zich
af te vragen, als men aldus aan een kooper een recht gaat verleenen dat de
wet hem niet toekent, wat de eonsequenties zijn van den regel dien men
toepast en of de rechtvaardigheid zoo dringend is, dat men de wet daarmee
mag aanvullen.

1 Enkelvoudige Kamer, Mr. VAN HELTEN, 21 Juni 1927, N. J. 1927, 1347; de Rotter-
damsohe rechtbank had reeds 30 Juni 1919 N. J. 1919, 878 een beslissing in denzelfden
geeat gegeven. Slechts werd toen de mogelijkheid geopperd om het recht van art. 637
ook toe te kennen aan hem die wist, dat zijn voorman op de in art. 637 besohreven wijze
gekocht had; evenwelook dit werd verworpen.
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steeds bevorderlijk en goed georganiseerde politie onder één-
hoofdig bewind is zeker beter in staat den wil van dat centrale
gezag te verwezenlijken dan een sterk gedifferentieerde politie,
waarvan de verschillende onderdeelen licht dubbel werk ver-
richten of - wat nog erger is - elkander tegenwerken. Toch
mag het m. i. de vraag heeten of voor het voornaamste doel der
strafvordering: het aan den dag brengen van de waarheid
omtrent strafbare feiten een zóó sterk gecentraliseerde politie
wèl bevorderlijk zou zijn. Het merkwaardige is dit, dat Mr. KIST.
de groote voorvechter voor een politie onder de éénhoofdige
leiding van den Minister van Justitie eigenlijk zelf de argumenten
tegen zijn stolling aan de hand doet.
Hij wijst er op : "dat de politie zich van haal macht tot

nevenbedoelingen, soms tot verwezenlijking van politieke oog-
merken kan bedienen" en dat de vrees hiervoor "in de geschie-
denis van het Politiewezen wel eenigen steun vindt" 1en dat het
daarom "niet goed zoude zijn de politie te maken tot een geheel
zelfstandige macht, gesteld onder een afzonderlijken Minister
van Politie". Hij wil daarom de politie stellen onder den Minister
van Justitie; maar zoo kan men vragen: is de mogelijkheid,
dat de politie haar macht zou misbruiken voor nevendoeleinden
dan zooveel geringer ?
Mr. KIST meent van wèl, immers de Minister van Justitie

is de man "die de verantwoordelijkheid draagt voor de hand-
having van het recht".2 Zou echter niet nog grooter waarborg
tegen dergelijke misbruiken als door Mr. KIST zelve gesignaleerd,
zUn gelegen in een naast elkander bestaan van verschillende
soorten van politie?
In de zaak Oss is door ondergeteekende er op gewezen,

dat één van de redenen, waarom de wet aan verschillende
categoriën van opsporingsambtenaren last tot opsporing ver-
strekt, daarin zou zijn gelegen, dat de wetgever juist gewild
zou hebben, dat de opsporingsambtenaren ook elkander zouden
kunnen contróleeren en - indien zulks onverhoopt nood-
zakelijk mocht zijn - elkanders delicten zouden kunnen op-
sporen. De vertegenwoordiger van den Minister, Mr. lYIEYES,

1Handel. N. J. V. 1893 blz. 220.
2 1. c. blz. 223.
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heeft in zijn pleidooi deze stelling als onhoudbaar verworpen.
Hij zeide dienaangaande:

"Prof. VANBEMMELENponeert verder, dat er verschillende
categorieën van opsporingsambtenaren zijn, die los van elkaar
staan, omdat het wenschelijk zou zijn, dat zij elkaar zouden
kunnen contröleeren. De theorie, over welker argumentatie ik
aanstonds nog iets zal zeggen, lijkt op fantasie te berusten. De
eenige en voor de hand liggende reden, waarom er opsporings-
ambtenaren zijn van verschillende soort, is dat er nu eenmaal
velerleipolitie in ons land bestaat en het uiteraard een dwaasheid
zou zijn om er daarvan slechts één voor opsporingsambtenaar
te bestemmen. Bovendien, een ieder die inzake politieorganisatie
over eenige kennis en ervaring beschikt zal U kunnen vertellen,
dat het naast elkander werken van velerlei politie althans dit
nadeel heeft, dat daardoor zeer licht rivaliteit en de neiging
elkander vliegen af te vangen ontstaat. Naar samenwerking valt
ernstig te streven, niet naar wederzijdschecontröle. Wat zou de
Inspecteur der Koninklijke Marechaussée er wel van zeggen,
wanneer ik hier toegaf, dat het zoo bij uitstek nuttig is, dat de
Rijksveldwachter of de Burgemeester-hulpofficier te .
of zelfs een gemeenteveldwachter zijn wapen kan controleeren ?
Ik vrees dat de theorie van Prof. VANBEMMELENiets te veel
bewijst".

Is dit juist ~Het is een questie, die ook voor de toekomst van
beteekenis is, immers als wij nog eens een Politiewet krijgen, dan
zal juist de vraag: één of meer soorten politie, ongetwijfeld weder
worden te berde gebracht. Naar mijn meening hebben wij op
het oogenblik wel wat te veel soorten van politie, maar een
volmaakt uniforme, gecentraliseerde politie zou toch geloof ik
ook niet dienstig zijn en welomdat een zekere wederzijdsche
contróle steeds noodzakelijk is. Ook hier, juist als op ieder ander
gebied, is een zekere concurrentie en competitie noodig om de
zaak gezond te houden. Is eigenlijk de heele geschiedenis in Oss
daarvoor niet het beste bewijs ~ Toen de plaatselijke politie het
niet af kon moest de marechaussée worden versterkt. Toen de
marechaussée naar de meening van den burgemeester te vèr
ging, klaagde deze politie-autoriteit. En - om nu verder over
Oss te zwijgen - is het toch al niet vaker voorgekomen, dat de
autoriteiten blij waren, dat er verschillende soorten van politie
bestonden, omdat dit de mogelijkheid bood om door middel
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van het ééne politie-orgaan na te gaan of door het andere geen
fouten of misstappen waren begaan. Denken wij dan toch nog
eens aan de zaak Giessen-Nieuwkerk en de daarover door den
toenmaligen Minister van Justitie gegeven circulaire van
21 December 1929 \ waarin deze bewindsman zeide:

"Vooreerst dan wil ik er op wijzen, dat ook de politie-ambte-
naren zich stipt hebben te houden aan het voorschrift van
art. 29 Wb. V. SV. dat gebiedt ..... zich te onthouden van alles
wat de strekking heeft een verklaring te verkrijgen, waarvan
niet gezegd kan worden, dat zij in vrij heid is afgelegd", enz.
"Voortdurend toezicht en zich vergewissen, dat niet in

strijd met het vorenstaande is gehandeld is plicht zoowelvoor de
hoogere politie-autoriteiten als voor de justitieele ambtenaren."

Een dergelijk voortdurend toezicht zal m. i. gemakkelijker
worden uitgeoefend, wanneer er verschillende soorten van
politie bestaan dan wanneer de politie uniform en éénhoofdig is.
Daarbij komt nog dit. Wanneer wij verschillende soorten van

politie hebben, zal het voor de bevolking gemakkelijker zijn met
haar klachten en aangiften te komen bij dat corps, dat zij het
meest vertrouwt. Daarmede is dan ook bij de marechaussée
rekening gehouden, immers de Dienstvoorschriften zeggen in
art. 45, alinea 2 :

"Waar de burgemeester reeds als hulpofficier is opgetreden,
onthoudt zich de Marechaussée daarvan".

en in art. 83 alinea 5:
"Overigensmoet de Marechaussée, behoudens in gevallen van

heeterdaad, zich binnen gemeenten, waar een politiekorps bestaat
onder een cornmissaris van politie, zooveel mogelijk onthouden
van op te treden en op- of nasporingen te verrichten. Zij behoort
voorzoover die gemeenten betreft, geen aangiften of klachten
in ontvangst te nemen, dan in de gevallen waarin de aangevers
of klagers, nadat hun in overwegingis gegeven zich in de betref-
fende aangelegenheid tot de gemeentelijke politie te wenden,
hun verlangen te kennen geven, de aangifte of klachten bepaalde-
lijk te doen aan de marechaussée."

Hier wordt derhalve - evenals in art. 8, lid 2 Rijkspolitie-
besluit 1935 S. 497 - erkend: de gemeentepolitie is in de

1Afgedruktin N.J.B. 1929 blz. 708.
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eerste plaats aangewezen om de bevolking ten dienste te
staan voor het doen van hunne aangiften en klachten, maar
er kunnen zich gevallen voordoen, waarin het publiek of een
individu zich daarbij - terecht en of ten onrechte - niet veilig
voelt en dan moet er een andere mogelijkheid zijn voor het doen
van een dergelijke aangifte of klacht. '
Zoowel de Minister van Justitie als de Oentrale Raad van

Beroep hebben in deze Dienstvoorschriften en in art. 8 lid 2
Rijkspolitiebesluit een argument gezien voor de stelling, dat de
last van art. 141 Sv. aan bepaalde ambtenaren, geen opsporing
te verrichten "niet beteekent dat de daar genoemde groepen een
eigen onaantastbaar recht zouden hebben om strafbare feiten
op te sporen, hetwelk de Minister van Justitie in geen enkel
opzicht zou vermogen te beperken". Terstond zij toegegeven
dat art. 8 lid 2 Rijkspolitiebesluit en art. 45 al. 2 en 83 al. 5
Dienstvoorschriften der Marechaussée geen afdoend argument
opleveren voor de stelling, dat de Minister dit niet zou mogen
doen. Maar voor het omgekeerde evenmin. Integendeel. Een
zekere aanwijzing, dat de Minister niet zóó ver mocht gaan als
hij deed, ligt wel in de Dienstvoorsch.iften en het Rijkspolitie-
besluit, imme!s zij laten de mogelijkheid van opsporing bij
heeterdaad en van het doen van aangifte bij de Rijkspolitie,
als de aangever zulks uitdrukkelijk wenscht, onverlet. Maar deze
questie willen wij nu verder laten rusten. Het gaat er nu slechts
om of wij in de toekomst de verschillende soorten van politie
zullen laten bestaan en waar wij in de toekomst het zwaartepunt
zullen leggen, bij de politie des Rijks of der gemeente? Dat wij
een gemeentepolitie naast een rijkspolitie noodig hebben, lijkt
mij niet aan twijfelonderhevig. Steeds zullen wij behoefte
hebben aan een politie, die ter plaatse goed bekend is en die
afhankelijk is van het hoofd der gemeente. De Rijkspolitie heeft
daarneven een belangrijke functie. Immers het gevaar is niet
denkbeeldig dat een dergelijke gemeentelijke politie zich te
homogeen met de bevolking zou gevoelen en tegen plaatselijke
misstanden niet voldoende zou optreden.
De juristenvereeniging heeft in 1893met 46 tegen 19 stemmen

aangenomen, dat in beginsel de gemeentepolitie als zelfstandig
deel der politie moest vervallen en in de rijkspolitie moest
worden opgelost. Het zou de moeite waard zijn, als de zelfde
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vereemgmg in een van de komende jaren de organisatie en
competentie van de politie nog eens liet behandelen, na te
gaan hoe de stemming dienaangaande thans zou uitvallen. Als
ik het goed zie, is de taak van de beide deelen der politie inmiddels
nog weder zoo uitgebreid, dat wij thans een van beiden zeker
niet meer zouden kunnen missen. Een heel andere vraag is, of
de taakverdeeling niet anders zou kunnen worden geregeld, of in
het bijzonder de opsporing van de belangrijke misdrijven, waar-
voor een ingewikkelde technische outillage noodig is, niet beter
aan de Rijkspolitie zou kunnen worden toevertrouwd. Op tal
van gebieden: in de eerste plaats die van de police scientifique
(dactyloscopie, fotografie, bloedonderzoek, sectie, enz.) zou
centralisatie bij de rijkspolitie bezuiniging en efficiency kunnen
beteekenen. Maar ook voor de bestrijding van kindermisdadig-
heid en kinderverwaarloozing, voor het toezicht op ernstige
recidivisten, voor het toezicht op en het weren van vreemde-
lingen en de contróle op valsche paspoorten en valsch geld
enz. enz. zou het hoogst wenschelijk zijn, dat het Rijk de zorg
voor de outillage niet geheel of gedeeltelijk op de gemeenten liet
drukken, maar zelf zorgde voor een politie, die evengoed of
beter met kennis en moderne hulpmiddelen was toegerust als
thans in sommige gemeenten voor de gemeentelijke politie reeds
het geval is. Ook het verkeer is thans zoo sterk intercommunaal
geworden, dat eenheid van regeling en toezicht waarschijnlijk
een eisch des tijds genoemd mag worden. De zedenpolitie, die nu
in al onze gemeenten afzonderlijk is geregeld en zeer verschillend
werkt, zou wellicht al evenzeer met vrucht landelijk kunnen
worden gereorganiseerd. Genoeg reeds om aan te toonen, dat
wanneer het politievraagstuk in ons land door de Ned. Juristen-
vereeniging of door wie ook opnieuw te berde zou worden
gebracht, de uitspraak van 1893 misschien niet integraal maar
toch wel voor belangrijke onderdeelen zou worden bevestigd.
Het komt eigenlijk hierop neer. Datgene wat men in het eind
van de vorige eeuw reeds zag aankomen, n.l. dat het isolement
der verschillende gemeenten steeds zou afnemen, dat de locale
belangen meer en meer streekbelangen en zelfs landelijke of
internationale belangen zouden worden, heeft zich thans reeds
voor een goed deel verwezenlijkt. Maar .... op het gebied der
politie hebben wij daaruit - gelijk op menig ander gebied -
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nog steeds niet de voor de hand liggende conclusie getrokken,
dat wij dan ook de taak der landelijke organen, i. c. de Rijks-
politie, moeten uitbreiden en vooral de technische en weten-
schappelijke outillage dier politie niet plaatselijk maar landelijk
moeten verzorgen.
Wanneer de geheele politieorganisatie opnieuw zou worden

ter hand genomen, zou ongetwijfeld ook de plaats van de mare-
chaussée in dat geheel aan opbouwende critiek worden onder-
worpen. Alle argumenten vóór en tegen het behoud van dit
wapen zouden worden herhaald. Zij behoeven hier niet nog eens
te worden opgesomd 1. Uitbreiding van taak en outillage der
Rijkspolitie zou m. i. van zelf met zich meebrengen, dat de
marechaussée en de rijksveldwacht samensmolten. Toch is wel
in den oorlog in het bijzonder door de oprichting van de militaire
politie gebleken, dat wij niet zonder een afzonderlijke legerpolitie
kunnen. De marechaussée zou derhalve misschien gedeeltelijk
ook met deze kunnen worden vereenigd en met deze samen een
nieuw corps kunnen vormen, dat - ter wille van de oudste
rechten - m. i. het best marechaussée zou kunnen heeten.
De burgertaak van de marechaussée zou dan overgaan naar de
rijksveldwacht, de militaire taak naar het nieuwe corps mare-
chaussée.
Zeer wel zou ik mij kunnen voorstellen, dat de deskundigen

op politiegebied gemotiveerde bezwaren tegen een regeling
zooals hierboven schetsmatig aangegeven, zouden kunnen aan-
voeren. Welnu, laten zij zich daarover uitspreken. Wanneer
dan tenslotte uit de botsing der meeningen een betere regeling
der politie zou voortvloeien, dan zouden de moeilijkheden, in
Oss ontstaan, die overigens aan ieder die er bij betrokken was
niet anders dan narigheid en ongenoegen hebben opgeleverd,
toch voor de toekomst hun nut hebben gehad en wij zouden
allen tesamen kunnen zeggen: het is van onze fouten dat wij
het meest leeren !

I

J. M. VAN BEMMELEN.

1Een goed overzicht is te vinden: Ko!one.l.G. A. VANH~EFTEN,Het
beheer, de belangen en de dienst der Koninklijke Marechaussee, blz. 24 v.
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,

geacht worden een grond te zijn, den advocaat als zoodanig betreffend. Het
tusschen deze twee gronden bestaande verschil doet hier m. i. niet ter zake.
Het bl. 989 v. b. tegen mijn uitlegging van art. 19 geopperde bezwaar is te

beantwoorden met de opmerking dat, treft voor de rechterlijke macht de
wet zelf voorzieningen, die art. 19 wat de advocaten en procureurs aangaat
ter regeling aan de Regeering overlaat, dit verklaarbaar is door het verschil
in hun positie.
Ten slotte vermeld ik dat mijn lezing van art. 19 ook is te vinden bij de

Pinto, Handleiding .... wet R. O. I § 30, terwijl hij II blz. 90 v. 0-91
melding maakt van de Mem. v. Toel. op het ontwerp B. Rv. waarin voor de
vereischten om tot de advocatie te worden toegelaten de lege ferenda rege-
ling bij de wet wenschelijk werd geacht.

L. VAN PRAAG.

I

Criminologisch Instituut te utrecht.
Het Criminelogisch Instituut aan de Rijks-Universiteit te Utrecht zal in

de maanden Februari en Maart 1939, evenals dit reeds in vroeger jaren ge-
schied is, een serie lezingen organiseeren, waarin onderwerpen op het gebied
der criminologie behandeld zullen worden.
Ditmaal zullen in vijf avonden een vijftal vormen van misdadigheid wor-

den besproken, bij welke aan het opsporings- en justitieelonderzoek dusdanige
moeilijkheden in den weg worden gelegd dat het zelden tot veroordeeling
van hen, die zich aan deze delicten schuldig maken, kan komen.
De reeks zal bestaan uit de volgende voordrachten: op Dinsdag 14 Febru-

ari spreekt de Heer Broekhoff, Commissaris van Politie te Amsterdam, over
valschemunterij (met lichtbeelden) ; Dinsdag 21 Februari behandelt de Heer
de Jong, Hoofdinspecteur van Politie te Rotterdam, de handel in verdoeven-
de middelen; Dinsdag 28 Februari is gewijd aan een voordracht van den
Heer Voskuil, Commissaris van Politie te Rotterdam, over de abortus;
Dinsdag 7 Maart spreekt de Heer Dijkstra, Inspecteur van Politie te Am-
sterdam, over zwendelpractijken, terwijl de reeks besloten wordt met een
voordracht van den Heer Groeneveld, Inspecteur van Politie te 's-Gravenha-
ge, over het onderwerp: chantage.
Alle voordrachten worden gehouden in het Universiteitsgebouwaan het

Domplein te Utrecht en vangen aan te acht uur.
Studenten hebben tot den cyclus vrijen toegang. Andere belangstellenden

kunnen zich erop abonneeren tegen de prijs van f 1.50 voor de geheele reeks.
Na storting van dit bedrag op postrekening van Dr. G. Th. Kempe, Assistent
aan het Criminologisch Instituut (Giro N°. 244094), geschiedt in het begin
van Februari de toezending der abonnementskaarten.

Mededeelingen van de
Nederlandsche Juristen Vereeniging

Ter vermijding van incassokosten verzoekt de Waarnemend
Secretaris-Penningmeester der Nederlandscbe Juristen Vereeniging
den leden de contributie over het jaar 1939, ad f 7.50, te willen
overmaken door overschrijving op de postrekening van de Ned.
Juristen Vereeniging N°. 318057, Amsterdam.
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Dan komt de beschuldiging op de
proppen van de opzettelijke verduiste-
ring van de nota-Rost van Tonningen
bij gelegenheid van het afdeelinga-
onderzoek bij de behandeling der Os-,
sene zaken in de Tweede Kamer. De
Commissie van Rapporteurs zou deze i
nota opeettelijk uit het voorlooplg ver-\
slag hebben weggelaten, Maar de af-
deelingen der Kamer bestaan toch in
hoofdzaak uit niet-katholieken en op

1nuchtere menschen maakt het niet den
INDS een half j aar publieeeren de indruk, dien de heer Musserf wensent.
drie dagbladen van de "Neerlan- over djt feit heen te stappen met de

:ija_"-pers" Utrechtsche Courant, groteske voorstelltng als zouden al deze
Dhgblad van Noordbrabant en Zeeland, nlet-N.S.B.ers zich tot knechten van de
[.,mburger Koerier - elken dag dezelf- politieke inquisitie der Staatspartij heb-
elp hoofdartikelen. Toch bleef "Het. Na- ben laten verlagen.
'Ionale Dag;b:lad" tot vóór Zaterdag j.l: Op de derde plaats is het opmerke-
met hardnekkigheid alleen spreken van lijk, welke waarde de heer Mussert nu
den Limburger Koerier, wanneer het plotseling gaat hechten aan de gerech-
deze artikelen citeerde of critiseerde. telijke uitspraak, die zou moeten volgen
Wanneer dan al eens gesproken werd op een aanklacht van de zijde der be-
over de "Neerlandiapers", dan ontbrak Ieedlgden. Wij vragen ons af, of het
Ier niet een nadere kwa1ificatie aan als: dezen keer weer niet in dezelfde richting
een belangrijk deel van de R.K. Staats- zou gaan als tot dusverre: is de rech-
partij-pers, een soort grootheid, die niet terlijke uitspraak niet naar den smaak
nader omschreven werd, maar wel het van de N.S.B., Z2Llmen dan niet zooals
kenmerk droeg van onvoldoende be- tot dusverre de sensatie-jacht op een
kendheid met de nuchtere feiten. nieuw terrein voortzetten? De antece-
De "algemeen leider" der N.S.B., de denren zijn niet aldus, dat men in ge-

heer Mussert, is zich nu in "Volk en Va- moede kan verwachten, de N.S.B. haar
-derland" van Vrijdag I.l. in eigen per- campagne te zien staken ook al wordt
soon komen scharen achter de campag- zij ten overvloede nog eens in het onge-
ne, die zijn medewerker mr. Rost van lijk gesteld. Tot dusverre zagen wij in
Tonningen in "Het Nationale Dagblad" "Het. Nationale Dagblad" nog weinig
voert tegen de beide pastoors van Oss. meer dan diepe minachting voor de
En de heer Mussert doet dat met een rechtscolleges en schroomde men niet
betoog, dat neerkomt op de conclusie: om o.v, den Centralen Raad van Be-
de beschuldigingen door Rost van Ton- roep reeds bij voorbaat verdacht te ma-
ningen, in verschillenden vorm telkens ken. "De eer en' het geweten der natie",

. herhaald, zijn aanleiding genoeg voor welke de heer Mussert in de N.S.B. be-
de betrokken geestelijken om een aan- Iichaamd wil zien, leggen zoo weirug
klacht wegens smaad iin te dienen. gewicht in de schaal bij "Het Nationale
Naar onze meening bestaat er voor Dagblad", dat dit orgaan van zijn be-

zulk een klacht inderdaad aanleiding te weging niet schroomt om nu, Zaterdag
over, maar de heer Musserf moge in- j.l., onze simpele verwijzing naar de
zien, dat een beslissing in deze niet bij aanwezigheid van niet-katholieken bij
ons ligt doch bij de betrokken geestelij- de bevoegde instanties, die kennis na-j
ken en hun hierarchische overheid. Wij men van de beschuldigingen tegen de
kunnen ons bovendien levendig voor-I Ossene geestelijken, uit te leggen als i

stellen, dat men in dien 'kring de sen- ,een verdachtmaking van" .. ,.katholie-
satie, die geblazen wordf;, te gering ke led,en Q~r rechterlijke macnt":
schat om er iets anders mee te doen
dan ze naast zich neer te leggen.
De heer Mussert vergist zich niet,

wanneer hij veronderstelt, dat wij al-
leen de waarheid wensenen. maar voor
ons kan dit niet meer twijfelachtig zijn,
omdat wij vertrouwen hebben in de
rechterlljke instanties, wereldlijk en
geestelijk, katholiek en ntet-katholiek,
die uit hun onderzoek geenerlei feiten I

hebben kunnen opdiepen, die voldoende
aanleiding waren om tegen de beschul-
digde geestelijken in te grijpen.
Hoe goed het artrkel van den heer

Mussert geschreven is, toch valt het
I niet moeilijk ook daarin te ontdekken
hoezeer slechts politieke reclame-zucht
de drijfveer is van Zijn roep om een
nieuwe gerechtelijke behandeling.
Ten eerste is daar het merkwaardige

feit, dat de lelder der NB.B. het niet
beneden zijn waardigheid acht om het
door hem zoo verguisde soc. demo
.Volksblad" als geestverwant op te roe-
pen door nog eens een passage af te
drukken, waarin dit blad, maanden ge-
leden, Zijn verbazing er over uitsprak,
dat de beide geestelüken van Oss "zich
blijkbaar niet beleedlgd achten".

DE BELEED/GDE
PASTOORS

Ir. Musser! in hel krijt
Voor de campagne

van mr. Rost



, CONSEQUENTIE VAN HET OSSCHE ONRECHT.

Kapitein Bowier overgeplaatst

Jhr. W. G. A. Bowler,

(Van onzen correspondent.)
NIJMEGEN, 16 Jan. Naar wij vernemen,

zal de districtscommandant van de Koninklijke
Marechaussee te Nijmegen, kapitein jhr. W. G. A.
Bow ier, binnenkort in dezelfde functie naar
Groningen worden overgeplaatst.
Jhr. Bowier, een zeer verdienstelijk officier van de Kon.

Marechaussee, was de onmiddellijke chef van De Gier en zijn
mannen, die Oss gezuiverd hebben van de misdaad, in lagere
regionen der bevolking gepleegd. Nu de leden van de brigade
Oss verspreid zijn, lag het voor de hand, dat ook hun chef
niet lang meerin Nijmegen zou blijven. Een tijdlang ·werd
zijn huis in Nijmegen bewaakt, omdat men precies wou weten
wie bij dezen officier, die de waarheid over Oss kende, in en
uitgingen. Jhr. Bowier was echter een zeer gesloten man, die
den zwijgplicht .nauwkeurig nakwam, al zal dezen officier
het hart dikwijls op de tong gebrand hebben. Nu het onrecht
in zake Oss gezegevierd heeft, kon men moeilijk jhr. Bowier
in dit district, dat hij door en door kende, handhaven. In dit
opzicht is de procureur-generaal uit Den Bosch dus zegevie-
rend 'uit den ongelijken strijd getreden.



Ossche zaak doet prof. v. Bemmelen vragen:

WAT GAAT VOOR:
Staatsrust

of de

Waarheid?

Prof. mr. J. M.v. Bemmelen,

IN het zoo jui~ verschenen nummer van het
"Nederlandsch Juristenblad" bespreekt de

Leidsche hoogleeraar mr, J. M. van B e m-
mel e n, in een zeer uitvoerig hootdareikel,
het onderwerp: "Oss, het 'Vetboek van Straf.
vordering en de Politieorganisatie".
Scbrijver betoogt, dat het voor het groote

publiek en de pers er voornamelijk om ging
Of inderdaad door de marechaussee methoden
waren toegepast, waartegen terecht beden.
ktngen gemaakt konden worden en of de
schorsing der opsporingsbevoegdbeid ver.
diend W1;\S. Die vraag wordt door dt.') uitspraak
van den Centralen Raad van Beroep in bet
midden gelaten, terwijl de uitspraak van den
Centraten Raad evenmin die andere vraag
aanroerde, of er een strafrechtelijk onder-
zoek op ongewenschte, of zelfs onwettige,
wijze was gestaakc met bet doel bepaalde
personen te sparen.
Op voor de betrokken marechaussees onbe-

vredigende wijze zijn de 'feiten u i the t ver.
led en niet opgehelderd en op hun rechtvaar-
digheid getoetst, Voo r d e toe kom s t .zijn
echter de vragen omtrent de macht van den
minister van Justitie over de opsportngsorga-
nen en ter zake van de organisatie der politie
de belangrijkste, Zoowel de hooggeleerde schrt]-
ver als de Amsterdamsche hoogleerares me.
vrouw Hazewinkel-Sur inga had er op ge-
wezen, dat de regeling der opsporing behoort
tot de strafvorc:l.ering en dat de regeling daar.
van uitsluitend den wetgever is voorbehouden.
Om mevrouw Hazewinkel woordelijk aan te
halen: "Het is de wet, die de personen aan.
wijst, welke zij met de opsporing belast, het is
de wet, die hun rechten en plichten regelt, uit-
Ibreidt of beperkt." Nochtans is de Centrale

Raad van Beroep met dit betoog niet accoord
gegaan.
Schepp gesteld verschijnt het navolgende al·

ternatief op het eerste plan: "Wat gaat vóór bij
de strafvorderin.g, de waarheid of, de rust in
den staat?" Te zorgen, dat verdachte en anderen
betrokkenen bij een strafproces zoo min moge-
lijk leed worde aangedaan, is - aldus mr. Van
Bemmelen - geen .doel, maar voorwaarde voor
een -goed ' strafproces en voor het strafproces-
recht. Onvermijdelijk is, dat een verdachte en
anderen leed wordt berokkend, De zorg, dat
de waarheid aan het licht komt, kàn de minls-
ter van Justitie niet dragen: datIs de taak der
rechterlijke macht. Het departementshoofd
kan opsporingsambtenaren bevelen verstrek-
ken, hun bepaalde opdrachten geven, maar -
het is de collectieve redeneering der profes-
soren Hazewinkel-Suringa en Van Bernmes
len - de minister kan zoodanigen opsporlngs-
ambtenaren hun bevoegdheid niet geheel ont-
nemen, zoolang er geen aanleiding bestaat die
ambtenaren te schorsen of uit him ambt te
ontzetten.

looze malen zijn v.ele pennen in bbweging ge·
komen over het onwenschelijke van "een zóó
veelhoofdelijke politie". Zou - aldus mr, Van
Bemmelen - de, taakverdeeling niet anders
kunnen worden geregeld en met name de op'
Sporing van belangrijke misdrijven niet beter
~u_nnen worden toevertrouwd aan de rijkspo.
l:tIe? Centralisatie bij de rijkspolitie leidt wel-
Jicht tot bezuiniging en efficiency. Ook Voor
de bestrijding van kindermisdadigheid en
kinderverwaarloozing, voor het toezicht op en
het weren van vreemdelingen, de controle op
valsche paspoorten en valsch geld, zou het aan-
beveling verdienen, dat het Rijk een moderne
Outilla,gevarzekerde.
,Neemt men d'e geheele politie-organisatle op·
nieuw ter hand, dan zou ongetwijfeld ook de
plaats van de marechaussee in dat geheel wor-
den onderworpen aan opbouwende critiek. In
de oorlogsjaren is onomstootelijk gebleken, in
het bijzonder door de instelling van de militaire
Politie, dat een afzonderlijke legerpolitie on-
misbaar is. Misschien valt de marechaussee
derhalve ten deele met haar te vereentgen en
zou men het nieuwe corps als marechaussee
moeten betitelen. Het verkrijgt dan een mili-
taire taak, terwijl de burgertaak van de mare-
chaussee naar de rijksveldwacht overgaat.
De eindconclusie van mr. Van Bemmelen

lUidt aldus: "Wanneer uit de botsing der mee-
ningen een betere regeling der politie zou
VoortvIoeien, dan zouden de moeilijkheden, in
Oss ontstaan, die overigens aan ieder die er bij
bet,rokken was niet anders dan narigheid en
Ongenoegen hebben opgeleverd, toch voor de
toekomst haar nut hebben gehad en wij zou-
den allen te zamen kunnen zeggen: Het is van
onze fouten, dat wij het meest Ieeren!"

Wijziging noodig?
HET is een merkwaardige bijzonderheid, dat

de minister" althans zijn woordvoer-der,
de onintrekbaarheid van dien opsporingslast
eigenlijk zelf wel erkend heeft. Als dit eenmaal
vaststaat, ,verrijst een andere' vraag aan den
juridischen horizon: kan de, minister van Ju-
stitie dan nog wel waken voor de ,,1' i c h tig e
opsporing?" Naar het oordeel van den heer
Van Bemmelen: ongetwijfeld.
Over alle zaken kan de minister den officie.

ren van Justitie: bevelen geven, Misdraagt een
opsporingsambtenaar zich, dan kan de minister
hem schorsen of, indien die beambte admini-
stratiaf , onder een anderen chef ressorteert
(minister van Defensie of burgemeester). is
het den minister mogelijk te juister plaatse
zijn beklag in te dienen alsmede op ontslag of
schorsing aan te dringen. De "richtige opspo-
ring" functionneert derhalve metterdaad,
, Prof. ,Van Bernmelen concludeert intusschen
uitdrukkelijk: ,,,Zoolan.g een opsportngsambte.
naar zijn functie uitoefent, doet hij dat krach-
tens de wet en daaraan kan de minister niet
tornen. Het eenige wat-men nu verder zou kun-
nen vragen is of het niet beter ware alle op-
sporingsorganeri admhustratier onder den mi-
nister van Justitie' te laten ressorteeren." Hier
komt de organisatie der politie in het geding,
waarop de hoogleeraar zich voorstelt in het
vervolg van zijn opstel terug té komen.

Ongetwijfeld zoo gaat de hoogleeraar
voort - zijn de moeilijkheden, in zake Oss ze-
r:;zen, voor een, deelontstaan uit de wond~r.
lyke, historisch gegroeide, sterk gedifferen.
tleerde politie-organisatie hier -te lande, Tal.

Indië, gepresenteerd aan Nederland.
',In het Januart-nummer van het orgaan der
h,oninklijke Vereeniging "Oost en West" is een
artikel gewijd aan den belangrijken en belang-
Wekkenden arbeid van den heer H. F. T i II e·
rn a te Bloemendaal. "Deze groote strijder voor
Indië, die honderdduizenden bereikt," werkt in
v.l\la"Semarang" ten bate van ons Indië, vooral
op publicistisch gebied. Hij' heeft er een soort
Indiscti persbureau, dat uitsluitend het doel
nastreeft, Indië in Nederlai1d bekend te ma-
ken. En de zeventigjarige doet dat heel alleen.
VOoral de provincie licht hij voor.

Russisch feest del' H. Drie Koningen.
AMSTERDAM, 17 Jan, Aangezien het

feest der H. Drie Koningen naar de Jul. tijd.
berekening op 19 Januari valt, vindt in de
Rusfflsche Orthodoxe Kerk (Gebouw van de
Ger. Kerk, Ger. Brandtstl'aat, ingang bij het
Vondelpark) op Donderdag 18 Januari a.s.,
des avonds 8% uur, een avonddienst met y;:_.
terwijding plaats.
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Tegen den hoofdredacteur van het na-
tionaalsocialistische dagblad is een
strafrechtelijke vervolging ingeleid

wegens aanranding van de eer en goeden
naam, c.q, beleedigtng van den Minister
van Justitie en van den Centralen Raad
van beroep. Op de persen van het dagblad
is beslag gelegd.
De reactie van de liberale en socialisti-

sche pers op dit ingrijfen der justitie is
zeer .verwcnderhjk. Sommigen keuren de
inbeslagname der persen geheel-en-al af;
anderen vinden, dat er wel ingegrepen
mocht worden, maar dat "het moment"
niet goed gekozen was; weer anderen be-
schouwen dit ingrijpen als een onbillijk-
heid, niet omdat het op zichzelf ongegrond
is, doch omdat er ook and ere gronden
aanwezig waren, waarom men had kunnen
ingrijpen, maar het niet heeft gedaan.
Het "Utrechtsch Nieuwsblad", dat dit

laatste argument van afkeuring aanvoert,
noemt het "meten met twee maten". An-
deren, zoo meent het, bijv. de Joden of
minister Colijn, konden door het N. D.
straffeloos beleedigd worden; minister Go-
seling deed niets.

"Neen, de heer Goseling komt pas in actie
nu hij en zijn katholieken door het Nationale
Dagblad Zijn beleedigd. Nu worden plotseling
persen in beslag genomen. Wat voor de Joden
en de niet-katholieken niet noodig werd geoor-
deeld, is thans onontbeerlijk. De bescherming
tegen moddergooiers en lasteraars, die Joden
en niet-katholieken hier te lande onder het be-
leid van den heer Goseling niet deelachtig
kunnen worden, valt wel toe aan den heer I
Goseling zelf en zijn geloofsgenooten. Wij noe-
men dat meten met twee maten."

Wij zullen bij deze kink in het denkpro-
ces van het Utrechtsene blad niet lang
stilstaan; volgens deze redeneering zou het
ook onrechtvaardig tegen minister Colijn
geweest zijn, als de justitie - Minister Go-
seling "en zijn katholieken" waren er niet I
bij - het eerste gedagvaard had wegens
beleediging van de Joden, en het zou on- I
rechtvaardig geweest zijn jegens de katho- I
lieken, als de eerste dagvaarding - ééne
moet de eerste zijn - was uitgebracht we-
gens beleediging van minister Colijn. Men
heeft slechts de keus.
Voor de "Telegraaf" is er slechts één

maat, maar die is valsch.

"Leest men de geïncrimineerde artikelen in
het "Nationale Dagblad", dan moet elk redelijk
denkend mensch die de in de zaak-Oss aan het
licht gebrachte feiten kent, toegeven, dat het
N.S.B.-orgaan gelijk heeft. De toon is fel en
onhoffelijk, maar geen water in de zee wascht
de schuld van minister Goseling af. Het in be-
slag nemen van de pers krijgt daardoor het
karakter van het snoeren van den mond. Alles
wat de justitie in de zaak-Oss onderneemt om
den bewindsman te steunen, deugt niet, want
de bodem, waarop de minister staat, is voos."

De Nieuwe Rotterdamsche Courant heeft
aan "Oss" weer een heele reeks van ko-
lommen gewijd om hetzelfde te betoogen.
Het "Volk" is evenmin voldaan.

"Niet om het voor Nederlands internationale
positie zoo gevaarlijk drijven; niet om de anti-
semietische campagne, moesten de persen van
de N.S.B.-organen bet ontgelden, maar .... ,
om Oss.
Hoezeer het beleid van den heer Gosellng

inzake Oss ons onjuist lijkt, - wij erkennen,
dat de wijze, waarop de N.S.B.-organen deze
zaak tracteercn, niet door den beugel kan. Het
is best mogelijk, dat de provoceerende publi-
eaties van die zijde stof bieden voor een straf-
vervolgmg. Maar het getuigt van een ontstel-
Iend gemis aan kennis van de volksovertuigrng,
dat men juist déze kwestie uitverkoos als uit-
gangspunt voor een "grooten slag" tegen de
partij van den heer Mussert."

Daarmee is het rendez-vous te Oss, dat
de bladen der oppositie elkander weer eens
hebben gegeven, natuurlijk allerminst com- 1

pleet.
Van de overige aanwezigen noemen wij

er slechts nog een, die bij deze gelegenheid
eigenlijk de voornaamste gast is: het Na-
tionale Dagblad.
Bij den klank van het woord Oss vormt

zich in de Nederlandsche oppositiepers een
soort van a s. Deze krukas loopt in kron-
kels van uiterst linksch naar uiterst
rechtsch.

Zij verbindt groepen, die weinig of niets
positiefs gemeen hebben, maar wel één ne-
.ga tief princiep: "minister Goseling kan
geen goed doen". Gaat het alleen om den
minister of ook, en zelfs op de eerste plaats,
om wat men noemt "zijn katholieken"?
Het laatste is op zijn minst waarschijnlijk.
Over Oss heeft een Nèderlandsch ge-

recht in twee instanties uitspraak gedaan.
Het helpt niets. Niet de rechters, maar het
"Nationale Dagblad" heeft "gelijk".
Een parlementaire enquête, zooals men

destijds heeft gewild, zou hieraan evenmin
veranderd hebben als de tweevoudige uit-
spraak van den Raad van Beroep. Dit prik-
kelplantje moet in het leven gehouden
worden, omdat men er een politieke bloem
van verwacht, en daarom vertroetelt men
het, zelfs al staat het in den tuin van het
"Nationale Dagblad".
Wij kunnen deze prikkelzucht van een

blad als "De Telegraaf" wel begrijpen.
Maar van de liberale en socialistische pers
verwondert het ons, dat zij zich steeds weer
laten vinden voor een spel, dat de demo-
cratische zeden ondermijnt, een spel, waar-
bij zij noch de leiding hebben, noch de
winnaars zullen zijn.
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Het laatste bedrijf over de Ossche zaak vangt aao~/~
Minister

--

Goseling dient
Waarom ingegrepen is tegen de Marechaussee

De minister heeft geen bestraffing of schorsing
der Ossche brigade gewild.

Lof voor het beleid van burgemeester Ploegmakers

en de gemeente-politie. •

Gisterenavond is eindelijk verschenen de nota van den Minister van
Justitie betreffende de feiten en omstandigheden, op grond waarvan
op 1 April 1938 aan de brigade der Koninklijke Marechaussee te
Oss is gelast zich tijdelijk van opsporingsdiensten te onthouden, en
betreffende eenige daarmede samenhangende aangelegenheden.
Het vstuk bevat met inbegrip van de bijvoegsels 93 foliobladzijden
druks. De constructie der nota sluit aan bij de drie punten, welke in
de motie Albarda-Oud van 22 Juni 1~38 waren opgenomen:
1. de feiten en de omstandigheden, op grond waarvan de Minister
van Justitie op 1 April 1938 aan de brigade der Kon. Marechaussee
te Oss de (lees: uitoefening van de) opsporingsbevoegdheid tij delijk
heeft doen ontnemen.
II. het oordeel der regeering over het beleid van de gemeentelijke
politie te Oss.
III. Al datgene, wat de Minister van Justitie verder in verband met
een en ander van belang acht.

Ontneming uitoefening
opsporingsbevoegdheid

De minister teekent aan, dat het bevel dat
de Ossche brigade zich van ieder opsporings-
onderzoek moest onthouderi en binnenkomende
aangiften moest doorgeven aan de gemeente-
politie door hem als hoogsten justitieelen chef
aan opsporingsambtenaren aangaande de uit-
oefening van hun taak gegeven - aan de leden
der brigade niet de kwaliteit van opsporings-
ambtenaar ontnam. Zij zouden op last van den
p. g. opsporingsonderzoek kunnen instellen en
aangiften in ont.vangat kunnen nemen. Hun
proces-verbalen, eventueel in overtreding van
het bevelopgemaakt, zouden wettelijke bewijs-
kracht hebben bezeten.

Het optreden tegenover de
gemeente Oss

De tweede paragraaf van het eerste hoofdstuk
behandelt het optreden der Brigade in zaken
betreffende de gemeente Oss uit het jaar 1937.
In enkele kleine zaken hadden de leden der
Brigade onderzoeken tegen gemeente-organen
ingesteld, welke niet tot het constateeren van
een strafbaar feit leidden, behalve in één geval,
waarin het strafbaar feit reeds vast stond,
voordat dê marechaussee zich er mee bemoeide.

In deze periode speelde zich de taak der z.g,
jeugdwerkloozen-fraude af. Op 1 April 1938 had
de minister kennis genomen van het volledige
dossier van deze zaak. Van dit dossier bevat de
nota uitgebreide citaten, o.m. van processen-
verbaal van den onderzoekenden wachtmeester.
Deze wijken op eenige punten af van de lezing
van den burgemeester. Met name is dit het
geval in zake het door de marechaussee met den
burgemeester gepleegde overleg.
Na uitvoerige aanhaling der betreffende

processen-verbaal en na productie van een
recapitulatie-lijst van de hoeveelheden groenten
en aardappelen, welke naar de beide verdachten
(opzichters bij de jeugdwerkverschaffing) zouden
zijn vervoerd, zegt de ministrieele nota, dat de
betrokken opsporfngs-ambtenaren reeds in het
aanvangs-stadium van hun onderzoek tot het
inzicht hadden moeten komen,

dat er zeker geen sprake kon zijn van
ernstige fraudes, die zoo ingrijpende maat-
regelen vereischten, en dat, zelfs al zouden
er kleine onregelmatigheden zijn gepleegd,
de kans om daarvan het bewijs te leveren
zoo gering was, dat groote voorzichtigheid
en terughoudendheid g~boden was.

Bovendien produceert de nota de conclusie
van het aan den hoofdinspecteur voor de werk-
verschaffing door zijn onderzoek-ambtenaren
gezonden rapport dd. 2 :t;ovember 1937.. De
rapporteerende ambtenaren zeggen in hun rap-
port, dat van fraude geen sprake kon zijn. Wel
waren de leiders der werkverschaffing \ onvoor-
zichtig en administratief unjuist te werk gegaan.
Het door B. en W. op 4 November 1937 aan den
gemeenteraad uitgebrachte verslag is van geheel
dezelfde strekking.
Het administratieve onderzoek door B. en W.

ingesteld, aldus de nota verder, verdient bij-
zondere belangstelling, omdat het de gelegenheid
biedt de verklaringen van de getuigen, die zoo-
wel door dit college als door de marechaussee
zijn gehoord, met elkander te vergelijken. De
door B. en W. afgenomen verhooren zijn minu-
tieus genotuleerd. Een vergelijkend overzicht is
als bijvoegsel bij de nota gevoegd. Dit bijvoegsel
heeft de strekking aan te geven hoe de weergave
der marechaussee van de getuigenverklaringen
veel bezwarender zijn voor de verdachten dan
de voor B. en W, afgelegde verklaringen, ofschoon
de getuigen beweren bij beide verhooren gelijke
verklaringen te hebben afgelegd.

De nota memoreert dan eenige persuitingen
over het onderhavige geval (uit Tel. en Hbld),
welke eveneens als bijvoegsels worden geprodu-
ceerd. De Minister ziet verband tusschen deze
uitingen en de voorstelling, welke bij de hoofd-
figuren der Ossche brigade leefde, dat bij de ge-
meente Oss allerlei misdrijven werden gepleegd,
waarin de brigade opheldering behoorde te
brengen. Door deze ongefundeerde meening kwam
de brigade volgens de nota tot eer. onjuiste hou-
ding tegenover den burgemeester, zoodat met
reden op 16 November 1937 het bevel dat de
brigade zich van onderzoek in aangelegenheden
waarin de gemeente Oss en haar organen waren
petrokken, had te onthouden, werd gegeven. Dat

die order, zooals van de zijde der marechaussee
wordt beweerd, nooit zou zijn gegeven, acht de
minister, gehoord de verklaringen van den
substituut-officier Mr. van der Burg, te eenen
male onaannemelijk.
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onderteekend -, dat geen andere indruk kon
ontstaan, dan dat de pastoor verdacht werd
van misdrijven, welke vermeendelijk aanwezige
omstandigheden uiteraard wereldkundig moest
worden;

dat de wachtmeester zijn beleid te dezen ge-
rechtvaardigd achtte op tweeërlei grond, t.w.:

Le, dat het hier een geestelijke betrof, wien
moreele misdragingen bijzonder ernstig moeten
worden aangerekend, hetgeen moeilijk anders ge-
ïnterpreteerd kan worden, dan in dezen zin, dat
de wachtmeester van meening was, dat niet-
strafbare onbetamelijke gedragingen, welke door
geestelijken van eenigerlei gezindte gepleegd
zouden zijn, het onderwerp van politiaire onder-
zoekingen behooren uit te maken;
2e. dat het onderzoeken van verjaarde straf-

bare feiten en van niet strafbare feiten bevor-
derlijk kan zijn aan de ontdekking van niet-
verjaarde strafbare feiten.

Inzake pastoor V.:
dat omtrent oude feiten waarvan geen bewijs

wal verkregen, en waarvan het eene verjaard
was, thans wel bezwarende verklaringen werden
afgelegd, doch door getuigen, die vroeger een
ontlastende verklaring hadden afgelegd - het-
geen niet vermeld werd, noch mondeling (vol-
gens de verklaring van den'subsituut-officier van
Justitie), noch ook, zooals voor de hand zou
hebben gelegen, in het nieuwe verhaal zelf;

dat een "onwillige"'getuige, teneinde hem tot
een andere verklaring te brengen, gedurende ge-
ruimen tijd geconfronteerd werd met een zeer
ongunstig bekend staand persoon, die destijds de
eenige was, die een voor den pastoor bezwarende
verklaring had afgelegd;

dat. de wachtmeester over was gegaan tot het
ho-een };an een nieuwe reeks getuigen, zonder
dat. er .een aanwijzing bestond, dat de pastoor
eemg nieuw strafbaar feit zou hebben gepleegd
of die getuigen daarover iets zouden kunnen ver-
klaren;
dat geen "verdachte" werd gehoord.
Voorts zijn in de nota opgenomen de beschou-

wingen, welke de subsituut-officier naar aan-
leiding van de mondelinge verklaring van den
wachtmeester op 29 Maart aan den procureur-
generaal deed toekomen, Ook wordt melding ge-
maakt van het onderzoek van een rijksrecher-
cheur, die mevrouw X. en mevrouw Z. heeft ge-
hoord, waarbij bleek, voor wat betreft de ver-l
klaringen van mevrouw Z., dat met de mogelijk-
heid van laster, wraakneming en chantage zeer
emstig rekening moest worder. gehouden.

, Over het contact met het korpscommando
wordt geciteerd uit het rapport van den advo-
caat-generaal Mr. Massink over het verhandelde
op de conferentie van den P. G. met de hoofd-
officieren op 1 April. De minister teekent aan,
dat uit de omstandigheid, dat zijn telegram kort
na lunchtijd binnenkwam, niet mag worden af-
geleid, dat hij zijn beslissing genomen had zon-
der het oordeel van de hoofdofficieren te willen
afwachten, daar met den P. G. was afgesproken,
dat deze gemachtigd was de opdracht, indien
uit de besprekingen nieuwe gezichtspunten naar
voren zouden komen, eventueel niet uit te voe-
ren. Deze hoofdofficieren deelden toe n echter
het afkeurende oordeelover het optreden der
brigade.

Nieuwe feiten na 1 April 1938?
Tenslotte wordt in de nota de vraag gesteld,

of er na 1 April 1938 nieuwe feiten zijn geble-
ken, welke hebben uitgewezen dat de maatregel
door den minister ten onrechte zou zijn geno-
men. De minister zegt daarvan het volgende:

"Het komt mij voor, dat, afgezien van de om-
. standigheid, dat bij onderzoek geen bewijs is
verkregen van de mishandeling van den 'arbeider
W. - welke mishandeling ik echter ook nirnmer
als vaststaande heb voorgesteld - en van eenige
punten van zeer ondergeschikt belang, hier al-
leen in aanmerking kan komen het feit, dat de
arrestatie van den makelaar-bankier van den H.
en de inbeslagneming in zijn woning en kantoor
wèl met machtiging van den substituut-officier
van justitie hebben plaats gehad. Ik besprak dit
punt reeds hierboven, waarbij ik memoreerde,
dat ik deze verandering in des officiers verkla-
ringen uiteraard niet heb kunnen voorzien, dat
de nadere verklaring den wachtmeester ten aan-
zien van dit onderdeel van deze ééne zaak wel
tot op zekere hoogte kan disculpeeren en dat de
wachtmeester. verantwoordelijk blijft voor zijn
voorlichting te dezen. In dit verband maakte ik
melding van de ter zake betrekkelijke be-
schouwing van het ambtenarengerecht te 's Gra-
venhage, welke mij zeer juist voorkomt.
Men kan in het algemeen de vraag stellen, af

de substituut-officier van justitie, die ten slotte
de Brigade heeft laten begaan, haar optreden
niet op verschillende punten heeft gedekt.

Ik heb op 7 April reeds te kennen gegeven
niet alleen verwacht en gewenscht te hebben,'1_, ,

Hoewel de zaak tegen de beide geestelijken I
op 30 M2art - toen de minister alle stukken
in zijn bezit had - door den wachtmeester Zf>Jf
reeds gesloten was, heeft de minister haar als
zeer ernstig aangemerkt omdat hier op geheel
onvoldoende gronden twee personen publiekelijk
gestempeld waren tot verdachten van misdrijven,
die hun zeer zwaar zouden moeten worden aan-
gerekend. Noodeloos was het gezinsleven van
anderen in de waagschaal gesteld. De betrokken
wachtmeester had moeten begrijpen, dat, zoo hij
al overtuigd was materiaal te dezen te moeten
verzamelen, dit dan op ongemerkte wijze zou
moeten worden gedaan. Het was voorts onjuist
te meenen, dat met betrekking tot bedienaren
van den godsdienst onderzoekingen nopens niet-
strafbare feiten, die ten aanzien van andere
burgers terecht achterwege blijven, oirbaar zijn.
Het was tenslotte al evenzeer onjuist te meenen,
aldus gaat de nota verder, dat de onderzoekingen
omtrent verjaarde en niet-strafbare feiten om
deze reden te pas kwamen, dat zij zouden kunnen
leiden tot de ontdekking van eenig strafbaar feit,
Deze. redeneering gaat toch alleen op voor het

geval, dat er eenige aanwijzing bestaat, dat er
een niet verjaard strafbaar feit gepleegd is. Daar-
van was in casu geen sprake, Dat er wel straf-
bare feiten door de geestelijken zouden zijn ge-
pleegd, was een op niets berustende particuliere
overtuiging van den wachtmeester.

ANTON HUNINK • DEVENTERI~I------_-----------------~

Nopens de zaak tegen den winkelier B. hand-
haaft de minister zijn vroegere meening, welke
hij ditmaal als volgt formuleert: In feite bleek het
geheele ~eval hierop neer te komen, dat de
marechaussee opgetreden was als incassobureau
met bijzondere machtsmiddelen, Het vasthouden
van den verdachte zou, ook al zou er grond voor
verdenking van verduistering zijn geweest, een
ongemotiveerd optreden zijn geweest, Hetzelfde
geldt voor de zaak tegen den arbeider W. (over-
treding vuurwapenwet).

De genomen maatregel' in het licht der
feiten, omstandigheden en gedragingen dan
overziende, merkt de minister op, een be-
straffing der brigade of een schorsing niet
te hebben gewild en geen oogenblik te hebben
gedacht aan ontslag wegens ongeschiktheid.
Wel achtte hij het noodzakelijk dat de leden
der brigade uit de sfeer, waarin zij verstrikt
waren geraakt, werden weggenomen. Hij
achtte het bovendien noodzakelijk dat de te
verplaatsen ambtenaren hun opsporings-
onderzoekingen te Oss zouden staken omdat
hij niet mocht riskeeren, dat nog anderen
het slachtoffer werden van hun oneven-
wichtige ambtsuitoefening. Meer heeft de
minister niet beoogd en het is geen odgen-
blik zijn wensch geweest wien dan ook per-
soonlijk of het wapen der Koninklijke mare-
chaussee als zoodanig te treffen. De maat-
regel is tegen de geheele brigade genomen
omdat de onjuiste gedragingen moesten
worden gezien als symptomen van een bij
die brigade heerschenden geest. Tenslotte
neemt de minister stelling tegen de meening,
dat het aan hem te wijten zou zijn geweest
dat de genomen maatregel noodeloos rucht-
baarheid zou hebben verkregen.

De zaak van den "bankier"
In de derde paragraaf van het eerste hoofdstuk

gaat de minister over tot de behandeling van de
zaak van den makelaar-oankier en assurantie-
bezorger Van den H. Na uitvoerige vermelding
der - overigens reeds bekende - feiten zegt de
minister over deze zaak o.m. dat hij bij het
vestigen van zijn oordeel op 1 April de beschik-
king had over een desbetreffend schrijven van
den procureur-generaal, ernstige critiek op het
optreden der brigade bevattende, over de af-
wijzende beschikking van de Bossche rechtbank
op de vordering tot gevangenhouding en het
verzoek om verlof tot huiszoeking, welke een
duidelijk desaveu van het politieonderzoek in-
hield en daarnaast over het volledige dossier van
de strafvervolging contra Van den H. De minister
heeft dit dossier toen bestudeerd en daarbij be-
vonden, dat de door den procureur-generaal
geoefende critiek volkomen gegrond was, Het
beleid van de marechausee in zake Van den H.
is beoordeeld naar haar werk, zooals dit uit het
dossier sprak. Zou hiertegen aangevoerd worden,
aldus de minister, dat er - zooals er van mare-
chausee-zijde wel beweerd is - tegen den ver-
dachte meer materiaal voorhanden was dan uit
de stukken blijkt, dan doet dit - daargelaten
nog, dat voldoende is komen vast te staan, dat er
ook overigens geen serieus materiaal was - niets
af tot het feit,

dat overijld ingegrepen is op daartoe onvol-
doende gronden, hetgeen getuigt van weinig
beleid.

Daarna gaat de nota de verschillende processen-
verbaal na, welke in de zaak tegen Van den H.
zijn opgemaakt. Eenige daarvan betreffen feiten,
die in elk geval verjaard waren. Andere r-oemt de
minister uiterst zwak. De nota vermeldt voorts,
dat de substituut-officier een verduistering van
f 4000,- aan Van den H. ten laste had gelegd
zonder dat het dossier daarover een enkel ge~
geven bevatte. Op gezag van den wachtmeester
die het onderzoek tegen Van den H, verrichtte:
had de substituut-officier gemeend te mogen
aannemen, dat die verduistering wel zou zijn ge-
pleegd. In een ander geval bleek uit een Belgisch
proces-verbaal, dat in het geheel geen nadeel kon
ontstaan. Voorts blijkt uit een ander rapport, dat
de onderzoekende wachtmeester de noodige tech-
nische kennis omtrent safes en loketten miste,
waardoor het onderzoek werd vertraagd. De
nota produceert ook den brief van Mr. van der
Burg van 29 Maart 1938, waarin deze ontkent de
arrestatie en de inbeslagneming van bescheiden
te hebben bevolen, .
De minister verwijst dan wederom naar eenige

als bijvoegsels opgenomen persartikelen, waarvan
hij het opvallend noemt, dat zij toen het nieuws
van de arrestatie zich nog maar nauwelijks kon
hebben verspreid, tot in alle kleinigheden wisten
te vertellen, aan welke vergrijpen Van den H. zich
zou hebben schuldig gemaakt, terwijl deze
"hoobst voorbarige" persberichten iri wezen
geheel hetzelfde bevatten als leefde in de bij de
brigade heerschende voorstelling van zaken.
Een en ander gaf aanleiding tot het ernstige

vermoeden, dat zoo de bedoelde artikelen al niet
geïnspireerd waren, zij toch waren samengesteld
met behulp van de van politiezijde verkregen
gegevens.

Alles samengenomen was de conclusie van
den minister aan de hand van de voor 1
April 1938 voorhanden gegevens deze, dat in
de zaak Van den H. door personeel van de
brigade Oss lichtvaardig, onoodeelkundig
en ondoordacht was te werk gegaan.

Die zienswijze en conclusie te dezen meent de
minister nog steeds te kunnen handhaven, ook
wanneer men in aanmerking neemt, dat de sub-
stituut-officier van justitie Mr. van der Burg
later is teruggekomen op zijn verklaring, dat hij
tot de arrestatie van Van 'den H. op 19 Maart
1938 en de huiszoeking geen opdracht had ge-
geven. Een dergelijke verrassende verklaring
(het terugkomen n.l. op de vroegere verklaring)
mag r.;een grond vormen voor een verwijt, als
zoude de minister zijn beslissing van 1 April
hebben genomen zonder behoorlijk onderzoek op
dit punt, Rij beschikte toen immers over een
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maar ook daarvan reeds aanstonds te

hebben doen blijken, dat deze functionaris
minder sterk onder den invloed ware ge-
weest van het kordate optreden van sommige
leden der Brigade.

positieve schriftelijke verklaring van denzelfden
officier in tegenovergestelden zin. En vervolgens:
al ontlast de nadere verklaring van Mr. van der
Burg de brigade van het verwijt, dat zij eig~n ..
machtig tot de arrestatie en de in beslagnemmg
zou zijn overgegaan, gelijk de Ti;inister voor 11
Mei 1938 moest aannemen, dat zij gedaan had,
zij doet niets af aan de omstandigheid, dat het
beleid van Mr. van der Burg in de zaak Van den
H. beheerscht is geworden door de voorlichting
van de zijde der brigade, voor wolke voorlichting
het personeel der brigade verantwoordelijk blijft.

Evenals voor de andere in de nota genoemde
zaken adstrueert de minister ook hier zijn betoog
met een verwijzing naar de uitspraak van het
ambtenarengerecht te 's Gravenhage.

Dit oordeel is sindsdien niet gewijzigd. In-
tuschen moge billijkheidshalve niet worden uit
het oog verloren, dat deze subsituut-officier van
justitie, zijn ambt aanvaardend na de groote
zuivering van Oss, niet onontvankelijk kan zijn
gebleven voor de in de pers bij voortduring tot
uiting gekomen verheerlijking der Ossche Bri-
gade gepaard mel scherpe critiek op de gemeente-
politie en haar hoofd."

Gunstig oordeelover de
gemeentepolitie

De titel van het tweede deel der nota luidt:
"Het oordeel der regeering over het beleid van
de gemeentelijke politie te Oss".
Wij citeeren de voornaamste passages:
"Evenmin als het aangaat het aandeel van de

gemeentepolitie in de opruiming te verkleinen,
even onredelijk ware het haar te verwijten, dat
de misdadigheid zoo lang heeft kunnen voort-
woekeren.
Immers, daargelaten nog, dat de meerderheid

der groote misdrijven buiten de gemeente Oss
is gepleegd, zoodat de gemeentepolitie met het
opsporingswerk geen rechtstreeksche bemoeiïng
kon hebben, ook vóór 1934 was de brigade
Koninklijke marechaussee te Oss gevestigd en
onderzocht deze verscheidene in haar bewakings-
gebied gepleegde groote misdrijven, zonder er
in te slagen deze op te helderen. Ook haar was
het niet gelukt de misdadigheid van het ,Ossche
milieu" den kop in te drukken, Dat in dien tijd
juist de gemeentepolitie ondeugdelijk zou zijn
geweest is uit niets gebleken.

Nadat eenmaal een vaste greep in de mis-
dadigerswereld was verkregen en daarmede
vooe 'tie politie de mogelijkheid ontstond
om - door onvennoeiden arbeid - het
geheele net der onopgehehlerde wandaden
te ontrafelen, hebben zoowel de marechaus-
see als de gemeentepolitie gedaan wat zij
maar konden om een goed resultaat te be-
reiken. Gelijk men weet, is dit resultaat
bereikt. Beide korpsen hebben zich daarbij
verdiensten verworven, verdiensten, die in
Koninkljjke onderscheidingen hun erkenning
hebben gevonden.
Van den ijver van de gemeentepolitie

mogen de volgende cijfers een beeld geven.
Met de groote opruiming werden 72 mis-
dadigers aan de justitie overgeleverd, waar-
van 54 door de gemeentepolitie en 18 door de
marechaussee.

Ook bij deze gelegenheid is geenszins
gebleken van minderwaardigheid van het
Ossche politiekorps.

Ook daarna zijn ernstige tekortkomingen bij
de politie der gemeente Oss niet gebleken.
Uiteraard moesten met den groei der
gemeente - ook in dit korps geleidelijk ver-
beteringen worden aangebracht, Zulks is geens-
zins nagelaten ,l daarmede wordt geregeld,
gelijk ook elders, voortgegaan. Het hoofd der
plaatselijke politie, de burgemeester van Oss, is
te dezen ten zeerste diligent".

Burgemeester Ploegmakers
Hoewel daarnaar in Je motie niet met zoo-

veel woorden wordt gevraagd, is het wellicht
gewenscht, te dr~er plaatse aan laatstgenoemden
gezagsd-agr - eer enkel woord te wijden. Hiertoe

De twee geestelijken
Aan de zaak van de beide geestelijken worden

uitvoerige beschouwingen gewijd. Na vermelding
van eenige feiten o.m. de stappen van een der
pastoors bij den burgemeester, daarna bij den
bisschop en de stap van dezen bij den p.g, -
bespreekt de nota de rapporten door wacht-
meester De G. tegen pastoor B. opgemaakt, be-
vattende de door den wachtmeester afgenomen
verhooren in zake pastoor B. met als bijvoegsels
twee afschriften van brieven (ingezonden 23
Maart). De in deze rapporten opgenomen getui-
¥enver~lar.iI!gel1 blek~n geen enkele aanwijzing
m de richting van eemg strafbaar feit te bevatten.
Toch sloten zij met de mededeeling aan den
substituut-officier, dat "het onderzoek in dezen
met kracht zou worden voortgezet tenzij de
officier van justitie anders mocht gelasten".
Daar aan de hand van de ingezonden rapporten

de zaak Legen pastoor B, nog geenszins duidelijk
was geworden, droe.g de pr?Cureur-generaal op
25 Maart den subshtuut-offlcier van justitie op
ter zake een aantal vragen aan den wachtmeester
voor te leggen waaromtrent nog J..ieftzelfdc.n è«&
antwoord werd verlangd,
Het antwoord van den wachtmeester wordt dan

in de nota weergegeven. Het bevat o.rn. een
nad,ere uiteenzetting omtrent de verklaringen van
~emge vrouwen, O,W. een mevrouw Z. (deze letter
IS geen initiaal), die vroeger door een gezegde
van pastoor B. gegriefd zou zijn en mevrouw X.
(evenmin een initiaal), met wie, volgens het
zeggen van mevrouw Z de pastoor zich zou heb-
ben misdragen. Mevro~w Z. Z0U daarover een
schrift:l~jke verklaring van mevrouw X. bezitten
(de minister teekent echter in een noot aan, dat
deze verklaring nooit te voorschijn is gebracht).
Het schrijven van den' wachtmeester eindigt:

"deze omstandigheden zijn u gerapporteerd op
gronden aan het algemeen belang ontleend.
"Na door mij, De G, gehouden mondeling

overleg wet den heer offIcier van justitie werd
dan ook op dezelfde gronden inet het verdere
onderzo~k. niet doorgegaan."
De minister constateert dat de mededeeling

dat mondeling overleg wa~ gepleegd, onjuist was:
Wat pastoor V, betreft had de wachtmeester

~p 24 Maart. een proces_~erbaal ingezonden, dat
liep over feiten, welke, naar later bleek, de
onderzoekende wachtmeester in 1931 reeds had
onderzocht, De zaak was toen met de aanteeke_
Dl~g "ge.en bewijs" geseponeerd. De twee ge-
tuigen, die thans ..bezwarende verklaringen afleg-
den, hadden destijds, diametraal tegenovergestelde
verklaringen afgelegd, zoodat het voor de hand
lag, dat aan deze nieuws verklaringen in rechten
geen geloof zou worden geschonken, daargelaten
nog dat van de beweerde feitE;n er een in elk
geval verjaard was. Bovendien zou het andere
feit plm. tien jaar geleden zijn gepleegd .. Het
proces-verbaal in zake pastoor V. werd afgesloten
met de mededeeling dat "op gronden aan het
algemeen belang ontleend de verdachte met
medeweten van den officier van justitie te 's Her-
togenbosch niet was gehoord en het onderzoek
in dezen was gestaakt". De minister deelt mede
dat de wachtmeeester den substituut-officÎ£~
alleen gevraagd heeft of het verbaal (niet het
onderzoek) kon worden afgesloten.
De nota bevat voorts lange citaten uit het

proces-verbaal van het verhoor van wachtmeester
De G. op 26 Maart ten parkette van den procu-
reur-generaal, Uit hetgeen in dit proces-verbaal
IS vervat trekt de minister de volgende con-
clusies.
Inzake pastoor B.
dat. de w~chtmeester tegen dezen geestelijke

een uitgebreid onderzoek instelde, zonder dat er
eenige aanwijzing bestond, dat de pastoor een
strafbaar feit had gepleegd, daa- toch de ge-
ruchten over diens "moreele misdragingen" alle
f~iten .betroffen; well~: - gelijk' ook bevestiging
vindt m de betrekkelijka rapporten en in de ver-
klaring van den wachtmeester zelf - zoo zij al
gepleegd mochten ZIJn niet strafbaar waren be-
houdens de feiten, w'elke - volgens mevrouw
Z. - zouden zijn gepleegd met mevrouw X .
dat de wachtmeester ten aanzien van de mede-

deelingen van mevrouw Z. had moeten bedenken,
dat, gelet op hetgeen hij wist omtrent de antece-
denten van deze vrouw, haar gezindheid jegens
Pastoor B, en de wijze waarop zij haar weten-
schap zou hebben verkregen, aanleiding bestond
tot groot voorbehoud en bijzondere voorzichtig-
heid;
dat hem, wanneer hij zich in de eerste plaats

op de hoogte gesteld had van den leeftijd van
mevrouw X. aanstonds moest zijn gebleken dat
indien te haren opzichte strafbare feiten zouden
zijn gepleegd, als waarvan sprake was, deze
feiten noodzakdijk reeds lang moesten zijn ver-
jaard, zoodat een onderzoek geen zin had'

dat hij niettemin mevrouw X, is gaan 'hooren
daarbij riskeerend dat hij het huwelijksgeluk en
de gemoedsrust van deze vrouwen haar gezin
ernstig zou verstoren;
dat in dit geheele onderzoek geen "verdachte"

gehoord werd en welomdat er tenslotte geen
"verdachte" bleek te zijn;
dat het onderzoek plaats had op zoodanige

wijze - de verklaringen der getuigen werden
uitgewerkt, ann deze voorgelezen en •. ..Dl' haar

•
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!bestaat te gereder aanleiding, omdat de persoon
vim bu:r:::emeester Ploegmakers .in verband met
de onderhavige aangelegenheid van verschil-
lende zijden vin liet geding is gebracht, waarbij
in het openbaar grieven jegens hem tot uiting
zijn gekomen, zonder dat voor hem de gelegen-
heid tot verweer heeft opengestaan.

Te dezen kan worden verklaard, dat de heer
·Ploegmakers zoowel bij de leden van het
Kabinet, die met zijn ambtsvenichtingen
,bemoeienis hebben, als ook bij het procinciaal
Gouvernement bekend staat als 'n bekwaam,
volijverig en onkreukbaar magistraat en bij
de Justitie als een tactvol en bekwaam bulp-
officier. De procureur-generaal, fungeerend
· directeur van poli.ie, te 's-Hertogenbosch,
beoordeelt hem als een goed hoofd van de
plaatselijke politie. Als hoofd van politie
heeft de heer Ploegmakers zeer veel' voor
,de verbetering van zijn korps gedaan.
Omvang en peil van zijn bemoeiïngen op dit
gebied liggen boven het gemiddelde. Gelijk
·hierna nog zal blijken, onderscheidt hij zich
door initiatief en persoonlijken moed.

·Op verzoek van den Minister van Binnenland-
sche Zaken en van den Minister van Justitie
heeft de Commissaris der Koningin in Augustus
1938 een rapport ingediend, waarin zijn inlich-
,tingen over het Gemeentebestuur van Oss zijn
neergelegd.
De aanhalingen uit dit rapport zijn wederom

uitvoerig. De Commissaris der Koningin blijkt
lof te hebben voor het optreden van den burge-
meester op politioneel gebied (hij arresteerde
.persoonlijk de daders van den roofmoord te
Oyen). Ook voor den tegenwoordigen inspecteur
van politie heeft de Commissaris lof.
Toch heeft hij ook' wel critiek, met name op

'al te optimistische uitlatingen van den burge-
meester over de cciminaliteit te Oss en over de
houding van den vorigen inspecteur van politie.
" Geleidelijke uitbreiding van het korps te Oss
:acht de Commissaris noodig. Hij eindig , als vol~t:

Resumeerend kom ik tot de conclusie, dat
op het hoofd der gemeente-politie van Oss
nauwelijks aanmerkingen zijn te maken, dat
in het algemeen de heer Ploegmakers en zijn
gemeente-politie flink en goed werk hebben
gedaan, dàt zij tot de "groote schoonmaak"
den stoot hebben gegeven en bij die schoon-
maak niet zijn achtergebleven. Aan den heer
Ploegmakers kan dus de lelding der
gemeente-politie veilig toevertrouwd blijven.

"Voor wat het korps betreft, moet onderscheid
gemaakt worden tusschen den tijd, waarin dit
korps diende onder inspecteur Van K. en
daarna. In eerstbedoelden tijd mocht het korps.
redelijk genoemd worden, maar was de geest
minder goed. Thans is de geest in het, korps voor-
.treffelijk en er is alle r-ederr te verwachten, dat
het steeds ten .volle berekend zal blijken voor :
zijn taak." .

In het derde deel van de nota wijdt de minister
o.m. beschouwingen aan zijn verhouding tot zijn
ambtgenoot van Defensie, waaromtrent hij be-
treffende het geval-Oss tar van bijzonderheden
mededeelt. De minister meent, dat hij terecht
heeft verklaard, dat reeds op 1 April de instem- .
ming van den minister van Defensie inzake de
verplaatsingen - vaat zoover deze instemming
noodig was - was verzekerd.

Wat tenslate de rechtzekerheid en de rechts-
gelijkheid betreft, erkent de minister, dat ingrij-
.pen van den hoogsten chef uitzondering moet
'blijven, omdat op dit gebied een maatregel tot
bescherming van de rechtszekerheid, den schijn
zou kunnen wekken van eenige verstoring der
rechtsgelijkheid. Dat neemt niet weg, dat tegen
machtsoverschrijdingen onverwijld handelen is
geboden in sommige gevallen.

De minister is niet zoo naief geweest geen
rekening te houden met mogelijke verwijten,
voortkomende uit de ~omstandigheid dat
geestelijken in een der zaken betrokken
waren. Hij .heeft zich echter door de moge-
lijkheid van valsehen schijn niet van zijn
plicht laten afbrengen. Hij herhaalt, dat
indien er ten aanzien val¢ deze geestelijken

van strafbare feiten gebleken ware, zij den-
zelfden weg haddon gevolgd als iedere
andere burger in Nederland. De van som-
mige zijden aangewakkerde twijfel hier-
omtrent en de openlijk uitgesproken aan-
tijgingen hebben hem ten diepste gegriefd.

• •*
De minister eindigt zijn nota dan als volgt:
"Men kon uit mijn eigen ambtsvervulliing

weten, wat mijn gedragslijn is, wanneer zich
betreurenswaardige strafbare feiten, 'als waarop
hier gedoeld wordt, voordoen.
Uit het feitencomplex in deze zaken, zooals dit I

in deze nota is samengevat, kan men zeker nu
ook weten, welke mijn houding Ï?- deze zaken

is geweest. Niets anders heb ik beoogd (en ik
durf te zeggen ook bereikt) dan" de richtige
opsporing van strafbare feiten te bevorderen.
Zoowel door de uitspraken van het ambtenaren-
gerecht te 's-Gravenhage d.d. 16 Juli .1938 als
door die van den Centralen Raad d.d. 22 Dec. 1938
is niet alleen mijn formeele bevoegdheid tot het
nemen van den maatregel, maar met name ook
mijn oogmerk buiten lederen redelijken twijfel
gesteld.
Ik heb mij in deze nota vrij uitvoerige citaten

veroorloofd uit hetgeen ik op 7 April 1938 in de
Kamer gezegd heb. Ik meende daartoe gerechtigd
te zijn, nu ik na 7 April voor het eerst zelf weer
over deze aangelegenheid met de Kamer in con-
tact treed, nadat hetgeen ik in volle overtuiging
aanstonds gezegd heb, onder een stroom van
uitingen van anderen :dreigde bedolven te wor-
den. De Kamer zal waarde hechten niet aan
constructies achteraf, maar aan hetgeen ik zonder
terughouding lanstonds in het openbaar heb
gezegd. In het eerste gedeelte dezer nota heeft
hetgeen inmiddels nader zou zijn gebleken
passende bespreking gevonden. Natuurlijk zal ik
in de verdere ~achtenwisseling gaarne volle
medewerking verleenen tot opheldering van
hetgeen de Kamer nog van belang mocht achten".

gevestigde of werkzaam zijnde instellingen, welke,
wegens hare monopolistische en met het alge-
meen belang geen rekening houdende organlsatie
en werkwijze, een bedreiging vormen zoowel
voor de hoogheid van het staatsgezag als voor de
economische zelfstandigheid van steeds meer
maatschappelijke groepen en enkelingen.
IB. Tegelijkertijd behooren maatregelen te

worden voorbereid om te komen tot een vol-
ledige wetgeving, regelende het geheele complex
van vraagstukken, samenhangende met het ver-
schijnsel van de Z.g. economische dictatuur en
daarbij toepassend de beginselen van de natuur-
lijke zedenleer en van het algemeen behing.
2. De Partijraad verzoeke het Partijbestuur

zich uit te SPreken over:
a. de al of niet wenschelijkheid van het aan-

nemen van commissariaten door leden van de
Staten-Generaal;
b. idem over de al of niet wenschelijkheid

van het gelijktijdig waarnemen van burgemees-
tersambt en Tweede Kamerlidmaatschap.
3; De Partijraad van de R. K. Staatspartij

draagt het Partijbestuur op, eerie studie-com-
missie in te' stellen, die de vraagstukken van
het platteland in hun vollen omvang zal onder-
zoéken.' De Commissie zij bevoegd in haar rap-
port met voorstellen te komen, welke volgens
haar oordeel verbetering kunnen brengen.

Toelichting: De vraagstukken ten platte-
lande liggen op godsdienstig, sociaal, econo-
misch en polt ick terrein. Het is een verblijdend
teeken dat de Katholieke grootpers, en met
name "De Maasbode" meer en meer aandacht
aan de plattelandsvraagstukken begint te
wijden. De riooden van de plattelandsbevolking
zijn hier en daar zeer groot en geven vaak
aanleiding tot gerechtvaardigde ontevreden-
heid. De toekomst van .het platteland met zijn
vaak begrensde economische mogelijkheden is
zeer sober. Een groot gedeelte van onze platte-
landsbevolking meent - in goede trouw wel-
licht - dat ook onze Partij te weinig' aan haar
speelale en. specifieke. plattelandsbelangen de
noodige aandacht wijdt. Het is een allervoor-
naamst belang, dat de Katholiek," plattelands-
kern behouden blijft. Het Katholieke platteland
zalonze Partij warmen en oprechten dank
brengen voor haar stuwenden arbeid neer-
gelegd in een plan voor gezonden' opbouw,
vrucht van een commissoriaalonderzoek,
4. De Partijraad dringe er bij de R. K. Kamer-

fractie op aan, dat de leerlingenschaal zoo spoedig
mogelijk verlaagd wordt, zulks in verband met
de groote werkloosheid onder de onderwijzers en
het groote aantal leerlingen per klas, waardoor
het onderwijs en de opvoeding worden geschaad.

Praeadvies van het Partijbestuur:
lA en B. Bij aandachtige lezing van deze

beide, in zeer algemeenen zin geformuleerde
uitingen van den Kring Arnhem-Nijmegen is bij
het P.B. de vraag gerezen: hebben de voor-
stellers de verwachting gekoesterd om op deze
wijze de in de voorstellen aangeroerde pro-
blemen een schrede verder te voeren op den
weg naar practische til concrete verwezenlijking
van de opvattingen en idealen, die de Katho-
lieken op het veeleischend gebied van een fun-
damenteele ordening van het maatschappelijk
leven en van een grondige vernieuwing der
huidige maatschappelijke structuur, voorstaan?
Het P.B. is geneigd' deze vraag ontkennend te
beantwoorden en het werd in deze opvatting niet
weinig versterkt door het feit, dat de voorstellers
hebben nagelaten in eenige toelichting op hun
voorstellen althans de richting aan te wijzen,
welke met eenig uitzicht op practisch resultaat
thans zou moeten worden ingeslagen om "op zeer
korten termijn" tot een begin van uitvoering van
deze wenschen te geraken. Het P.B. is evenwel
de meerring toegedaan, dat ten behoeve van een
doelmatige behandeling in den Partijraad, deze
eisch aan voorstellen van een dergelijke strekking
mag en moet worden gesteld, zeker indien daar-
bij wordt bedacht, dat de principieele, in alge-
meenen trant gestelde opvattingen op dit gebied
haar vertolking reeds hebben gevonden in het
Algemeen Staatkundig Program der Partij (Alg.
Richtlijnen II onder 8a). In dezen' gedachtengang
gevoelt het P.B. ernstig bezwaar om in het bij-
zonder het voorstelonder 1B bij den Partijraad
aan te bevelen.
Voorzoover het voorstelonder IA beoogt de

aandacht te vestigen en te doen vestigen op het
verwikkelde probleem van monopolie-vorming,
moge eraan herinnerd worden, dat dit vraagstuk
bij de jongste behandeling van de begrooting van
Economische Zaken van de zijde der Kamer-
fractie met grooten ernst en .nadruk in de bij-
zondere aandacht van de Regeering is aanbevolen.
Het Komt het P.B. alleszins redelijk voor, dat
aan den betrokken Minister wordt toevertrouwd
den termijn te bepalen, waarop de bewindsman
het mogelijk acht om dit moeilijke vraagstuk in
zijn wetgevenden arbeid te betrekken.
2. Met betrekking tot het voorstelonder a is

het P.B. de opvatting toegedaan, dat hetniet op
zijn weg ligt zich in algemeenen zin uit te
spreken over de al of niet wenschelijkheid van
het aanvaarden van bepaalde particuliere, al dan
niet gehonoreerde functies, door leden van de
Staten-Generaal.
De in het voorstel onderb verlangde uitspraak

voert op het gebied van een goede, aan haar
doel beantwoordende vervulling van het ambt
van volksvertegenwoordiger. In het verband met

Wapen U tegen het
GEVAAR van KOUVATTEN
Bescherm Uw keel, luchtpijpen en

longen met antiseptische

VALDA PASTILLES
koude vochtigheid en infectie.
Maar vraag naar de
ECHTE VALDA

de gelijktijdige vervulling van het burgemeesters-
ambt is het P.B. bereid, zich over de vereeniging
van deze beide ambten in één persoon als volgt
uit te spreken:
'Het P.B. acht deze combinatie van ambten in:

het algemeen ongewenscht, omdat het van
meening is, dat de gelijktijdige vervulling na-
deelig moet werken op een behoorlijke vervulling
hetzij van het eene, hetzij van het andere ambt,
terwijl beide ambten zeker in den tegenwoor-
digen tijd den vollen persoon en werkkracht van
den drager opeischen. Daarnaast erkent het P·B.t
dat er in kennelijk 'bijzondere en sprekende ge-
vallen voor het toestaan van uitzonderingen op
den regel plaats moet zijn. De beoordeeling van
dergelijke gevallen zal telkenmale moeten ge...
schieden in het kader van de betreffende can-
didaatstellingsprocedure en onder voorlichting
van het betrokken Kringbestuur.
3. Het P.B. is van meening, dat het gewenscht

moet worden geacht een onderzoek in te stellen
als door . den. Kring. Arnhem-Nijmegen is ge..
vraagd.
De toestand op het platteland baart in ver ...

schillende streken des lands economisch zeker
ernstige zorgen. Duizenden leven in zeer benarde
omstandigheden. Eoewel de oorzaken dezer om-
standigheden - als daar zijn: mindere productie ..
mogelijkheden en daardoor minder arbeide-
gelegenheid in de bedrijven - slechts beperkt
en dan nog slechts geleidelijk zullen zijn weg
te nemen, moet worden vastgesteld, dat niet
zonder meer in deze verhoudingen mag worden
berust.
Het onmlddellrxe gevolg van deze mindere

arbeidsmogelijkhei::l. op het platteland is toch
geweest, dat de loonen naar verhouding meer
zijn gedaald dan in de industrieele centra, terwijl
bovendien de financieele resultaten van de land-
en tuinbouwbedrijven nog zóó laag zijn, dat ten
eerste veelal niet dan de meest noodzakelijke
arbeid wordt verricht en ten tweede veelal jonge
of .niet-valide arbeiders in dierist worden ge-
nomen.
De voor dezen betaalde loonen oefenen weer

een zwaren druk uit op de vaststelling der z.g.n,
basisloonen voor de tewerkstelling in de werk-
verschaffing. Deze noodzakelijke besparing op
kosten brengt ook den "ambachtelijken" midden-
stand in groote bestaansmoeilijkheden, terwijl de
handeldrijvende middenstand van dag tot dag de
kwade gevolgen' van de te zwakke koopkrachf
ondervindt.
Uit het voorgaande blijkt, dat aan een in te

stellen commissie een buitengewoon belangrijk,
veelomvattend en moeilijk probleem ter advr-
seering zal worden voorgelegd. Het betreft toch
het vraagstuk van de belooning van den arbeid!
ten plattelande en, daarmede in verband, de
voorwaarden waaronder de werklooze arbeiders
worden tewerk gesteld, de verkrijging van nieuwe
arbeidsmogelijkheid, verbetering en uitbreiding
der bestaande arbeidsgelegenheid, zoomede de
noodige verbetering op het gebied ,der huls-,
vesting, en ten slotte het behoud van den handel ..
drijvenden en industrieelen middenstand ten
plattelande. Hierbij zal tevens gelet moeten wor...
den op de doelmatige inschakeling van de be..
staande inrichtingen van onderwijs voor de niet ..
leerplichtige jeugd en op het scheppen van
onderwijsmogelijkheden, waar deze niet aanwezig
zijn. Dat ui; de tegenwoordige positie schadelijke
gevolgen kunnen voortvloeien voor Kerk en
Staat, is evident en verdient onze grootste belang-
stelling.

Daar het P.B. van oordeel is, dat voor de
noodzakelijke verbetering van den toestand
medewerking en samenwerking van allen
noodig is, hieronder te verstaan zoowel de
t>rovinciale en gemeentelijke organen als de
sociale organisaties, stelt het den Partijraad:
voor, machtiging te verleenen een commissie
in te stellen en deze zóó samen te stellen, dat
veelzijdige deskundigheid verzekerd is.

4. Gelet op het algemeen bekende en voor
misverstaan niet vatbare standpunt, dat de
Kamerfractie met betrekking tot den wensch tot
verlaging van de leei lingenschaal in het ver-
leden heeft ingenomen en nog blijft innemen,
acht het P.B. het oefenen van nieuwen aandrang
bij de Kamerfractie volstrekt overbodig en mits ..
dien onraadzaam.

R.I(. Staats-partij
21ste Ver~adering van 'den Partijraad..

I.

De 21ste vergadering van den Partijraad der
.R. K. Staatspartij wordt gehouden op Vrijdag
24 Februari 1939 te 20 uur precies en Zaterdag'
25 Februari 1939 te 10 uur precies, in een der
tuin-zalen van het' gebouw van het Koninklijk
Zoölogisch Botanisch Genootschap (de Dieren-
tuin) te 's-Gravenhage.

Voorstellen der Kringen
De volgende voorstellen der Kringen komen

Vrijdagavond in behandeling:

drukt en met het draagkrachtbeginsel geen reke-
ning houdt. Tegenover een wijziging in dit op-
zicht van het geldend stelsel staat het P.B. uiter-
aard sympatbek en het is op dien grond bereid
de bijzondere aandacht der Kamerfractie op dit
punt te vestigen.
3. Sedert de TWeede Kamer zich in beginsel

heeft uitgesproken voor subsidieering van de
Katholieke Economische School te Tilhurg op
denzelfden voet als de Handelshoogeschool te
Rotterdam, door aanneming van het amendement-
Moller op Hoofdstuk VI (Onderwijs, K. en W.)
van de Rijksbegrooting voor 1939, is dit voorstel
door de feiten achterhaald.

4. Het P.B. heeft den indruk, dat de voor-
stellers den omvang van den arbeid, welken zij
een studie-commiSSie over dit vraagstuk zouden
willen toevertrouwen, zoomede de mogelijkheid
om. over voldoende gegevens te beschikken,
welke tot de volVoering van dien arbeid onmis-
baar zouden blijken hebben onderschat. Hoe
belangrijk dit vraag~tuk in het Kader van de
maatregelen tot betere verdeeling van den be-
schikbaren arbeid ook naar de meening van het
P. B. moge zijn, acht het P.B. dit vraagstuk van
veel te technischen aard om er een studie-com-
missie in het ,kader van de Partij, aan welke de
noodige (ambtelijke) outillage zou ontbreken,
mede te belasten. Het P.B. ontraadt derhalve
aanneming van dit Voorstel. Wel is het P.B. bereid
het advies over dit vraagstuk en over een doel-
matige behandeling daarvan bij de betreffende
sociale organisaties in te winnen. Aan de hand
daarvan stelt het P.B. zich voer, zich over deze
aangelegenhtid nader te beraden.
5. Dat aan de, lllet de Kringpropagandaleiding

belaste Partij-functionarissen voortaan de gce-
legenheid zou worden geboden om de vergade-j
ringen van den partijraad bij te wonen, acht
ook het P.B. nuttig en in het belang van de
uitoefening der hierbedoelde functie. Dat het
evenwel noodig zou zijn de hierbedoelde propa-
gan.da-functionarissen to~ dat doel op te nemen '
in de categorie van advlseerende leden van den
Partijraad, vermag het P.B. niet in te zien. De
met adviseerende bevoegdheid toegeruste leden
van den Partijraad toch vormen in dat college
een veelzijdig samengestelde vertegenwoordiging
van het katholieke volksdeel inc zijn algemeen
maatschappelijke en cultureele geledingen en
organisaties, en zulks naast de categorie van
stemgerechtigde leden, die de staatkundige orga-
nisatie in haar 17 Kringverbanden vertegen-
woordigen. Deze in den loop van een reeks jaren
doelmatig bevonden systematiek in de samen-
stelling van ons hoogste Partijorgaan zou op
onnoodige en onpractische wijze worden door-
kruist, indien namens de staatkundige organisatie
in de personen harer propaganda:'functionarissen,
adviseerende leden in den Partijraad werden
opgenomen. Het p.B. heeft op dezen grond dan
ook bezwaar om dit voorstel bij den Partijraad
aan te bevelen.

(Slot volgt).

1. De Kring Den Bosch (R.K.H.) stelt voor:
1. Bij uitkeeringen uit het Wegenverkeers-

fonds aan de diverse Provinciale kassen, worde
meer rekening gehouden met het aantal Kilo-
meters wegen in onderhoud bij de onderscheiden
Provinciën (Provinciale wegen).
2. Terzake van de Rijwielbelasting worde be-

vorderd, dat het tegenwoordige systeem der
rijwielbelasting-merken worde vervangen door
een systeem in den geest van het Belgische, dit
is met genummerde plaatjes, waardoor:
a. de contrêle wordt vereenvoudigd;
b. diefstal verhinderd;
c. tevens de mogelijkheid wordt geboden aan

groote gezinnen tegemoet te komen.
3. De R. K. Staatspartij bevordere, dat de

Katholieke Economische Hoogeschool te Tilburg
uit 's Rijks kas worde gesubsidieerd op denzelf-
den voet als de Handelshoogeschool te Rotter-
dam.
, 4. De R. K. Staatspartij stelle c en commissie
in ter bestudèering van de mogelijkheden - de
fir.ancieele eonsequenties daaronder begrepen -
van een spoedige invoering van vervroegde
arbeiderspensionneering.
5. Men berame middelen, om de Kring-

. propagandaleiding in te schakelen bij de advi-
scerende leden van den Partijraad.

Prae-advies van het Partijbestuur.
1. Het in dit voorstel aangeduide vraagstuk

is :bij de begrootings-behandeling van het Ver-
keersfonds ook dit jaar weder aan de orde
geweest.
Het P.B. ziet hierin geen onderwerp, waarover

de Partijraad zich zou moeten uitspreken. Veel-
eer betreft dit voorstel een op zichzelf niet van
belang verstoken aangelegenheid, gelegen in de
sfeer van bemoeiingen van de Kamerfractie.
Om deze reden stelt het P.B. voor, de aandacht

der Kamerfractie voor deze aangelegenheid op-
nieuw in te roepen.
2. Het P.B. gevoelt zich niet geroepen in zijn

praeadvies over dit voorstel in een oordeel te
treden over de onder a en b aangeduide zuiver
technische uitvoeringskwesties op het gebied van
de heffing van de rijwielbelasting. Het P.B. ont-
raadt den Partijraad, zich in een bepaalde uit-

I
spraak over deze onderdeelen van dit voorstel,
op dit gebied te begeven. Anders is het gesteld
met de in dit voorstelonder c aangeduide zijde
van de geldende rijwielbelasting, welke metter-
daad de kinderrijke gezinnen onevenredig zwaar

II. De Kring Arnhem-Nijmegen stelt voor:
lA. Op zeer korten termijn behooren door de

Overheid maatregelen, zoowel van wetgevenden
als uitvoerenden aard te warder, genomen, strek-
kende de verdere uitbreiding der economische
machtspositie te beletten van die in Nederland
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Naar het Fransch
van R. MANOIR

18)
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Dus u bekenf; hetgeen men eerst van u
dacht, namelijk, dat ge de behulnzame hand
biedt aan soldaten en franc-tireurs?
- Ik heb geen enkel misdrijf begaan, ant-

woordde Christella met duidelijke stem, en ik
behoef dus niets te bekennen. Ik heb u onom-
wonden duidelijk de waarheid gezegd, opdat
niemand uwer zich zou vergissen. Ik heb het
recht met opgeheven hoofd te sterven, zooals
mijn broers gevallen zijn. Ik verkies den dood
uit uw hand boven het leven door tusschenkomst
van dien Hans Grettel, wiens bescherming ik als
een schande en als een smaad beschouw.
De stem van het meisje was langzamerhand

hooger gaan klinken, helder en energieker in het
groote lokaal, waar een volmaakte stilte
heerschte.
- Geloof haar niet, kolonel, riep HaIU' Grottal

radeloos uit, dat kind is krankzinnig, ziet u niet
dat zij raaskalt? Alles wat zij zegt, is het gevolg
van een overprikkelde verbeelding en daar moet
u geen rekening imee houden, later zal zij' dat
zelf inzien en bekennen; laat haar wat nadenken
en zich herstellen, dan zal zij ook getuigen dat
haar vader mij haar hand gegeven heeft. ...
De hand van Christella, die opgeheven werd,

als om den hemel tot getuige te. nemen, weer-
hield zijn woordenstroom.
- Neen" ik ben niet krankzinnig, Hans Grettel,

dat weet u wel. en de kolonel kan er zich
rekenschap van geven, dat er geen enkele dwaas-
heid in mijn woorden ligt. Voor de. tweede maal
bevestig ik, dat er tusschen ons nooit sprake is
geweest, noch zal zijn van een verloving en dat
het huwelijk, wat u aankondigt, een leugen is en
nooit zal plaats hebben. Indien mijn vader u
eeriige hoop heeft gegeven, was dat, omdat hij
niet wist, dat u een verrader en spion waart,

zooals ik dat reeds lang vermoedde en nu be-
vestigd zie.
Een duivelsch gegrinnik klonk op en Hans

Grettel antwoordde met een hijgende heesche
stem, terwijl zijn gelaat een uitdrukking van
vreeselijke haat aannam en in zijn bleek ontsteld
gelaat zijn oogen schitterden:
- Jij bent trotsch, Christella Richaud, en

vreest den dood niet; maar er is iets, dat erger
dan de doodî is en je laatste tranen zullen je het
bitterst zijn.
Dan zich tot den kolonel wendend, ging hij

voort:
- U hebt mij gevraagd kolonel, of eenig

familielid van de beschuldigde onder de wapenen
is, of deel uitmaakt van de franc-tireurs-troepen.
Welnu, haar vader, François Richaud, smid te
Terlieux, heeft de wapens opgenomen en wacht
het geschikte oogenblik af. Dezen nacht nog zult
'u hem met de anderen in de ondergrondsche
gangen, waar ik u zal heenleiden, aantreffen;
daar is ook Jozef Balot, de marskramer, die zich
den laatsten tijd belast heeft met de depêches
tusschen Metz en Belfort en zoo een snelle ver-
binding tusschen de verschillende legerkorpsen
heeft lot stand gebracht; de verrassing van
Villerexel is voor een groot deel aan hem te
wijten.
- Dat is niet waar, zei Christella Jozef is

. dapper, maar hij heeft niet de eer gehad aan
die verrassing te helpen.
- Wat heeft die Jozef Balot met de beschut-

digde te maken? vroeg de kolonel aan Hans
Grettel. Een familielid?
Hans beet zich op de lippen, poogde te glim-

lachen en antwoordde grijnzend:
- Christella zelf zal u op die vraag ant-

woorden, kolonel.
Deze keerde zich tot 't meisje met de vraag:
- Is die Jozef- Balot familie van je?

- Neen, kolonel, sprak Christella heel bedaard;
't is haat die Hans Grettel zóó doet spreken.

~. - Ontken dan eens, zei Hans, terwijl hij een
stap nader kwam, dat je hem wilde trouwen?
Christella verbleekte, maar zij zag met haar

open, klaren blik in de van woede vlammende
oog-en van den verrader en hernam:
- Ik zal dat niet ontkennen, Hans Grettel,

men kan niet liegen, wanneer men sterven gaat,
vooral als het zulke dingen betreft.
- En mij durf je .... ! riep Hans opspringend.
Met een gebaar weerhield de kolonel hem.
- Spaar ons dat tooneel, mijnheer Grettel,

dat zijn dingen, die ons niet aangaan. En zich
tot Christella wendend, vroeg hij:
- Is je vader op 't oogenblik in het sous-

tf',:,rain, zooals Hans Grettel beweert?
- Ik ken dat sousterrain niet en ik weet niet,

waar mijn vader op 't oogenb.ik is.
- Ken je de lieden van 't dorp, die evenals

je vader de wapens opgenomen hebben?
Ja, ik ken hen.
Zijn zij talrijk?
Ik heb ze niet geteld.
Hoe / zijn hun namen?
Zij zijn allen van dezelfde familie. Het

zijn Franschen.
- 'Dus, hernam de kolonel, terwijl hij zenuw-.

achtig zijn blonden snor opstreek, hetgeen een
zeker teeken van misnoegen was, dus je weigort
de verzachting of kwijtschelding van straf te
verdienen, die ik en deze heeren - hier liet
hij zijn blik op de officiëren vallen, je willen
toestaan in de zeer ernstige omstandigheden,
waarin je verkeert?
- Ik weiger op uw vragen te antwoorden

kolonel en ik verwacht geen enkele verzachting,
antwoordde het meisje, zich opnieuwoprichtend.
- Maar weet je wel, dat ik die inlichtingen

ook buiten je kan bekomen, en dat het alleen
uit goedheid is, dat ik ze je vraag, zei hij, zijn
woorden met een krachtigen vuistslag op tafel
bevestigend, zoodat glazen en f1esschen stonden
te wankelen en te rinkelen; ja, uit goedheid,
voegde hij er bij, eerst de officieren aanziende
en toen het meisje, dat daardoor begon te
sidderen, uit goedheid, herhaalde hij zeer ge-
prikkeld, want ieder ander zou onder deze
omstandigheden al terechtgesteld zijn.
- Er is geen reden voor, dat ik anders

behandeld wordt dan anderen, antwoordde het
meisje, die door het lange verhoor en het

gefluister vermengd met gedempt gelach, onge-
duldig werd, de dochter van François Richaud
wil niet profiteeren van zekere voordeelen die
men sommigen aanbiedt; ik kan mij slechts
redden door verraad of een andere laagheid,
maar ik ben geen verrader of booswicht en ik
verkies den dood.
- Goed! Hans Grettel zalons straks wel

inlichten en jij zult, alvorens te sterven, vernemen
hoe de onderdanen van den machtigen koning
Wilhelm niet alleen weerspannige Franschen
straffen, maar ook de bewoners van je dorpen
een heilzame vrees weten in te boezemen.
Luitenant Haltenberg, neem een ander blad en
schrijf op. U Hans Grettel kom hier en dicteer
of spel zoo noodig mijn griffier d€ namen voor,
alsmede de voornamen en 't beroep van de
bewoners van Terlieux, die op het oogenblik in
het sousterrain zijn.
- Vooreerst François Richaud, smid, begon

Hans Grettel.
Jozef Balot, marskramer.
Louis Julin, zadelmaker.
Henri Lautier, apotheker.
Eén voor één klonken de namen als een akelige

oproen in de stilte, waarbij men zelfs de pen
van den ober-luitenant over het papier hoorde
krassen.
Nadat de twintigste opgeschreven was, hernam

de kolonel, zich tot de ~oIdaten wendend:
- Vijf der oudsten moeten Hans Grettel ver-

gezellen, ieder met twee potten. vol ];.ctroleum;
er staat een vat van twee honderd vijftig liter
in den kelder en ook is er voldoende hout met
hars bestreken. Hans zal u de woningen aan-
wij·zen; over een uur moeten de bewoners van
Tc.rlieux voldoende licht hebben en weten wat
het kost oorlog te voeren buiten de geregelde
troepen om.
Doodsbleek, met vlammende oogen, was

Christella op den kolonel toegetreden en smeekte
onder handenwringen:
- Ik zal 't verkeerd begrepen hebben, 0 zeg,

dat ik u niet goed verstaan heb Gij zijt soldaten,
maar geen brandstichters en moordenaars! Mijn
vier broertjes en zusjes slapen op dit uur, kolonel;
u is misschien vader en uw kleine .kinderen
liggen nu ook te bed, grootmoeder Balot is
negentig jaar en zal zich niet kunnen redden;
de vrouw van den apotheker heeft vijf kinderen,
waarvan één nog in de wieg; al die huizen zijn
bewoond, kolonel en u zult medelijden hebben

met de arme menschen; zeg aan uw mannen,
hen te waarschuwen, opdat men de huizen ont-
ruimen kan.
Den laatsten zin herhaalde het meisje eenige

malen met wanhoop in haar stem en de oogen,
terwijl haar tanden klapperden.
De kolonel had het hoofd afgewend en ant-

woordde niet, maar sprak tot Hendrik:
- Schenk eerst de koffie aan de mannen, die

heengaan, daarna moet je ons bedienen.
Hendrik ging op de tafel der soldaten vijf

tinnen bekers halen, zette deze op den haard-
steen en begon ze te vullen.
Werktuigelijk, met de gedachten elders, keek

Christella naar den groeten koffieketel en de
dochter van den smid bemerkte opeens, dat zij
bezig was, de oude, gedeukte bekers te tellen,
die langzaam met koffie gevuld werden. Dan
dwaalden haar oogen af en bleven rusten op de
vlammen die den zwarten ketel lekten.
0, vuur, brand! .... Weldra zouden de vlammen

dringen in de gesloten kamer, waar de arme
kleinen lagen, want zij had de deur gesloten,
voordat zij het huis verliet ....
Zenuwachtig greep zij naar de sleutels en

weldra omklemden haar klamme handen den
sleutel der smidse en die van de slaapkamer .
Zij naderde de tafel en terwijl zij zich bukte

om er haar handen op te laten rusten, wijl zij
een bezwijming nabij voelde, sprak zij met
stokkende stem:
- Ik heb de sleutels kolonel; mag ik .... mag

ik ze aan een uwer mannen geven, opdat hij ons
huis kan openen en de kinderen wekken? Er
zijn er vijf, ja vijf, kolonel, herhaalde zij radeloos,
alsof zij straks niet goed geteld had en haar
bleeke, trillende lippen lispelden hun namen met
moederlijke teederheid.
De kolonel haalde onverschillig de schouders

op en zei met gefronste wenbrauwen:
- Dat is het werk van de brandweer .
IJselijk klonk zijn wreede ironie in haar oeren,
- De brandweer, de brandweer, herhaalde

het meisje wanhopig, want zij had nu van Hc.ns
Grettel vernomen, dat zij, die alleen de pompen
konden' hanteeren, waren opgesloten in de
cndergrondsche gangen der steen- en zand-,
groeven.

(Wordt vervolgd).
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Ministerieele nota over
De geest der brigade gelaakt
UITVOERIG FEITENMATERIAAL

BIJEEN GEBRACHT

Yenchiliende malen concludeert 't rapport,
/dat tegen verdachten op lichtvaardige,

.onoordeelkundige en ondoor-
dachte wijze is opgetreden

Verschenen IS de nota van den minrster van Justitie mr. C.
Coseling aan de Tweede Kamer betreffende de feiten en omstan-
digheden, op grond waarvan op 1 April 1938 aan de brigade der
K~ninklijke Marechaussee te Oss is gelast, zich tijdelijk van op-
sporingsdiensten te onthouden, en betreffende eenige daarmede
samenhangende aangelegenheden.

Het stuk bevat met inbegrip van de bijvoegsels 93 folioblad-
zijden druks.

GE,ENBEWIJZEN TEGEN
GEESTELIJKEN

Slechts persoonlijke overtuiging
van den wachtmeester was
grond der beschuldigingen-
De hetze in de pers

Aangezien het belang van deze

dig-

en

der

ge-

Zijne Excellentie Minister Goseling

organen ingesteld, welke niet tot het con.
stateeren van een strafbaar feit leidden,
behalve in één geval, waarin het strafbaar
feit reeds vast stond, voordat de mare-
chaussee zich er mee bemoeide.

Het antwoord van den wachtmeester wordt·
dan in de nota weergegeven. Het bevat o.m.
een nadere uiteenzetting omtrent de ver-
klaringen van eenige vrouwen, o.w. een me-
vrouw Z. (deze .Ietter is ~een initiaal), die
vroeger door een gezegde van pastoor B.
gegriefd zou zijn en mevrouw X. (evenmin
een initiaal), met wie, volgens het zeggen
van mevrouw Z., de pastoor zich zou hebben
misdragen. Mevrouw Z. zou daarover een
schriftelijke verklaring van mevrouw X. be-
zitten. (De minister teekent echter in een
noot aan, dat deze verklaring nooit te voor-
schijn is gebracht).

te Oss

nota grootendeels gelegen is in haar

gedetailleerde documentatie over de

verschillende, onder den verzamel-

het volledige dossier van de strafvervolging
contra van den H. De minister heeft dit dos-
sier teen bestudeerd en daarbij bevonden, dat
de door den procureur-generaal geoefende
critiek volkomen gegrond was.

Het beleid van de marechaussee inzake van
den H. is beoordeeld naar haar werk, zooals
dit' uit het dossier sprak. Zou hiertegen aan-
sevoerct worden, aldus de minister, dat er -
zooals er van marechaussee-zijde wel beweerd
is - tegen den verdachte meer materiaal voor-
handen was dan uit de stukken blijkt,' dan
doet dit - daargelaten nog, dat voldoende is
komen vast te staan, dat er ook overigens geen
serieus materaal was - niets af tot het feit,
dat over-ijld ingegrepen is op daartoe onvol-
doende gronden, hetgeen getuigt van weinig
beleid.

Daarna gaat de nota de verschillende
processen-verbaal na, welke in de zaak te-
gen van den H. zijn opgemaakt.

Eenige daarvan betreffen feiten, die in elk
geval verjaard waren. Andcra noemt de
minister uiterst zwak. De nota vermeldt voorts,
dat de substituut-officier een verduistering van
f 4000.- aan den H. ten laste had gelegd,
zonder dat het dossier daarover een enkel ge-
geven bevatte. Op gezag van den wachtmeester,
die het onderzoek tegen van den H. verrichtte.
had de substituutofficier gemeend te mogen
aannemen, dat die verduistering wel zou zijn
gepleegd. In een ander geval bleek uit een
Belgisch proces-verbaal, dat in het geheel geen
nadeel kon ontstaan. Voorts blijkt uit een an-
der rapport, dat de onderzoekende wachtmees-
ter de noodige technische kennis omtrent safes
en loketten miste, waardoor het onderzoek
werd vertraagd. De nota produceert ook den
brief van rnr, van der Burg van 29 Maart 1938,
waarin deze ontkent de arrestatie en de inbe-
slagneming van bescheiden te hebben bevolen.

"Opvallende" persartikelen

Jeugduierhloozen-Fraude

De minister verwijst dan wederom naar eenige
als bijvoegsels opgenomen persartikelen, waar-
van. hij ~et opvallend noemt, dat zij toen het
nieuws van de arrestatte zich nog maar nauwe-
lijks kon hebben verspreid, tot in alle kleinig-
heden wisten te vertellen, aan welke vergrijpen
van den H. zich zou hebben schuldig gemaakt,
terwijl deze ,,hoogst voorbarige" persberichten in ZOUdede minister zijn beslissing van 1 APrill
w.~zengeheel hetzelfde bevatten als leefde in de hebben genon:~m zonder behoorlijk onderzoek
bIJ de brigaoe heerschende voorstelling van za- op dit punt. HIJ beschikte toen Immers over een
ken. Een en ander gaf aanleiding tot het ern- POsitieve schriftelijke verklaring van denzelfden
Rtigevermoeden, dat zoo de bedoelde artikelen al Officier in tegenovergestelden zin.
niet geïnspireerd waren, zij toch wareri samen-I En vervolgens: al ontlast de nadere verklaring
gesteld met behulp van van de politie verkregen van mr. van der Burg de brigade van het ver-
gegevens. Wijt, dat zij eigenmachtig tot de arrestatle en

de in beslagneming zou zljn overgegaan, gelijk
de minister vóór 11 Mei 1938 moest aannemen,
dat zij gedaan had, zij doet niets af aan de
omstandigheid, dat het beleid van mr. van der
Burg in de zaak van den H. beheerscht is ge-
Worden door de voorlichting van de zijde der
brigade, voor welke voorlichting het personeel
der brigade verantwoordelijk blijft.

Het schrijven van den wachtmeester eindigt:
"Deze' orrrssarrdrgfrede-n ziJn gerapp<trteerd

op gronden aan het algemeen belang ontleend.
"Na door mij, de G., gehouden mondeling over-

leg met den heer officier van Justitie werd dan
ook op dezelfde gronden met het verdere onder-
zoek niet doorgegaan."

De minister constateert, dat de mededec-
ling, dat mondeling overleg was gepleegd,
onjuist was.

\'Vat pastoer V. betreft, had de wachtmees-
ter op 24 Maart een proces-verbaal ingezon-
den, dat liep over feiten, welke naar later
bleek, de onderzoekendc wachtmeester in
1921 reeds had onderzocht. De zaak was toen
met de aanteekening "geE-.nbewijs" g!'s~po'
neerd.

De twee getuigen, die thans bezwarende
verklaringen aflegden, hadden destijds dia-
metraal tegenovergestelde verklaringen aï-
gelegd, zoodat het voor de hand lag, dat
aan deze nieuwe verklaringen in rechten
geen geloof zou worden g-eschonken, daar-
gelaten nog dat van de beweerde feiten er
een in elk geval verjaard was. Bovendien
zou het andere feit pl.m. tien jaar geleden
zijn gepleegd. Het proces-verbaal inzak!'
pastoor V. werd afgesloten met de mededee-
ling, dat "op gronden aan het algemeen
qelang ontleend, de verdachte met mede-
weten van den officier van Justitie re
's-Hertogenbosch niet was gehoord en het
onderzoek in dezen was gestaakt": De mi-
nister deelt mede, dat de wachtmeester den
substituut-officier alleen gevraagd heeft of
het verbaal (niet het onderzoek) kon wor'
den afgesloten.

De nota bevat voorts lange citaten uit het
proces-verbaal van het verhoor van wachtmees-
ter de G. op 26 Maart tcn parkette van den
procureur-generaal. Uit hetgeen in dit proces-
verbaal is vervat, trekt de minister de volgende
conclusies.

Conclusies van den
minister

Inzake pastoor B.:

Dat de wachtmeester tegen dezen
geestelijke een uitgebreid onderzoek
instelde, zonder dat er eenige aan-
wijzing bestond, dat de pastoor een
strafbaar feit had gepleegd, daar
toch de geruchten over diens "mo-
reele misdragingen" alle feiten be-
troffen, welke - gelijk ook beves-
tiging vindë in de betrekkelijke rap-
porten en in de verklaring van den
wachtmeester zelf _ zoo zij al ge-
pleegd mochten zijn, niet strafbaar
waren, behoudens de feiten, welke -
volgens mevrouw Z. - zouden zijn
gepleegd met mevrouw X.

Dat de wachtmeester ten aanzien van de

lelding bestond tot groot voorbehoud en bijzon-
dere voorzichtigheid.
Dat hem, wanneer hij zich in de eerste

plaats op de hoogte gesteld had van den leef-
tijd van mevrouw X, aanstonds moest Zijn gf'-
bleken, dat, indien te haren opzichte straf-
bare feiten zouden zijn gepleegd, als waarvan
sprake was, deze feiten noodzakehjk reeds
lang moesten zijn verjaard, zoodat een onder-
zoek geen zin had.

Dat hij niett.emin mevrouw X is gaan
hooren, daarbij riskeerend, dat hij het hu-
welijksgeluk en de gemoedsrust van deze
vrouwen haar gezin ernstig zou ver-
storen.

naam "De kwestie Oss" bekende ge-

vallen, is het niet wel doenlijk een

ëXc rptë5fl e sretten, eta op

heid kan bogen. Wij zijn gedwongen

ons te beperken tot een uitgebreide

inhoudsopgave van het door den

minister in de nota vervatte materiaal.

De oonstructie der nota sluit aan bU de
dri-epunten, welke in de motie Albarda-Oud
van 22 Juni 1938 waren opgenomen:

J. De feiten en de omstandigheden, op
grond waarvan de minister van Justitie op
1April 1938 aan de brigade der Koninklijke
Marechaussee te Oss de (lees: uitoefening
van de) opsporingsbevoegdheid tijdelijk
heeft doen ontnemen.
II. Het oordeel d'er. regeering over het

beleid van de gemeentelijke politie te Oss.
IU. AI datgene, wat de minister van

Justitie verder in verband
ander van belang acht.

met een

In deze periode speelde zich de zaak der zgn.
jeugdwerkloozen-fraude af. Op 1 April 1938
had de minister kennis genomen van het vol-
ledige dossier van deze zaak. Van dit dossier
bevat de nota uitgebreide citaten, o.m, van
processen-verbaal van den onderzoekenden
wachtmeester. Deze wijken op eenige punten
af van de lezing van den burgemeester. Met
name is dit het geval inzake het door de
marechaussee met den burgemeester gepleegde
overleg. Alles samengenomen was de concluste van

den minister aan de hand van de vóór 1

Evenals voor de andere in de nota ge-
-noemde zaken adstrueert de minister ook
hkr-zijn . etoog met een verwijzing naar- cl
uitspraak van het ambtenarengerecht te
's-Gravenhage.

mededeelmgen van mevrouw Z. had moeten be-
denken, dat, gelet op hetgeen hij wist omtrent
de antecedenten van deze vrouw, haar gezind-
heid jegens pastoor B. en de wijze waarop zij
haar wetenschap zou hebben verkregen. aan-

Dat in dit geheele onderzoek geen
"verdachte" gehoord werd en wel om-
dat er tenslotte geen "vE'rdachtf''''
bleek te zijn.

Dat het onderzoek plaats had op zoodanige
wijze - de verklaringen der getuigen werden
uitgewerkt, aan deze voorgelezen en door haar
onderteekend -, dat geen andere indruk kol'
ontstaan dan dat de pastoor verdacht werd
van misdrijven, welke vermeendelijk aanwezi-
ge omstandigheid uiteraard wereldkundia
moest worden.

Dat de wachtmeester zijn beleid te dezen
gerechtvaardigd achtte op tweeërlei grond.
t.w.:

1. Dat het hier een geestelijke betrof, wien
moreele misdragingen bijzonder ernstig moe-
ten worden aangerekend, hetgeen moeilijk an-
ders geïnterpreteerd kan worden dan in dll-
zen zin, dat de wachtmeester van meening was
dat niet-strafbare onbetamelijke gedragingen

1

welke door geestelijken van eenigerléi gezindte
gepleegd zouden zijn, het onderwerp van poh-
tiaire onderzoekingen behooren uit te maken.

I 2. Dat het onderzoeken van verjaarde straf
bare feiten en van niet strafbare feiten bevor-
derlijk kan zijn aan de ontdekking van niet-
verjaarde strafbare ïetten

In de zaak van pastoor V.:

Dat omtrent oude feiten waarvan
geen bewijs was verkregen, en waarvan
het eene verjaard was, thans wel be-
zwarende verklaringen werden afge-
legd, doch door getuigen, die vroeger
een ontlastende verklaring hadden af-
gelegd - hetgeen niet vermeld werd,
noch mondeling (volgens de verklaring
van den substituut-officier van justi~
tie); noch ook, zooals voor de hand zou
hebben gelegen, in het nieuwe verbaal
zelf

Dat een "onwillige" getuige, teneinde
hem tot een andere _verklaring te brengen,
gedurende geruimen tijd geconfronteerd
werd met een zee" oragunstig bekend staand
persoon, die destijds de eenige was. die
een voor den pastoor bezwarende verklaring
had afgelegd.
Dat de wachtmeester over was gegaan

tot het hooren van een nieuwe reeks getui-
gen, zonder dat er één aanwijzing bestond,
dat de pastoor eenig nieuw strafbaar feit
zou hebben gepleegd of die getuigen daar-
over iets zouden kunnen verklaren.
Dat geen "verdachte" werd gehoord.

Voorts zijn in de nota opgenomen de be-
schouwingen, welke de suQ.<;tituut-officier naar
aanleiding van de mondelinge verklaring van
den wachtmeester op 29 Maart aan den pro-
cureur-generaal deed toekomen. Ook wordt
melding gemaakt van het onderzoek van een
rtjks-rechercheur, die mevrouw X en mevrouw
Z. heeft gehoord, waarbij bleek:

Voor wat betreft de verklaringen van mevr.
Z., dat met de mogelijkheid van laster, wraak-
neming en chantage zeer ernstig rekening
moest worden gehonden.

Meening van uiachtmeester
scherp gelaakt

Hoewel de zaak tegen de beide geestelij-
ken op 30 Maart - toen de minister alle
stukken in zijn. bezit had - door den
wachtmeester zelf reeds gesloten was, heeft
de minister haar als zeer ernstig aange-
merkt omdat. hier op geheel onvoldoende
gronden twee personen publiekelijk [estero-
peld waren tot verdachten van misdrijven,
die hun zwaar zouden moeten worden aan-
rekend. Noodeloos was het gezinsleven van
anderen in de waagschaal gesteld

De betrokken wachtmeester had moeten be-
grijpen, dat, zoo hij al overtuigd was materiaal
.te dezen te moeten verzamelen, dit dan op on-
gemerkte wijze zou moeten worden gedaan. Het
was voorts onjuist te meenen, dat met betrek-
king tot bedienaren van den godsdienst onder-
zoekingen nopens niet-strafbare feiten, die ten
aanzien van andere burgers terecht achterwege
blijven, oirbaar zijn. Het was tenslotte al even-
zeer onjuist te meenen, aldus gaat de nota
verder, dat de onderzoekingen omtrent .erjaar-
de en niet-strafbare feiten om deze reden te
Pas kwamen, dat zij zouden kunnen le'óen tot
de ontdekking van eenig strafbaar felt.
Deze redeneering gaat toch alleen op voor

het geval, dat er eenige aanwijzing bestaat, dat
er een niet verjaard strafbaar feit gepleegd is.
Daarvan was in casu geen sprake.

Dat er wel strafbare feiten door de gees-
telijken zouden zijn gepleegd, was een op
niets berustende particulier!' ovel'tuiging
van den wachtmeester.

Nopens de zaak tegen den winkelier B.
handhaaft de minister zijn vroegere mee-
nmg, welke hij ditmaal als volgt formu-
leert:
In feite bleek het geheele geval t.ierop

neer te komen, dat de marechaussee opge-
treden was ais incassobureau met bijzon<!ere
machtsmiddelen. Het vasthouden van den
verdachte zou, ook al zou er grond voor ver-
denking van verduistering zijn geweest. een
ongemotiverd optreden zijn geweest. Het-
zelfde geldt voor de zaak tegen den arbei-
der W. (overtreding Vuurwapenwet).

Ontneming opsporings-
bevoegdheid

De beschouwingen over het eerste punt
van de motie beslaan 45 bladzijden en zijn
onderverdeeld in paragrafen.

De eerste paragraaf herinnert aan de behan-
deling van de interpel'atie-D::op in ~e Tweede
Kamer op 7 April 1938.De minister CIteert uit-
voerig de "Handelingen" der Kamer ten einde
zijn op dien datum afgelegde verklaringen met
den verderen inhoud der nota te vergelijken.
In deze paragraaf geeft hij ook den tekst van
het door hem op 1 April 1938 aan den Bos-
schen procureur-generaal verzonden telegram,
waarbij hij gelast heeft, dat de Ossche brigade
zich - behoudens uitdrukkelijken last van den
P. G. - van ieder opsportngscnderznek moest
onthouden en binnenkomende aangiften moest
doorgeven aan de gemeentepolitie.

De minister teekent hierbij aan, dat bedoeld
bevel - door hem als hoogsten justitieelen chef
aan opsporingsambtenaren aangaande de uit-
oefening van hun taak gegeven - aan de
leden der brigade niet de qualiteit van opspo,
ringsambtenaar ontnam. Zij zouden op last
van den P. G. opsporingsonderzoek kunnen in-
stellen en aangiften in ontvangst kunnsn ne-
men. Hun processen-verbaal, eventueel in over,
treding van het bevelopgemaakt, zouden wet-
telijke bewijskracht hebben bezeten.
Daarna -geert de minister een overzicht van

de feiten, die aan zijn beslissing van 1 April
.vooraf zijn gegaan .. In dit gedocumenteerde
t·verzicht maakt de minister van de gelegenheid
gebruik om in het licht te stellen in hoeverre
sedert 1 April is gebleken van feiten en om-
standigheden, welke hem destijds niet bekend
waren.

Verhouding met de
gemeente Oss

De tweede paragraaf van het eerste

hoofdstuk, waar bedoe.ld overzicht

begint, behandelt het optreden

brigade in zaken betreffende de

meerite Oss uit het jaar 1937.

In enkele kleine zaken hadden de leden
&ier brigade onderzoeken tegen gemeente-

Na uitvoertge aanhaling der betreffende
processen-verbaal en na productie van een
recapitulatielijst van de hoeveelheden
groenten en aardappelen, welke naar de
beide verdachten (opzichters bij de jeugd-
werkverschaffing) 'zouden zijn vervoerd.
~t de mintsterteele nota, dat de betrokken
opsporingsambtenaren reeds in het begin.
stadium van hun onde~zoek tot het rnzicht
hadden moeten komen, dat er zeker geen
sprake kon zijn van ernstige fraudes, dil>
zoo ingrijpende maatregelen vereischten,
en dat, zelfs al zouden er kleine onregel-
matigheden zijn gepleegd, de kans om daar-
van het bewijs te leveren zoo gertng was,
dat groote veorztchttgheid en terughoudend-
heid geboden was.

April 1938 voorhanden gegevens deze, dat
in de zaak van den H. door personeel van
de brigade Oss lichtvaardig, onoordeelkundig
en ondoordacht was te werk gegaan.

Die zienswijze en conclusie te dezen meent de
minister nog steeds te kunnen handhaven, ook I
w nneer ill in aanmerkäng neemt, dat de, sun-
stituut-officier van justitie mr. van der Burg i
later is teruggekomen op zijn verklaring, dat I
hij tot de arrestatie van van den H. op 19Maart
1938 en de huiszoeking geen opdracht had ge-
geven. Een dergelijke verrassende verklaring
(het terugkomen n.l. op de vroegere verklaring)
mag geen grond vormen voor een verwijt, als

De twee geestelijken
Aan de zaak van de beide geestelijken worden

uitvoerige beschouwingen gewijd. Na vermelding
van eenige feiten _ o.m. de stappen van een
der pastoors bij den burgemeester, daarna bij
den Bisschop en de stap van dezen bij den
p. G. - bespreekt de nota de rapporten door
wachtmeester de G. tegen pastoor B. opgemaakt,
bevattende de door den wachtmeester afgenomen
verhooren inzake pastoor B. met als bijvoegsels
twee afschriften van brieven (ingezonden 23
Maart.) .

GEEN C.A. O. IN HET
TEXTIELBEDRIJFBovendien proquceert de noca de conclusie

van het aan den hoofdinspecteur Voor de
werkverschaffing door zijn onderzoekamb-
tenaren gezonden rapport d.d. 2 Novem-
ber 1937. De rapporteerende ambtenaren
zeggen in hun rapport, dat van fraude geen
sprake kon zijn. Wel waren de leiders der
werkverschaffing onvoorzichüg en administra-
tief onjuist te werk gegaan. Het .door B. en W.
op 4 November 1937 aan den gemeenteraad
uitgehrachte verslag is van geheel dezelfde
strekking.
Het administratieve onderzoek, door B. en W.

ingesteld, aldus de nota verder, verdient bij-
zonder~ belangstelling, omdat het de gelegen-
heId biedt de verklaringen van de getuigen; die
zoowsj door dit college als door de marechaus-
see zijn gehoord. met elkander te vergelijken.
D~ d~or B. en W. afgenomen verhocren zijn
mmut:eus genotuleerd. Een vergelijkend over-
ZIcht IS als bijvoegsel bij de nota gevoegd.

Dit bijvoegsel heeft de strekking aan te ge-
ven, hoe de weergaven der marechaussee van
de getuigenverktlaringen veel bezwarender zijn
voor de verdachten dan de voor B. en W. af-
g~legde verklaringen, ofschoon de getuigen be-
weren bij beide verhooren gelijke verklaringen
te hebben afgelegd.
De nota memoreert dan eenige persuitingen

over het onderhavige geval (uit Telegraaf en
Handelsblad), welke eveneens aIs bijvoegsel
worden geproduceerd. De minister ziet ver-
band tusschen deze uitingen en de voorstelling
welke bij de hoordïtguren der Ossche brigade
leefde, dat bij de gemeente Oss allerlei mis-
drijven werden gepleegd, waarin de brigade
opheldering behoorde te brengen.

Twentsche werkgevers nemen
a/wijzend standpunt in

De in deze rapporten opgenomen getui-
genverklaringen bleken geen enkele aanwij-
zing in de richting van ecnig strafbaar feit
te bevatten, toch sloten zi; met de mede-
deeling aan den SUbstituut-~fficier, dat '"het
onderzoek in dezen met kracht zou worden
voortgezet tenzij de officier van justitie an-
ders mocht gelasten."

Te Enschede is Woensdag een conferentie ge-
houden tusschen de vier Twentsche fabrikan-
tenvereenigingen en de besturen der drie samen-
werkende organlsaties van textielarbeiders. Deze
conferentie was belegd naar aar.leiding van. een
brief der organlsatdes, waarin om een collectief
contract ter verbetering der arbeidsvoorwaarden
werd gevraagd.

De conferentie leidde tot een negatief re-
sultaat, daar van werkgeverszijde werd mede-
gedeeld, dat onder de huidige omstandighe-
den van inwilliging der verzoeken geen spra-
ke kan zijn.

Daar aan de hand van' de ingezonden rap-
porten de zaak tegen pastoor B. nog geenszins
nuidelijk was geworden, droeg de procureur-
generaal op 25 Maart den EUpstituut-officier van
justitie op, ter zake een aantal vragen' aan den
wachtmeester voor te leggen waaromtrent nog
dipnzelfden dag antwoord werd verlangd.

Onze saarnhoorigheid dat wij Nederlanders nu eenmaal van nature
geneigd zijn groote, ja overgroote, waardeering
te hebben voor alles, wat uit den vreemde komt.
Als onvermijdelijke keerzüde hiervan openbaart
7.ich een tekort aan vertrouwen in het eigen!',
Een tweede moeilijkl1eid is, dat onze bood-

schap zich tot zoo vele groepen dient te rich-
ten, groepen, die alle op hun eigen Wijze toe-
gesproken dienen te worden. Het zijn niet al-
leen de uiteindelijke verbruikers in al hun scha-
keeringen, die wij willen bereiken. Ook d9
uiterst belangrijke distribuant, in het bijzonder
het winkelbedrijf met zijn geweldigen invloed
<lp den verbruiker, dient zUn onontbeeriijke
medewerking te geven. Ook de industrie en de
overheid. Al dezen groepen roepen wij toe:
"Voorzie in uw behoeften toch zooveel als

maar eenigszins mogelijk en economisch ver-
antwoord is met producten van Nederlandschen
arbeid. Toont daardoor uw nationalen zin;
toont daardoor, dat gij u één voelt met uw
Nederlandsche medeburgers, met den Neder-
landschen arbeider, den Nederlandschen in-
dustrieel, den Nederlandsclien landbouwer. Het
zal trouwens Uiteindelijk ook u zelf weer ten
goede komen."
De Vereenigtng "Nederlandsch Fabrikaat" wil

naar haar vermogen medewerken om de ban-
den tusschen de verschillende groepen onzer
bevolking te versterken. De banden tusschen
den Nederlandschen consument en het be-
drijfsleven, de banden tusschen distribuant en
producent. Op die wijze werkt zij mede aan de
bevordering van de eenheid van ons volk, een.
eenheid, die in deze tijden, gezien wat er ook
op economisch gebied om ons heen geschiedt,
meer dan ooit noodzakelijk is.
De oproep van H.M. de Koningin zal dan ook

zeker niet te vergeefs tot ons zijn gericht. Zij
zalons een krachtige prikkel zijn, om met
alle energie, die in ons is, voort te werken aan
het ons gestelde doel. Op deze wijze hopen wij,
met de middelen, die ons ten dienste staan, op
óns terrein een bijdrage te kunnen leveren tot
den geestelijken en stoffelijken opbouw van ons
volk, welke opbouw Hare Majesteit zoo zeer ter
,Qarte gaat.

bevel, dat de brigade zich van onderzoek

De taak van "Nederlandsch
Fabrikaat"

De Vereeniging "NederJandsch Fàbrikaat"
schrijft ons, dat in het Februari-nummer van
haar maandblad het volgende artikel van de
hand van haar voorzitter, den heer dr. ir, M.
H. Damme, zal worden opgenomen:Door deze ongefundeerde meerring kwam

de brigade volgens de nota tot een onjuiste
houding tegenover den burgemeester, wo-
dat met reden op 15 No,vember 1937 het

De woorden, uitgesproken door H.M. de Ko-
ningin in Haar rede tot het Nederlandsche volk,
deden ons des te meer bewust worden, welk een
geweldige taak een Vereeniging als de onze
heeft. Is niet het doel, dat wij ons gesteld heb-
ben: bevordering van het saamhoorigheidsge-
voel in het Nederlandsche volk? Er is voor ons
een beperking. Wij streven naar bevordering
van het saamhoorigheidsgevoel in het bijzonder
op het gebied van het economisch leven. Maar
dit is, naar het ons voorkomt, een aspect, dat.
niet het minst belangrijke is.
De Vereeniging "Nederlandsch Fabrikaat"

ontstond in 1915,in een tijd toen de nood, even-
als thans, hoog gestegen was.

De zaak van den "bankier" Zij stelde zich tot taak, en het is gebleken
een ontzaglijk moeilijke opgave te zijn, om het

In de derde paragraaf van het 1ste hoofd- Nederlandsche volk op te voeden in de rich-
stuk gaat de, minister over tot de behandeling ting van greeter vertrouwen in zich zelf en in
van de zaak van den makelaarbanIvier en as- de richting van grooter gemeenschapsgevoel.
surantie-bezorger van den H. Na de uitvoerige Zij streeft naar een toestand, waarin de Ne-
vermelding der - overigens reeds bekende - derlandsche burger uit onze Nederlandsche
feiten zegt de minister over deze zaak o.m. dat volksgemeenschap alles betrekt, wat deze ge-
hij hij het vestigen van zijn oordeel op meenschap hem tegen in economisch opzicht
1 April de beschikking had over een desbe- verantwoorden prijs kán bieden. Zij wil bestrij-
treffend schrijven van den procureur-generaal, den alles wat het vertrouwen in de prestaties
ernstige critiek op het optreden der brigade en de voortbrengselen van onze medeburgers
bevattende, over de afwijzende beschikking van ondermijnt. 'Typeerend hiervoor is de slagzin:
de Bossche rechtbank op de vordering tot ge- "Koopt toch uit den vreemde niet, wat het
vangenhouding en het verzoek om verlof tot Ieigen land u biedt."Ihuiszoeki.ng, welke ee~ duidelijken desauveu van Deze taak is zoo. moeilijk o~ v~rschillende
het polltleonderlloek Inhield en daarnaast over redenen. Een van dle redenen llgt III he~ feit,

in aangelegenheden, waarin de gemeente
Oss en haar organen waren betrokken. had
te onthouden, werd gegeven. Dat die Oir-

der, zooaIs val}. de zijde der marechaussee
wordt beweerd, nooit zou zijn gegeven,
acht de minister, gehoord de verklaringen
van den substituut-Gfficier mr, van der
Burg, ten eenen male onaannemelijk.



Verkeerde geest
der brigade

Den genomen maatregel in het licht der
feiten, omstandigheden en gedragfngen dan
.overztende, merkj de minister op, een be-
straffing der brigade of een schorsine niet
te hebben gewild en geen oogenblik te heb-
ben gedacht aan ontslag wegens onge-
schikthetd, Wel achtte hij het noodzakelijk
dat de leden der brigade uit de sfeer, waar-
tn rij verstrikt warerr geraakt, werden weg-
genomen.

Hij achtte het bovendien noodzakeiijk dat
de te verplaatsen ambtenaren hun opspo-
ringsonderzoekingen te Oss zouden staken
omdat hij niet mocht riskeeren, dat nog
anderen het slachtoffer werden van hUD
onevenwichtige ambtsuitoefening.

Meer heeft de minister niet beoogd en
het is geen oogenblik zijn wenseh geweest,
wien dan ook persoonlijk, of het wapen der
koninklijke marechaussee a.is zoodamg. te
treffen. De maatregel is kgen de geheele
brigade genomen omdat de onjuiste gedra-
gingen moesten worden gezien als .ympto-
men van een bij die brigade heerschenden
geest.

Tenslotte neemt de minister stelling tegen
de meentng, dat het aan hem te wijten zou
Zijn geweest, dat de genomen maatregel nov
deloos ruchtbaarheid zou hebben verkregen

Over het contact met het kcrpsoocimanëc
wordt geciteerd uit het rapport van 'd,;n advo
caat-generaal mr. Massink over het verhandel-
de op de conferentie van den P. G. met ctp
hoofdofficieren op 1 April. De minister teekent
aan, dat uit de omstandigheid, dat zr'n tele-
gram kort. na lunchtijd binnenkwam, niet mag
worden afgeleid. dat hij zijn beslisstng geno-
men had zonder het oordeel van de hoofd-
officieren te willen afwachten daar met den
P. G. was afgesproken, dat deze gemachtigd
was de opdracht, indien uit de besprekingen
nieuwe gezichtspunten naar voren zouden ko-
men, eventueel niet uit te voeren. Deze hoofd-
OffiCieren deden t ó é n .echter het afkeurende
oordeelover het optreden der brigade

Nieuwe feiten na 1 April 1938?
Tenslotte wordt in de nota de vraag ge-

steld, of er 'na 1 April 1938 nieuwe feiten
zijn gebleken, welke hebben uitgewezen dat
de maatregel door den minister ten on-
rechte zou zijn genomen.

De minister zegt daarvan het volgende:
"Het komt mij voor, dat, afgezien van de

omstandigheid, dat bij onderzoek geen bewijs
is verkregen van de mishandeling van den ar-
beider W. - welke mishandeling ik echter ook
nimmer als vaststaande heb voorgesteld - en
van eenige punten van zeer ondergeschikt be-
lang, hier alleen in aanmerking kan komen
het feit, dat de arrestatie van den makelaar-
bankier Van den H. en de inbeslagneming in
zijn woning en kantoor wél met machtiging
van den substituut-officier van Justitie zijn ge-
schied. Ik besprak dit punt reeds hierboven,
waarbij ik memoreerde, dat ik deze verandermg
in des officiers verklaringen uiteraard niet had
kunnen voorzien, dat de nadere verklaring den
wachtmeester ten aanzterï van dit onderdeel
van deze ééne zaak wel tot op zekere hoogte
kan disculpeeren en dat de wachtmeester ver-
antwoordelijk blijft voor zijn voorlichting te
dezen. In dit verband maakte ik melding van de
ter zake betrekkelijke beschouwing van het
ambtenarengerecht te 's-Gravenhage, welke mij
zeer juist voorkomt.

Men kan in het algemeen de vraag stel-
len, of de substituut-officier van Justitie,
die ten slotte de brigade heeft laten begaan,
haar optreden niet op verschillende punten
heeft gedekt.

Ik heb op 7 April reeds te kennen gege-
ven niet alleen veracht en gewenscht te
hebben, maar ook daarvan reeds aanstonds
te hebben doen blijken, dat deze functiona-
ris minder sterk onder den invloed ware
geweest van het kordate optreden van som-
mige leden der brigade. Dit oordeel is sinds-
dien niet gewijzigd.

Intusschen moge billijkheidshalve niet worden
uit het oog verloren, dat deze substituut-officier
van Justitie, zijn ambt aanvaardend na de
groote zutvering van Oss, niet onontvankelijk
kan zijn gebleven voor de in de pers bij voort-
during tot uiting gekomen verheerlijking der
Ossche brigade, gepaard met scherpe kritiek op
de gemeentepolitie en haar hoofd."

Gunstigoordeelover
gemeentepolitie

De tttel van het tweede deel der nota
luidt: "Het oordeel der regeering over het
beleid van de gemeentelijke politie te Oss."

Wij citeeren de voornaamste passages:

"Evenmin als het aangaat het aandeel van
de gemeentepolitie in de opruiming te verklei-
nen, even onredelijk ware het haar te verwij-
ten, dat de misdadigheld zoo lang heeft kunnen
voortwoekeren. Immers, daargelaten nog, dat
de meerderheid der groote miSdrijven buiten de
gemeente Oss is gepleegd, zoodat de gemeente-
politie met het opsporingswerk geen recht-
streeksche bemoeiing kon hebben, ook vóór 1934
was de brigade Koninklijke Marechaussee te
Oss gevestigd en onderzocht deze verscheidene
in haar bewakingsgebied gepleegrle groote mis-
drijven, zonder er in te slagen deze op te hel-
deren.

Ook haar was het niet gelukt de mis-
dadigheid van het "Ossche milieu" den kop
in te drukken. Dat in dien tijd juist de ge-
meentepolitie ondeugdelijk zou zijn geweest
is uit niets gebleken.

Nadat eenmaal een vaste greep in de mis-
adigerswereld was verkregen en daarmede Voor

de politie de mogelijkheid ontstond om - door
onvermoeiden arbeid - het geheele net der
onopgehelderde wandaden te ontrafelen, heb-
ben zoowel de marechaussee als de gemeente-
politie gedaan wat zij maar konden om een
goed resultaat te bereiken. Gelijk men weet, is
dit resultaat bereikt. Beide korpsen hebben
zich daarbij verdiensten verworven, verdiensten,
die in Koninklijke onderscheidingen hun er-
kenning hebben gevonden.

Van den ijver van de gemeentepolitie mo-
gen de VOlgende cijfers een beeld geven.
Met de groote opruiming werden 72 mis-
dadigers aan de justitie overgeleverd, waar-
van 54 door de gemeentepolitie en 18 door
de marechaussee.
Ook bij deze gelegenhei~ is niets geble-

ken van minderwaardigheid van het Ossche
politiekorps.

Ook daarna zijn ernstige tekortkomingen bij
de politie der gemeente Oss niet gebleken.
Uiteraard moesten, met den groei der ge-
meente, ook in dit korps geleidelijk verbeterin-
gen worden aangebl'acht. Zulks is geenszins na-
gelaten en daarmede wordt geregeld, gelijk ook
elders, voortgegaan. Het hoofd der plaatselijke
politie, de burgemeester van Oss, is te dezen
ten zeerste diligent."

Als bijvoegsel is aan de nota nog toegevoegd
een bijlage van het rapport van den' Commis-
saris van de Koningin, waarin hij een aan-
tal geruchten, welke over Oss de ronde hebben
gedaan, van commentaar voorziet en de onge-
grondheid constateert.

Derde deel der nota
In bet derde deel van de nota wijdt de

minister o.m, beschouwingen aan zijn ver-
houding tot zijn ambtgenoot van Defensie,
waaromtrent hij betreffende het gevalOss
tal van bijzonderheden mededeelt.

De minister meent, dat hij terecht heeft
verklaard, dat reeds op 1 April de instem-
ming van den minister van Defensie inzake
de verplaatsingen - voor zoover deze in-
stemming noodig was - was verzekerd.

Eenige beschouwingen wijdt de minister daar-
na aan de behartiging der rijkspolitiezorg en
de organisatie der rijkspolitie, alsmede aan het.
beginsel "rechtszekerheid en rechtsgelijkheid".

De minister betoogt, dat de rijkspolitie, ook de
marechaussee, voor wat de Uitoefening van
haar taak betreft zonder 'voorbehoud staat on-
der de bevelen van den minister van Justitie.
Voor zoover de minister van Justitie de door
het rijkspolitiebesluit op hem gelegde taak niet
persoonlijk uitoefent, geschiedt zulks namens
hem en onder zijn bevelen door de procureurs-
generaal. Het rijkspolitiebesluit wordt dan uit-
voerig geciteerd, evenals de instructie voor de
procureurs-generaal. In de geciteerde bepalin-
gen is, aldus de nota, de eonsequentie getrok-
ken, dat het dragen van verantwoordelijkheid
voor de uitoefening van het rijkspolitiegezag ge-
paard moet gaan met intensieve bemoeienis met,
het politieapparaat. De procureurs-generaal die-
nen hun belangstelling en hun toezicht uit te
strekken tot alle aangelegenheden, de rijks-
politiekorpsen betreffende, die mede voor de
uitoefening van de rijkspolitiezorg van belang
kunnen zijn. Dit beteekent practisch, dat hoe-
zeer voor tal van bemoeiingen andere autoritei-
ten dan de procureurs-generaal zijn aangewe-
zen, hun controleerende taak vrijwelonbeperkt
is.

Rehabilitatie van den
burgemeester

"Hoewel daarnaar in de znotie niet met
zooveel woorden wordt gevraagd, is het
wellicht gewenscht te dezer
laatstgenoemden gezagsdrager

plaatse
een

woord te wijden. Hiertoe bestaat te ge-
reeder aanleiding, omdat de persoon van
burgemeester Ploegmakers in verband met
de onderhavige aangelegenheid van ver-
schillende zijden in het geding is gebracht,
waarbij in het openbaar grieven jegens hem
tot uiting zijn gekomen, zonder dat voor
hem de gelegenheid tot verweer heeft open-
gestaan.

Te dezen kan worden verklaard, dat de
heer Ploegmakers zoowel bij de leden van
het kabinet, die met zijn ambtsverrichtin-
gen bemoeienis hebben, alsook bij het pro.
vinciaal gouvernement, bekend staat als een
bekwaam, volijverig en onkreukbaar magis-
traat en bij de justitie als een tactvol en
bekwaam hulpofficier.

De procureur-generaal, fungeerend directeur
van poltie te 's Hertogenbosch, beoordeelt hem
als een goed hoofd van plaatselijke politie. Als
hoofd van politie heeft de heer Ploegmakers
zeer veel voor de verbetering van zijn korps
gedaan. Omvang en peil van zijn bemoeiingen
op dit gebied liggen boven het gemiddelde, Ge-
lijk hierna nog zal blijken, onderscheidt hl.l
zich door initiatief en persoonlijken moed"
Op verzoek van den minister van Binnen-

landsche Zaken en van den minister van Jus-
titie heeft de commissaris der Koningin in
Augustus 1938 een rapport ingediend, waarin
zijn inlichtingen over het gemeentebestuur van
Oss zijn neergelegd.
De aanhalingen uit dit rapport zij.n ':'leder.om

uitvoerig. De CommissarJ,s der Konmgm blijkt
lof te hebben voor het optreden van den bur-
gemeester op politioneel gebied (hij arresteer-
de persoonlijk -de daders van den r?ofm~ord te
Oyen). OOk voor den tegenwoordigen inspee-
teur van politie heeft de Oommissaris I'D!.
Toch heeft hij ook wel kritiek, met name

op al te optamtsttscne uitlatingen van den
burgemeester over de crimmaliteit te Oss en
Over de houding van den vortgen inspecteur
van politie.

Geleidelijke uitbreiding van het corps te
Oss acht de Commissaris noodig, Hij eindigt
als volgt: "Resumeerend kom ik tot de con-
clusie, dat op het hoofd der gemeente-
politie van Oss nauwelijks aanmerkingen
zijn te maken, dat in het algemeen de heer
Ploegmakers en zijn gemeentepolitie flink
en goed werk hebben gedaan, dat zij tot de
"groote schoonmaak" den stoot hebben ge-
geven en bij die schoonmaak niet zijn
achtergebleven. Aan den heer Ploegmakers
kan dus de lelding der gemeentep'Dlitie
veilig toevertrouwd blijven.

Voor wat het corps betreft, moet onderscheid
gemaakt worden tusschen den tijd, waarin dit
corps diende onder inspecteur van K, en
daarna. In eerstbedoelden tijd mocht het
corps redelijk genoemd worden, maar was de
geest minder goed. Thans is de geest in het·
corps voortreffelijk en is er alle reden te ver-
wachten, dat het steeds ten voüe berekend zaJ
blijken voor zijn taak."

Wat tenslotte de rechtszekerheid en de
rechtsgelijkheid betreft, erkent de minister,
dat ingrijpen van den hoogsten chéf uitzon-
dering moet blijven, omdat op dit gebied
een maatregel tot bescherming van de
rechtszekerheid den scmjn zou kunnen
wekken van eenige verstoring der rechts-
gelijkheid. Dat neemt niet weg, dat tegen
machtsoverschrijdingen onverwijld handelen
geboden is in sommige gevallen.

Minister ten diepste gegrield
De minister is niet zoo naïef geweest geen

rekening te houden met mogelijke verwijten,
VG1}rtkomendeuit de omstandigheid, dat
geestelijken in een der zaken betrokken wa-
ren. Hij heeft zich echter door de moge-
lijkheid van valsehen schijn niet van zijn
plicht laten afbrengen. Hij herhaalt, dat in-
dien er ten aanzien van deze geestelijk.en
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van strafbare feiten gebleken ware, zij den-
zelfde~ weg hadden gevolgd als iedere an-
dere burger in Nederland. De van sommige
zijden aangewakkerde twijfel hieromtrent en
de openlijk uitgesproken aantijgingen heb-
ben hem ten diepste gegriefd.

Een middel tegen
zeeziekte?

Dr. W. M. Boothby te Rochester in den staat
Minnesota beweert een middei gevonden te neb-
ben tegen zeeziekte. Aan boord van de mail-
boot "Lady Nelson" heeft de geneesheer tijdens
een tocht van een maand naar Bermuda en
West-Indië drie passagiers behandeld. Een
zuurstofmasker bevrijdde de passagiers van de
zeeziekte, bracht hen terug op het dek, maakte
een eind aan hun duizeligheid en deed den eet-
lust terugkeeren. Het rubbermasker. dat een
toevoer verzekert van honderd procent zuurstof, I
laat den mond vrij, zoodat de patient tijdens
het inademen van de zuurstof kan eten en
spreken.

Bereid tot verdere gedachten-
wisseling

De minister eindigt zijn nota dan als
volgt:
"Men kon uit mijn eigen ambtsvervulling

weten, wat mijn gedragslijn is, wanneer zich
betreurenswaardige strafbare feiten, als
waarop hier gedoeld wordt, voordoen.
Uit het feitencomplex in deze zaken, zoo-

als dit in deze nota is samengevat, kan men
zeker nu ook weten, welke mijn houding in
deze zaak is geweest. Niets anders heb ik
beoogd (en ik durf te zeggen ook bereikt)
dan de richtige opsporing van strafbare fei-
ten te bevorderen. Zoowel door de uitspra-
ken van het ambtenarengerecht te
's Gravenhage d.d, 16 Juli 1938 als
door die van den Centralen Raad
d.d, 22 December 1938 is niet alleen
mijn formeele bevoegdheid tot het nemen
van den maatregel, maar met name ook
mijn oogmerk buiten iederen redelijken
twijfel gesteld.
Ik heb mij in deze nota vrij uitvoerige

citaten veroorloofd uit hetgeen ik op 7 April
1938 in de Kamer gezegd heb. Ik meende
daartoe gerechtigd te zijn, nu ik na 7 April
voor het eerst zelf weer over deze aangele-
genheid met de Karner in contact treed,
nadat hetgeen ik in volle overtuiging aan-
stonds gezegd heb, onder een stroom van
uitingen van anderen dreigde bedolven te
worden. De Kamer zal waarde hechten niet
aan constructles achteraf, maar aan het-
geen ik zonder terughouding aanstonds in
het openbaar heb gezegd. In het eerste ge-
deelte deze:r nota heeft, hetgeen inmiddels
nader zou zijn gebleken, passende bespreking
gevonden. Natuurlijk zal ik in de verdere
gedachtenwisse!ing gaarne volle medewer-
king verleenen tot opheldering van hetgeen
de Kamer nog van belang mocht achten."

"SCHIP ZONDER HAVEN", door
Willy Corsari. - Uitgave van H.
P. Leopold's Uitgeversmaatschap-
pij N.V. - 's-Gravenhage.

VOORJAARSBEURS TE
KEULEN

"Een - twee - drie l"
Nederland voor 't eerst na Jaren

weer aanwezig
WACHTGELDREGELING VOOR

OUDERE TYPOGRAFEN
De Nederlandsche Kamer van Koophandel

voor Duitschland te 's Gravenhage deelt mede:
De Keulsche voorjaarsbeurs wordt dit jaar

van. 19 tot 21 Maart gehouden. Het algemeens
deel van deze jaarbeurs omvat de afdeelingen
huis- en keukenbenoodigdheden en woningm-
richtingen. Als bijzonder deel zijn ditmaal de
afdeelingen van het buitenland en de tech-
nische afdeelingen "gas in de huishouding" en
"geruischvermindering in drijfwerken" aan de
jaarbeurs verbonden. Deze bijzondere afdee-
Iingen zullen tot 26 Maart geopend blijven
Nederland, Frankrijk en België zullen dit jaar
officieel aan deze voorjaarsbeurs deelnemen,
Nederland voor het eerst weer sedert een reeks
van jaren. De Nederlandsche stand zat onder
lelding staan van den Economischen Voorlich-
tingsdienst van het departement van Economi-
sche Zaken.
Nadere inlichtingen en legitimatiekaarten ziJn

ook verkrijgbaar bij de Nederlandsche Kamel
van' Koophandel voor Duitschland, Bezuiden-
houtscheweg 189, 's Gravenhage.

_-
Vrij zeker op 1 April In werking
Volgens het Volk bestaat er alle aanleiding,

aan te nemen, dat de wachtgeldregeling voor
oudere typografen - waardoor enkele honder-
den werklooze typografen aan den arbeid zullen
gaan - bij den aanvang van het tweede kwar-
taal van 1939 in werking zal treden.

ZAAIZAADKEURING

Staatsraad Rutgers treedt op als
bemiddelaar

Ter uitvoering van zijn in de Tweede Kamer
gedane toezegging, om te trachten onder Ieiding
van een onpartijdigen Nederlander de kwestie
der keuring van zaaizaden in een gned spoor te
brengen, heeft minister Steenberghe, naar het
Handelsblad bericht, als zoodanig aangewezen
Staatsraad dr. A. A. L. Rutgers, oud-gouverneur
van Suriname.

BELGIlt STIMULEERT HET
VREEMDELINGENVERKEER

Post in dienst van de
weldadigheid

•Talrijke reducties zullen
worden gegeven

De A.N.W.B. meldt ons:
Zooals reeds eerder werd bericht, gaat ook

·België er toe over, aan vreemdelingen reductie
te geven op de prijzen van benzine, spoor- en
bootbiljetten, enz., zulks ter bevordering van
het vreemdelingenverkeer. Deze plannen ne-
rrren thans meer vasten vorm aan.
Het "Carnet touristique de voyage" zal binnen-

kort in Nederland verkrijgbaar worden ge-
steld; 'het zal recht geven op een prijsvermin-
dering op de Belgische spoorwegen, op de toe-
tistdsche bootdiensten, op de toegangsprijzen
van alle rijksmusea, musea van groote steden,
op die van de grotten en casino's. Tevens zal
het boekje recht geven op reductie op den ben-
zineprijs, waarvan het bedrag nog riader zal
worden bepaald.

Gunstiger resultaten dan
het vorig jaar ARBITRAGECOMMISSIE IN

BEVRACHTINGSZAKEN
De Centrale propagandacommissie voor de

weldadigheidspostzegels, orgaan van den Ne-
derlandschen Bond tot Kinderbescherming be-
legde Zaterdag een bijeenkomst in de Industrteels
club aan het Vreeburg té utrecht.
Op deze bijeenkomst werd verslag uitgebracht

omtrent de laatste uitgifte der kinderzegels en
kmderbrtefkaarten waartoe voor de eerste
maal sinds het ja~enlange bestaan alle plaatse-
lijke comité's waren uitgenoodlgd.
Na een inleidend woord van den voorzitter,

mr. H. de Bie, uit Rotterdam, werd het woord
verleend aan jkvr. mr. M. J. E. B. Alting von
.Gem;au voor het uitbrengen van het jaarver-
slag.
Blijkens de voorloopige opgaven Van het

hoofdbestuur der P.T.T., aldus deelde spreekster
mede, hebben de postzegels ruim f 181.500.--
boven de frankeerwaarde opgebracht, dat iS
ruim f 5000.- meer dan verleden jaar.
De opbrengst der prentbriefkaarten zal, naar

de voorloopige gegevens, zijn te ramen op
f 45.000, dat is eveneens f 5000.- meer dan
verleden jaar.
In aanmerking nemende, dat er veel karst-

groeten en weinig series Pieck zijn teruggeko-
men, zal de opbrengst niet ver van f 45.000
zijn.
Op of omstreeks 10 December verscheen.

evenals vorige jaren, de prijsvraag in de bla-
den, onder den titel: "De ronde door Neder-
land." Uit dit onderdeel van de December-
actie is nog ruim f 10.000.- te verwachten.
Evenals verleden jaar heeft de A.V.R.O. een

grooten luisterwedstrijd georganiseerd op den
eersten Kerstdag
. Aan de hand van gegevens van verleden .laar
IS een extra bate van f 8000.- hieruit te wach-
ten.
De gezamenlijke baten zullen, in aanmerking

nemende giften en renten, ongeveer f 246.00v
bedragen.
Besloten werd een telegrafische dankbetui-

ging te zenden aan den directeur generaal der
P.T.T. om het personeel van de P.T.T. op deze
Wijze dank te brengen voor de medewerking en
steun bij de prachtige actie ondervonden.
Ten slotte besprak de inleidster de wijze van

propaganda van het centraal comité.

Te Rotterdam heeft een tientalorganisaties
besloten, samen te werken tot het oprichten
van een scheidsgerecht, ter beslechting van ge-
schillen, voorvloeiende uit of in verband met
het vrachtvervoer te water, met uitzondering
van die geschillen, welke vallen onder de rege-
ling van het bindende advies der noteerings-
commissie omtrent dagvracht en daghuur.
Deze commissie is genaamd: .Arbttraaecom-

missie in bevrachtingszaken van de Groote
Koopmansbeurs te Rotterdam".
Voorzitter van deze commissie is de heer mr.

W. A. C. van Dam. Het secretariaat berust bij
den heer H. G. J. M. Drabbe en is gevestigd te
Rotterdam in de Wijl16traat 23.LEVERING BEWAPENING

Op openbaarheid aangedrongen "Straat Malakka" te water gelaten
Het hoofdbestuur van de Jongeren Vredes

Actie heeft in een adres de aandacht van leden
der EerstE! Kamer gevestigd op misbrulken en
geheime praktijken der bewapeningsindustrie.
Bij verschillende gelegenheden, b.v bij het

onderzoek door de Amerikaansche Senaa.tscom-
missie Nye - aldus het adres - is gebleken,
Mat leveranciers van oorlogsmateriaal gebruik
rnaken van corruptie, misleidende en oorlogs-
zuchtige propaganda, geheime tnternationale
prijsafspraken en andere dergelijke middelen
om hun afzet of hun winsten te vergrooten.
Groote leveranties van oorlogsmateriaal van uit
'n bepaalden staat aan een anderen staat kun-
nen een zekere afhankelijkheid van een in-
dustrie van de bewapening van laatstgenoemden
staat veroorzaken, die als politiek drukmiddel
kan worden misbruikt.
VOlgens mededeelingen van den minister van

Defensie in de Tweede Kamer der staten-Ge-
neraal zal een belangrijk gedeelte van dit ma-
teriaal in het buitenland worden besteld, omdat
de Nederlandsche industrie het gewenschte
niet, niet snel genoeg of niet volgens de nieuw-
ste vindingen kan leveren.
Tot nu toe heeft echter geen votledige pu-

blicatie, in welke staten en bij welke bedrijven
deze bestellingen in het buitenland zijn of zul-
len worden gedaan, plaats gehad.
Het hoofdbestuur der Jongeren Vredes Actie

verzoekt nu de leden der Eerste Kamer op de
grootst mogelijke openbaarheid in dezen bij de
regeering aan te dringen.

Woensdagmiddag is te Krimpen aan den
IJsel van de werf der N. V. C. van der Giessen
ell Zonens Scheepswerven het voor de N,V.
Koninklijke Paketvaart-Maatschappij in aan-
bouw zijnde m.s. "Straat Malakka" met goed
gevolg te water gelaten.
Mevr. E. A. Brand Duyckinck-Sander ver-

richtte de doopplechtigheid.

Ambtsaanvaarding prof. dr.
H. W. Julius

Dr. H. W. Julius, benoemd tot gewoon hoog-
leeraar in de gezondheidsleer en de geneeskun-
dige politie aan de rijksuniversiteit te Utrecht,
zal op Maandag 6 Februari, des namiddags te
twee uur, in het groot-auditorium zijn ambt
aanvaarden.

Geen audiëntie
De gewone audiëntie van den minister van

Justitie zal Vrijdag 3 Februari niet gehouden
worden.

LEIPZIGER MESSE
BOEK EN BLAD

Nederlandsche inzendingen
AAN HAAR BRANDWONDEN

BEZWEKEN
Volgens een mededeeling uit Leipzig zal de

opening van de aldaar te houden Voorjaars-
Messe zijn 5 Maart. Er worden ongeveer 9800
exposanten verwacht, waarvan 2/3 in de alge-
meene atdeelingen, (lie geopend blijven tot 10
Niaart en de rest op de groote Technische Mes-
se. en Bouwvak-Messe, welke zal duren tot 13
Maart. Van het gebruik, dat de groepen voor
textielgoederen en confectie-kleeding, sportarti-
kelen en meubelen iets vroeger sloten, wordt
thans afgeweken. Deze deelnemers zullen even-
eens tot 10 Maart aanwezig zijn. Om te voor-
zienïn de vermeerderde vraag naar plaatsruim-
te voor de tot de techniek en het bouwbedrijr
behoorende inzendingen, is een nieuwe hal ge- zweken..
plaatst, terwijl verschillende reeds bestaande \
nallen zijn verbouwd en vergroot.
Er komt wederom een belangrijke COllectieve

tentoonstelling, betrekking hebbend op Neder-
land en zijn Koloniën. Deze organiseert de
Economische voorlichtingsdienst, in samenwer-
king met het bestuur van de Koninklijke Ne-
derlandsche Jaarbeurs en de Nederlandscne
Kamer van Koophandel voor Duitschland.
De tentoonstelling komt in het "Ring-Mess-

haus", waar andere janden eveneens de belang-
stelling voor hun producten zullen vragen. Ook
de Ned. Ver. voor Vreemdelingenverkeer en dQ
K. L.M. behooren tot de deelnemers, verder. de
besturen van onze groote havens. Nog verne-
men Wij, dat in hetzelfde gebouw de Neder-
landsche Spoorwegen en de Stoomvaart Maat-
schappij "Zeeland" vertegenwoordigd zullen
ziin. Bovendien hebben zich eenige afzonderlijke
N~derlandsche exposanten aangemeld, welke
komen in de groepen, waartoe hun artikelen
behooren.

In bijna 600 bladzijden druks heeft de schrijf-
ster, die wel het meest bekend is van "De weg
naar scutarr-, een roman voltooid met een
wel zeer uitgebreid, doch minder belangrijk
gegeven. In de omlijsting van het Vlaamsche
activisme in oorlogstijd plaatst zij een liefdes-
avontuur tusschen Simone Meerlaeg en Lode
Deels.
Simone is de dochter van een Vlaamsehen ad-

vocaat, Lode de zoon van een ongehuwde moe-
del en van een vader die als zeeman wegtrok.
Beide gelieven ondergaan een spannende jeugd
met veel bekommernis in den langen tijd, dat zij
elkander niet zien. Doch de enkele keeren, dat
zij bij elkander komen en hun maatschappelij-
ken afstand vergeten, zien zij ondanks al hun
wederzijdsche liefde toch Van elkander af. Si-

ne Nederlandsche Vereeniging te Parijs h-eeft mone heeft dan de grens tusschen haar vader-
dezer dagen haar algemeene vergadering ge- lund en Nederland getrotseerd, maar Lode niet
houden in tegenwoordigheid van Hr. Ms. gezant, de grens van zijn liefde. En terwijl Lode - de
jhr. Loudon. De zaal was, dank zij een oloem- varensgezel, die zich door diploma's opwerkte -
bollenimporteur, met Nederlandsche vroege zijn Simone in het hart blijft beminnen, trouwt
tulpen en hyacinten versierd. l1ij ten slotte de dochter van een welgestelden
De voorzitter, de heer Labouchère, opende de fabrikant in Rotterdam. En dan nog is hij niet

bijeenkomst, welke door een tamelijk groot voldaan; hij heeft heimwee naar de nachtkroe-
aantal leden bezocht was, waarria de secretaris, gen in de havenbuurt. doch beheersent zich voor

het ergste, dat hem er zou kunnen overkomen.
jhr, De Graeff, het jaarverslag voorlas, dat als ZÓÓ is feitelijk de chronologische gang van
steeds sprankelde van geest eh den toehoorders het breed-uitgesponnen verhaal. Maar het boek
menigmaal een vroolijken lach ontlokte. zelf begint met het slot en dan weten wij reeds
De financieele toestand van de vereeniging na het eerste hoofdstuk vrijwel, hoe de intrige

mag als gunstig worden beschouwd, daar dank ~ij verder zal verloopen. Dat ware alleen dan jam-
een anomieme schenking van 25.000 francs ter mer geweest, indien Willy Corsari méér diep-
bestrijding van de feestonkosten, het boekjaar gang in het wèl avontuurlijke gebeuren had ge-
kon worden afgesloten met een batig saldo. Iegd,
Nadat bij acelamatie de heer Labouchère als Er zijn ongetwijfeld literaire hoogtepunten

voorzitter was herbenoemd, hetgeen eveneens aan te wijzen; maar in doorsnee is het boek on-
geshciedde met de herkiezing tot leden van het voldoende boeiend om het, wat men noemt: in
bestuur van de heeren De Graeff, . Appelboom, één adem uit te lezen.
ir. J. P. Berdenis van Berlekom, ir. B. van Dit is dan tevens de .ver~nts~huldig~ng dat
Exter, B. J. van Gelder, L. Herckenrath en dr. Ideze b~.oordeeling eerst "m. dit rueuwe J~ar valt.
G. Rutten, stelde de voorzitter nog voor een "SChIP zonder have.n IS een boek, nat om
telegram te sture:t;laan H. M. de Koningin, na'1r verschillende beschn]vmgen aan volwassen lezers
aanleiding van haa.r radiorede moet worden voorbehouden-

De 20-jarige mevrouw Mercy v, d. Linden,
die Maandagavond in haar woning aan den
Feijenoorddijk te Rotterdam te dicht bij een
kachel kwam, waardoor haar kleeren vlam
vatten, tengevolge waarvan zij met zware brand-
wonden in het ziekenhuis aan den Coolsingel
moest worden opgenomen, is Dinsdag tegen den
middag aan de bekomen verwondingen be-

Nederl. Vereeniging te Parijs

•

Partijraad der
R.K. Staatspartij

Bijeenkomst op 24 en 25 Februari.
te Den Haag

De 21ste vergadering van den Partijraad der
R. K. Staatspartij zal worden gehouden Vrij-
dag en Zaterdag 25 Februari in den Dieren.
tuin te Den Haag.

Naast enkele huishoudelijke aangelegenheden
vermeldt de uitvoerige agenda dezer vergade-
ring een aantal voorstellen der Kringen met
de prae-adviezen van het Partijbestuur.
We vermelden er het volgende van.
De kring Den Bosch stelt o.m, VOOrhet te-

genwoordige systeem der Rijwielbelastang te
vervangen door het Belgische.
Tevens, dat de mogelijkheid wordt geboden

aan groote gezinnen tegemoet te komen.
Verder wordt gevraagd om een studiecom-

missie voor vervroegde arberderspensionneertng;
Het voorstel betreffende de technische uit-

veering der Rijwielbelastingwet ontradend, is
het partijbestuur gaarne bereid de aandacht te
vestigen .op de belangen der groote gezinnen
in deze zaak.
Hoewel het bestuur het voorstel tot ver-

vroegde pensionneering van arbeiders moet
ontraden, zal het toch over deze aangelegen-
heid de noodige inlichtingen en adviezen in-
winnen bij de sociale organ isaties en zich na-
der beraden.
Met betrekking tot een voorstel van den

kring Arnhem-Nijmegen inzake de menopolis-
tische positie van bedrijven stelt het bestuur
voor aan den betrokken minister den termijn
over te Iaten, waarop deze bewindsman het
mogelijk acht om dit moeilijke vraagstuk in
zijn wetgevenden arbeid te betrekken.
Met den kring Arrihem-Nijmegenv is het

partijbestuur van meening, dat een studie-
commissie moet worden ingesteld, die de vraag-
stukken van het platteland in hun vollen om-
vang zal onderzoeken,
Verschillende kringen dringen .alsnog aan

op verbetering del' leerlingenschaal. Het partij-
bestuur acht echter het oefenen van nieuwen
aandrang bij de Kamerfractie volstrekt over-
bodig en mitsdien onraadzaam.

Zaterdagmorgen 25 Februari zal te 8.15 uur
in de kerk van den H. Jacobus te Den Haag
een H. Mis worden opgedragen voor de R K,
Staatspartij en haar leden.

__.

KATHOLIEKE ILLUSTRATIE

73e jaargang - no. 18
Met een interessante foto-serie wordt de ar-

tikelenreeks in dit nieuwe nummer geopend: de
Amsterdamsche bereden politie komt op het
tooncel en maakt een kranig figuur. De wereld-
reis per luchtexpres wordt voortgezet met een
bezichtigin,g van San Francisco, die vele heuvels
,,11 dalen blijkt te hebben, Aan den tachtigsten
verjaardag van den banneling van Doorn wor-
den twee pagina's gewijd en dan is de aandacht
voor vier van Gods lieve Heiligen, die in een
beknopte levensbeschrijving naar voren komen
Henri de Greeve spreekt over De poorten van
het mysterie. Op drie bladzijden bewonderen we
het beroemde aquarium van Monte Carlo -
schilderachtige beesten, die visschen! Er worden
vervolgens een paar blijspelen besproken en een
tocht door het Westland levert tal van aardige
kieken op. Na de actualiteiten en de sport ko-
'Il1ende nieuwe voorjaarshoedjes op de proppen
en enkele artikelen over handwerken lichten de
dames nuttig in.
Die met fraaie foto's ,gei1lustreerde artikelen

worden afgewisseld 'met enkele kleurplaten, die
een vroolijke noot in het nummer brengen. Er is
veel verhalende lectuur. Lambert Lucasz geeft
een Brabantsche vertelling: De brave moerde-
i-aar: De Dames Vogel worden voorgesteld in de
serie: Jarigen op kamers; Esse Thoma dient een
"gekke" geschiedenis op: Zou je me een blauw
oog willen slaan? Er is ook nog een interessante
schets van de opname van een radio-hoorspel.
Een nieuw vervolgverhaal zet pakkend in: Om
twaalf uur, wees op uw hoede!
In de Narrenkap vinden we weer de bekende

rubrieken, een massa humor en gezellige ver-
halen. Okki blijft niet achter met prettige lec-
tuur voor de jeugd, en zoo vormt deze nieuwe
aflevering als gewoonlijk een ruime verzameling
geestelijke kost, die verschillende smaken zal
bevredigen.

SCHAKEN

TOURNOOI TE MOSKOU_--
De eindstand

De partij tusschen Loewenfisch en Ragozin,
welke gisteren in de zeventiende ronde was
afgebroken, is Woensdag voortgezet en door
Loewenfisch gewonnen. Dit bracht eenige ver-
andering in den eindstand, welke nu luidt:

1. Flohr 12 punten; 2. Reshevsky 10~ punt;
3., 4., 5. en 0. Loewenfisch, Ragozin, Lilienthal
en Makagonov, ieder 10 punten; 7. en 8, Belave-
netz en Rabinnovich, ieder 9J~ punt; 9. en 10.
Kan en Alatortzev, ieder 9 punten; 11. Kon-
stantinopolsky 87;; punt; 12. en 13. Keres en
Smyslov, ieder 8 punten; 14. Goglidze 7~ punt;
15.Tolouch 7 punten; 16. Romanovsky 6 punten;
17. Bondarevsky 5 punten; 18. Panov 37;; punt.

VOETBAL IN ENGELAND

Everton en Derby WInnen
Voor de league werden Woensdag de volgende

wedstrijden gespeeld:

Eerste afdeeling:
Arsenal->Wolverhampton wanderers
Derby C(mnty-Grimsby Town ••••.•
Portsmouth-Everton, •.••..••••••••

~
4-1
0-1

Tweede aïdeeling:
Westbromwich Albion-Burnley ••~. 1-2

WIELRENNEN

Het U.C.I.-congres
Het jaarbjksche voorjaarscongres van de

Union Cycliste Internationale zal worden ge-
houden op Zaterdag 4 Februari te Parijs. De
Nederlandsche Wielren Unie zal 'op dit congres
vertegenwoordigd worden door de volgende ge-
delegeerden: jhr. A. P. A. Elias van Stabrouck,
B. Swaab de Beer en J. D. Viruly.
De voorzitter der N.W.U., jhr. 1. L. van den

Berch van Heemstede, zal het congres bijwonen
in zijn kwaliteit als bestuurslid van de U.C.I.

In den strijd tegen het communisme

is sociale rechtvaardigheid het sterk-

ste wapen.
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NOTA VAN MINISTER GOSELING
OVER DE ZAAI( OSS. ~======================~
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Waarom
de

was.

VERSCHENEN is de nota van den Minister van
Justitie hetreffende de feiten en omstandig-

heden, op grond waarvan op 1 April 1938 aan de
brigade der Koninklijke Marechaussee te Oss is gelast
zich tijdelijk van opsporingsdiensten te onthouden,
betreffende eenlge daarmede samenhangende
genhedel1.

Het stuk bevat, met
93 Ioliohladeijden druks.

Minister heeft geen ontslag
of schorsing gewild.

Aangezien het belang van deze nota
grootendeels gelegen is in haar gedetail-
leerde documentatie over de verschil-
lende, onder den verzamelnaam "de
Kwestie Oss" bekende gevallen, is het
niet wel doenlijk een excerpt op te stel-
len, dat op volledigheid kan bogen. Wij
zijn gedwongen ons te beperken tot een
uitgebreide inhoudsopgave van het door
den minister in de nota vervatte mate-
riaal.
De constructie der nota sluit aan bij

de drie punten, welke in de motie Albar-
da-Oud van 22 Juni 1938 waren opgeno-
men:

o taDl:ygheden, op
grond waarvan de minister van justitie

op 1 April 1938 aan de brtgade der ko-
ninklijke marechaussee te Oss de (lees:
uitoefening van de) opsporingsbevoegd-
heid tijdelijk heeft doen ontnemen;
II. het oordeel der regeering over het

beleid van de gemeentelijke politie te
Oss;

III. al datgene, wat de minister van
justitie verder in verband met een en
ander van belang acht.

Ontneming uitoefening
opsporingsbevoegdheid.

De beschouwingen over het eerste punt
van de motie beslaan' 45 bladzijden en zijn
onderverdeeld in paragrafen: De eerste pa-
ragraaf herinnert aan de behandeling van de
dnterpellatie-Drop in de Tweede Kamer op
7 ,April 1938. De minister citeert uitvoerig de
. lIandelingen" del' Kamer ten einde zijn op
dien datum afgelegde verklaringen met den
verderen inhoud der nota te vergelijken. In
deze paragraaf geeft hij ook den tekst van
het door hem op 1 April 1938 aan den Bos-
schen procureur-<generaal verzonden tele-
gram, waarbij hij gelast heeft, dat de Ossche
brigade zich - behoudens uitdrukkelijken
[ast van den P. G. - van ieder opsporingson-
derzoek moest onthouden en binnenkomende
.aangiften moest doorgeven aan de gemeen-
ltepolitie.
. De minister teekent hierbij aan, dat be-
doeld bevel _ door hem als hoogsten justi-
tieelen chef aan opsporingsambtenaren aan-
gaande de uitoefening van hun taak gegeven
_ aan de leden der brigade niet de qualiteit
van opsporingsambtenaar ontnam. Zij iouden
op last van den P.G. opsporingsonderzoek
kunnen instellen en aangiften in ontvangst
kunnen nemen. Hun proces-verbalen, even-
tueel in overtreding van het bevel opge-
maakt, zouden wettelijke bewijskracht heb-
~ben bezeten.

Daarna geeft de minister een overzicht van
de feiten, die aan zijn beslissing van 1 April
vooraf zijn gegaan. Ir: ~it gedocumenteerde
'Ûverzicht maakt de minister van de gelegen-
heid gebruik om in het Iicht te stellen in
hoeverre sedert 1 April is gebleken van fei-
ten en omstandigheden, welke hem destijds
niet bekend waren.

Het optreden tegenover
gemeente Oss.

De tweede paragraaf van het eerste hoofd-
stuk, waar bedoeld overzicht begint, behan-
delt het optreden der brigade in zaken be-
treffende de gemeente Oss uit het jaar 1937.
In enkele kleine zaken hadden de leden der
brigade onderzoeken tegen gemeente-orga-
nen ingesteld, welke niet tot het constatee-
ren van een strafbaar feit leidden, behalve
in één geval, waarin het strafbaar feit reeds
vast stond, voordat de marechaussee zich er
mee bemoeide.

In deze periode speelde zich de zaak der
zgn. jeugdwerkloozenfraude af. Op 1 April'
1938 had de minister kennis genomen van het
volledige dossier van deze zaak. Van dit dos-
sier bevat de nota uitgebreide citaten o.m.
van processen-verbaal van den onderzoeken-
den wachtmeester. Deze wijken op een ige
punten af van de lezing van den burgemees-
ter. Met name is dit 't geval in zake 't door de
marechaussee met den burgemeester gepleeg-
de overleg.

en
aangele-

inbegrip de bijvoegsels,van

Na uitvoerige aanhaling der betreffende
processen-verbaal en na productie van een
recapitulatielijst van de hoeveelheden groen-
ten en aardappelen, welke naar de beide ver-
dachten (opzichters bij de jeugdwerkver-
schaffing) zouden zijn vervoerd, zegt de mi-
nisterieele nota, dat de betrokken opsporings-
ambtenaren reeds in het aanvangsstadIum
van hun onderzoek tot het inzicht hadden
moeten komen, dat er zeker <geensprake kon
zijn van ernstige fraudes, die zoo ingrijpende
maatregelen vereischten, en dat, zelfs al zou-
den er kleine onregelmatigheden zijn ge-
pleegd, de kans om daarvan het bewijs te
leveren, zoo gering was, dat groote voorzich-
tigheid en terughoudendheid geboden was.
Bovendien produceert de nota de conclu-

sie van het aan den hoofdinspecteur voor de
werkverschaffing door zijn onderzoeksamb-
tenaren gezonden rapport d.d, 2 November
1937. De rapporteerende ambtenaren zeggen
in hun ·rapport, dat van fraude geen sprake
kon zijn. Wel waren de leiders der werkver-
schaffing onvoorzichtig ei\. administratief on-
juist te werk gegaan. Het door B. en W. op
4 November 1937 aan den gemeenteraad uit-
gebrach.te ve=l-a.g is van -ee-l dezelfde
strekking.
Het administratieve onderzoek door B. en

W. 'ingf~;eld, aldus gaat de nota verder, ver-
dient bijzondere belangstelling, omdat het de
gelegenheid biedt de verklaringen van de ge-
tudgen, die zoowel door dit college als door
de marechaussee zijn gehoord, met elkander
te vergelijken. De door B. en W. afgenomen
verhooren zijn minutieus genotuleerd. Een
vergelijkend overzicht is als bijvoegsel bij de
nota gevoegd. Dit bijvoegsel heeft de strek-
king aan te geven hoe de weergaven der
marechaussee van de getuigenverklaringen
veel bezwarender zijn voor de verdachten
dan de voor B. en W. afgelegde verklaringen,
ofschoon de getuigen beweren bij beide ver-'
hooren gelijke verklaringen te hebben afge-
legd.
De nota memoreert dan een.ige persuitin-

gen over het onderhavige geval (uit Te!." en
"Hbld."), welke eveneens als bij~oegsels

worden geproduceerd. De minister ziet ver-
band tusschen deze u1tingen en de voorstel-
lin.g, welke bij de 'hoofdfiguren der Ossche
brIgade leefde, dat bij de gemeente Oss al-
lerlei misdrijven werden gepleegd waarin de
brigade opheldering behoorde t~ brengen.
D~or deze ongefundeerde meening kwam de
bngade volgens de nota tot een onjuiste hou-
ding t,egenover den burgemeester, zoodat met
reden op 15 November 1937 het bevel dat de
brigade zich van onderzoek in aangelegen-
heden waarin de g~meente Oss en haar or-
ganen waren betrokken, had te onthouden,
werd gegeven. Dat die order. zooals van de
zijde der marechaussee wordt' beweerd nooit
zou zijn gegeven, acht de minister, g~hoord
de verklaringen van den substituut-oUicier
mr. Van der Burg te eenen male onaanne-
melijk. '

De zaak van den "bankier".

de

over

meester
lijke

en gemeente-
politie.
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De twee geestelijken.

ingrijpen tceenoue
marechaussee nood-
zakelijk bevatte. Op gezag van den wachtmeester, die

het onderzoek tegen Van den H. verrichtte,
had de substituut-officier gemeend te mo-
gen aannemen, dat die verduistering wel zou
zijn gepleegd. In een ander geval bleek uit
een Belgisch proces-verbaal, dat in het ge-
heel geen nadeel kon ontstaan. Voorts blijkt
uit een ander rapport, dat de onderzoekende
wachtmeester de noodige technische kennis
omtrent safes en loketten miste, waardoor
het onderzoek werd vertraagd. De nota pro-
duceert ook den brief van mr. Van der Burg
van 29 Maart 1938, waarin deze ontkent de
arrestatie en de inbeslagneming van beschei-
den te 'hebben bevolen.
De minister verwijst dan wederom naar

eenige als bijvoegsels' opgenomen persartj, In zake pastoor B.:
kelen, waarvan hij het opvallend noemt, dat dat de wachtmeester tegen dezen geeste-
zij toen het nieuws van de arrestatie zi~h Iijke een Uitgebreid onderzoek instelde, zon-
nog maar nauwelijks kon hebben versprenï, der dat er eenige aanwijzing bestond, dat de
tot in alle kleinigheden wisten te vertellen, pastoor een strafbaar feit had gepleegd, daar
aan welke vergrijpen Van den H. zich zou toch de geruchten over diens "moreele mis-
hebben schuldig gemaakt, terwijl deze "hoogst clragingen" alle feiten betroffen, welke _
voorbarige" persberichten, in wezen geheel gelijk ook bevestiging vindt in de betrek-
hetzelfde bevatten als leefde in de bij de xelijke rapporten en in de verklaring van
brigade heerschende voorstelling van zaken. den wachtmeester zelf - zoo zij al gepleegd
Een en ander gaf aanleiding tot het ernstige mochten zijn, niet strafbaar waren, behou-
vermoeden, dat zoo de bedoelde artikelen al dens de feiten, welke - volgens mevrouw
nlet geïnspireerd waren, zij toch waren sa- Z. zouden zijn gepleegd met mevrouw Xi:
mengesteld met behulp van van de politie dat de wachtmeester ten aanzien van de
verxregen gegevens. mededeeIingen van mevrouw Z. had moeten
Alles samengenomen, was de conclusie van bedenken, dat, gelet op hetgeen hij wist om-

den minister aan de hand van de vóór. 1 trent de antecedenten van deze vrouw, haar
April 1938 voorhanden gegevens deze, dat In gezindheid jegens pastoor B. en de wijze
de zaak Van den H. do?r personeel van ~e waarop zij haar wetenschap zou hebben
brigade Oss Iichtvaardtg, onoordeelkundig verkregen, aanleiding bestond tot groot
en ondoordacht was te we~k gegaan. voorbehoud en bijzondere voorzichtigheid'
Die zienswijze en conclusie te dezen meent d t h h ii ich d d t'. h dh a em, wanneer IJ zie meeers ede mmister nog steeds te kunnen an aven, ltd h t t Id h d d

ook wanneer men in aanmerking neemt, dat p aa.~ op e oog e ges e na van ,en
de substituut-officier van justitie mr. Van 1,:.efhJd van mevro~w. X., aanstonds n:oest
der Burg later is teruggekomen op zijn ver., zijn gebleken,. dat, indien t~. haren opzrchte
klaring, dat hij tot de arrestatle van Van I ~trafbare feiten zouden ZlJ~ gepleegd als
d H 19 Maart 1938 en de huiszoeking iwaarvan sprake was, deze feiten noodzake-
g:~n ~p~~acht had gegeven. Een dergelijke Illijk reeds lang moeste~ zijn .verjaard, zoodat
verrassende verklaring (het terugkomen n.l. een onde~~oe~ geen. zm had, .

d egere verklaring) mag geen grond dat hlj n iettemin mevrouw X. IS gaan
~~rmee:r:oor een verwijt, als zoude de minis., hoo~.en, daarbij ris~eerend, dat hij het hu-
ter zijn beslissing van 1 April hebben geno-I WellJksgeluk en ~e gemo:dsrust van deze
men zonder behoorlijk onderzoek op dit punt. I vrouw. en ~aar &ezIn ernstig zou verstoren;
Hij beschikte toen immers over een positieve I dat ,~n dit geheele onderzoek geen "ver-
schriftelijke verklaring van denzelfden offi- I dachte gehoord wer~, en wel 0n:,~at er ten
cier in tegenovergestelden zin. En vervol- slotte geen "verdachte, bleek te ZIJn; .
gens: al ontlast de nadere verklaring van mr.1 .~at het onderzoek. plaats had op .zoodanlge
Van der Burg de brigade van het verwijt. '.WIjZe -:- de verklaringen der getUl~en wer-
Oat ij eigenmachtig lof de arrestatl""'" .c::e .h-{,gewoeo-kt, .... -deze _'r-ge,ez~ en
in beslagneming zou zijn overgegaan, gelijk ~loor haar onderteekend, - dat geen andere
de minister vóór 11 Mei 1938 moest aanne- indruk kon ontstaan dan dat de pastoor ver-
men, dat zij gedaan had, zij doet niets af aan dacht werd van misdrijven, welke vermeen-
de omstandigheid, dat het beleid van mr. delijk aanwezige omstandigheid uiteraard
Van der Burg in de zaak Van den H. be- wereldkundig moest worden:
heerscht is geworden door de voorlichting dat de wachtmeester zijn beleid te dezen
van de zijde der brigade, voor welke voor- gerechtvaardigd achtte op tweeërlei grond,
lichting het personeel der brigade verant- t. w.:
woordelijk blijft. 1. dat het hier een geestelijke betrof, wien

Evenals voor de andere in de nota Ige- moreele mlsdragingen bijzonder ernstig
noemde zaken adstrueert de minister ook moeten worden aangerekend, hetgeen moei-
hier zijn betoog met een verwijzing naar de ~ijk anders geinterpreteerd kan worden dan
uitspraak van het ambtenarengerecht te In dezen zin, dat de wachtmeester van mee-
's-Gravenhage. ning was, dat niet-strafbare onbetamelijke

gedragLngen, welloe door geestelijken van
eenigerlet gezindte gepleegd zouden zijn,
het onderwerp van politiaire onderzoekin-
gen behooren uit te maken;

2. dat het onderzoeken van verjaarde
strafbare feiten en van niet strafbare feiten
bevorderlijk kan zijn aan de ontdekking van
niet-verjaarde strafbare feiten.

Aan de zaak van de beide geestelijken_wor-
den uitvoerige beschouwingen gewijd. Na
vermelding van eenige feiten - o.m. de stap-
pen van een der pastoors bij den burgemees-
ter, daarna bij den bisschop en de stap van
dezen bij den P. G. - bespreekt de nota de
rapporten door wachtmeester De G. tegen
pastoor B. opgemaakt, bevattende de door
den wachtmeester afgenomen verhooren in-
zake pastoor B. met als bijvoegsels twee af-
schriften van brieven (ingezonden 23 Maart).
De in deze rapporten opgenomen getuigen-
verklaringen bleken geen enkele aanwijzing
in de richting van eenig strafbaar feit te
bevatten; toch sloten zij met de mededee-
ling aan den substituut-officier, dat "het on-
derzoek in dezen met kracht zou worden
voortgezet tenzij de officier van justitie an-
ders mocht gelasten".
Daar aan de hand van de ingezonden rap-

porten de zaak tegen pastoor B. nog geens-
zins duidelijk was geworden, droeg de pro-
cureur-generaal op 25 Maart den substituut-
officier van justitie op ter zake een aantal
vragen aan den wachtmeester voor te leg-

In de derde paragraaf van het eerste gen, waaromtrent nog dienzelfden dag ant-
hoofdstuk gaat de minister over tot de be- woord werd verlangd.
handeling van de zaak van den makelaar-., Het antwoord van den wachtmeester wordt
bankier en assurantie-bezorger Van den H. dan in de nota weergegeven. Het bevat o.m.
Na uitvoerige vermelding der - overigens een nadere uiteenzetting omtrent de verkla-
reeds bekende - feiten zegt de minister over ringen van eenige vrouwen o.w. een mevr.
deze zaak o.m. dat hij bij het vestigen van Z. (deze letter is geen initiaal), die vroeger
zijn oordeel op 1 April de beschikking 'had door een gezegde van pastoor B. gegriefd
over een desbetreffend schrijven van den zou zijn en mevrouw X. (evenmin een ini-
procureur-generaal, ernstige critiek op het tiaal), met wie, volgens het zeggen van me-
optreden der brigade bevattende, over de af- vrouw Z., de pastoor zich zou hebben mis-
wijzende beschikking van de Bossche recht- h if
bank op de vordering tot gevangenhouding ~;I~J?k;'vn:::[:r~:g z~:~u ;;:~;.~~: ~nb!~i~~~
en het verzoek om verlof tot hjiiszoeking,

Ik h, (de minister teekent echter in een noot aan,
we e een duidelijk desaveu van et politie- dat deze verklaring nooit tevoorschijn is ge-
onderzoek inhield en daarnaast over het vol-
ledig dossier van de strafvervolging contra bracht), Het schrijven van den wachtmeester
Van den H. De mindster heeft dit dossier eindigt: .
toen bestudeerd en daarbij bevonden, dat de "Deze omstandigheden zijn u gerappor-
door den procureur-generaal geoefende cri- teerd op gronden aan het algemeen belang
tiek volkomen gegrond was. Het beleid van ontleend. Na door mij De G. gehouden mon-
de marechaussee in zake Van den H. is be- deling overleg met den heer officier van
oordeeld naar haar werk, zooals dit uit het justitie werd dan ook op dezelfde gronden
dossier sprak. Zou hiertegen aangevoerd met het verdere onderzoek niet doorgegaan".
worden, aldus de minister, dat er _ zooals De minister constateert, dat de mededee-
er van marechaussee-zijde wel beweerd is ling, dat mondeling overleg was gepleegd,
- tegen den verdachte meer materiaal voor- onjuist was. .
handen was dan uit de stukken blijkt, dan Wat pastoor V. betreft, had de wachtmees-
doet dit - daargelaten nog, dat voldoende ter op 24 Maart een proces-verbaal ingezon-
is komen vast te staan, dat er ook overigens den, dat liep over feiten, welke, naar later
geen ser.ieus materiaal was - niets af tot bleek, de onderzoekende wachtmeester in
het feit, dat overijld ingegrepen is op daar- 1931 reeds had onderzocht. De zaak was toen
toe onvoldoende gronden, hetgeen getuigt van met de aanteekening "geen bewijs" gesepo-
weinig beledd, neerd. De twee getuigen, die thans bezwa-
Daarna gaat de nota de verschillende pro- rende verklaringen aflegden, hadden destijds

cessen-verbaal na, welke in de zaak tegen diametraal tegenovergestelde verklaringen
Van den H. zijn opgemaakt. Eenige daarvan afgelegd, zoodat het voor de hand lag, dat
betreffen feiten, die in elk geval verjaard aan deze nieuwe verklaringen in rechten
waren, andere noemt de minister uiterst geen geloof zou worden geschonken, daar-
zwak. De nota vermeldt voorts, dat de sub- gelaten nog dat van de beweerde feiten er
stituut-offloler een verduistering van f 4.000 een in elk geval verjaard was. Bovendien
aan Van den H. ten laste had gelegd, zonder Izou het andere feit pl.m. tien jaar geleden
dat het dossier daarover een enkel gegeven zijn gepleegd. Het proces-verbaal inzake pas-

toor V. werd afgesloten met de mededeeling,
dat "op gronden, aan het algemeen belang
ontleend, de verdachte met medeweten van
den officier van justitie te 's-Hertogenbosctl
niet was gehoord en het onderzoek in deze
was gestaakt". De minister deelt mede, dat
de wachtmeester den substituut-officier al-
leen gevraagd heeft of het verbaal (niet het
onderzoek) kon worden afgesloten.
De nota bevat voorts lange citaten uit het

proces-verbaal van het verhoor van wacht-
meester De G. op 26 Maart ten parkette van
den procureur-generaal. Uit hetgeen in dit
proces-verbaal is vervat, trekt de minister
de volgende conclusies:

In de zaak van pastoor V.:
dat omtrent oude feiten waarvan geen

bewijs was verkregen, en waarvan het eene
verjaard was, thans wel bezwarende verkla-
ringen wenden afgelegd, doch door getuigen,
d'ie vroeger een ontlastende verklaring had-
den afgelegd - hetgeen niet vermeld werd,
noch mondeling (volgens de verklaring van
den substituut-oficier van justitie), noch
ook, zooals voor de hand zou ihebben gele-
gen, in het nieuwe verbaal zelf;

dat 'n "onwillige" getu'ige, teneinde hem
tot een andere verklaring te brengen, ge-
durende geruimen tijd geconfronteerd werd
met een zeer oil1'guns1!igbekend staand per-
soon, die destijds de eenige was, die een
Voor den pastoor bezwarende verklaring
had afgelegd; ..
dat de wachtmeester over was gegaan tot

het hocren van een nieuwe zeeks getuigen,
zonder dat er één aanwijzing bestond, dat de
pastoor eenig nieuw strafbaar feit zou

hebben gepleegd of die getuigen daarover
iets zouden kunnen verklaren;

dat geen "verdachte" werd gehoord.
Voorts zijn in de nota opgenomen de be-

schouwingen, welke de substituut-officier
naar aanleiding van de mondelinge verkla-
ringen van den wachtmeester op 29 Maart
aan den procureur-generaal deed toekomen.
Ook wordt melding gemaakt van het onder-
zoek van een rijks-rechercheur, die me-
vrouw 'X. en mevrouw Z· heeft gehoord,
waarbij bleek, voor wat betreft de verkla-
ringen van mevrouw Z., dat met de moge-
lijkheid van laster, wraakneming en chan-
tage zeer ernstig rekening moest worden
gehouden.

Hoewel de zaak tegen de beide geestelij-
ken op 30 Maart - toen de minister alle
stukken in zijn bezit had - door den wacht-
meester zelf reeds gesloten was, heeft de
minister haar als zeer ernstig aangemerkt,
omdat hier op geheelonvoldoende gronden
twee personen publiekelijk gestempeld waren
tot verdachten van misdrijven, die hun zeer
zwaar zouden moeten worden aangerekend.
Noodeloos was het gezinsleven van anderen
in de waagschaal gesteld. De betrokken
wachtmeester had moeten begrijpen, dat, zoo
hij al overtuigd was materiaal te dezen te
moeten verzamelen, dit dan ·op ongemerkte
wijze zou moeten worden gedaan. Het was
voorts onjuist te meenen, dat met betrekking
tot bedienaren van den godsdienst onderzoe-
kingen nopens niet-strafbare feiten, die ten
aanzien van andere burgers terecht achter-
wege blijven, oirbaar zijn. Het was tenslotte
al evenzeer onjuist te meenen, aldus gaat de
nota verder, dat de, onderzoekingen omtrent
verjaarde en niet-strafbare feiten om deze
reden te pas kwamen, dat zij zouden kunnen

1...,.... tot de ont4.I.ktng van .enIg itt afhaar
f.it.
Daze redeneering gaat toch aliMn op voor

hOlt geval, dat er eenige aanwijzing 'bestaat,
dal c,' een niet verjaard strafbaar feit ge-
pleegd is. Daarvan was in casu geen sprake,
dat er wel strafbare feiten door de geestellj-
ken zouden zijn gepleegd, was een op niets
berustende particuliere overtuiging van den
wachtmeeste.r
Nopens de zaak tegen den winkelier B.

handhaaft de minister zijn vroegere mee-
ning, welke hij ditmaal als volgt formuleert:
In feite bleek het geheele geval hierop neer
te komen, dat de marechaussee opgetreden
was als incassobureau met bijzondere machts-
middelen. Het vasthouden van den verdachte
zou, ook al zou er grond voor verdenking van
verduistering zijn geweest, een ongemoti-
veerd optreden zijn geweest. Hetzelfde geldt
voor de zaak tegen den arbeider W. (over-
treding vuurwapenwet).

De maatregel van den minister.
De genomen maatregel in het Iicht der

feiten, omstandigheden en gedragingen
dan overziende, merkt de minister op,
een bestraffing der brigade of een schor-
sing niet te hebben gewild en geen
oogenblik te hebben gedacht aan ontslag
wegens ongeschiktheid.

Wel achtte hij het noodzakelijk dat de le-
den def brigade uit de sfeer, waarin zij ver
strikt waren geraakt, werden weggenomen.
Hij achtte het bovendien noodzakelijk dat de
te verplaatsen ambtenaren hun opsporings-
onderzoekingen te Oss zouden staken, omdat
hij niet mocht riskeeren, dat nog anderen
het slachtoffer werden van hun onevenwich-
tige ambtsuitoefening. Meer heeft de minis-
ter niet beoogd en het is geen oogenblik zijn
wensch geweest wien dan ook persoonlijk of
het wapen der Koninklijke marechaussee
als zoodanig te treffen.
De maatregel is tegen de geheele brigade

genomen, omdat de onjuiste gedragingen
moesten worden gezien als symptomen van
een bij die brigade heerschenden geest.
Tenslotte neemt de minister stelling tegen

de meening, dat het aan hem te wijten zou
zijn geweest dat de genomen maatregel noo-
deloos ruchtbaarheid zou hebben verkregen.
Over het contact met het korpscommando

wordt geciteerd uit het rapport van den
advocaat-generaal mr, Massink over het
verhandelde op de conferentie van den P. G.
met de hoofdofficieren op 1April. De minis-
ter teekent aan, dat uit de omstandigheid,
dat zijn telegram kort na lunchtijd binnen-
kwam, niet mag worden afgeleid, dat hij zijn
beslissing genomen had zonder het oordeel
van de hoofdofficieren te willen afwachten,
daar met den P. G.•was afgesproken, dat deze
gemachtigd was de opdracht, indien uit de
besprekingen nieuwe gezichtspunten naar
voren zouden komen, eventueel niet uit te
voeren. Deze hoofdofficieren deelden toe n
echter boet afkeurende oordeelover het op-
treden der brigade.

Nieuwe feiten na 1 April 1938?
Tenslotte wordt in de nota de vraag ge-

steld, of er na 1 April 1938 nieuwe feiten
zijn gebleken, welke hebben uitgewezen dat
de maatregel door den minister ten onrechte
zou zijn genomen. De minister zegt daarvan
hci vGlge >.1_
"Het komt mij voor, dat, afgezien van de

omstandigheid, dat bij onderzoek geen be-
wijs is verkregen van de mishandeling van
den arbeider W. - welke mishandeling ik
echter ook nimmer als vaststaande heb voor-
gesteld - en van eenige punten van zeer
ondergeschikt belang, hier alleen in aanmer-
king kan komen het feit, dat de arrestatie
van den makelaar-bankier Van den H. en de
inbeslagneming in zijn woning en kantoor
wel met machtiging van den substituut-
officier van justitie hebben plaats gehad. Ik
besprak dit punt reeds hierboven, waarbij ik
memoreerde, dat ik deze verandering in des
officiers verklaringen uiteraard niet heb
kunnen voorzien, dat de nadere verklaring
den wachtmeester ten aanzien van dit onder-
deel van deze een e zaak wel tot op zekere
hoogte kan disculpeeren en dat de wacht-
meester verantwoordelijk blijft voor zijn
voorlichting te dezen. In dit verband maakte
ik melding van de ter zake betrekkelijke
beschouwing van het ambtenarengerecht te
's-Gravenhage, welke mij zeer juist voorkomt.
Men kan in het algemeen de vraag stellen,

of de substituut-officier van justitie, die ten
slotte de brigade heeft laten begaan, haar
optreden niet op verschillende punten heeft
gedekt.

I~ heb op 7 April reeds te kennen gegeven
niet alleen verwacht en gewenscht te hebben,
maar ook daarvan reeds aanstonds te hebben
doen blijken ,dat deze functionaris minder
sterk onder den invloed ware geweest van
het kordate optreden van sommige leden der
brigade. Dit oordeel is sindsdien niet gewij-
zigd. Intusschen moge billijkheidshalve niet
worden uit het oog verloren, dat deze substi-
tuut-officier van justitie, zijn ambt aanvaar-
dend na de groote zuivering van Oss, niet
onontvankelijk kan zijn gebleven voor de in
de pers bij voortduring tot uiting gekomen
verheerlijking der Ossche brigade, gepaard
met scherpe kritiek op de gemeentepolitie en
haar hoofd".

Het beleid der gemeente-
politie.

De titel van het tweede deel d~r nota luidt:
"Het oordeel der regeering over het beleid
van de gemeentelijke politie te Oss",
Wij citeeren de voornaamste passages:
"Evenmin als het aangaat het aande-el van

de gemeentepolitie in de opruiming te ver-
kleinen, even onredelijk ware het haar te
verwijten, dat de misdadigheid zoo lang heeft
kunnen voortwoekeren. Immers, daargelaten
nog, dat de meerderheid der groote misdrij-
ven buiten de gemeente Oss is gepleegd. zoo-
dat de gemeentepoltiie met het opspcrings-
werk geen rechtstreeksche bemoeIing kon
hebben, ook vóór 1934 was de brigade ko-
ninklijke marechaussee te Oss gevestigd en
onderzocht deze verscheiden in haar bewa-
kingsgebied gepleegde groote misdrijven,
zonder er in te slagen deze op te helderen.
Ook haar was het niet gelukt de misdadig-
heid van het ,.Ossche milieu" den kop in te
drukken. Dat in dien tijd juist de gemeente-
politie ondeugdelijk zou zijn geweest, is uit
niets gebleken.
Nadat eenmaal een vaste greep in de mis-

dadigerswereld was verkregen en daarmede
voor de politie de mogelijkheid ontstond om
- door onvermoeiden arbeid - het geheele
net der onopgehelderde wandaden te ont-
rafelen, hebben zoowel de marechaussee als
de gemeentepolitie gedaan wat zij maal!'
konden om een goed resultaat te bereiken.
Gelijk: men weet, is dit resultaat bereikt. Bei-
de korpsen hebben zich daarbij verdiensten
verworven, verdiensten, die in koninklijke

onderscheidingen hun erkenning hebben ge-
vonden.
Van den ijver van de gemeentepolilie mo-

gen de volgende cijfers een beeld geven. Met
de groote opruiming werden 72 misdadigers
aan de justitie overgeleverd, waarvan 1>4 door
de gemeentepolitie en 18 door de marechaus.,
see. Ook bij deze gelegenheid is .'\eenszins
gebleken van minderwaardigheid van het
Ossche politiekorps.

Ook daarna zijn ernstige tekortkomingen
bij de politie der gemeente Oss niet gebleken.
Uiteraard moesten - met den groei der ge-
meente - ook in dit korps geleidelijke ver-
beter-ingen worden aangebracht. Zulks is
geenszins nagelaten en daarmee wordt ge-
regeld, gelijk ook elders voortgegaan. Het
hoofd der plaatselijke politie, de burgemees-
ter van Oss, is te dezen ten zeerste diligent".

Burgemeester Ploegmakers.
"Hoewel daarnaar in de motie Diet met

zooveel woorden wordt gevraagd, is het wel-
licht gewenscht te dezer plaatse aan laatst-
genoemden gezagsdrager een enkel woord te
wijden. Hiertoe bestaat te gereeder aanlei-
ding, omdat de persoon van burgemeester
Ploegmakers in verband met de onderhavige
aangelegenheid van verschillende zijden in
het geding is gebracht, waarbij in het open-
baar grieven jegens hem tot uiting zijn ge-
komen, zonder dat voor hem de gelegenheid
tot verweer heeft opengestaan.
Te dezen kan worden verklaard, dat de

heer Ploegmakers zoowel bij de leden van het
Kabinet, die met zijn ambtsverrichting be-
moeienis hebben, alsook bij het provinciaal
gouvernement bekend staat als een bs kwaam,
volijverig en onkreukbaar magistraat en bij
de justitie als een tactvol en bekwaam hulp-
officier.
De procureur-generaal, fungeerend direc-

teur van politie, te 's Hertogenbosch beoor-
deelt hem als een goed hoofd van plaatse-
lijke politie. Als hoofd van politie heeft de
heer Ploegmakers zeer veel voor de verbe-
tering van zijn korps gedaan. Omvang en peil
van zijn bemoeiingen op dit gebied liggen
boven het gemiddelde. Gelijk hierna nog zal
blijken, onderscheidt hij zich door initiatief
En persoonlijken moed".

Op verzoek van den minister van binnen-
landsche zaken en van den minister van jus-
titie heeft de Comm issarts der Koningin in
Augustus 1938 een rapport ingediend, waar-
in zijn inlichtingen over het gemeentebestuur
van Oss zijn neergelegd.
De aanhalingen uit dit rapport zijn weder-

om uitvoerig. De Commissaris der Koningin
blijkt lof te hebben voor het optreden van
den burgemeester op politieel gebied (hij
arresteerde persoonlijk de daders van den
roofmoord te Oyen). Ook voor den tegen-
woordigen ' inspecteur van politie heeft 'de
Commissaris lof.
Toch heeft hij ook wel kritiek, met name

op al te optimistische uitlatingen van den
burgemeester over de criminaliteit te OS3 en
over de houding van den vorigen inspecteur
van politie. Geleidelijke uitbreiding van het
corps te Oss acht de Commissaris noodig. Hij
eindigt als volgt: "Resumeerend kom ik tot
de conclusie, dat op het hoofd der gemeente-
politie van Oss nauwelijks aanmerkingen zijn
te maken, dat in het algemeen de heer
Ploegmakers en zijn gemeentepolitie flink en
goed werk hebben gedaan, dat zij tot de
"groote schoonmaak" den stoot hebben gege-
ven en bij die schoonmaak niet zijn achter-
gebleven. Aan den heer Ploegmakers kan
dus de leidIng der gemeentepolitie vellig :0(.:-
vertrouwd blijven!

"Voor wat het corps betreft, moet onder-
scheid gemaakt worden tusschen den tijd,
wasrin dit corps diende onder inspecteur
Van R. en daarna. In eerstbedoelden tijd
mocht het corps redelijk genoemd worden,
maar was de geest minder goed. Thans IS de
geest in het corps voortreffelijk en is er alle
reden te verwachten, dat het steeds ten volle
berekend zal blijken voor zijn taak."
Als bijvoegsel is aan de nota nog toege-

voegd een bijlage van het rapport van den
Commissaris van de Koningin, waarin hij
een aantal geruchten, welke over Oss
de ronde hebben gedaan, van commentaar
voorziet en de ongegrondheid constateert.

Andere opmerkingen.
In het derde deel van de nota wijdt de mi-

nister o.m. beschouwingen aan zijn verhou-
ding tot zijn ambtgenoot van defensie, waar-
omtrent hij betreffende het gevalOss tal van
bijzonderheden mededeelt. De minister
meent, dat hij terecht heeft verklaard, dat
reeds op 1 April de instemming van den mi-
nister van defensie in zake de verplaatsin-
gen - voor zoover deze instemming noodig
was - was verzekerd.

Eenige beschouwingen wijdt de minister
daarna aan de behartiging der rijkspolltie-
zorg en de organisatie der rijkspolitie, als-
mede aan het beginsel "rechtszekerheid en
rechtsgelijkheid". De minister betoogt, dat
de rijkspolitie, ook de marechaussee, voor
wat de uitoefening van haar taak betreft,
zonder voorbehoud staat onder de bevelen
van den minister van justitie. Voor zoover
de minister van justitie de door het rijkspo-
litiebesluit op hem gelegde taak niet per-
soonlijk uitoefent, geschiedt zulks namens
hem en onder zijn bevelen door de procu-
reurs-generaal. Het rijkspolrtiebeslult wordt
dan uitvoerig geciteerd, evenals de instruc-
tie voor de procureurs-generaal. In de geci-
teerde bepalingen is, aldus de nota, de con-
sequentie getrokken, dat het dragen van ver-
antwoordelijkheid voor de uitoefening van
het rijkspolitiegezag gepaard moet gaan met
intensieve bemoeienis met het politieappa-
raat. De procureurs-generaal dienen hun be-
langstelling en hun toezicht uit te strekken
tot alle aangelegenheden, de rijkspolitiekorp-
sen betreffende, die mede voor de uitoefe-
ning van de rijkspolitiezorg van belang kun-
nen zijn. Dit beteekent practisch, dat hoezeer
voor tal van bemoeiingen andere autoriteiten
dan de procureurs-generaal zijn aangewezen,
hun controleerende taak vrijwelonbeperkt is.
Wat tenslotte de rec'htszekerheid en de

rechtsgelijkheid betreft, erkent de minister,
dat ingrijpen van den hoogsten chef uitzon-
dering moet blijven, omdat op dit gebied
een maatregel tot bescherming van de rechts-
zekerheid den schijn zou kunnen wekken
van eenige verstoring der rechtsgelijkheid.
Dat neemt niet weg, dat tegen machtsover-
schrijding onverwijld handelen geboden is in
sommige gevallen.

De minister is niet zoo naief geweest
geen rekening te houden met mogelijke
verwijten, voortkomende uit de omstan-
digheid dat geestelijken in een der zaken
betrokken waren. Hij heeft zich echter
door de mogelijkheid van valschen schijn
niet van din plicht laten afbrengen. Hij
herhaalt, dat, indien er ten aanzien van
deze geestelijken van strafbare feiten ge-
bleken ware, zij denzelfden weg hadden
gevolgd als iedere andere burger in Ne-
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wakkerde twijfel hieromtrent en de
openlijk uitgesproken aantijgingen heb-
ben hem ten diepste gegriefd.

De minister eindigt ZIJn nota dan als volgt
"Men kon UIt mijn eigen ambtsvervullmg

weten, wat mIJn gedragslijn IS, wanneer zich
betreurenswaardige strafbare feiten, als
waarop hier gedoeld wordt, voordoen.

UIt het feitencomplex m deze zaken, zoo-

als dit m deze nota IS samengevat, kan men

zeker nu ook weten, welke mIJn houdmg m

deze zaken IS geweest. NIets anders heb Ik

beoogd (en Ik durf te zeggen· ook bereikt)
dan de r ichtlge opspormg van strafbare feI-

ten te bevorderen. Zoowel door de UItspra-

ken van het ambtenarengerecht te 's Graven-

hage d d. 16 JulI 1938 als door die van den

Centralen Raad d d. 22 December 1938 IS met

alleen mIJn formeele bevoegdheid tot het

nemen van den maatregel, maar met name

ook mijn oogmerk buiten lederen redelijken
twijfe! gesteld.

Ik 'heb mij in deze nota VrIJ uitvoerige ci-
taten veroorloofd uit hetgeen Ik op 7 Apr il
1938 III de Kamer gezegd heb. Ik meende
daartoe gerechtIgd te zijn, nu Ik na 7 April
Voor het eerst zelf weer over deze aange-
legenheId met de Kamer m contact treed,
nadat hetgeen Ik III volle overtuiging aan-
stonds gezegd heb, onder een stroom var{
utttngen van anderen dreigde bedolven te
worden, De Kamer zal waarde hechten met
aan constructIes achteraf, maar aan hetgeen
Ik zonder terughoudmg aanstonds III het
openbaar heb gezegd. In het eerste gedeelte
dezer nota heeft hetgeen inmiddels nader zou
ZIJn gebleken passende besprekmg gevonden
NatuurlIjk zal Ik m de verdere gedachten-
Wlsselmg gaarne volle medewerkmg verlee-
nen tot op'heldermg van hetgeen de Karner
nog van belang mocht achten"

HANDELSBERICHTEN.

TEXTIELSTOFFEN.
VEILINGEN VAN KOLONIALE WOL.
LONDEN, 1 Februari 1939 (R 0 Speciaal)

WOL Van de 7522 balen welke heden alhier
in vellmg werden aangeboden gmgen 6815 balen
In handen van koopers over De sorteermg droeg
een goed karakter Er heerschte een levendige
vraag en er werden goede en algemeene aan-
koopen Uitgevoerd, zoodat het grootste deel van
het aanbod tegen de volle tot vastere prijzen van
de hand kon worden gedaan De beste soorten
vette mermo en slipes verwisselden dikwijls ten
gunste van verkoopers van eigenaar.

NEW-YORK, 1 Februari 1939 (R B D,
KATOEN (Openmg) Maart 836--37, Mel 805,

Jul! 777, Oct 746, Dec 748, Jan 750
KATOEN (11 uur N Y tijd) Maart 835, Mel

8 (J4---{)5,Jul! 777, Oct 746, Dec. 749, Jan 750.
NEW YORK, 1 Februari 1939 (R 0)

KATOEN De termtjamarkt opende prijshou-
dend tot 3 punten hooger Tegenover aankoepen
door den handel, het buitenland en locohmzen,
stonden verspreide Iiquida.ttes m nabije maan-
den en verkoopen door fabrikanten In verband
met de flauwe Wisselmarkt De handel was luste-
roos m verband met den feestdag te Bombay en
als gevolg van de neiging om de besttsstngen
van Washmgton af te wachten Men IS teleur-
gesteld door het feit, dat Wallace ntet met con-
crete voorstellen In den senaat IS gekomen De
verkoopsdruk was germg Voor text ielfabr ika.ten
was de vraag beter Tegen het slot steeg de
:markt op plaa.tselrike dekkmgen en sloot prlJs-
tioudend.

1 Febr.
899'

31 Jan.
895"

30Jan
890·RA'T'OEN middle 1.

Aanv At! Havens
Aanv Gulf Havens
Aanv Pac Havens
Ultv Gr Br lttarmiê
Ultv Frankr en C.
Düv Jap en China

1 Febr
837 837
839 840
824 824
809 809
794 794
780 780
756 756
746 745
746 746
746 746
747 747
748 748

2000
2000
1000
2000
6000

10000

3000
4000
5000

31 Jan
833 833
835 835
819 819
803 804
789 789
775 776
754 754
744 744
744 745
745 745
746 746
747 747

3DJan
828 828
830 831
815 815
801 8 Ol
789 789
778 778
756 756
746 746
746 746
745 745
744 744
745 745

Febr ••••
Maart •••
AprIl •••.
Mel •••••
~uni •••••
AUh •••••
S ug ••••
ept. ••••

Oct
Nov.
Dec
Jan.

1 Febr 31 Jan 30 Jan
Hess Cloth licht •• 4 30 4 30 4 30
Hess Cloth zwaar.. 6 20 6 20 6 20
Stemmmg •.•••••• traag traag traag

RATOENVRACHTEN NAAR VER KON
1 Febr. 31 Jan 30 Jan

60 60 60
75 75 75

HIgh density ••••••
Standard Bales ••••

• N()nllnaal

NEW-ORLEANS, 1 FebruarI 1939. (R. 0.)
1 Febr 31 Jan 30 Jan

J{ATOEN middle 1 8 63 8 58 8 55
1 Febr 31 Jan 30 Jan

!VIaart ••• 8 53 8 54 8 48 8 48 8 45 8 45
!VIel ••••• 820 820 815 815 8 14 8 14
Jul! ••••• 791 791 787 787 7 !J1 791
oct. ••••• 7 56 7 56 7 56 7 56 7 58 7 58
Dec. ••••• 7 57 7 59 7 56 7 56 7 56 7 58
Jan. •• 760 762 759 761 759 761
Maart ••• 7 64 7 66 7 63 7 65 7 63 7 ss
!VIel • • •• 7 66 7 68 7 65 7 67 7 65 7 67

LIVERPOOL, 1 Februari 1939 (R B D)
KATOEN (3 uur nam) (Off icleel) Amen-

kaansehe Stemrrllng kalm prijshoudend Maart
4 74, Mel 4 71, Juli 4 62
EgyPtische Upper Stemmmg kalm. Maart

5 76, Mel 5 82 .ruu 5 85
KATOEN (Slot) (Officleel) Amerlkaansche

Stemml.g prlJshoudend Febr en Maart 477,
April 476, Mel 47è, Jum 469, Juli 464, Aug
462, Sept 457, Oct 453, Nov. 454, Dec. en
Jan 4 55, Febr 4 56
EgyPbsche Upper Stemmmg kalm prijshou-

dend Maart 577, Mei 5 82, JulI 587, Nov 583,
Giza Maart 6 85, Mel 6 82

LIVERPOOL, 1 Februan 1939 (R 0)
KATüEN (OffIcieel) 1e dep Locostemmmg

prijshoudend Dagaanvoer 6000 balen Maart
4 72 Mel 4 70 TermlJnstemmmg prijshoudend
KATOEN (Slot) (Offf cieel ) 2e dep Amerik

en Braz 5, Uppers 2, Indische meerendeels 4
lager, Giza en Sakellarldls 2 hooger Am Middl
loco 507, Maart 4 .2, Mel 470, Juli 462, Oct 452

HAVRE, 1 Februan 1939 (R B D)
KATOEN (Slot) Stemmmg prijshoudend

Febr 397, Maart 399 April 401 Mei 40150 urn
402, JulI 40350, Aug 402, Sept, Oct en Nov
40150, Dec en Jan 401

LONDEN 1 FebruarI 1939 (R B D)
JUTE (Slot) (m £ per ton cir.) Stemmmg

prlJshoudend Nat First Mrks 1st Gr Febr -
Maart 219/16 koop, Maart-Aprll 21% koop,
Llghtnmg Grade Febr -Maart en Maart April
20% verk
HENNEP Stemmmg lusteloos MamIIa Grade

J Febr -Aprü 19 verk, K Febr -Aprü 18'12verkL No 1 Febr -Aprtl 18% verk, M No.1 Febr-
Apnl en Maart-Mei 16',4 verk
SISAL (Slot) Stemmmg vast 0 Afr.

(Tang /Kema) na 1 faq Febr -Aprtl en Maart-
Mei 16% verk., Apnl-Jum 17 verk

THEE.
LONDEN 1 Februari 1939 (R B D)

THEE (In pencè per Ibs) Stemmmg lusteloos
In de heden gehouden veilang van Indische
soorten liepen de prijsen voor Pekoe van 10%-15
d Broken Pekoe 11-15% d, Orange Pekoe van
ll'7i-19'ii d, Broken Orange Pekoe 11%--36 d

VEEVOEDER.
BRUSSEL, 1 Februari 1939 (R B D)

LIJNKOEKEN Stemming kalm Amerlk drsp
in frs 116, stoom 116, 4 eerste maanden 115,
bmnenlandsche 117
J:>ALMKOEKEN 90.
MAISKOEKEN 105.
COCOSKOEKEN Java. extra. 96, zachto -.

GRANEN, MEEL, ZADEN.
CHICAGO, 1 Februari 19i1~ (R 0)

GRANEN De prijzen gaven een matige sti]
gmg te zien op contrammedekkmgen, m verband
met de vaste stemmmg op de overzeesche
markten en wegens het ui tblijven van neerslag
van bl' eekems m het Z W De handel was kalm
en de prtjsschommelrngen waren ger-ing .LJe
beroepshandel en buttenstaanders namen een
afwachtende houdmg aan Een herstel werd te-
gengewerkt door het Uitblijven van betere ex-
portzaken
TARWE opende prijshoudend en 'ii ct hooger

tot onveranderd Door plaatselijke belangen werd
steun geboden, terwIJlook een gunstige mvloed
werd ondervonden van berichten over lets groo-
tere vraag van de meelfabrikanten m het Z W.
Aan den anderen kant IS men echter van mee-
mng, dat de hedge-aankoopen tegen regeermgs
zahen ten emde loopen, terwijl er gedurende den
afgeloopen nacht in Nebraska en Dakota gun-
stige neerslag IS gevallen en het wekehJ1{schc
weerbericht bevredigende weersomstandigheden
voorspelt voor de bstangrljke wmtertarwege-
bieden Het slot was prnshoudend
MAlS opende prijshoudend en 'h ct hooger tot

onveranderd De stemmmg was prijshoudend m
syrnpa.thte met tarwe op lagere ArgenbJnsche
oogstrammgen, m verband met de gunstige
vraag naar veevoeder en op de verwachtmg, dat
de groote vraag van de Zijde der farmers zal
aanhouden Het slot was echter traag
ROGGE verliep in syrnpa.thle met tarwe en

sloot prijshoudend
HAVER zonder belangsteütng, Het slot was

prjjshouderid,

TARWE
No 2 hard wmter loco
No 3 hard wmter loco
Mel •.••••••••••••••
Jul! ..••••••••••••••
September ••••••.•••
MAlS No 2 MIx Ws I.
Mei ••••••••••••••••
Jul! •..•••••••••••••
September ••.•••••••
ROGGE No 2 loco ••
Mel ••••••••••••••••
JuliSepten;bé;··::::::::::
HAVER
Mel ••••••••••••••••
Juli ••.•••••••••••••
September ••••••••••

1 Febr. 31 Jan 30 Jan
73

69-8%
68%-%
69%-'12

50%
50%
51%,
52

46
46%
47%

281,4
271'.
26%

73~
83%
89

429
273
316
85

64
509
55

175

68%-% 69%-%
68%-~869%-%

69'ii 70'ii
50'ii
50%
51%
52

45%
46%
47%

28
27'h
26%

73%
82%
87%

446
267
139
40

63%'
567
43
126

60'ii 60

TARWE Mei ••••••••
Juli ••••••••••••••••
October ..••••••••.•
Aanvoer No 1 wagons
Aanvoer No 2 wagons
Aanvoer No.3 wagons
Aanvoer No 4 wagons
Andere soorten ••••••
ROGGE Mel ••••••••
JUlI .o •••••••• " ••••••

HAVER Mel •••••.••
Juli .•••••••••••••••
October ••••••••••••
GERST Mei ••••••••••
Juli •.••.•••.•••••••
I ITNZAAD Mei ••••
Juli ••••••••••••••••

KANSAS CITY
TARWE na 2 red w.I.
Mei ••••••••••••••••
Juli ....••••••••••••
MAlS Mei ••••••••••
Jul) . ..o •••••••••

ST LOUIS
TARWE no 2 hrd wI.
MINNEAPOLIS
TARWE no 1 N Sp. L
Mel ••••••••••••••••
Jul! .•.•••••••••••••
GERST Mei ••••••••
Juli ..•••••••••••••
DULUTH
LIJNZAAD Mel ••••
Jull .•••••••••••••••
ROGGE Mel ••••••••
TARWE Mel ••••••••
Juli ••••••••••••••••

1 Febr.
62%
63%
63%.
30-
64
51
2
15
42%
43%
291/2

28%
285fg
371;,
37'h
146%

1 Febr.
74%
65%
64%
47%
48

181

TARWE loco onregelmatIg, M,AIS en MEEL
loco prtjshoudend,

WINNIPEG, 1 Februari 1939. (R. 0.)
TARWE De grondtoon was prijshoudend m

sympathie met de vaste stemmmg op de buiten-
landsche markten, doch de handel was van zeer
" einig beteekems en de exportbelangstellmg
ondergmg geen verbetermg terWIJlook de loco-
vraag zeer germg was De markt sloot prns-
houdend

31 Jan
62~
633l!
63%,
55
96
38
21
66
42%
43~
29%
28%
28%
37%
37's
146%

30Jan
63%
64'ii
64%
27
72
54
6
38
43%
43%
29%
29'h
29%
37%
37%

146

73%

76%
71%
72
33%

31 Jan
75
64%
64%
47'h
48'h

75~

76
71'10
71%
33%

3DJan
75%
66
65'h
47"s
48%

Jan .••••
Maart ••
Mel ••••
Jul! ••••
Nov .••••
Stemming

1 Febr.
Openrug Slot

24/3 w 24/5'1ow
23/5%w 23/8 b
23/7 w 23/8%w
23/8%w 23/10 w
24/3 w 24/5 b
pr ijsh pr ijsh

LIVERPOOL,

184

44%
63
62%

44%
62%
62%

51%
52%
52%

183/84
191/92
195/96
199/2 -
202

1.961.97
1

prijsh

30Jan
278

(R 0)

3DJan
163~
15¥..
13'•
16,'\,
15'"
1558

1572
1560
1558
1562
1560
1565

180
gprsh
pr ijsh

LONDEN, 1 F'ebrua.r'i 1939 (R B D)
RUBBER (410 nam) Ribbed Smoked Sheet

Stemmmg kalm Loco en Maart 7% bet en
waard, Apnl-Jum 7 15/16 bet en verk , Juli-Sept
8 bet en waard Oct -Dec 81/16 bet en waard
RUBBER (Slot) Ribbed Smoked Sheet Stem-

mmg prijshoudend Loco 7% bet en waard Maart
7% bet en koop Aprü-Juni 7 15/16 bet en koop
JuIJ-Sept 8 bet en koop, Oct Dec 81/16 bet
en koop

1 Febr
5%
5
50/8

31Jan
5%
5
5%

30Jan
5%5
5%

30Jan
690k
705
725v

slIJt. Ehro.

LONDEN, 1 Februari De Nederl slbt Ebro op
reis van Kaapstad naar Maa.asluts, IS te Dakar
bmnen geloopen met ketelschade

HARRIET 28 v Antwerpen te Lissabon.
HECTOR 31 van Rotterdam te Glasgow.
HARDWICK GRANGE Landen n. B -Ayres 30 Vi.
St Vmcent.

IDOMENEUS 31 van Rotterdam te Brfsbanca
JEAN LAFITTE, Antw. n Mobile 30 v. Tampa,
LONGWOOD 30 Jan van Rotterdam te Curaçao.
LINA FISSER 28 v Rotterdam te Lissabon
LIPARI 29 Jan van RIO Janeiro naar Havre.
LAS PALMAS 30 van MeIJlla naar Hamburg.
LUMME 31 Januari van Bremen te Helsmlu.
LEOPARDI 28 van Rotterdam te Genua.
MERKLAND 29 van Genua naar Londen
M u NeHEN 30 Jan van Lqutque naar Hamburg.
MERKUR 30 Jan van Smgapore te Melbourne.
MANCH PRODUCER 28 v Baltimore n L'pool,
MOSTUN, Liverpool n Vancouver 30 v Cristobal.
MUGNONE, TrIest n Bremen 30. 40 m. Z W. v,
Niton,

MILOS 31 van Hamburg te AlexandrIe
MAHRONDA Calc n Londen 31 te Colombo.
MATHURA Londen n Calc 31 te Colombo
MACEDONIER B -Ayres n Antw 29 te Macefo,
MADRID, Hbg. n. B _Ayres 29 te Santos
MONTE PASCOAL, B _Ayres n. Hamb. 30 to
Ftortanopolts.

MONTE ROSA, Hamb n B -Ayres p 31 St. Vme.
MAVIS 1 van Londen naar Harlmgen
MEANTICUT 30 van New-Orleans te Londen,
MOIRA 29 van Rotterdam te Blexen
MORON Antwerpen n B _Ayres 30 van Dakar,
MECKLENBURG Rott n Japan 1 van Suez
MENES, Rotterdam n Java pass 31 GIbraltar.
MONTE OLIVIA, B -Ayres n. Hamburg 31, 60
mIJlOost van Niton

MONTE SARMIENTO, Hamb n. B -Ayres p. 31
Ouessant

NIENBURG 28 Januari van Bremen te Paraa
NAGARA 30 Jan van La Plata naar LIverpool.
NEWFOUNDLAND 27 v St. John's N. F. n Upl.
OROPESA 30 Januart van Liverpool te Callao.
ORESTES 31 Januari van LIVerpool te Adelald8,i
OSNAl3RUCK 30 van Hamburg te ValparaISO.
ORONSAY 30 Jan van Brisbane naar Londen.
ORMONDE 31 van Melbourne naar Lon+en,
ODIN, Antw n Narv ik p 28 Utsrre.
OSORNO Hamb. n Chill 31 van GuayaqUil.
OLDENBURG, Rotterdam n Japan 29 van Genua;
PT TOWNSVILLE 31 v/ Londen n Australië,
PERSEO 29 van Bougte naar Glasgow
POLITICIAN 30 v Lpl te Lor. Marques.
PARIS 1 v Havre n New-York
PERO DE ALENQUER 1 v. Rot te LIssabon.
PANAGHIS Rott n Cuba p. 28 Fayal.
PEEBLES Rott n Vancouver 31 v. Cnstobal.
PORT ALMA 27 Jan van Napier naar Landen"
POSEIDON, oiau naar Hamburg 30 te canao,
PIETRO CAMPANELLA, Rott. n. Messma p. 1,
Gibraltar.

PEARU, Rott. n. Tallinn 31 van Holtenau.
PASAJES, Rott. n Musel 30 van Santander.
POSEIDON 31 van Vatparatso naar Hamburg.
REINA DEL PACIFICO, Liverpool n ChIlI 30 tet
Montev ideo

R C RICKMERS Hamb n. Japan 30 v. Shangha.l
RHEINLAND Rott n Japan 30 van ManIlla.
RANCHER 30 van Liverpool te Calcutta
REINBEK, Hamburg n Levant p 30 Gibraltar.
ROBERT MAERSK, Rott n Jaffa p 30 Gibraltar!
RHEINHAUSEN 31 van Rotterdam te Melllla.
SAYN 31 van Bremen te Oxelosund
STENSAAS 31 van Amsterdam te Gothenburg.
SCHLESWIG HOLSTEIN 31 van Bremen naar
Levant

SONECK 29 JanuarI van Hamburg te Lissabon.
SIGR MATTHIESSEN 30 v Rott te Stockholm.
SINNINGTON COURT 30 v. Vlctona (B. C.) n,
Londen.

SCHWABEN 28 van Hamburg te San FranClsco.
SCHODACK 1 v. Hacre n. New-York.
SOUDAN Rott. n Japan 1 v. Kobe.
TIRPITZ 30 v, Rotterdam te Otaru
TRAVELLER 24 van Pernambuco n. Liverpool.
TUSCAN STAR 28 v. Melbourne naar Londen.
TORFINN JARL 29 van Genua naar Londen.
VIKINGSTAR 30 van Buenos-Ayres n Londen.
VOREDA 29 Jan. van Rotterdam te Houston.
VARANGER 28 Jan van Rotterdam te Curaçao.
WUPPERTAL 31 van Bnsbane naar Hamburg.
VILLA FRANCA 29 v Rotterdam te Oporto,
WASHINGTON 1 v Havre n New.York,
YALOVAl van Rotterdam te Brake
ZANDER, Rotterdam n Gdmgen 31 v. KopGnh.

,
VERWACRT TE ROTTERDAM.

AMABILITAS 1 V Bona
FRIDA HORN v. W -rn dië n. V1aard. 1 te Havre
3 verwacht

SIMLA v Calcutta 29 te Cocanada.
TUDOR v Cebu 29 te Samarang.
WALENBURGH 1 v. Aberdeen.

SCHEEPSBOUW.
KRIMPEN AAN DEN IJSSEL, 1 Februari.

Hederimiddag IS alhier van de werf der N.V C.
van der Glessen en Zonen's Scheepswerven het
voor de N V KonmklIJke Paketvaart-Maatschap-
PiJ m aanbouw zijnde m sStraat Malakka met
goed gevolg te water gelaten.
DIt SChIP IS een zusterschip van het m s.

Straat Soenda, dat op dezelfde werf werd ge ..
bouwd, op 18 October 1938werd te water gelaten
en gisteren den techmschen proeftocht op de
Noordzee heeft gemaakt.
De "Straat Malakka" IS eveneens een dubbel ..

schroef motorschip van 6 438 bruto re.lstertonnell
en pl. m. 9 000 ton draagvermogen.
De afmetmgen zIJn lengte tusschen de lood ..

lijnen 13716 M, breedte op bmtenkant spanten
18 90 M en holte tot het shelter-dek 11 96 M. Del
machme-mstallatIe zal bestaan uit twee enkel ..
werkende VIer-takt Werkspoor-DIeselmotoren.
elk met een vermogen van 4000 APK., die het
schip een dienstvaart zullen geven van ruim
zestten mijlen per uur. Deze "straat"-sche ..
pen ZIJn bestemd voor de vrachtüjnen del" K. p.
M. tusschen Neder'Iandsch-Lndiê en omliggende
landen en zullen voorzren worden van een be-
perkte, doch Uitstekende tnrtchttng voor twaalf
passagiers, die macht eenpersoons- en twea
persoons-hutten zullen worden ondergebracht.
Twee dezer hutten zullen van een eigen bad ell,
totlet worden voorzien.

PASSAGIERSLIJST.

6000
50)0

8000
13000

ROTTERDAM, 1 Februari 1939
TARWE Dagomzet 35 contracten v 100000 kg
MAlS Dagomzet 12 contracten van 50 000 kg

LONDEN, 1 Februari 1939. (R. B. D)

TARWE Mamtoba no 3

TARWE

Stemmina prijsh
MAlS La Plata

31 Jan.
Opening Slot

24/2%w 24/3 w
23/6 w 23/51hw
23/8 w 23/7 b
23/11w 23/8%b
24/3 w 24/3 b
lustel. onreg

1 Februari 1939.

4/4"~w
4/1 b 4/5%w
4/7'hb 4/6%w

- prijsh lustel. kalm

cw. van
BUENOS_AYRES, 1 Februari 1939
Steeden & <";0., Rotterdam).

4 uur 1045 10 u. Vor
n mvm. v m sjot
7- 7- 7- 7-
7 03 7 03 7 03 7 03
7 13 704 704 704
7 30 7 21 7 21 7 21
623 6 18 6 18 618
4 30 4 35 4 35 435
1333 1331 1331 1331
13 52 1353 13 53 1353

TARWE Febr ••••
Maart ...••
MAlS Febr ••••.
Maart
Mel ..•.••••••••
HAVER Febr
LIJNZAAD Febr
Maart •••••••••

CACAO.
NEW-YORK, 1

CACAO
Loco ••••••••••••••••
Maart ••••••••••••••••
Mel ••••••••••••••••
Jul! ..••••••••••••••
September ••••••••••
October .•••••••••••
December ••••••••••
.Ianuart .•••••••••••••
Omzet m partijen ••••
Stemming .•..•.•••

FebruarI 1939 (R 0)

RUBBER.
NEW-YORK, 1

RUBBER
Plant Ftrst Latex loco
Smoked sheets
Para fine up river .
FIrst Latex crêpe koop
Smok rib sheets koop

Idem verkoop
Stand NIB:
Maart ••..••••••••••
Mel .
.Iuli .••••••••••••••
September ••••••••••
October ••••••••••••
December ••••••••••
Januari ..•.••••••••
Omzet in partijen
Sternming op termijn
Stemmina loco

Februari 19311
1Febr 31 Jan

16% 16H
15% 15ti
13'4 13'4
161s 16H
15% 15%
15% 153,4

1578
1563
1562
1564
1561
1562
1562
187

pr ijsh

1589
1571
1574
1571
1571
1572

184
on reg
pr ijsh

OLIEN, OLIEZADEN.
AMSTERDAM 1 Februari 1939

1 Febr. 31 Jan. 30 Jan.

18%
15}l U

TALK extra loose ••••
id spec extra ••••••
id tierces ..•.••••••
PETROLEUM
Stand white in kisten 1625
!TI va ten 12 25
Mld Contment Crude 0 96
Pennnsylv Crude Oil 102,188
REUZEL

1625 1625
1225 1225
096 096

1 02/1 801 02/1 80

van het m s. "SIba,Jak", 25 JanuarI van Batavla,
naar Rotterdam en 14 Febr. a s te Marsellie ver-,
wacht· Naar Marseille, LIssabon, Southampton,
Rotterdam. fam. C P E. Andersen, J. Ch. Bau-
dom, fam. J. A Th. Berg, H Berkhout, fam. J.
van Beveren, mevr. A Bir nie-Moltzer en 2 kInd;
H v. d Blaak, C. den Boeft, fam J. Boersma;
J Bottema, F B F. Bremer, D Brownmg, G.
W de Bruyn, J BIJl; J C CarlIer, A. W. Oashm
mevr M. M. G. Cramer, mevr. W. H. Dekker-
Mathyssen en 3 klnd , F. H. Dreesens, mej. E.
V Dryland, L H. G. van DIJk, G MEek, C.
GEsser, J Ewalt, J. K. Gideonse ; fam. J. H.
Goslmga, rnej A Goshnga, G. Groenhorst, E_
J de Groot, mevr H J. v. Haeften-Hoekr D.
Homg, J J. van Hoorn, A.. Hos, D J. P. Huys-
mans, H J Hijlkerna ; fam A V. Israel, P.
J Joosen, W J Kaldenbach, W J P Kaljee;
tam J van der Kam, fam H. Kampherbeek;
J L Kerser ; I • van Kempen, fam M. L M de
Keyser, W Keyser, C. Klem, J. Knock, H. J.
Koster, fam. C. Kurvmk, mej D. Kurvmk;
zeereerw. pastoor H. A J M de Kuyper SJ;
fam D van Leur, fam J Leygraaff, D van
der LInde, fam G L Logmans, Ch Luymes;
C W van LUlJk, H Lijklerna ; fam N Makkes;
E J MeiJer, J A Meijer ; A. Niehot ; W N1Je;
ANIJs, A JOosterbroek , A H. Oostwal, A.
J A van Oppen, L Pauw, C. Peters, N. H.
Postema, mevr E A Potter, ram A QUlspel.
fam H J Roeis, C Roodenburg, J. A Rutten,
mevr M. J F Sadee--Prms, J van Sante;
mevr J P Schekkerman-Tronchet, fam A.
Schmkel, fam F. C. A. Schulte. M Staal, C.
Ch v d Star, J G Steffens, tam D C Stern;
J StIp, fam J. v StIphout, F G H van Straa-
ten ,J van Straaten, H J. Terburg , fam. J L.
Thone, mej F J Thöne, J H C Thone; J p.
TIessen • F N Troost, J TUlthof, fam. A Vee-
man, W F. H. Verhoeff, L. J. M Vernooy, M.
Verschuur, fam. mr. T J. Verschuur, H D.
Voogd, G P Vreehng, H Waayenberg, J. C.
P Walraven, H W van der Weg, A Willems;
fam W Woerlee, fam. H. R Wolff, fam. J. H.
Wolterbeek, fam W F. A Worms; fam J. A..
van WIJngaarden, H Zandboer, F. P. van der
Zwaan, L. Zwarenstem, D. J. de Zwart, mevr.
de Zwart, W. A Zweeres, G. J. Zwevermk.

NEW-YORK, 1 Februari 1959 (R 0)

TARWE 1 Febr. 31 Jan 30 Jan.
No 2 Am Durum loco
No 2 MIx Durum loco
No 4 N Manit fob
New York
No 2 hard wmter loco
No 2 red winter loco
Aanv. W pl (m
Aanv. Atl pl. (1000
UJtv At! pl (bsh.
Bootlad. verk v, expo
MAlS
No 2 MIX West loco ••
Aanv. W pl (lil
Aanv Atl pl. (1000
U'itv At! pl (bsh.
ROGGE No 2 loco •
Am West fob N.-Y.
Bootl verk v exp ••
GERST Am 48 pd .••
No 2 loco CI f. . . ••• 55% 55% 55%
MEEL Sprmg clear •• 405/415 405/4 15 405/4 15
Verk exp in 1000 v. - 1 3
VRACHT
Graan n Vereen Kon. 2/9 a 3'12/9 a 3/- 2/9a3/-
Graan n Continent •• 14a16ct 14a16ct 14a16ct

I Febr
45fg

441
453
464
475
480
491
496
256

pr ijsh

31 Jan
4%

437
449
460
470
475
486
491
140

g pr ijsh

AMSTERDAM, 1 Februari 1939
1 Febr.

laten bieden
8.65 855
8.75 8.70
8.95 8.85
9.15 905
930 920
930 !l25
!l.50 9.40

CACAO 31 Jan.
laten I:1leden

Vliegend ••• ••• 18%
Februari •••••• 15 15~5YS' 15 14%
Jan /Febr. •••• --
Maart 15 15U 14% 15
Jan /Maart ••••
Febr -Maart
Apnl 15 1576
Jan /Apnl ••••
Febr / Aprtl ••••
Maart/ April 15
Mel .••••••••
Mei-Juni ••••••
Mel/ Aug •••••• 15.76 15 14%
Aug .••••••••
Juli/Aug ••••••
Aug -Sept
Sept /Dec '39 •• 15U 15 14U
RAAPOLIE vliegend f 26.

LONDEN, 1 FebruarI 1939 (R B D)
OLIE (Slot) (in sh per Cwt) Lijnolie loco

24 verk, Febr 23 bet en verk, Mel-Aug 22%
verk Sept -Dec 23 verk Katoenolle Eg ruwe
loco 17% verk Raapalle ruwe loco 30 verk, Idem
geraff loco 31'ii verk Pa.lmpttolte L'prol loco
1734 verk Castorolie 1e merken loco 32 verk,
2e merken loco 30 verk Soyaolle Ortent m tanks
R dam Febr -Maart 17~ verk Cocasolie blanke
Maart 16 verk Straits stoom 14% verk Palm-
alle W -Af'rtk zachte Febr -Maart 13% verk
Idem zachte te L pool Febr -Maart 13% verk
OLIEZADEN (Slot) (in £ per ton) Lijnzaad

La Plata Febr en Maart 1013/16 verk, Calcutta
Febr 129/16 verk, Maart 127/16 ver!" Bombay
Febr 1215/16 verk, Maart 1213/16 verk Raap-
zaad Torla Febr -Maart en Maart-April 11%
verk Castalzaad Bombay Febr -Maart 10%,
verk Katoenzaad Egypt Zw Febr 6% verk
Soyaboonen Marrdsj Febr en Maart 85/16 verk
Grondnoten Coram Febr 10'ii verk, Maart 10'ii
bet en verk, Aprf l 105/16 bet en verk LIJn-
koeken Londen 8 pct loco 8% verk, Idem Bom-
bay 39 pct loco 8% verk
COPRA (Slot) (In £ per ton) StemmIng

prijshoudend Smgapore F M elf Nrd Cant
havens Febr -Maart 10'h waard, Idem FM S. elf
Rotterdam Febr 10 11/16 waard Ceylon cif 5
Ports Febr 12'h nom Ned 0 En d.ié loco 10%
genot, Febr 10% verk, Maart 10% vrek, April
1013/16 verk, Mixed cif Febr 9%, verk Java
FM S loco 10% genot Straits FM S loco 10%
genot, Maart 1013/16 waard, April 10% waard
Palmkernen (LIverpool) Febr 8% verk. DeSSI-
cated Cocoanut Febr 16% verk
LIJNOLIE (1 uur) Loco 24, Febr en Maart-

April 23, Mel-Aug 22%, Sept -Dec 23

30Jan
4%
429
442
452
463
468
479
484

352
prijsh

LIJNOLIE

115%
116
116%
116

LONDEN, 1 Februari 1939.
1 Febr

RAAPOLIE Februari 30/-
LIJNOLIE loco opemng.. 24/-

loco slot 24/-
Mrt-Apr open 23/-
Mrt -Apr slot 23/-

HULL, 1 Februari 1939
1 Febr.
22/9
22/9

LIJNOLIE loco opening ••
loco slot

15,76

15>$

15YS'

15U

(R 0)

31 Jan
30/-
24/-
24/-
23/1 'h
23/-

(R 0)
31 Jan
22/10'h
22/9

HULL 1 Februan 1939 (R B D)
LIJNOLIE (1 uur) Loco, Febr en Maart-

April 22/9, Mel-Aug 22/10%, Sept Dec 23/-
LIJNOLIE (Slot) StemJ;nmg prijshoudend

Loco Febr en Maart-April 22/9, Mel-Aug 22/10%
Sept -Dec 23/_
KATOENOLIE Egypt. loco 18/-.

BRUSSEL, 1 Februan 1939 (R B D)
OLleN. Stemmmg kalm Lijnolie in barr.

disp fob. Antw 288%-293%, m tamb Antw.
253%,-256*, Idem bmnenlandsche disponibel
Februan en Maart Aprtt 247%-250 Soya-olie ge~
rail. stmd 400-405 Katoenolie .l;!;ng Industne
435--440. Malsalle Belgische geraff in barrels
n0--475, ruwe In tamb 380-385 Rtctnusotie Ie
persmg In barr. 410--415, 2e persrag 390-395
R tapolJe In barrels 440--445, In tamb 400--405
Cocasolie ruwe Java in barrels 280-285, Ceylon
m cylmders 260-265 Grondnoten prompte l3~
-240 Olie v. zeepfabr. mbarreis 485-490 Id
bmnenl distill. 485--490, Idem blanke 5~90
LIJNZAAD Stemmmg kalm. La Plata dISp·

145, Jan. 145%, 4 eerste maanden 146. .

45%
64
63%

31 Jan
7%
5'A.

30Jan
7845~ NEW-YORK, 1 Februari 1939.

KOPER 1Febr. 31 Jan.

METALEN.KOFFIE
Santos No. 4 loco ••••
RIO No 7 loco ••••••
Santos contr. op term.
Maart ••••••••••••••
Mel ••••••••••••••••
Juli ••.•••••••••••••
September ••••••••••
December ••.•.•••••
Verkocht (in 1000 bn.)
RIO nieuw A contr. ••
Maart ••••••••••••••
Mel ••••••••••••••••
JUlI •• •••••••••••••
September ••••••••••
December ••••••••••
Verkocht (in 1000 bn.) 1 1 1

AMSTERDAM, 1 Februari 1939.
KOFFIE (Gem contr) Noteermg op terllllJn

1 Febr. 31 Jan.•ochtend middag ochtend middag
10 10 10 10
10 10 10 10
lOU 10,76 10,76 IOU
10% 10% 10% 10%
10% 10~ 10% 10%

1 Febr
7%.
5~

622
632
638
642
647
12

627
638
644

647
652
32

(R. 0)

30 Jan.

1137% 1137% 11.37%

Pr irna Western loco.. 667% 672]12 680
MIddle loco West ••• 730 735 720/7 25 725/730
TERPENTIJN 32 32 31%,
,A1U"hOLIE Pnma
Sommeryellow loco ••
NIeuw contract;
Maart .•. . • . •• • • •• • 6 88 6 90 6 95
Mel • •• • • • • • • •• •• •• • 7 02 7 05 7 08
JulI . •• •• ••••••••••• 7 12 7 16 7 18
September ..... ...• 7 18 720 723
Dagomzet m partIJen. 144 72 60
SCHELLA Tl' r N loco 10% 10% 10%

CHICAGO, 1 Februari 1939 (R 0)
PROVISIEN De markt opende kalm, daalde

voor reuzelap Iiquida.ties In sympa.thie met de
varkensmarkt, wegens de trage locovraag en
sloot traag
SPEK traag.

REUZEL

Menschen, die z66veel baast
hebben, dat hun de tIJd ontbreekt
om ...eIlIg te rijden, krijgen Yaok
maanden cadeau m hospleecl 0(
huls van bewaring.•••

1 Febr. 31 Jan.
Open 1 n.m Slot Open Slot

Maart.. 4/8'ii 4/8%'w - 4/8'hw
Mel 4/8%b 4/8% 4t9'iiw 4/9 b 4/8%w
NIEUW CONTRACT.
Maart 4/4% 4/5'iiw
Mel •••• 4/5%b 4/5%. 4/6'hw
Juli 4/6%b 4/6% 4/7'iiw

Februari
Maart
Mel •••••••••
JulI .••.•••••
September
Oe ob=:
December

8.75 870
s.ss 88J
9.10 890
!l25 910
9.30 915
9'40 9.30

46%
47%
48%

Stemmmg prljshoudend Dagomzet 10 ton.

AMSTERDAM, 1 Februari 1939
CACAO prilshoudend. Gedaan werd aan de cal!

Dec. tot f 9 40.

LONDEN, 1 Februari 1939 (R B D)
CACAO. (Slot) Stemmmg prijshoudend Feof

21%, verk en 21 koop, Maart 21% en 21%, :Mel
22'ii en 22, Jul! 22% en 22%, Sept 23'ii en 23
Oct 23% en 23'h, Dec 23%, en 23%, Jan 24 en
23%
CACAO Dagomzet 470 tone
CACA (Slot) Accra Febr -Apr il 20/1% waard,

Trinidad Febr -Aprrl 33/- genot.

1017% 10.-

9 30/3 920/4
934/7 9 26/30

9 S6'40 9 30;2
939/43 932/5
940/5 933
4640 4595
4637% 4595
485 475
470 460
450 450
42%. 42%
20 20
35 35

623
635
639
643
648

6

Lake loco bieden ••••
Lake loco laten ••••
ELECTR KOPER loco
Conn Vally bieden .•
Conn Vally laten ••.•
fas. New-York bieden
fa s New-York laten
Idem 30-90 dag bieden
Idem 30-90 dag laten
KOPER elf Hamb I
LIverpool/Havre

Prompt (vrije handel)
GIETKOPER loco ..••
Conn Vally bieden ••
Conn Vally laten ••
STANDARD KOPER
Maart ••••••••••••••
Mel ••••••••••••••••
JulI

1125

10-

10-

1125

1002%

1002%

11.25

987%

9.87'2

1015

2450
2325
5-
32a35

1017w 1035w 1038w
10 57k 10 77k 10.83b

31 Jan
685 v
697'hk
717%v

1 Febr
680
692'6

710 k
725
612%

l\1faart •••••••••••
Mel
Jl1h
September

St loco
BACON drysalted
BellIes loco
November •••••••.
6RKENS
1znI?~() ponds
240/325 ponds

617% 625

1005

28%
27'ii
26%

SUIK~R.

74'ii
83'4
88%

707
151
116
30

NEW-YORK, '-1 Februari 1939 (R 0)
SUIKER (Nieuw contract) De termijnmarkt

daalde op Iiquida.ties en hedges In verband met
de flauwe stemmmg te Londen, alsmede wegens
de germge vraag naar geraffmeerde SUiker te
Londen Het slot was na.uwelijks prijshoudend
(Oud contract) De termünrnarkt steeg op aan-

koopen door den handel en commrsstenutzen als-
mede m sympa.thta met de prijshoudende 'locO-
markt Later trad een gedeelt.elijke reactie in
op hedges door producenten en üquidattes III
verband 'et de germge vraag voor geraffmeerd
Het slot was nauwelijks prijshoudend. LocO
prijshoudend

64%
460
48
479

60% SUIKER
Cuba Centrif
Portorico
Oud contr. (no. 3)
Maart ••••••••••••
~el ••••••••••••••
Juli .•••••••••••
September ••••••••
November •• ,.•••••
December ••••••••
Januari ...•••••••
Omzet in (1000 ton)
Nw. contr. (no. 4)

1 Febr.
278

31 Jan
278

181/2
189/90
193'4
196/7
2-
195/6

7
n.prsh,

182/3
191/2
195/6
198/9
202

196/7
2

kalm

77'h
72%
72%
33%

LONDEN 1 Februari 1939 (R B. D)
SPECERIJEN (Slot) (m pence per Ibs) (Ta-

pioca en Piment in sh per Cwt) Tapioca seeds
Smgapore Febr -Maart 11/3 verk Peper Witte
Muntok Maart-Met 3% verk, Aug -Oct 3% verk
Zwarte Smgapore Febr -Maart 213/16 verk, Zw
Lampang Maart-Mei 27/16 verk, Aug -Oct, 2%
verk, Fair Tellechert1' loco 4 verk Kruidnage-
len ZanZibar na 2 Febr. 8 verk. Piment ctr 69/-
verk

114%
114%
115
114%

Maart ••••••••••••
Mel ••••••••••••••
lull ••.•••••••••••
September ••••••••
Maart ••••••••••••
Mel •••• • •• • . . • •• • 119 1 20 1 20
Omzet in (1000 ton) 6 7 5
Stemming ••.•• • • • n prsh prlJsh

AMSTERDAM, 1 F'ebruari 1939
SUIKER kalm. Febr f 5%, en Mel f 5 13/15 ge_

boden, Nov -Dec f 515/16 te koop

115%
116
116'6
116%

LONDEN, 1 FebruarI 1939 (R B. D)
SUIKER Granulated (Slot) Dutch Gran fob

Amsterdam Febr -Maart 7/9 Belg Gran fob
Antwerpen Febr -Maart 7/6 'I'sjecho Gran fob
Hamburg Febr -Maart 7/6 Poolsche Kristal fob
Danzrg Febr -Maart 7/3
SUIKER (Slot) W I Gecrlst laagste 17/6

genot, hoogste 20/6 genot, Tates Cubes A T C
24/6 verk
SUIKER ruwe (Slot) Stemmmg prIjshoudend

Febr 6/4 verk en 6/1% koop, Maart 6/3 en
6/2%, April 6/3 en 6,2'ii, Mel 6/2% en 6/2%, JUm
en Jull 6/3 en 6/2'ii, Aug 6/2% en 6/2'ii, Sept
6/2% en 6/1%, Oct 6/2'ii en 6/1%, Dec 6/1% en
6/1, Jan 6/1% en 6/1, Maart 6/2% en 6/1%.

ANTWERPEN, 1 Februari 1939 (R B D)
SUIKER Stemmmg kalm Ruwe Febr. 175

nam Maart 176 nam Oekrtst Febr 204 koop
en 206 verk, Maart 205 koop en 206 verk

KOFFIE.

185

NEW-YORK, 1 Februan 1939 (R. 0)
KOFFIE De termijnmarkt opende nauwehJks

prijshoudend en daalde op verkoopen door
Europa, op Iiquida.ties, op lager afkomend Havre
en op het UItblijven van vraag Tegen het slot
trad voor het RIO-contract een herstel m op
dekkmgen. De markt sloot onregelmatIg. Loco
kalm

430
430
430
430

419
423
424
425

Februari
Maart
Mel •
September
December
Stemming Kalm kalm prIJsh
Loco Supenor Santos 15 ct., loco Robusta fa q

13 ct. per half kg.
AMSTERDAM, 1 Februari 1939

KOFFIE (Statistiek van de Vereemgmg VOor
den Goederenhandel)
Voorraad op 31 Januari:

Nederlandsch Oost-Lndié •••••••••••••••••••••
Afrika
Bra.ztlfê
Centraal-Amertka
Andere soorten

Januari
Mel
Juni •••

25/9 v
22/4%v
22/3 v

- 26/- v 26/3 v 25/9 v
- 22/6 v 22/7%v 22/4%v
- 22/4%v 22/4%v 22/3 v
- prijsh. kalm lustel

LONDEN 1 Februari 1939 (R B D)
TARWE (Slot) (in sh per 480 Ibs biJ par tijen)

Stemmmg prijshoudend Mamtoba no 1 Van-
couver Febr 27/ verk no 2 Febr 26/- verk,
Am Harde Wmter Febr 22/6 verk Rosafe 63%
Ibs Febr -Maart 211 i% V'erlk ZUId Australie
Febr 23/9 verk West Australie 23/6 verk
MAlS Stemmmg kalm La Plata Febr 25/6

verk, April 23/1% verk Mel 22/4% verk Donau
Febr -Maart 24/9 verk Z Afr Platte Witte no
2 Febr Maart 25/6 verk, Idem Ronde gele na
6 Febr -Maart 25/6 verk
GERST Stemmmg lusteloos Canada na iS

Febr 19/9 verk Perzische Maart 18/1% verk
Russische Febr 17/6 verk La Plata Febr 18/6
verk Cal!formsche Febr -Maart 29/6 verk
HAVER Stemmmg kalm La Plata Febr.

12/1'10 verk

Stemming lustel

Vermeerdermg gedurende Januan ..

HAMBURG, 1 Februart 1939. (R B D)
KOFFIE (Slot) Maart, Mel, Juli en Sept

alles 32 verk en 30 koop

HAVRE, 1 Februari 1939 (R B D.)
KOFFIE (Slot) Stemmmg kalm Febr 22650,

Maart en April 22475, Mel 22125, Juni 22075,
Juli en Aug 221, Sept, Oct. en Nov. 22075,
Dee. 220

SPECERUEN.

LONDEN, 1 Februari 1939 (R 0)
TARWE onveranderd tot 3 a., MAlS 6 a 9 d

lager.

AMSTERDA1>f., 1 Februari 1939.
PEPER NOOTMUSKAAT

Heden Vor. not. Heden Var. not.
Februari 11 11
Maart ••••••••• 11J.i llJ.i

ROSARIO, 1 Februari 1939.
1Febr. 31 Jan

4 uur Slot 4 uur
n.m not nm
690 688
690 639
7- 681
715 698
1310 1308
1330 _ 1326

TARWE Febr ••••.
Maart
MAlS Feb-;:::: ::::
Maart •••••••••••
LIJNZAAD Febr.
Maart •••••••••••

Stemming •• kalm kalm kalm kalm

Slot
not
688
689
683
701

1305
13.28

STANDAARD KOPER prijshoudend TIN, IJZER
en KOPER loco prjishoudend.

LONDEN, 1 F'ebr-ua.rl 1939 (R, B D)
METALEN (1 uur) Koper Standard Cash

£ 43, 3 mud 437/?, Electr 495/- Tm Standard
Cash 21610/-, 3 mnd 21510/-
METALEN (425 nam) Koper Stand Cash

koop £ 42 17/6 verk 43, 3 mnd koop 433/9, verk
43 6/3 Tm Stand Cash koop 2165/-, verk
21612/6, 3 mnd koop 2155/-, verk 21510/- Lood
vreemd loop mnd koop 148/9, verk 14 10;-, 3
rund koop 1413/9, verk 14 15/- Zmk ordinarr
loop mnd koop 13 12/6, verk 1315/-, 3 mnd
koop 13 18/9, verk ~4 Wolframerts ex pakhuis
Londen sh 60/- a 61/- nom, Idem cif Europ
havens afl loop [vcûg mnd 57/_ a 59/- nom
De omzetten bedroegen heden koper 1350 tons

tm 275 tons, load 900 tons zmk 600 tons

NEW-YORK, 1 Februari 1939 (R 0.)
HUIDEN (Slot.) 1 Febr 31 Jan. 30 Jan.
Oud-contract:

Maart ••••••••••••••
Juni ..••.....•••••••
NIeuw-contract:

Maart •••••.••••••••
Juni •.•...•..•••••••
'I'ermiîn-stemming
Dagomzet (in partijen)

420
424
426
427

1027% 1030

10 12%

923/6
828/32
930/4
933/5
934
4637'10
4635
485
470
450
42%.
20
35

2450
2325
5-
32 a35

2450
2325
5-
32 a 35

KalIIl

................
September ••••••••••
October .•••••••••••••
TIN loco ..•.••••••••
Idem 30 dagen ••••

LOOD loco New-York
Idem 0 St LoUIs •.

ZINK loco 0 St Louis
ZILVER m staven ••
ALUM loco New-Yorx
NIKKEL loco N -York
GIETIJZ No. 2 Pla1n
v abO Pennsylvama
id lev Boston ••••.
BLIK kist van 112 pl,
PI ATINA

balen
95220
24311
165973
56 02~
8681

350206
348765

144t

RUIDEN.

1112w
1147b
traag
103

1130k
1166b
prijsh
344

1130w
1165b
g.prsh,
105

NEW-YORK, 1 FebruarI 1939 (R 0.)
Locostemmmgen PETROLEUM TALK en

KA.TOENOLIE prijshoudend, REUZEL traag,

975 10-

775/8-
715/745

790/815 8 -/8 25
740'760 750/7 75

Aanv W"ot steden 14000 Vor ig J. 28000
Aanv. Chicago 66000 VOrig J 104000

SAVANNAH, 1 F'ebr-uar! 1"39 (R 0)

TERPENTIJN loco
HARS Grade F

" "WG ••
" "WW .••

"K
" G•••••
" 1.

1 Febr
27

425
565
685
517%
5-
515

31 Jan
27

425
565
685
515
5-
515

3DJan
26%

425
565
685
515
502"6
5 15

Ol

LONDEN 1 Februari 1939 (R B D)
RIJST (Slot) (In sh per Cwt cif) Stem-

mmg prijshoudend Burma no 2 Febr -Maart
7/1% verk Saigon mo 1 Febr -Miaar-t 6/10%
verk Slam Super Febr -Maart 7/10% verk
SCHELLAK (Slot) (in sh per Cwt) Loco-

stemmmg kalm A C Carnet loco laagste 47/6
genot, hoogste 47/6 genot TNOrange loco
laagste 39/6 verk, hoogste 42/6 verk, 'I'errnijn-
stemmmg prijshoudend TNOrange Maart 39/-
bet en koop, MeI 40/3 verk

LONDEN, 1 Februart 1939 (R 0)
TERPENTIJN Amertkaanschs Maart-April 35/3

ZEETIJDINGEN.

BINNENLANDSCHE HAVENS.
ROTTERDAM aangekomen:
1 FebruarI namiddag :
230 NORDEN (DUIt), RlJn Lloyd Ellenbogen,

Wa alha.van Nz, ledig, 315 CORYTON (Eng),
Hudtg & Veder, Nicoatelff, Maashaven 12, graan,
545 ARY SCHEFFER, (Ned), Kuyper v Dam &
Smeter, Ha.vre, IJseLhaven, stukg, 645 SKUM
(Noor), Montan Transport. Rouaan 2e Kat drh
VKM, - 645 ORATA (It ), F'err-ovta Della Stato
Spezta, Waalhaven A, Iedig,

NIEUWE WATERWEG aangekomen:
1 Februari namiddag:
530 ROBERTA m., Londen n. Dordr.;

vertrokken:
1 F'ebr-uarf namiddag:
3 - DREPANUM, Cagliarl; 345 .A.P'RJ:CANA,

Pta Marghera. BALKAN, Konmgsbergen, 4 -
KARANAN m., Esb]erg 415 AALSUM B -Ayres
4/30 TWENTE m lr. WIlheimshaven 520 ELGo
Hedsirigbot'g 6 - :sTRAAT SOENDA op proef-
tocht, KREFELD Hamburg 610 WARRIOR
Mobile, 655 HANS SCHULTE Helo;:oland IN-
NERTON Newcastle, 7 - SEATTLE~ Hamburg;
7 15 BLACK OSPREY, N -York, 735 SAMBRE,
m, Parijs CASTOR (Nept), Stettm NERMA,
Wolgast, 745 STAD SCHIEDAM, Pepel : VIOLA,
Hamburg, MELROSE ABBEY Hull, 810 FIAT
m Londen, JUPITER (Noor), Bergen, FALKEN
FELS Bombay, GRUTTO Londen 845 LA_
RACHE, Casablanca, 9 15 ARTUSHOÈ', Stettm

IJMUIDEN aang 1 Febr. RUDOLF, Caen n.
Velsen, ASTARTE Bremen, ILSE Swansea,
vertr 1 Febr SIGRID (Noor), ]Jronthelm

THEANO, Rotterdam, ACHILLES, liamburg:
THEEMS, Gent, RHEIN, Hamburg OLGA m.,
Londen,

VLISSINGEN 1 Febr. Aangekomen· VITTO-
RIO VENETO, Genua, bunkert, PRINSES
JULIANA, Harwich : ALMKERK, Antwerpen,
bunkert, KALLIOPI S, Gent, om te bunheren
en te repareeren , W R LUNDGREN t., Ham-
burg bunkert
Vertrokken ORANJE NASSAU, Harwich, W

R LUNDGREN t, Key West, ALMKERK,
Londen
Gep naar Antwerpen BELLE ISLE, La Plata,

FOAM QUEEN, Londen, SURREYBROOK, Lan-
den, KEPLER, Gyon THIS BE, Caen, BELLA-
TRIX t, Stockholm, RINDA, Calcutta, FRANS,
Stockholm, FEODOSIA, Bremen
Gep van Antwerpen MERIONES, AustralIe;

IDARWALD, Havana, MAGDEBURG, Austra-
lie, OUSE, Goole, DIAMANT, Tilbury
Gep naar Gent NORDSEE t, South- n

STOOMVAARTLIJNEN.
HALCYON LIJN.

STAD SCHIEDAM 1 v. Vlaardmgen n. Pepel.

KON. NED STOOMBOOT MIJ.
ACHILLES 1 v Amsterdam n Hamburg.
RHEA 1 v. Gibraltar n. Oran
VENUS 1 v. Constantza te Bourgas.

MEYER & CO'S SCHEEPV. MIJ.
PHRONTIS Batavia nAmsterdam 31 v. Padang

ROTTERDAMSCHE LLOYD.
BLITAR (uttrets) p 1 Gibraltar
KOTA NOPAN (thutsrets) 1 te Londen vertr.

NEDERLANDSCHE SCHEPEN.
AMBULANT m., Vellmga, 31 v Hamburg n.
BOEKELO 1 v Genua n Les Falaises
BEURSPLEIN 1 v Rotterdam te Na rvfk;
GRUNO m , 31 v Hamburg n Gronmgen.
JENNY t, 31 v. Hamburg n Bremen
WESTPLEIN RoU n, Oxelosund p 1 Brunsb

BUITENLANDSCHE HAYENS.
AVELONA STAR 30 v Sao Sebasbao n Ldn
ALCANTARA 30 v Southampton te Pernambuco.
AJAX (Nept), Rott n Konmgsb 31 v. Pillau
ARIS 30 v Rotterdam te Pepel.
BARON BLYTHSWOOD 28 v Vllss te Huelva.
BORBECK Antwerpen n Melllla p 31 GIbraltar
BLACK CONDOR Rott n Phtlad 30 v N -York
CARIB lA, IJmUIden n Livingston 29 v Barbados
CAPILLQ 29 van Hampton Roads naar Londen
CLAUS HORN, Hamburg n Port au Prrnce
30 JanuarI van Kmgston (Ja)

DUMANA Londen n Calcutta 31 van Suez.
DURHAM CASTLE 30 van Beir-a nae.i Landen
EDW BLYDEN Rott n W Afrika ~1 v Dakar
FORT DE DOUAMONT 29 v Antwerpen te Dakar
EMSSTROM 29 van Rotterdam te I ubeck
EMILE FRANCQUI 31 van New-Yorh n Antw
EINAR JARL 30 van Famagusta naar Londen
EVA V, t., 31 van Rotterdam te Ha nburg.
F'RANKRIG 29 van Delfz ijl te Nardenham
FREIENFELS, Bremen n Iran 31 van Bustitre
FLANDRIA 29 van Rotterdam te Gothenburg.
FERNLANE 25 van Osaka naar Celebes
FELIX ROUSSEL Mars n Kobe 27 v Shanghai
FLORA 31 van Rotterdam te Altona
FEODOSIA 31 van Bremen naar West-Indië
GUNHILD 30 van Velsen te Kopenhagen
GERMANIA, Rott n Griekenland 31, 32 mul
ZO van Niton

GRAN TULLY CASTLE 30 v. Pt. Ellzabeth n.
Londen

GEN ARTIGAS, B -Ayres n. Hamb. p. 31 Fern.
Nor

GEN OSORIO, Hamb. n. B.-Ayres 30 v. Per_
nambuco

GANTER 30 Januari van Rotterdam te Tallinn
GRIPSHOLM 30 van Gothenburg te New-York
GUN 30 van Delfzij! te Emden
GILLHAUSEN 31 van Rotterdam te Narvlk
GElERFELS 30 van Bunder Abbas n Antwerpen
HANNAH BOGE 29 v Rotterdam te Stockholm
HIGHLAND MONARCH 30 v Londen te RIO Jan
HAKONE MARU Rott. n Japan 31 v Colombo
HIGHL CHIEFTAIN Landen n, B.-Ayres 31
Y. Lissabon.
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Sneeuwwitje Minister
nuookvoor
dekinderen-
EINDELIJK LIEFLIJK GENOEG.
DE filmkeuringSCommissi.e heeft Woens·

dagmiddag besloten de film Sneeuw·
witje en de Zeven Dwergen toe te laten
voor alle leeftijden, nadat nog enkele kleine
coupures waren aangebracht. .
De aanhouder wint, zou men kunnen zeg'

gen bij het vernemen van dit besluit. Im-
mers Walt Disney's teekenfilm is nu vijf.
maalonder de critische oogen geweest van
de strenge censoren, die zoo ijverig waakten
voor de gemoedsrust en de nachtrust va~
de Nederlandsche jeugd, welke naar ZIJ
meenden in gevaar kwamen. door de onver-
korte versie van Sneeuwwitje's lotgevallen.
Fihns,-waaraan verscheidene paedagogen een
bedenkelijken kant zagen, konden grif de
censuur passeeren, maar Sneeuwwitje v~r.
mocht geen genade te vinden, althans met
zoolang haar tegenspeelster,. de heks, een
echte heks bleef die leelijk IS en tooveren
kan en ten slotte' haar verdiende loon krijgt.
Thans echter - nu de film voor de vijfde

maal aan haar oordeel is oDder~vorpen -
heeft de filmkeuringscommissie er haar ze-
gen aan gegeven. Op enkele punten zijn nog
wat scherpe kantjes weggeslepen; de trans-
formatie der koningin in de heks moest n~g
een beetje anders, de heks mag. een keertje
niet grijnzen en ze mag ook Diet zoo hard
vluchten. Zoo is er nu in totaal een hon-
~erd meter gecoupeerd, doch de ~ekorting~n
'u - naar men ons mededeelde - Diet

dien aard, dat het verbaal zelf er ond.er
~ ......_- "_0*. ""h"iJ of 'rfat er storende Ilia.
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Rublee vertrekt nog
niet uit Berlijn.
Heden nieuwe bespreking.

BERLIJN, 1 Febr. - Rnblee, die namens
de Evtan-commlsste met den Duitschen re-
ferendaris, dr. Wohlthat, de besprekingen
voortzette over het vluchtelingenprobleem,
heeft op het laatste moment besloten niet
hedenavond uit de Duitsche hoofdstad te
vertrekken, doch dit vertrek voorloopig nog
uit te stellen.
In den: loop van den middag werd reeds

gemeld, dat: een accoord tot stand gekomen
was, doch op het laatste oogenblik schijnen
zich nog moeilijkheden te hebben voorgedaan.
Vernomen wordt, dat voor morgen wederom
een conferentie op het programma staat. Uni-
ted Press schrijft het uitstel van Rublee's ver-
trek intusschen toe aan de onmogelijkheid, het
memorandum, waarin het Duitsche, standpunt
uiteengezet wordt, en dat Rublee naar Londen
wenschte mede te nemen, nog heden te vol-
tooien. Het agentschap ontkent, dat de bespre-
kingen op het doode punt zouden zijn geraakt.
Hoe onver.wa-éht het uitstel van Rublee's

vertrek is gekomen: blijkt wel uit het feit, dat
reeds alles g€regeld was -. de koffers waren
g~pakt, de reiSbil.Jetten' gekocht en de hotel-
'ekeningen _betaald. '

NOG GEEN REDE VAN DEN DUCE.
ROMm,;l' Febr. '- T~r gelegenheld van den

zestienden verjaardag -van de sttchtdng der fas-
cistische Illilitie -heeft Mussolini van talrijke
zijden felicitatie.telegrammen ontvangen.
De gedenkdag is ook .rn Italiaans~h Afrika

overal gevierd.
In tegenstelling tot de verwachting heeft de

Duce heden geen·.politieke rede gehouden. Men
verwacht deze thans voor de zitting van den
grooten fasctstrschen raad op Zaterdag a.s.

HAAR GOUD
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

~Ctkka~~gaat van stapel,

*N.V. van der Gieszen en Zonen te Krimpen I
is gisteren het motorvrachtschip "Straat

er gelaten. Het schip wordt gebouwd voor de :
Kon. Paketvaart Mij.

'111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
omen.
ran oordeel, dat door deze wijzrging de bank-
maken dan thans het geval is, nu tegenover
er £ 526 millloen slechts £ 126 millioen goud
Iekking wordt gevormd door staatsfondsen.
e dekking slechts £ 300 millioen bedragen in
n terwijl de gouddekking ongeveer £ 95 mil-

uciaire circulatie met £ 100 millioen zal den
komstig bedrag staatsfondsen aan het Egali·
~.

Orig. Bauern-Schänke
. SiNGEL 460, GEB. ODEON

In DIRIGENTENWEDSTRIJD M~tprachtprIJzen.
onder leiding .van WALTER ADAMS.
ijn stemmingskanonnen .JANSEN HORNISCH.
movertrefbare combinatte ,- een hoogtepunt.
zonden Mededeeling) J6868

ltTEL ~~SUISSE~'Katver-straat.
Uiterst rustige kamers met alle comfort
incl. ontbijt / 3.50; met privé bad I 4.-.

Aàntrekkelijk weekend.tarief.
SP.eciale condities MI langer verblijf.
ezonden Mededeeling) 9863

"OOR SPEURDERS GEEN I
BEWIJSNUMMERS J

DIRECTIE l!:N ADMINISTRATIE TOT 5.30 uuu -sAVONDS ....
REDACTIE ! VAN 'S MOltGENS 8.30 TOT 12.30 's NACHTS ..! NA 12.30 -s NACHTS UITSLUITEND ..•...••....
OPGEVEN VAN SPEURDERS UITSLUITEND .......•.•••.•....
GEMEENTE·GIRO AMSTERDAM .

POSTGIRO·NUMMER23345.

TELEFOON:f, POST" EN GEM."GIRO Nummers:
35400 (4 lijnen)
33800 (4 lijnen)
36628
36500 (4 lijnen)
No. T. 3000

No. 17.411. 47ste JAARGANG

Goseling volhardt
bij zijn zienswijze
in dczaak-Üss,
··WAAROMDE MARECHAUSSEES

WERDEN OVERGEPLAATST.

strafmaatregel.
het nieuws van de arrestatie zich nog maar
nauwelijks kon hebben verspreid, tot in alle
kleinigheden wist te vertellen, aan welke ver-
grijpen Van den H. zich zou hebben schul-
dig gemaakt, terwijl deze "hoogst voorbarige"
persberichten in wezen geheel hetzelfde be-
vatten als leefde in de bij de brigade heer-

DE nota van minister Goseling over de zaak. schende voorstelllng van zaken. Een en an-
der gaf aanleiding tot her ernstige vermoeden,

Oss beslaat niet minder dan 93 folio.blad.. dat zoo de bedoelde artikelen al niet geïnspi-
zijden druks. ·Aangezien het belang van deze no- reerd waren, zIj toch waren samengesteld met
ta grootendeels gelegen is in haar gedetailleer- behulp van vaIl de politie verkregen gegevens.
de documentatie ~ver de vers.chiIlende, onder I Alles ..s~men~enomen was de conclusie van
den verzamelnaam "de kwestie Oss" bekende, den mintster aan de hand van de vóór 1

April 1938 voorhanden' gegevens deze. dat
in de zaak-Van .den H. door personeel van de
brigade Oss lichtvaardig. onoordeelkundig en
ondoordacht was te. werk gegaan. De ziens.
wijze en conclusie te dezen meent de minis.
ter nog steeds te kunnen handhaven, ook
wanneer men in aanmerking neemt, dat de sub.
stituut·offiëier van Justltte, mr, Van der Burg,
later is teruggekomen op zijn verklaring, dat
hij tot de arrestatie van Van den H. op 19
Maart 1938 en de huiszoeking geen opdracht
had gegeven.
Ee.n dergelijke verrassende verklaring (het

terugkomen nl. op de vroegere verklaring)
mag geen grond vormen voor een verwijt, als
zoude de minister zijn beslissing van 1 April
hebben genomen zonder behoorlijk onderzoek
op dit punt. Hij 'beschikte toen immers over
een positieve schriftelijke verklaring van den-
zelfden officier. in tegenovergestelden zin. En
vervolgens: al ontlast de nadere verklaring
van mr. Van den Burg de brigade van het
verwijt, dat zij eigenmachtig tot de arrestatie
en de inbeslagneming zou zijn overgegaan, ge-
lijk de minister vóór 11 Mei 1938 moest aan-
nemen. da~'zij gedaan had, zij doet niets af
aan de omstandigheid. dat het beleid van mr.'
Van den Burg in de zaak-Van den H. be-
heerscht is geworden door de voorlichting van
de zijde der brigade, voor welke voorlichting
het personeel der brigade verantwobrdelijk
-blijft.

was geen
BURGEMEESTER PLOEG-
MAKERS KRIJGT EEN

.PLUIM ..

gevallen, is het niet wel doenlijk een excerpt
op te stellen, dat op vOlledigheid kan bogen.
Wij zi.jn gedwongen - zoo zegt bet A.N.P. -
ons te beperken tot een u i t geb rei dei n-
hou d sop g a v e van het door den minister in
de nota vervatte materiaal.
Na den formeelen kant van zijn optreden be-

sproken te hebben, behandelt de minister de
"tekortkomingen" van de brigade Oss. Aller-
eerst het optreden van de marechaussee tegen.
over de gemeente Oss bij de "jeugdwerkloozen·
fraude".
Op 1 April 1938 had de minister kennis ge·

nomen van hJt volledige dossier van deze zaak.
Van dit dossier bevat de nota uitgebreide cita-
ten, o.m. van processen-verbaal van den onder-
zoekenden wachtmeester. Deze wijken op eeni-
ge punten af van de lezing van den burge-
meester. Met name is dit het geval in zake
het door de marechadssee met den burge-
meester gepleegde overleg.
De ministerieele nota zegt, dat de betrokken

opsporingsambtenaren reeds in het aanvangs-
stadium van hun onderzoek tot het inzicht
hadden moeten komen, dat er zeker geen spra-
ke ken zijn· van ernstige fraude, die zoo ingriJ
pende maatregelen vereischten, en dat, zelfs
al zouden er kleine onregelmatigheden zijn ge-
pleegd. de kans om daarvan het bewijs te le-
veren zoo gering was, dat groote voorztchtig-
heid en terughoudendheid geboden waren.
Bovendien produceert de nota de conclusie

van het aan den hoofdinspecteur voor de
werkverschaffing door zijn onderzoeksarnbte-
naren gezonden rapport d.d. 2 November 1937.
De rapporteerende ambtenaren zeggen in hun
rapport, dat van' fraude geen sprake kon zijn.
Wel waron de Ietder-s der werkverschaffing
onvoorzichtig en administratief onjuist te werk
gegaan. Het door B. en W. op 4 November
1937 aan den gemeenteraad uitgebrachte ver-
slag is van geheel dezelfde strekking.
Het administratieve onderzoek door B. en

W. ingesteld, aldus de nota verder. verdient
bijzondere belangstelling, omdat het de gele-
genheid biedt de verklaringen van de getut-
gen, die zoowel door dit college als door de
marechaussee zijn gehoord, met elkander te
vergelijken. De door B. en W. afgenomen ver-
hocren zijn minutieus genotuleerd. Een verge-
lijkend .overzlcht is als bijv<1egsel bij de nota
gevoegd. Dit bijvoegsel heeft de strekking aan
te geven hoe de weergave der marechaussee.
van de getuigenverklaringen veel b -zwarender
zijn voor de verdachten dari-de voor B. en W.
afgelegde verklaringen, ofschoon de getuigen
beweren bij beide verhocren gelijke verkla-
ringen te hebben afgelegd.

INde derde paragraaf van het eerste hoofd-
stuk gaat de minister over tot de behan-

deling van de zaak van den makelaar-banktsj-
en assurantie-bezorger Van den H. De minis.
ter zegt over deze zaak o.m., dat hij bij het
vestigen van zijn oordeel op 1 April de beschik-
king had over een schrijven van den procu-
reur-generaal, ernstige critiek op het laptreden
der brigade bevattende, over de afwijzende be-
schikking van de Bossche rechtbank op de
vordering tot gevangenhouding en het ver-
zoek om verlof tot huiszoeking, welke een dui-
delijk desaveu van het politie-onderzoek in-
hield en daarnaast over het volledige dossier
van de strafvervolging contra Van den H.
De minister heeft dit dossier toen bestu-

deerd en daarbij bevonden, dat de door den
procureur·generaal geoefende critiek volkomen
gegrond was. Het beleid van de marechaussee
in zake Van den H. is beoordeeld naar haar
werk, zooals dit uit, het dossier sprak. Zou
hiertegen aangevoerd worden, aldus de mi-
ulster, datver - zooals er van marechaussee-
zijde wel ,beweerd is - tegen den verdachte
meer materiaal voorhanden was dan uit de
stukken 'blijkt, .dan moet dit - daargelaten
nog, dat voldoende is komen vast te staan,
dat er ook overigens geen serieus materiaal
was - niets af tot het feit, dat overijld inge-
grepen is op daartoe onvoldoende gronden.
I,etgeen getuigt van weinig beleid.

De 'minister verwijst dan naar eenige, als
bijvoegsels opgenomen, persartikelen, waar-
van hij' het opvallend noemt, dat zij. toen

{ ,

Heden nieuw programma I

St;d;:S;hä~;;··I,
Leldscheptetn 5-9 Telefoon 33072

ORKES'!': Maestro Lino Falconi
SOPRANO LEGGERO: Maria Bicego
SOPRANO LIRICO: Rina Brossa

TENORE: Ivo Zanasi

(Ingezonden MededeeIing) 9955

HOTEL POLEN"~~ .
HE'!' POOLSCHE I,;()FFIEHUIS.

Blindevink, Appeltjes.
(Ingezonden MededeeIing) 13688

AAN de zaak van de beide geestelijken wor-
den uitvoerige beschouwingen gewijd.

Na vermelding van eenige feiten - o.m. de
stappen van een der pastoors bij den burge-
meester, daarna bij den bisschop en de stap
van dezen bij den P.-G. - bespreekt de nota
de rapporten door wachtmeester De G. tegen
pastoor B. opgemaakt, bevattende de door den
wachtmeester afgenomen verhooren in zake
pastoor B. met als bijvoegsels twee afschriften
van brieven (ingezonden 23 Maart). De in
deze rapporten opgenomen getuigenverklarln-
gen bleken geen enkele aanwijzing in de rich-
ting van eenig strafbaar feit te bevatten, toch
sloten zij met de mededeeling aan den substi-
tuut-officler, dat" "het onderzoek in dezen met
kracht zou worden voortgezet tenzij de off'i-
cier van Justitie anders mocht gelasten."
Daar aan de t'and van de ingezonden rappor-

ten de zaak tegen pastoor B. nog geenszins
duidelijk was geworden, droeg de procureur-
generaal op 25 Maart den substituut-offlcier
van Justitie op ter zake een aantal vragen
aan den wachtmeester voor te leggen waar.
omtrent nog dienzelfden dag antwoord werd
verlangd.

Zie verder pag. 2, eerste kolom.

KUNST·AGENDA PAG. 2

Aanhoudende "'''''''''''''''''''''''''''''''.
lichte vorst.
VOORhet geheele land: Zwakke

tot matige, Oostelijke wind.
Helder tot gedeeltelijk bewolkt.
Droog weer. Lichte tot matige
vorst des nachts. Overdag tempe-
ratuur om het vriespunt.
Algemeene vooruitzichten: Aan-

houden van den toestand van
_ droog weér met lichte vorst. ~
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BA,ROMETERSTAND VAN WOENSDAG
1 FEBRUARI 22 UUR.

12 uur 32 gr. F. = 0.0 gr. C.
.22 uur 30 gr. F. = -1.1 gr. C.

Zonsopkomst 7.43, ondergang 16.45.
Maansopkomst 14.54. ondergang 5.46.

. Lantaarns opsteken 17.15.

,'
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de Justitie overgeleverd, waarvan- 54 door· de
gemeentepolitie en 18 door de marechaussee,

Ook bij deze gelegenheid is geenszins geble-
ken van minderwaardigheid van het Ossene
polit.iekorps. I

Wa t burgemeester Ploegmakers betreft zegt
de minister, O.m., dat de heer Ploegmakers zoo-
wel bij de leden van het kabinet. die met zijn
ambtsverrichtingen bemoeienis hebben, als ook
bij het prov lnciaal gouvernement bekend staat
als een bekwaam. volijverig en onkreukbaar
·1nagistraat en bij de [ustitie als eer tactvol en
bekwaam hulpofficier. De procureur-generaal,
fungeerend directeur van politie. te 'a-Hertogen-
bosch. beoordeelt hem' als een goed hoofd van
plaatselijke politie ... Als hoofd van politie heeft
de heer Ploegmakers zeer veel voor de verbete-
ring van zijn korps gedaan. Omvang en peil
van zijn bemoeiingen op dit gebied liggen boo
ven het gemiddelde. Hij onderscheidt zich door
initiatief en persoonlljken moed" ...

De relegraaf : het blad,
waarin de roepstem
van Jonq-Nederlnnd
weerklank vindt

ongeschiktheid. Wel achtte 'hij het
noodzakelijk, dat de leden -der bri-
gade uit de sfeer, waarin zij ver-
strikt waren geraakt, werden ,,!egge-
nomen. Hij achtte het bovendien
noodzakelijk, dat de te veeplaatsen
ambtenaren hun opsporitigsonder-'
zoekingen te Oss zouden stakf,lll.•om-
dat hij niet mocht riskeeren, dat nog
anderen het slachtoffer werden van
hun onevenwichtige ambtsuitoefe-
ning.
Meer heeft de minister niet beoogd en het

is geen oogenblik zijn wensch l.{ew!)est wien
dan ook persoonlijk of het wapen der Konink·
Iijke l\farechaussep als zoodanig te :treffen. De
maatregel is tegen de gehceIe brigade geno-
men, omdat de onjuiste gedragingen moesten
worden gezien als symptomen +an-een bij die
brigade heerschenden geest.
Ten slotte neemt de minister ·stelling tegen

de meening, dat het aan hem të , wijten zou
zijn geweest dat de genomen maatregel noode-
loos ruchtbaarheid zou hebbe~ verkregen.

Nieuwe feiten na 1 April 1938'?
TEN slotte wordt in de nota de vraag gesteld,

of er na 1 April 1938 nieuwe feiten zijn
gebleken. welke hebben uitgewezen dat de
maatregel door den minister ten onrechte zou
zijn genomen. De minister zegt' daarvan het
volgende:
"Het komt mij voor, dat, afgezien van de

omstandigheid, dat bij onderzoek geen bewijs
is verkregen van de mishandeling van den
arbeider W - welke mishandelihg ik echter
ook nimrner als vaststaande heb voorgesteld-
en van eenige punten van zeer ondergeschikt
belang, bier alleen in aanmerking kan komen
het feit. dat de arrestatte van den makelaar-
bankier Van den H. en de Inbeslagneming in
zijn woning en kantoorw e I mèt machtiging
van den substituut-officier van Justitie hebben
plaats gehad. ik besprak alt punt reeds 'hier.
boven, waarbij ik memoreerde, dat ik deze
verandering in des officiers verklaringen uiter-
aard niet had kunnen v oorzten, dat de nadere
verklaring den wachtmeester ten aanzien van
dit onderdeel van deze .eene zaakwel ..tot .op
zekere hoogte kan disculpeeren en dat de
wachtmeester verantwoordelijk blijft voor zijn
voorlichting te dezen. In dit verband maakte
ik melding van de ter zake betrekkelijke be-
schouwing van het ambtenarengerecht te
's-Gravenhage, welke mij zeer juist voorkomt.

Men kan. in het algemeen de 'vraag stellen;
of de substituut-officier van Justitie. die ten
slotte dn brtgade heeft laten begaan. haar op-
treden niet op verrchlllende 'punten heeft ge-
uekt.

Ik heb op 7 April reeds te kennen gegeven,
niet alleen verwacht en gewenscht te hebben.
maar ook daarvan reeds aanstonds te hebben
doen bl ijlcen, dat deze functionaris minder
sterk onder den invloed ware geweest van het
kordate optreden van sommige leden der brio
gade.

Dit oordeel is sindsdien niet gewijzigd. In-
tusschen moge- eilHjkheidsllalve niet worden
uit het oog verloren, dat deze substituut-offi-
cier van Justitie, zijn ambtJ a'anva~~dend na
de groote zuivering varrOsä.t nlet onontvanke-
lijk kan zijn gebleven voor ~e in de pers bij
voortduring LOtuiting gekomen verheerlijking
der Ossehe brigade, gepaard 111et scherpe cri-
tiek op de ge itie en haal hoofd."

,DE ZA~L\I(..OSS.
(Vervolg van pag.I).

Het antwoord van -den wachtmeester wordt
dan in de. nota weergegeven. Het bevat. o.m.
een nadere uiteenzetting omLren~. de verk la-
rin,~el) van eenige vrouwen. o.w .. eei:t:mev:rouw
Z (deze le-tter is geer; iqitiaal). '~le vroeger
dour een gezegde van, pastoor B g€gr'iefd zon
zijn. en mevrouw X. (evenmin een initiaal),
met wie. volgens het zeggen van mevrouw Z;.
de pastoor zich zou nebben mÎ.sdi·"gen, Me-
vrouw Z. zou daarover een schrH:teHjke ver-
klarittg van mevrouw}, bezitten ,(dE' minister
te ekent echter in een noot .aan. dal deze ver;
klaring nooit te voorschijn is get'lach1). Het
schrijven van den wachtmeester- eJndigt: .

.Deze omstandigheden zij~ P .\\era.f?portefard
op gronden aan het algemeen pej:tng ot;ltle.en:!.

Na door mij. De G.. gehouden· mondeling
overleg met del, heer officieL, van ;,,Justitie
werd dan ook op dezelfde .. grot;ldèn met het
verdere onderzoek niet doorgegaan." _

De minister constateert. dat de. mededeeling,
dat mondeling overleg was gepleegd. onjuist
was

Wat pastoor V. betreft. had cte wachtmees-
ter op 24 Maart een proces-verbaal ingezonden.
dat liep over feiten. welke. naar later bleek.
de onderzoekende wachtmeester in 1931 reeds
had onderzocht. De zaak was toen met de a~n-
teekenlng "geen bewijs" geseponeerd. De twee
getuigen, die thans bezwarende verklaringen
aflegden, hadder destijds diametraal tegen-
overgestelde verklaringen afgelegd. zoodat het
voor de hand lag, dat aan deze nieuwe ver-
klaclngen in rechten f,een geloof zou worden
geschonken, daargelaten nog dat van de be-
weerde feiten er één sn elk geval verjaard was.
Bovendien zou het andere feit pt.rn, tien. jaar
geleden zijn gepleegd. Het proces-verbaal In
zake pastoor V: werd afgesloten .net de mede-
deeling. (jat ..op gronden aan het algemeen be-
lang ontleend öe veroaehts met medeweten
van den officier van Justitie te 'a-Hertogen-
bosch niet was gehoord en het onderzoek in
dezen was gestaakt". De minister deelt mede.
dat de wachtmeester den substituut-officier ~I.
leen gevraagd heeft of het ver b ~ a I (niet het
on der zoe k ) kon worden afgesloten.

Conclusies.
DE nota bevat voorts lange citaten uit het

proces-verbaal van het verhoor van wach t-
meester De G. op :i6 Maan ten parkette van
de~ procureur-generaal. Uit hetgeen in dit pro-
ces-verbaal IS vervat. trekt de minister de vol-
gende conclusies.

In zake pastoor S.:
dat de wachtmeester tegen dezen zeeste-

Iijke een uitgebreid onderzoek insteld~, 'zon-
der dat er eenlge aanwljzing bestond. dat
de pastoor een strafbaar feit had gepleegd,
daar toch de geruchten over diens ..moreele
misdragingen" alle feiten betrutren. welke
_,. gelijk ook bevestiging vindt If, de betrek-
keliJke rapporten en in de verklar-tng van den
wachtmeester zelf - zoo z\j' al gepleegd
mochten zljn, niet strafbaar waren, behou-
dens de feiten. wellee - volgens mevrouw
Z. - zouden zijn gepteegdmet mevrouw X.;

dat de wachtmeester ten aanzien van de
mededeelingen van mevrouw Z. had moeten
bedenken. dat. gelet op hetgeen hij wist om-
trent de antecedent~n van deze vrouw, haar
ezindlleld jegen ~~or B. er, <ie ·ÏZê.

__ ~dIIfj hlötlU'wet halt II;O'-l; bebben vet'·
kregen. aanleiding "estontfTtOt Itroot voorbe-
houd en bijzondere voorziohtigheld;

dat hem. wanneer hij zich in de eerste
plaats op de hoogte gesteld had van den leef-
tijd van mevrouw X.. aanstonds moest zijn
gebleken. dat. indien te naren- opzichte straf-
bare feiten zouden zUn gepleegd, als waar-
van sprake was. deze feiten noodzakelijk
reeds lang moesten zijn verjaard. zoodat een
. onderzoek geen zin had;

dat hij niettemin mevrouw X is gaan hoo-
ren. daarbi.i riskeerend. dat hij het huwe-
Iijksgeluk en de gemoedsrust vall deze vrouw
en haar gezin ernstig zou verstoren.;

dat in dit geheele onderzoek geen ..verdach-
te" gehoord werd en welomdat er ten slotte
geen ..verdachte" bleek te zijn;

dat het onderzoek plaats had op zoodanige
wijze - de verklaringen der getuigen wel"
den uitgewerkt, aan deze voorgelezen en door
haar onderteekend -. dat geen andere in-
druk kon ontstaan dan dat de. pastoor ver-
dacht werd van misdrijven, welke vermeen-
delijk aanwezige omstandigheid uiteraard
wereldkundig moest worden;

dat de wachtmeester zijn beleid te dezen
gerechtvaardigd achtte op tweeërlei grond.
t. W.:

1. dat het nier een geestelijke betrof, wten
moreele misdragingen bijzonder ernstig moe-
ten worden aangerekend. hetgeen moeilijk
anders geïnterpreteerd kan worden, dan in
dezen zin. dat de wachtmeester van meening
was. dat niet-strafbare onbetamelijke gedra-
gingen, welke door geestelijken van eeniger-
lei gezindte gepleegd zouden zijn, het on-
derwerp van politioneele onderzoekingen be-
hooren uit te maken;

~. dat het onderzoeken van verjaarde strat-
bare feiten en van niet-strafbare feiten be-
vorderlijk kan ·zijn aan de ontdekking van
niet-verjaarde strafbare feiten.
In de zaak van pastoor V.:

dat omtrent oude feiten waarvan geen be-
wijs was verkregen. en waarvan het eene
verjaard was. thans wel bezwarende verkla
ringen werden afgelegd. doch door getuigen.
die vroeger een ontlastende veridaring had-
den -afgelegd - hetgeen niet vermeld werd.
noch mondeling (volgens de verklaring van
den substituut-officier van Justitie). noch
ook. zooals voor de hand zou hebben gelegen,
in het nieuwe verbaal zelf;

dat een "onwillige" getuige, ten einde hem
tot een andere verklaring te brengen .. gedu-
rende geruimen tijd geconfronteerd werd met
een zeer ongunstig beleend staand persoon.
die destijds de eenige was. die een voor den
pastoor bezwarende verktartng had afgelegd;

dat de wachtmeester over was gegaan tot
het hooren van een nieuwe reeles gëtutgen.
zonder dat er één aanwijzing bestond, dat de
pastoor eenig nieuw strafbaar feit zou neb-
ben gepleegd of die getuigen daarover iets
zoujen kunnen verklaren;

dat geen ..verdachte" werd gehoord

Geen bestraffing.ZIJN genomen maatregel in het
licht der feiten, omstandigheden

en gedragingen dan overziende.
merkt de minister op, een bestraffing
der brigade of een schorsing niet te
hebben gewild en geen oogen blik te
hebben gedacht aan ontslag wegens

Rechtszekerheid.
WAT ten slotte de t'echtsz.ekerheid en de

rechtsgelijkheid betreft, erkent de ·minis-
ter, dat ingrijpen van den hoogsten chef uitzon-
dering moet blijven, omdat op dit gebied een
maatregel tot bescherming van de .rechtszeker-
held, den schijn zou kunnen wekken van eenige
verstoring der rechtsgelijkheid. Dat neerrit niet
weg, dat tegen machtscverschrijdlngen onver-
wijld handelen geboden is in sommige gevallen.

- Mijnheer Hansen, ik heb u toch dik-
wijls genoeg gezegd, dat u lucht voor me
bent. .

Zeker juffrouw Anita, maar u' kunt
toch niet leven zonder lucht .

(Mnrc 'Aurelio).

De mintster is niet zoo naïef geweest geen
rekening, te houden met mogetljke '~.erwijten,
voortkome~de uit de omstandigheld -dat. gees·
telijken in een der zaken. hetrokken waren-
Hij heeft zich echter door de mogelijkheid
van valsehen schijn niet van zijn·iiIicht laten
afbrengen. Hij herhaalt, .dat, indien er'ten
aanzien van deze geestelijken van strafbare
feiten gebleken ware, zij denzelfden weg
hadden gevolgd als ieder!) burger in Neder·
land. De van sommige zijden aangewakkerde
twijfel hieromtrent en de openlijk- ultgespro-
ken aantijgingen hebben hem ten diepste ge'

griefd.
De minister eindigt zijn nota als volgt:
"Men kon uit mijn eigen ambtsvervulling

weten, wat mijn gedragslijn is, wanneer zich
betreurenswaardige strafbare feiten, als waal'·
op hier gedoeld wordt. voordoen.

Uit het feitencomplex in deze zaken, zooals
dit in deze nota is samengevat. kan men zeker
nu ook weten, welke mijn houding in deze za·
ken is geweest. Niets 'anders ~eb ik beoogd (t!11
ik durf te zeggen ook bereIkt) ;·dan de rich-
tige opsporing van strafbare feLten- te bevordv
ren. Zoowel door de uitspraken van het. Amb"
narengerecht te 's-Gravenhage d.d. 16 Juli 19,"
als door die van den çentralen Raad d.d. 2..
December 1938 is niet alleen mijn formeele bel
voegdheid tot het nemen van (jen maatregel,
maar met name ook mijn oogmerk buiten iede ..
ren .redelijken twijfel gesteld.

Ik 'heb mij in deze nota vrij uitvoerige cita-
ten veroorloofd uit hetgeen ik op 7 April 1938)
in de Kamer gezegd heb. Ik meende daartoe
gerechtigd te zijn, nu ik na 7 April voor het
eerst zelf weer over deze aangelegenheid met
de Kamer in contact treed. nadat hetgeen ik
in volle overtuiging aanstonds gezegd heb. on-
der een stroom van uitingen 'van anderen dreig-
de bedolven te worden. De Kilmer zal waarde
hechten niet aan constructies achteraf. maar
aan hetgeen ik zonder tet'Ughoudihg aanstonds
in het openbaar heb gezegd, In het eerste ge-
deelte dezer nota· heeft hetgeen inmiddels na-
der zou zijn gebleken, pass: nde bespreking ge-
vonden. Natuur-lijk zalik,il)_ ,.,(lc verdere. ge:
dachtenwlssellng ,'gaarne, ..v()l~ïr 'medewerking
ver-leerren tot opheldering---vi;J:»·;ne·~geen de Ka-
met' nog van belang mocl1t"àéfit:èn.".. .' ... -;> .¢.. II

23 NIEUWE VLIEGVELDEN
VOOR DE R.A.F.

LONDEN. 1 Febr. - De Britsche minister
voor Luchtvaart, sir Kingsley Wood, heeft tij-
dens het 'jaartljksch congres der vereeniging
van vliegveldeigenaars medegedeeld. dat VOOT'
de uitbr-eidlng van de vrijwillige reserve der
Britsche luchtmacht in de naaste toekomst 23
nieuwe vliegvelden noodig zullen' zijn; De re-
geering, zoo zeide sir Kingsley Wood toe,
.zal voor de in te richten terreinen een behoor-
lijke huur betalen, in de gevalter waarin de
eigenaar van het vliegveld de nöodige gebou-
wen doet oprichten. - (United Press.)

DIENSTTIJD IN ZWITSERLAND
VERLENGD .._.

'. .: _,-' ~ .: '-::"'~ - ... >. \-:.,-;.
"Chamherllîin '8"

n;;u ·'làtÎ~si('t.~,.
'ROME,~·J. ;FèbI'\' i;- :ii~t~og,rieesch~ bla

"Resto del Cartino". no~mtè Ç~~mberlain's red
even ;eerlijk als. verstandig, t!n;~5Chl'ijft: "Cham'
berlaln .ier innerde aan he:t ~estdriftige wel
kom, dat hem door het ··Italiaansche volk b~
reid is en wij grijpen deze gelêgenheid aan orr

te Of.'~4~me~D~~~~~~~'-'
DE titql van net tweede deel, de' nota Iuidt:

..Hel oordeel der regeeririg over het be-
leid van de gemeentelijke politie te Oss".

Wij citeeren enkele passages!
Nadat eenmaal een vaste greep in de mis-

dadigerswereld was verkregen en daarmede
voor de politie de mogelijkheiö ontstond om
- door onvermoeiden arbeid .: het geheele
net der onopgehelderde wandaden te ontraf'e-
len. heeft zoowel de marechaussee als de ge-
meentepolitie gedaan wat zij maar ,kon. om
een goed resultaat te bereiken. Gelijk men
Weet. is dit resultaat bereikt. 8eide korpsen
hebben zich· daarbij verdiensten verworven.
verdiensten. die in koninklijke onderscheidin·
gen haar erkennlng hebben gevonden.

Van den ijver van de gemeentepulitie mogen
de volgende cijfers een beeld geven, Met de
groote opruiming werden 72 misdadigers aan

waarop
vijandige

rijs. Wij eischen ons recht
spoedig krijgen ook, zonder-. volken,
mee wij geen rekening. te, vereffenen
in moeilijkheden te brengérî." Wij hebben
van Londen te vorderen. Misschien hebben
iet" aan te bieden - de vrlendscbap van
jeugdige, trotsche ltaJi'a'ansche volk en Zijl
wnzenlijké. - 'samenwerking op imperieele
grondslag. Frankrijk kan Londen slechts he
gevaar van een v'reeselijken oorlog bieden, d
kans, dat het Britsche rijk en de Britsche natie
nale veiligheid bedreigd worden. Frankrijl,
een parasiet. die de gezondheid van Groot-Br
tannië ondermijnd. De Engelschen magi
Chamberlain wel dankbaar zijn. Zijn on:
scheidelijke paraplu lijkt wel Engelands bi
semafleider." - (United Press).

..
DE OUDE EN DE JONGE HATH).
!'1I1II11il1l1l1ll1l11l1ll1l1ll1l11ll1l1ll11l1l1l11l1ll1l1l1l1l1ll11ll1l1l11l1ll1ll1l1\ optreden, zijn flair voor business \~~ivere en
§ V d h == andere) staan er mee borg VOor. HIJ IS boven-
§ oor, en c ef van den gelll§ dien nog pas 49 jaar en dan bede.nkt men dat
§ weldigen aandeelenzwendel § deze Hatry, die in den oorlog als simpel bank-
§ uit 11929was het wellicht niet § beambte begon, reeds met zijn 30ste aan het
== l...ll d d h'" § hoofd stond van een vermogen van een mil-
§ vo uoen e, at IJ Zich een § lioen pond sterling! Hoe, that's another ques-
§ modelsgevangene toonde. Geill§ tion. In goede dagen pleegt men minder te ~
§ wichtiger is dat hH een mos § vragen. wáár the money that is made vandaan
== ' == komt. Te minder, omdat Clarence -Hatry van
§ delezoon bezat, § zijn millloen-ot-zoo op suggestieve wijze wist
.111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111. • te leven. De kleine gezette man was een epicu-

EEN naam, die in het razende tem'p0 der, ge· rist van authentieken stijl. De dagen van Ha-
beurlenissen welhaast vergeten . scheen. .try's glorierijke ..Mansion" in Mayfair doen

duikt op en roept met verrassende klaarheid zelfs nu nog oogen in Londen ópstralen, als
de herinnering wakker aan een onmiddellijk men er over begint. Men ziet de heerlijke don-
voorspel van den wereldkrach van 1929 - Cla- ker-marmeren badkamers voor zich. <'Heer wa
rence Hatry. Clarer.ce Hatry. de man wiens ren, en de nobelste privé s w i m.m i n gpo 0

. fulminante aandeelen- die men er ooit had aanschouwd. ...
zwendel in de 'Cityals
't ware het stormteeken
is geworden voor de ca-
tastrofe waardoor. alle
iinancieele centra ver-·
zwolgen werden. ii!leen
vrij man. na negen van
de veertien jaren op-
sluiting in Maidstone
Prison. waartoe hij in
Januari 1930 veroor-
deeld was, te nebben

* **

JAREN verstrijken, en dan. in flé.n zornr
1929, barst de bom. Hatry's rnaatschappije

de Corporation and General Securities Ltd., j

Retail Trade Securities Ltd .. de Austin F'r iai
de Gloucester, de Oak Investment Corp.
en hoe ze allemaal verder heeten, met-alteza
kapitalen van een 5 millioen pond, blijken 1

sche aandeelen voor minstens het .twtnügv
te hebben uitgegeven. Het schandaal is
houdbaar. Hatry meldt zich bij de justitie
weet langen tijd zijn goede zakentrouw
zonder schijn van oprechtheid staande te
den - zeker is hij de eenige schuldige
hij heeft ploertige zaken- ..vrienden". zij
liaansche compagnon Giannini is min
voor de helft mee-debet aan den zwende
maar een feit is, dat op de c I' ash van F
niet alleen de ruïne van duizenden goedg
vigen volgt, maar een vertrouwenscrisis je
de City. welke een ware paniek en tngrt
van de regeering na zich sieept. De naam
try wordt en blijft jarenlang een boernar
. een excuus tegelijk. Hat I'y zegt de man,
zich voor de faillissementsrechtbanken h

Clarence Hatry. uitgezeten: de rest
schonk men hem wegens goed gedrag. . 'En
het toeval wil, dat hij vrijkomt juist op 't mo-
ment. dat de liquidatie van de monsteronder-
nemingen. aan wier hoofd hij eens stond, af-
loopt. Er komen zoowaar nog wat kleinè divl-
Jenden uit.

Men zegt. dat Hatry thans "zonder eén pen-
ny" is. Leest men het hartelijke onthaal, dat
sommige City-menschen hem in de eerste uren
van herwonnen vrijheid gaven, dan il! men ge-
neigd de zaak niet zoo romantisch-somber te
stellen. Zoo iemand heeft a I t ij d één voèt in
een stijgbeugel. De aantrekkelijkheid va'n':'zijn
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DeOssche
Nota

Dupliek van een advocaat.
IN drie en negentig bladzijden druks heeft

minister Goseling zijn reputatie als staats-
man trachten te redden. Het .ts een ministe-
rieele oratio pro domo, deze Ossene nota ..Onze
eindindru~ er van is: een handig pleiter .ver-
dedigt met veel woorden een zwakke zaak.
Staatsmanswij~heid, die tegenstelling opheft en
verzoent, is hier- verre. Daar was hier behoefte'
.aan. doch de minister heeft zich in het stand-
punt van den procureur-generaal vastgebeten
en zo, is alles, wat .deze nota bevat, gedrenkt
in de sup van een eenz\jdigheid, die men den
advocaat vergeeft, poch waarom men den
regent misprijst.
De stoot tot de groote opruiming onder liet

Ossche mitleu is uitgegaan van ons. Wij heb:
ben er voortdurend op gewezen, dat hetIn Oss
niet deugde. Wij hebben .er op aangedrongen,
dat er meer marechaussee naar Oss zou wor-
den gezonden, hetgeen ook is geschied. Burge-
meester Ploegmakers vond dat niet noodig. In
hetzelfde jaar, waarin de versterkte marechaus-
seebrigade een aantal misdadigers "opruimde",
die een. geheele streek met schrik en ontzet-
ting vervulden, noemde-de Ossene burgernees-'
ter de crimtriaütett in Oss een ;,verzinsel van
de pers". Dezen man prijst de minister mi als
een volijverig magistraat en Zijne Excellentie
steekt de gemeentepolitie een pluim op haar
hoed. De gemeentepolitie. waarvan mr. Gose-
ling zelf zegt, dat zij voor 1934 er niet in
slaagde klaarheid te brengen in de sedert en-
kele jaren zeer onrustbarende criminaliteit in
Noordoostelijk Noord-Brabant. Ja - waarvoor
was die politie er dan? Toen was de volijverige
magistraat, de' heel' Ploegrnakers. toch ook
reeds haar hoofd. Dat komt mede, zegt de mi-
nister, omdat inspecteur v. K. zoo'n zwakke
plek was. Toen die in 1936 verdwenen was
- en toen de "zware jongens" door de mare-
chaussee waren opgeruimd - ging alles zoo
goed. Waarom' heeft men dan in 1935 juist aan
deze zwakke plek. op voordracht van den bur-
,gemeester nota bene en op die van den procu-
reur-generaal, de medaille van de Orde van
Oranje-Nassau. in goud, uitgereikt?
De gemeentepolitie deugde niet. Dat wist

iedereen. De marechaussee heeft de zaak
schoongemaakt en de noodige aanwijzingen ge-
geven. Na de komst van de marechaussee is
de zuiver-ing begonnen. Toen ontwaakte de ge-
meentepolitie uit een lethargie. Al de zware
misdrijven zijn gepleegd in den tijd, dat de ge-
meentepolitie en de volijverige chef, de bur-
gemeester-rljkstnspecteur van de werkverschaf-
fing-dijkgraaf, aan het hoofd der gemeente
,stonden. '.._

Dag. en -nacht heeft+de marechaussee geploe-
terd. Zij heeft daarvoor grooten Jof ontvangen
en terecht. Nu zegt minister Gosellng, 'd:it~de
marman door. de pers "over het, paard getild
zijn". Neèn - zoo is het niet. Als zij tell on-
rechte geprezen, dus 'Over het paard getild ?iijn,
dan geschiedde dat door iemand, die minister
Geseling niet durft noemen. Hare Majesteit de
Koningin heeft het volgende tegen de mare-
chaussee gezegd, ter gelegenheid van de deco-
ratie der rnannen.

Een zeldzaam moeilijke taak is U opge-
dragen. Gij hebt de voldoening gesmààkt,!
dat gij een geheele streek van Nederland
hebt bevrijd van een zwaren druk, dien een
troep misdadigers vele jaren op haar heèft
gelegd. Ik wensen den kapitein en U op-
recht zeluk met dit succes.
Met voldoenlrig kan Ik hier getuigen, dat

niet tevergeefs een beroep op Uw offervaar-
digheid is gedaan. Bij deze gelegenheid is
opnieuw gebleken, dat ijzeren wilskracht
en stelselmatig doorzetten onherroepelijk f ,'.
tot hef gestelde doel leiden. Moge het U ge- sporingsbevoegdhéid ' (:Niet wij, zooals de mi-
geven zijn even voorspoedig te zijn bij de' nister- suggereert, dooh de Maasbode had de pri-
vervulling van de verdere taak, die te Oss meur-van Zijne,ExceHentie's maatregel).
en omgeving nog wacht. Bijna een [aar.ma dato heeft de minister 93

Deze Koninklijke woorden had de minister vellen folio noodig om zich te rechtvaardigen.
in zijn nota moeten afdrukken. Meer dan een Doch-wat iich niet in 'één zin laat reontvaardi-
artikel in de kranten _:._noodzakelijk gevolg geri kan, men ook niet recht praten. al schreef
van deze woorden _ zal de Koninklijke toe- .rnen..er een beek O'YJ!l'·.,-Laaton'Seens'aannemen,
spraak de marechaussee hebben verheugd, dat alÎesl wat cleom'inister, .ten.,naäeéle van de
Zulke woorden uit den mond van oe Konlngin marechaussee zegt juist i~;.dan is er;):~og geen
zijn zeldzaam! - enkele aanleiding üdt zoo 'op te treden en met

Maar neen _ dit gaat de. minister voorbij. die haast op te .treden, Laat ons 'het eeris aan-
Hij vindt het niet noorlig goeds van de wacht-. nemen, dat' het. .juist is,· dat een gestrenge
meesters te doen hooren. Een advocaat steekt Proc.-Generaal in stede van verdachten te ver-
zijn tegenpartij niet in de hoogte. Hij keurt Volgen, ze' koestert. Mag mep dan de mare-
het zonder blikken of blozen goed, dat de ver- 'ehitussee' verwijten' 'dat 'zij daar niet aan mee-
dienstelijke wachtmeester De Gier, geprezen .deed? De P.-G. was op dien weg: hij verbood
door de Koningin, zeven uur aan een stuk door 15 Nov. aan 'd~ marechaus'see delicten op te
den P.-G. wordt verhoord, door den oppeomachti- sporen, waarbij de' gemeente, Oss betrokken
gen P.-G., en als de wachtmeester dan, doodop, was (welk een- yerboEH), Nit zegger, de wacht-I
zonder bijstand eeri verklaring teekent, die hiJ "lU-eesters ;:_ die men nog niet op één leugen
later zegt te betreuren, gebruikt de minister gie heeft kunnen betrappen - dat mr v. d. B., de
verklaring, doodkalm, De minister, die er zoo Substituut, hun dit' bevel nirnener. heeft . door-
bezorgd voor is, dat personen met een door gegeven. Mr. v. d. B. ...::diertinen\vel opIeelljke
en door slechten naam e'ên~ iets te lang. wor- Onjuisuheden heeft betrapt - zeg: het wel ge-
den vastgehouden, die voor verdachten een daante he;bben, qo.(,we~..I).,iji t?'t~ ~e,tlJl,¥rechaus-,il
sentlmenteele gevgeligheid aan deri dag 'legt, SeE!toch ;gemeê~~ézakeri ..' behandelde, haai
vindt het·;g~e.d, dat eeri Koninklijk onderschei- niét aan het verbod heeft herinnerd. Dit alles
den wachtmeester zóó wordt behandeld en mts- Wordt nu ... de marechaussee als een kwaad
bruikt 's mans woorden. punt (zeer ernstig) aangerekend. Hoe is het

Dezelfde wachtmeester h,!? in de dagen, dat mogelijk! Noemt de minister dat: Reoht?
!hij volgens .den mintster "op, hol" was, het - Neemt men :aa~ dat' alles wat de minlater
Organön-schi'ind'1Ial aan het lieh't gebracht. Geen nu zegt, juist 'is ~. dan' nog had men de mare-
kleinlgheld. '~imt .zelfs de volijverige magi- chaussee - KoninkliJk onderscheiden - als
straat Ploegmakers wist niet, dat et zoo iets op filtsoenlijke menschen moeten behandelen. Dan
Organan gebeurde. .Ter-wijl .hi] na" wel. aan nog .kan de· mlnlater . de haast niet verkla-
het hQof"ti.~ton:~ van\zoo'~ .uitgelezen politie- ren, waarmee de maa-tregelen genomen zijn.
corps. Persoorilljk, zoo ,verklaart de burgemoes- Maar alles wattde minister zegt is niet juist.
ter thans (bijla'ge XI1'), zou hij zijn dochters Legt men ztjn nota naast de pleidooien van mr.
nooit bij .organon hebben willen laten werken James, dan verdwijnen nagenoeg alle beschul-
(zU werkten trouwens reeds bij de Rijkswerk- digingen' van, den minister als sneeuw voor de
ver-schaffingslnspectia, waarvan haar vader in, zon. Slechts enkele kleine fouten kan men de
spectéur was). Per~oonlijk," zoo zegt de heer mareohaussee aanwrijven en aan dien maats·taf
Ploegmakers, heeft hij nooit van v. Z. geprofi- gemeten had deze minister reeds lang van zijn
teerd. Dat moest er+ook nog bijkomen! bevoegdheden ontheven moeten zijn.
.over het verdiE;nstelijke (werk van wacht- De Ossche nota weerlegt de pleidooien van

me,ester De Gier .in zake.Orga. non - nagenoeg J h h k nl:; rnr. ames niet.·Zij trao t' et 00 niet te doen,
geen woord. Op hol, geslagenen kunnen "een omdat zij het niet kan. De nota is een door en
verdienstelijk werk ver+Icht D . .0 " . .. . M " , "en. ::tarmee IS het door par-tijdig stuk werk en g~enszms dat van
UIt. en zeeft De Gier to., -,

t. ,,0.. '..' een rap. men trapt de een staatsman.' '
Kon ink lijk oneersC'heiden bl>io-ade. .
zoekt niets. de" litk M ":' men onder- Men moet trouwens ook Iemand van het for-

oe IJ. en "eeft zelf ruohtb I ' "heid aan het feit d. J b. UIl aar- maat van dr,' Abraham Kuyper zun om te dur-
er ontnemmg van de op- ven bekerinen, dat men gefaald heeft.
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plaats gehad. Deze verandering in 'd.e;s-
offlciers verklaring was voor den Minis-DE ZAAK - OSS ter niet te voorzien en terecht merkt de
Minister op, dat zij aan het wezen der
zaak niet zoo heel veel af doet, omdat
het duid,elijk is, dat de wachtmeester
verantwoordelljk blijft voor de voor-
lichting, cUe hij heeft gegeven.
De zaak der beide geestelijken beslaat

uiteraard .een belangrijk stuk van de
nota. De verklaringen van den Minister
met betrekking tot dit punt moeten OoP
ieder den indruk maken van volkomen
openhartig te zijn. Maar niet alleen
openhartig: ook afdoend. De Minister
doet het zeer duidelijk uitkomen op wel-
ke hoogst wankele gronden de aantij-
gingen tegen de beide geestelijken steu-
nen. Aan een zijde berusten zij op ver~.J
klaringen van een vrouw, die "ais ge':'
tuige lang niet in de termen oer- be~'
tróuwbaarheid kan. vallen, terwijl indien
al van een strafbaar feit sprake zou
kunnen zijn, cUt in ~lk geval verjaard
'ZQU zijn. Aan de andere zijde zijn de
eenige getulgenverklarmgen al evenzeer
van hoogst twijf.elachtigen aard. Het
geheele betoog van den Minister maakt
het duid,elijk, dat de onderzoekende
wachtmeester de overtulging heeft ge-
had, dat hij vermeende niet-strafbare Oof
verjaarde feiten 'moest uitzoeken om
zoodoende nieuwe feiten te berde te
kunnen brengen. Dat er inderdaad nieu-
we strafbare feiten zouden zijn gepleegd,
was een QP niets berustende particuliere
overtuiglng van den wachtmeester. En
wanneer een zoodanig onderzoek dan
nog op zulk een wijze gevoerd wordt,
dat het naar buiten moet uitlekken, dan
begrijpt men welke wenden er rioode-
loos kunnen worden opengereten.
Treuwens, er worden kleine onjuist-

heden in de verklaringen van den be-
trokken wachtmeester aangewezen, die
elk QP zichzelf iets zeggen. Hoogst op-
merkelijk is het bijv. wel, dat noch men-
deling aan den orncjer van Justitie,
noch schriftelijk in het proces-verbaal
betreffende het onderzoek tegen pastoor
V. gezegd is, dat de verklaringen afkom-
stig waren van getuigen, die zeven jaren
geleden precies het tegendeel beweerd
hadden.

I Dat van zekere zijde twijf,el gezaaid is
over de vraag of geestelijken, die zich
schuldig maken aan stratcare feiten,
wel denzelfden weg gaan als andere
burgers, heeft den Minister "ten diepste
gegri-efd". Wie kennis neemt van de mi-
nisterieele beschouwingen, die de voos-
heid der aantijgingen duidelijk maken,
zal het beter begrijpen dan tot dusverre
en hij zal temeer afschuw krijgen van de
weerzinwekkende wüee, waarop die aan-
tijgingen telkens weer zijn herhaald.

De nota van minister
Goseling.

Verschenen is de nota van minis-
ter Goseling over de kwestie-Oss.
Het eerste deel der nota belicht de

feiten op grond, waarvan de opspo-
ringsbevoegdheid aan demarechaus-
see is ontnomen.
Het tweede deel bevat 'n hesehou-

wing over het beleid der gemeente-
politie en burgemeester Ploegma-
kers.
Het derde deel behandelt de over-

plaatsingen der marechaussee.
Van deze buitengewoon uitvoerige

nota kan men elders in dit blad een
uittreksel aantreffen.

, De nota-Oss.
Openhartig en

afdoende.
Zoo er over de doelmatigheid van het

beletd van Minister Goselmg inzake
"Oss" nog misverstand mocht bestaan,
dat voertspruit uit oprechten tWijf'el en
niet uit een gewild uitbuiten van kwaad-
aardige geruchten veer partij-politieke
doeleinden, zoo zal de kloeke nota van
den Minister er een stevige bijdrage toe
vormen om dit misverstand en dezen
twijfel uit den -N-egte ruimen.
Het geraas, dat in vele pers-organen

is blijven voortrommelen nadat de Mi-
nister VOQrhet laatst gelegenheid vond
Oomzijn beLichting toegeven van de fei-
ten en omstandigheden, die tot de maat-
regelen tegen doe ossene brigade geleid
hebben, heeft onwillekeurig bij vele,
overigens niet van nature kwaad-den-
kende lieden de meening doen postvat-
ten, dat er na de April-behandeling in
de Twoocle Kamer heel wat nieuwe din-
gen ten tooneele zijn gebracht, die in het
nadeel van het beleid van den Minister
leken te zijn.
Nuchtoer beschouwd blijkt dit anes

echter niet zooveel om het lijf te heb-
ben. De Minister heeft in een afzonder-
lijke paragraaf nagegaan, welke nieuwe
retten er zich na April hebben voorge-
daan.Afgezien van de omstandigheid,
dat bij onderzoek geen bewIjs is verkre-
gen' van de mishandeling van den ar-
beider W. - welke mishandeling de'
Minister trouwens nooit als vaststaande
heeft voorgesteld - en van eenige pun-
ten van zeer Qndergeschikt belang, vindt
hij alleen het felt, dat de arrestatte van
den "bankier" (en wat daarm-ee verband
hield) wèl met machtiging van d-en sub-
stituut-officier van Justitie heeft



Na deze
sche affaire citeeren wij nog de persoonlijke
uiting van den Minister, die verklaart,
dat hij

• "niet zoo naïef is geweest, geen rekening te
.. .. . houden met mogelijke verwijten, voortkomende

De uitvoerige nota, die minister Gose- uit de omstandigheid, dat geestelijken in een
ling aan de Tweede Kamer heeft der zaken betrokken waren, Hij heeft zich ech-
toegezonden bevat altesaam weinig ter door d~ mogelijkheid van valsehen schijn

. N h ft d . ister het met van zijn plicht laten afbrengen. Hij her-
nIeuws. og eens ee . . e m1l11 ~ . haalt, dat indien er ten aanzien van deze gees- I

gansche complex van polltiezaken en poli- telijken van strafbare feiten gebleken ware, zij
tiezaakjes, dat den feitelijken grondslag denzelfden weg hadden gevolgd als iedere an-
van de Ossche affaire" vormt uit de doe- dere burger in Nederland. De van sommige
k . d" Z·· t vult een heel boek- zijden aangewakkerde twijfel hieromtrent en
en ge aan. 1Jn,no a .. . de openlijk Uitgesproken aantijgingen hebben

werk. Zal het t laatste ZIJn? Of zal de hem ten diepste gegriefd."
politieke staart van dezen os tot in lengte
van dagen blijven slieren door onze landou- De agitatie in de Ossche zaak heeft ook
wen? anderen dan den minister van Justitie ge-

Sommige politieke groepen en persorga- griefd en heeft méér gekrenkt dan alleen
nen hebben inderdaad de Ossche zaak wil- zijn gevoelens. Men heeft een geest van
len opblazen tot een soort van Dreyfus- wantrouwen als een gifgas verspreid en
affaire, een teeken van tegenspraak in om een heel volksdeel, openlijk of bedektelijk
nationale leven, een merksteen, waarbij de ervan beschuldigd, dat zij, en zelfs uit be-
wegen uiteengaan en zich twee karnpen ginsel, slechte en onbetrouwbare burgers
vormen van een historische tegenstelling. zouden zijn.
Wie in de kolommen der ochtendbladen Moge die aangerichte schade niet meer

weer eens het heele Ossche verhaal herlas, vergroot worden. De gezonde saamhoorlg-
zal er zich, ietwat meewarig, ook weer over heid van ons volk groeit dan uit eigen
verwonderd hebben, dat zulk een aange- kracht gemakkelijk over dergelijke vorst-
legenheid eenige maanden lang als een schade heen.
kritisch geval voor ons politieke leven En als de Kamer ook nog het hare ge-
moest worden platgehamerd, dat het na- zegd heeft over Oss, moge men zijn aan-
tienale hoenderhok door zulk een pietlut- dacht aan belangrijker dingen wijden.
tig knuppeltje in oproer zou worden ge- "Paulo rnatora canamus!", zeggen wij met
bracht, dat onze vaderlandscha Dreyfus- jen dichter; laat ons over grootere dingen
affaire zoo weinig om het lijf zou hebben. spreken. In een tijd, waarin ons volksbe-
Het is te hopen, dat de ministerieele staan en onze vaderlandsche samenleving

nota, die het gansche relaas van het wat dringend behoefte hebben aan verlevendi-
en het hoe en het waarom nog eens om- ing en versterking van al hun waarden
standig geeft en toelicht, er het hare toe en banden, was de agitatie om Oss een
'Jijdraagt om deze aangelegenheid tot haar beschamend voorbeeld van slechtbestede1
juiste proporties terug te brengen, en dat lenergte.
::J. de navolgende Kamerdiscussie deze , I
proporties zullen blijven gehandhaafd. Wil
men op 's ministers beleid afdingen, dan
moge men daarbij zelf wat méér beleid
aanwenden dan in het verleden, en de ver-/
plaatsing van enkele politiemannen 'niet
meer tot een strijdleuze tusschen denk-
bee1dige Welfen en Ghibellijnen maken.
In zijn nota verklaart de minister

een bestraffing der brigade of een SChorsing
niet te hebben gewild en geen oogenblik te,
hebben gedacht aan ontslag wegens onge-
schiktheid. Wel achtte hij het noodzakelijk dat
de leden der brigade uit de sfeer, waarin zij
Verstrikt waren geraakt, werden weggenomen.
- Hij achtte het bovendien noódzakelijk dat
de te verplaatsen ambtenaren hun opsportngs-
onderzoekingen te Oss zouden staken omdat
bij niet mocht riskeeren, dat nog' anderen het
slachtoffer Werden van hun onevenwichtige
ambtsuitoefening .
Meer heeft de minister niet beoogd en het

is geen oogenblik zijn wensch geweest, wien
dan ook persoonlijk, of het wapen der konink-
lijke marechaussee als zoodanig te treffen. De
maatregel is tegen de geheele -brigade genomen
omdat de onjuiste gedragingen moesten worden
gezien als symptomen van een bij die brigade,
heerschenden geest. I
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Waarom ingrijpen tegenover
de marechaussee nood-

zakelijk was.

VERSCHENEN is de nota van den Minister van
Justitie betreffende de feiten en omstandig-

heden, op grond waarvan op 1 April 1938 aan de
brigade tier Koninklijke Marechaussee te Oss is gelast
zich tijdelijk van opsporingsdiensten te onthouden, en
'betreffende eenige daarmede samenhangende aangele-
genhedel1.

Het stuk bevat, met inbegrip van de bijvoegsels,
93 Ioliobladeijden druks.

Na uitvoerige aanhaling der betreffende
processen-verbaal en na productie van een
recapitulatielijst van de hoeveelheden groen-
ten en aardappelen, welke naar de beide ver-
dachten (opzichters bij de jeugdwerkver-
schaffing) zouden zijn vervoerd, zegt de mi-
nisterieele nota, dat de betrokken opsporings-
ambtenaren reeds in het aanvangsstadium
van hun onderzoek tot het inzicht hadden
moeten komen, dat er zeker geen sprake kon
zijn van ernstige fraudes, die zoo ingrijpende
maatregelen vereischten, en dat, zelfs al zou-
den er kleine onregelmatigheden zijn ge-
pleegd, de kans om daarvan het bewijs te
leveren, zoo gering was, dat groote voorz ich-
tigheld en terughoudendheid geboden was.
Bovendien produceert de nota de conclu-

sie van het aan den hoofdinspecteur voor de
werkverschaffing door zijn onderzoeksamb-
tenaren gezonden rapport d.d. 2 November
1937. De rapporteerende ambtenaren zeggen
in hun rapport, dat van fraude geen sprake
kon zijn. Wel waren de leiders der werkver-
schaffing onvoorzichtig en administratief on-
juist te werk gegaan. Het door B. en W. op
4 November 1937 aan den gemeenteraad uit-
gebrachte verslag is van geheel dezelfde
strekking.
Het administratieve onderzoek door B. en

W. ing(;_eld, aldus gaat de nota verder, ver-
dient bijzondere belangstelling, omdat het de
gelegenheid biedt de verklaringen van de ge-
twigen, die zoowel door dit college als door
de marechaussee zijn gehoord, met elkander
te vergelijken. De door B. en W. afgenomen
verhooren zijn minutieus genotuleerd. Een
vergelijkend overzicht is als bijvoegsel bij de
nota gevoegd. Dit bijvoegsel heeft de strek-
king aan te geven hoe de weergaven der
marechaussee van de getuigenverklaringen
veel bezwarender zijn voor de verdachten
dan de voor B. en W. afgelegde verklaringen,
ofschoon de getuigen beweren bij beide ver-
hooren gelijke verklaringen te hebben afge- ,
legd.
De nota memoreert dan eenige persuitin-

gen over het onderhavige geval (uit "Te!." en
"Hbld."), welke eveneens als bijvoegsels

worden geproduceerd. De minister ziet ver-
band tusschen deze uitingen en de voorstel-
ling, welke bij de hoofdfiguren der Ossche
brigade leefde, dat bij de gemeente Oss al-
lerlei misdrijven werden gepleegd, waarin de
brdgade opheldering behoorde te brengen.
Door deze ongefundeerde meening kwam de
brigade volgens de nota tot een onjuiste hou-
ding tegenover den burgemeester, zoodat met
reden op 15 November 1937 het bevel, dat de
brigade zich van onderzoek in aangelegen-
heden waarin de g,f!meente Oss en haar or-
ganen waren betrokken, had te onthouden,
werd gegeven. Dat die order, zooals van de
zijde der marechaussee wordt beweerd nooit
zou zijn gegeven, acht de minister, g~hoord
de verklaringen van den substituut-officier
mr. Van der Burg, te eenen male onaanne-
melijk.

De zaak van den "bankier".
In de derde paragraaf van het eerste

hoofdstuk gaat de minister over tot de be-
handeling van de zaak van den makelaar-
bankier en assurantie-bezorger Van den H.
Na uitvoerige vermelding der - overigens
reeds bekende - feiten zegt de minister over
deze zaak o.m. dat hij bij het vestigen van
zijn oordeel op 1 April de beschikking had
over een desbetreffend schrijven van den
procureur-generaal, ernstige critiek op het
optreden der brigade bevattende, over de af-
wijzende beschikking van de Bossche recht-
bank op de vordering tot gevangenhouding
en het verzoek om verlof tot huiszoeking,
welke een duidelijk desaveu van "het politie-
onderzoek inhield en daarnaast over het vol-
ledig dossier van de strafvervolging contra
Van den H. De minister heeft dit dossier
toen bestudeerd en daarbij bevonden, dat de
door den procureur-generaal geoefende cri-
tiek volkomen gegrond was. Het beleid van
de marechaussee in zake Van den H. is be-
oordeeld naar haar werk, zooals dit uit het
dossier sprak. Zou hiertegen aangevoerd
worden, aldus de minister, dat er - zooals
er van marechaussee-zijde wel beweerd is
- tegen den verdachte meer materiaal voor-
handen was dan uit de stukken blijkt, dan
doet dit - daargelaten nog, dat voldoende
is komen vast te staan, dat er ook overigens
geen serreus materiaal was - niets af tot
het feit, dat overijld ingegrepen is op daar-
toe onvoldoende gronden, hetgeen getuigt van
weinig beleid.
Daarna gaat de nota de verschillende pro-

cessen-verbaal na, welke in de zaak tegen
Van den H. zijn opgemaakt. Eenige daarvan
betreffen feiten, die in elk geval verjaard
waren, andere noemt de minister uiterst
zwak. De nota vermeldt voorts, dat de sub-
stituut-offioier een verduistering van f 4.000
aan Van den H. ten laste had gelegd, zonder r
dat het dossier daarover een enkel gegeven

Minister heeft geen ontslag
of schorsing gewild.

Aangezien het belang van deze nota
:grootendeels gelegen is in haar gedetail-
leerde documentatie over de verschil-
lende, onder den verzamelnaam "Je
Kwestie Oss" bekende gevallen, is het
niet wel doenlijk een excerpt op te stel-
len, dat op volledigheid kan bogen. Wij
zijn gedwongen ons te beperken tot een
uitgebreide inhoudsopgave van het door
den minister in de nota vervatte mate-
riaal.
De constructie der nota sluit aan bij

de drie punten, welke in de motie Albar-
da-Oud van 22 Juni 1938 waren opgeno-
men:

T. de feiten en de omstandigheden, op
grond waarvan de minister van justitie
op 1 April 1938 aan de brigade der ko-
ninklijke marechaussee te Oss de (Iees:
uItoefening van de) opsporingsbevoegd-
heid tijdelijk 'heeftt doen ontnemen;

II. het oordeel der regeering over het
beleid van de gemeentelijke politie te
Oss;

III. al datgene, wat de minister van
justitie verder in verband met een en
ander van belang acht.

Ontneming uitoefening
opsporingsbevoegdheid.

De beschouwingen over het eerste punt
van de motie beslaan 45 bladzijden en zijn
onderverdeeld in paragrafen; De eerste pa-
ragraaf herinnert aan de behandeling van de
dnterpellatie-Drop in de Tweede Kamer op
,7 April 1938. De minister citeert uitvoerig de
"Handelingen" der Kamer ten einde zijn op
dien datum afgelegde verklaringen met den
verderen inhoud der nota te vergelijken. In
deze paragraaf geeft hij ook den tekst van
het door hem op 1 April 1938 aan den Bos-
schen procureur-generaal verzonden tele-
gram, waarbij hij gelast heeft, dat de Ossche
brigade zich - behoudens uitdrukkelijken
'il.ast van den P. G. - van ieder opsporingson-
derzoek moest onthouden en binnenkomende
aangiften moest doorgeven aan de gemeen-
tepolitie. "
" De minister teekent hierbij aan, dat be-
"doeld bevel - door hem als hoogsten justi-
tieelen chef aan oPsporingsambtenaren aan-
-gaande de uitoefening van hun taak gegeven
_ aan de leden der brigade niet de qualiteit
van opsporingsambtenaar ontnam. Zij zouden
op last van den P.G. opspor ingsonderzoek
kunnen instellen en aangiften in ontvangst
kunnen nemen. Hun proces-verbalen, even-
tueel in overtreding van het bevel opge-
maakt, zouden wettelijke bewijskracht heb-
ben bezeten.
Daarna geeft de minister een overzicht van

de feiten, die aan zijn beslissing van 1 April
'Vooraf zijn gegaan. In dit gedocumenteerde
overzicht maakt de minister van 'de gelegen-
heid gebruik om in het Iicht te stelten in
hoeverre sedert 1 April is gebleken van fei-
ten en omstandigheden, welke hem destijds
niet bekend waren,

Het optreden tegenover de
gemeente Oss.

De tweede paragraaf van het eerste hoof.d-
stuk, waar bedoeld overzicht begint, behan-
delt het optreden der brigade in zaken be-
treffende de gemeente Oss uit het jaar 1937.
In enkele kleine zaken hadden de led~m der
brigade onderzoeken tegen gemeente-qgga-
nen ingesteld, welke niet ~Qt het constafee-
ren van een strafbaar feit 'leidden, behalve
in één geval, waarin het strafbaar feit reeds
vast stond, voordat de marechaussee zi<:k
mee bemoeide.

In deze periode speelde zicih de zaak der
zgn. jeugdwerkloozenfraude af. Op 1 April
1938 had de minister kennis genomen van het
volledige dossier van deze zaak. Van dit !ios..;
sier bevat de nota uitgebreide citaten o.m.
van processen-verbaal van den onderzoeken-
den wachtmeester. Deze wijken op eenige
punten af van de lezing van den burgemees-
ter. Met name is dit 't geval in zake 't door de
marechaussee met den burgemeester gepleeg-
de overleg.

~=====================~
De •r e g e e r in g over
het beleid van burge-

en gemeente-
politie.

meester
lijke



bevatte. Op gezag van den wachtmeester, die toor V. werd afgesloten met de mededeeling,
het onderzoek tegen Van den H. verrichtte, dat "op gronden, aan het algemeen belang
had de substituut-officier gemeend te mo- ontleend, de verdachte met medeweten van
gen aannemen, dat die verduistering wel zou den officier van justitie te 's-Hertogenboscll
zijn gepleegd. In een ander geval bleek uit niet was gehoord en het onderzoek in deze
een Belgisch proces-verbaal, dat in het ge- was gestaakt". De minister deelt mede, dat
heel geen nadeel kon ontstaan. Voorts blijkt de wachtmeester den substituut-officier al-
uit een ander rapport, dat de onderzoekende I leen gevraagd heeft of het verbaal (niet het
wachtmeester de noodige technische kennis onderzoek) kon worden afgesloten.
omt-rent safes en loketten miste, waardoor De nota bevat voorts lange citaten uit het
het onderzoek werd vertraagd. De nota pro- proces-verbaal van het verhoor van wacht-
duceert ook den brief va~ mr. Van der Burg meester De G. op 26 Maart ten parkette van
van 29 .Maart 1~38, waarm ~eze ontkent de den procureur-generaal. Uit hetgeen in dit
arrestatle en de mbeslagnemmg van beschef- proces-verbaal is vervat, trekt de rninister
den te hebben bevolen. de volgende conclusies:
De minister verwijst dan wederom naar

eenige als bijvoegsels opgenomen persarti-
kelen, waarvan hij het opvallend noemt, dat
zij toen het nieuws van de arrestatie zich
nog maar nauwelijks kon hebben verspreid,
tot in alle kleinigheden wisten te vertellen,
aan welke vergrijpen Van den H. zich zou
hebben schuldig gemaakt, terwijl deze "hoogst
voorbar-ige" persberichten in wezen geheel
hetzelfde bevatten als leefde in de bij de
brigade heerschende voorstelling van zaken.
Een en ander gaf aanleiding tot het ernstige
vermoeden, dat zoo de bedoelde artikelen al
niet geïnspireerd waren, zij toch waren sa-
mengesteld met behulp van van de politie
verxregen gegevens.
Alles samengenomen, was de conclusie van

den minister aan de hand van de vóór 1
April 1938 voorhanden gegevens deze, dat in
de zaak Van den H. door personeel van de
brigade Oss lichtvaardig, onoordeelkundig
en ondoordacht was te werk gegaan.
Die zienswijze en conclusie te dezen meent

de minister nog steeds te kunnen handhaven,
ook wanneer men in aanmerking neemt, dat
de substituut-officier. van justitie mr. Van
der Burg later is teruggekomen op zijn ver-
klaring, dat hij tot de arrestatie van Van
den H. op 19 Maart 1938 en de huiszoeking
geen opdracht had gegeven. Een dergelijke
verrassènde verklaring (het terugkomen n.I.
op de vroegere verklaring) mag geen grond
vormen voor een verwijt, als zoude de minis-
ter zijn beslissing van 1 April hebbe~ geno-
men zonder behoorlijk onderzoek op dit punt.
Hij beschikte toen immers over een positiev:e
schriftelijke verklaring van denzelfden off i-
cier in tegenovergestelden zin. En vervol-
gens: al ontlast de nadere verklaring van mr.
Van der Buret de brigade van het verwijt,
dat zij eigen~achtig t~~ de arrestatie en .~e
in beslagneming zou Zijn overgegaan, gelijk
de minister vóór 11 Mei 1938 moest aanne-
men, dat zij gedaan had, zij doet niets af aan
de omstandigheid, dat het beleid van mr.
Van der Burg in de zaak Van den H. be-
heerscht is geworden door de voorlichting
van de zijde der brigade, voor welke voor-
lichting het personeel der brigade verant-
woordelijk blijft.
Evenals voor de andere in de nota ge-

noemde zaken adstrueert de minister ook
hier zijn betoog met een verwijzing naar de
uitspraak van het ambtenarengerecht te
's-Gravenhage.

De twee geestelijken.
Aan de zaak van de beide geestelijken wor-

den uitvoerige beschouwingen gewijd. Na
vermelding van eenige feiten - o.m. de stap-
pen van een der pastoors bij den burgemees-
ter, daarna bij den bisschop en de stap van
dezen bij den P. G. - bespreekt de nota de
rapporten door wachtmeester De G. tegen
pastoor B. opgemaakt, bevattende de door
den wachtmeester afgenomen verhooren in-
zake pastoor B. met als bijvoegsels twee af-
schriften van brieven (ingezonden 23 Maart).
De in deze rapporten opgenomen getuigen-
verklaringen bleken geen enkele aanwijzing
in de richting van eenig strafbaar feit te
bevatten; toch sloten zij met de mededec-
ling aan den substituut-officier, dat "het on-
derzoek in dezen met kracht zou worden
voortgezet tenzij de officier van justitie an-
ders mocht gelasten".
Daar aan de hand van de ingezonden' rap-

porten de zaak tegen pastoor B. nog geens-
zins duidelijk was geworden, droeg de pro-
cureur-generaal op 25 Maart den substituut-
officier van justitie op ter zake een aantal
vragen aan den wachtmeester voor te leg-
gen, waaromtrent nog dienzelfden dag ant-
woord werd verlangd.

Het antwoord van den wachtmeester wordt
dan in de nota weergegeven. Het bevat o.m.
een nadere uiteenzetting omtrent de verkla-
ringen van eenige vrouwen o.w, een mevr.
Z. (deze letter is geen initiaal), die vroeger
door een gezegde van pastoor ~. gegri.ef.d
zou zijn en mevrouw X. (evenmm een mi-
tiaal), met wie, volgens het zeggen van me-
vrouw Z.; de pastoor zich zou hebben mis-
dragen. Mevrouw Z. zou daarover een sc~rif-
telijke verklaring van mevrouw X bezitten
(de minister teekent echter in een noot aan,
dat deze verklaring nooit tevoorschijn is ge-
bracht). Het schrijven van den wachtmeester

I eindigt:
"Deze omstandigheden zijn u gerappor-

teerd op gronden aan het algemeen belang
ontleend. Na door mij De G. gehouden mon-
deling overleg met den heer officier van
justitie werd dan ook op dezelfde gronden
met het verdere onderzoek niet doorgegaan".
De minister constateert, dat de mededee-

ling, dat mondeling overleg was gepleegd,
onjuist was.
Wat pastoor V. betreft, had de wachtmees-

ter op 24 Maart een proces-verbaal ingezon-
den, dat liep over feiten, welke, naar later
bleek, de onderzoekende wachtmeester in
1931 reeds had onderzocht. De zaak was toen
met de aanteekening "geen bewijs" gesepo-
neerd. De twee getuigen, die thans bezwa-
rende verklaringen aflegden, hadden destijds
diametraal tegenovergestelde verklaringen
afgelegd, zoodat het voor de hand lag, dat
aan deze nieuwe verklaringen in rechten
geen geloof zou worden geschonken, daar-
gelaten nog dat van de beweerde feiten er
een in elk geval verjaard was. Bovendien
zou het andere feit pl.m. tien jaar geleden
zijn gepleegd. Het proces-verbaal inzake pas-

In zake pastoor B.:
dat de wachtmeester tegen dezen geeste-

lijke een urtgebreid onderzoek instelde, zon-
der dat er eenige aanwijzing bestond, dat de
pastoor een strafbaar feit had gepleegd, daar
toch de geruchten over diens .moreele mis-
dragingen" alle feiten betroffen, welke _
gelijk ook bevestiging vindt in de betrek-
xelljke rapporten en in de verklaring van
den wachtmeester zelf - zoo zij al gepleegd
mochten zijn, niet strafbaar waren, behou-
dens de feiten, welke - volgens mevrouw
Z· zouden zijn gepleegd met mevrouw X.;
dat de wachtmeester ten aanzien van de

mededeefingen van mevrouw Z. had moeten
bedenken, dat, gelet op hetgeen hij wist om-
trent de anteeedenten van deze vrouw, haar
gezindheid jegens pastoor B. en de wijze
waarop zij haar wetenschap zou hebben
verkregen, aanleiding bestond tot groot
voorbehoud en bijzondere voorzichtigheid;

dat hem, wanneer hij zich in de eerste
plaats op de hoogte gesteld had van den
leeftijd van mevrouw X., aanstonds moest
zijn gebleken, dat, indien te haren opzichte
strafbare feiten zouden zijn gepleegd als
waarvan sprake was, deze feiten noodzake-
lijk reeds lang moesten zijn verjaard, zoodat
een onderzoek geen zin had;
dat hij niettemin mevrouw X. is gaan

hooren, daarbij riskeerend, dat hij het hu-
welijksgeluk en de gemoedsrust van deze
vrouwen haar gezin ernstig zou verstoren'

dat in dit geheele onderzoek geen ver-
dachte" gehoord werd en wel omdat e~ ten
slotte geen "verdachte" bleek te zijn;
dat het onderzoek plaats had op zoodanige

wijze - de verklaringen der getuigen wer-
den uitgewerkt, aan deze voorgelezen en
door haar onderteekend, - dat geen andere
indruk kon ontstaan dan dat de pastoor ver-
dacht werd van misdrijven, welke vermeen-
delijk aanwezige omstandigheid uiteraard
wereldkundig moest worden:

dat de wachtmeester zijn beleid te dezen
ger~chtvaardigd achtte op tweeërlei grond,
t. W.:

1· dat het hier een geestelijke betrof, wien
moreele misdragingen bijzonder ernstig
moeten worden aangerekend, hetgeen moei-
lijk anders geinte:ç.preteerd kan worden dan
in dezen zin, dat de wachtmeester van mee-
ning was, dat niet-strafbare onbetamelijke
gedragengen. welke door geestelijken van
eenigerlei gezindte gepleegd zouden zijn,
het onderwerp van politiaire onderzoekin-
gen behooren uit te maken;

2. dat het onderzoeken van verjaarde
strafbare feiten en van niet strafbare feiten
bevorderlijk kan zijn aan de ontdekking van
niet-verj aarde strafbare feiten.

In de zaak van pastoor V.:
dat omtrent oude feiten waarvan geen

bewijs was verkregen, en waarvan het eene
verjaard was, thans wel bezwarende verkla-
ringen werden afgelegd, doch door getuigen,
<ne vro.eger een ontlastende verklaring had-
den afgelegd - hetgeen niet vermeld werd,
noch mondeling (volgens de verklaring van
den substituut-ofkier van justitie), noch
ook, zooals voor de hand zou hebben gele-
gen, in het nieuwe verbaal zelf;
dat 'n "onwHlige" getutge, teneinde hem

tot een andere verklaring te brengen, ge-
durende gerulmen tijd geconfronteerd werd
met een zeer ongunstig bekend staand per-
soon, die destijds de eenige was, die een
voor den pastoor bezwarende verklaring
had afgelegd;

dat de wachtmeester over was gegaan tot
het hooren van een nieuwe r.eeks getuigen,
zonder dat er één aanwfjztng bestond, dat de
pastoor eenig nieuw strafbaar ft:)it zou

hebben gepleegd of die getuigen daarover
iets zouden kunnen verklaren;

dat geen "verdachte" werd gehoord.
Voorts zijn in de nota opgenomen de be-

schouwingen, welke de substituut-officier
naar aanleiding van de mondelinge verkla-
ringen van den wachtmeester op 29 Maart
aan den procureur-generaal deed toekomen.
Ook wordt melding gemaakt van het onder-
'loek van een r'ijks-rechercheur, die me- '
vrouw X. en mevrouw Z. heeft gehoord, I

waarbij bleek, voor wat betreft de verkla-
ringen van mevrouvy Z., dat met de moge-
lijkheid van laster, wraakneming en chan-
tage zeer ernstig rekening moest worden
gehouden.

Hoewel de zaak tegen de beide geestelij-
ken op 30 Maart - toen de minister alle
stukken in zijn bezit had - door den wacht-
meester zelf reeds gesloten was, heeft de
minister haar als zeer ernstig aangemerkt,
omdat hier op geheelonvoldoende gronden
twee personen publiekelijk gestempeld waren
tot verdachten van misdrijven, die hun zeer
zwaar zouden moeten worden aangerekend.
Noortelcos was het gezinsleven van anderen
in de waagschaal gesteld. De betrokken
wachtmeester had moeten begrijpen, dat, zoo
hij al overtuigd was materiaal te dezen te
moeten verzamelen, dit dan ·op ongemerkte
wijze zou moeten worden gedaan. Het was
voorts onjuist te meenen, dat met betrekking
tot bedienaren van den godsdienst onderzoe-
kingen nopens niet-strafbare feiten, die ten
aanzien van andere burgers terecht achter-
wege blijven, oirbaar zijn. Het was tenslotte
al evenzeer onjuist te meenen, aldus gaat de
nota verder, dat de onderzoekingen omtrent
verjaarde en niet-strafbare feiten om deze
reden te pas kwamen, dat zij zouden kunnen



1.......... tot de ontAJ.l.kin8 van eenlg 8tt afhaar
f.it.
D"ze redeneering gaat toch alleen op voor

het geval, dat er eenige aanwijzing bestaat,
dat e,' een niet verjaard strafbaar feit ge-
pleegd is. Daarvan was in casu geen sprake,
dat er wel strafbare feiten door de geestdij-
ken zouden zijn gepleegd, was een op niets
berustende particuliere overtuiging van den
wachtmeeste.r
Nopens de zaak tegen den winkelier B.

handhaaft de minister zijn vroegere mee-
ning, welke hij ditmaal als volgt formuleer1:
In feite bleek het geheele geval hierop neer
te komen, dat de marechaussee opgetreden
was als incassobureau met bijzondere machts-
middelen. Het vasthouden van den verdachte
zou, ook al zou er grond voor verdenking van
verduistering zijn geweest, een ongemoti-
veerd optreden zijn geweest. Hetzelfde geldt
voor de zaak tegen den arbeider W. (over-
.treding vuurwapenwet).

De maatregel van den minister.
De genomen maatregel in het licht der

feiten, omstandigheden en gedragingen
dan overziende, merkt de minister op,
een bestraffing der brigade of een schor-
sing niet te hebben gewild en geen
oogenblik te hebben gedacht aan ontslag
wegens ongeschiktheid.

Wel achtte hij het noodzakelijk dat de le- I
den der brigade uit de sfeer, waarin zij ver-
strikt waren geraakt, werden weggenomen.
Hij achtte het bovendien noodzakelijk dat de
te verplaatsen ambtenaren hun opsporings-
onderzoekingen te Oss zouden staken, omdat
hij niet mocht riskeeren, dat nog anderen J
het slachtoffer werden van hun onevenwich-
tige ambtsuitoefening. Meer heeft de minis-
ter niet beoogd en het is geen oogenblik zijn
wensch geweest wien dan ook persoonlijk; of
het wapen der Koninklijke marechaussee
als zoodanig te treffen.
De maatregel is tegen de geheele brigade

genomeh, omdat de onjuiste gedragingen
moesten worden gezien als symptomen van
een bij die brigade heerschenden geest.
Tenslotte neemt de minister stelling tegen

de meening, dat het aan hem te wijten zou
zijn geweest dat de genomen maatregel noo-
deloos ruchtbaarheid zou hebben verkregen.
Over bet contact met het korpscommando

wordt geciteerd uit het rapport van den
advocaat-generaal mr. Massink over het
verhandelde op de conferentie van den P. G.
met de hoofdofficieren op 1 April. De minis-
ter teekent aan, dat uit de omstandigheid,
dat zijn telegram kort na lunchtijd binnen-
kwam, niet mag worden afgeleid, dat hij zijn
beslissing genomen had zonder het oordeel
van de hoofdofficieren te willen afwachten,
daar met den P. G. was afgesproken, dat deze
gemachtigd was de opdracht, indien uit de
besprekingen nieuwe gezichtspunten naar
voren zouden komen, eventueel niet uit te
voeren. Deze hoofdofficieren deelden toe n
echter het afkeurende oordeelover het op-
treden der brigade.

Nieuwe feiten na I April1938?
Tenslotte wordt in de nota de vraag ge-

steld, of er na 1 April 1938 nieuwe feiten
zijn gebleken, welke hebben uitgewezen dat
de maatregel door den minister ten onrechte
zou zijn genomen. De minister zegt daarvan
het .vclgende.
"Het komt mij voor, dat, afgezien van de

omstandigheid, dat bij onderzoek geen be-
wijs is verkregen van de mishandeling van
den arbeider W. - welke mishandeling ik
echter ook nimmer als vaststaande heb voor-
gesteld - en vah eenige punten van zeer
ondergeschikt belang, hier alleen in aanmer-
king kan komen het feit, dat de arrestatie
van den makelaar-bankier Van den H. en de
inbeslagneming in zijn woning en kantoor
wel met machtiging van den substituut-
officier van justitie hebben plaats gehad. Ik
besprak dit punt reeds hierboven, waarbij ik
memoreerde, dat ik deze verandering in des
officiers verklaringen uiteraard niet heb
kunnen voorzien, dat de nadere verklaring
den wachtmeester ten aanzien van dit onder-
deel van deze een e zaak wel tot op zekere
hoogte kan disculpeeren en dat de wacht-
meester verantwoordelijk blijft voor zijn
voorlichting, te dezen. In dit verband maakte
ik melding van de ter zake betrekkelijke
beschouwing van het ambtenarengerecht te
's-Gravenhage, welke mij zeer juist voorkomt.
Men kan in het algemeen de vraag stellen,

t of de substituut-officier van justitie, die ten
slotte de brigade heeft laten begaan, haar
optreden niet op verschillende punten heeft
gedekt.
I~ heb op 7 April reeds te kennen gegeven

niet alleen verwacht en gewenscht te hebben,
maar ook daarvan reeds aanstonds te hebben
doen blijken ,dat deze functionaris minder
sterk onder den invloed ware geweest van
het kordate optreden van sommige leden der
brigade. Dit oordeel is sindsdien niet gewij-
zigd. Intusschen moge billijkheidshalve niet
worden uit het oog verloren, dat deze substi-
tuut-officier van justitie, zijn ambt aanvaar-
dend na de groote zuivering van Oss, niet

lonontvankelijk kan zijn gebleven voor de in
de pers bij voortduring tot uiting gekomen
verheerlijking der Ossche brigade, gepaard
met scherpe kritiek op de gemeentepolitie en
haar hoofd".

Het beleid der gemeente-
politie.

De titel van bet tweede deel der nota luidt:
"Het oordeel der regeering over het beleid
van de gemeentelijke politie te Oss",
Wij citeeren de voornaamste passages:
"Evenmin als het aangaat het aandeel van

de gemeentepolitie in de opruiming te ver-
kleinen, even onredelijk ware het haar te
verwijten, dat de misdadigheid zoo lang heeft
kunnen voortwoekeren. Immers, daargelaten
nog, dat de meerderheid der groote misdrij-
ven buiten de gemeente Oss is gepleegd. zoo-
dat de gemeentepoltiie met het opspcrings-
werk geen rechtstreeksche bemoeiing kon
hebben, ook vóór 1934 was de brigade ko-
ninklijke marechaussee te Oss gevestigd en
onderzocht deze verscheiden in haar bewa-
kingsgebied gepleegde groote misdrijven,
zonder er in te slagen deze op te helderen.
Ook haar was het niet gelukt de misdadig-
heid van het ,.Ossche milieu" den kop in te
drukken. Dat in dien tijd juist de gemeente-
politie ondeugdelijk zou zijn geweest, is uit
niets gebleken.
Nadat eenmaal een vaste greep in de mis-

dadigerswereld was verkregen en daarmede
voor de poLitie de mogelijkheid ontstond om ~
- door onvermoeiden arbeid - het geheele
net der onopgehelderde wandaden te ont-
rafelen, hebben zoowel de marechaussee als
de gemeentepolitie gedaan wat zij maar

I konden om een goed resultaat te bereiken.
Gelijk men weet, is dit resultaat bereikt. Bei-
de korpsen hebben zich daarbij verdiensten
verworven, verdiensten, die in koninklijke
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onderscheidingen hun erkenning hebben ge-
vonden.
Van den ijver van de gemeentepolitie mo-

gen de volgende 'cijfers een beeld geven. Met
de groote opruiming werden 72 misdadigers
aan de justitie overgeleverd, waarvan b4 door
de gemeentepolitie en 18 door de marechaus;
see. Ook bij deze gelegenheid is geenszins
gebleken van. minderwaardigheid van het
Ossche politiekorps.

,Ook daarna zijn ernstige tekortkomingen
bij de politie der gemeente Oss niet gebleken.
Uiteraard moesten - met den groei der ge-
meente - ook in dit korps geleidelijke ver-
beteringen worden aangebracht. Zulks is
geenszins nagelaten en daarmee wordt ge-
regeld, gelijk ook elders voortgegaan. Het
hoofd der plaatselijke politie, de burgemees-
ter van Oss, is te dezen ten zeerste diligent".

Burgemeester Ploegmakers.
"Hoewel daarnaar in de motie niet met

zooveel woorden wordt gevraagd, is het wel-
licht gewenscht te dezer plaatse aan laatst-
genoemden gezagsdrager een enkel woord te
wijden. Hiertoe bestaat te gereeder aanlei-
ding, omdat de persoon van burgemeester
Ploegmakers in verband met de onderhavige
aangelegenheid van verschillende ziiden in
het geding is gebracht, waarbij in h';t open_
baar grieven jegens hem tot uiting zijn ge- Z. (J.Z.
komen, zonder dat voor hem de gelegenheid
tnt èJerweer heeft opengestaanp VelZOeK. v cco, 'UCLf' HIUu::;:Cer van nmnen-
landsche zaken en van den minister van jus-
titie heeft de Commissaris der Koningin in
Augustus 1938 een rapport ingediend, waar-
in zijn inlichtingen over het gemeentebestuur
van Oss zijn neergelegd.
De aanhalingen uit dit Tapport zijn weder-

om uitvoerig. De Commissaris der Koningin
blijkt lof te hebben voor 'het optreden van
den burgemeester op politieel gebied (hij
arresteerde persoonlijk de daders van den
roofmoord te Oyen). Ook voor den tegen-
woordigen inspecteur van politie heeft de
Commissaris lof.
Toch heeft hij oak 'wel kritiek, met name

op al te optimistische uitlatingen van den
burgemeester over de criminaliteit te OS3 en
over de houding van den vortgen inspecteur
van politie. Geleidelijke uitbreiding van het
corps te Oss acht de Commissaris noodig. Hij
eindigt als volgt: "Resumeerend kom ik tot
de conclusie, dat op het hoofd der gemeente-
politie, van Oss nauwelijks aanmerkingen zijn
te maken, dat in het algemeen de heer
Ploegmakers en zijn gemeentepolitie flink en
goed werk hebben gedaan, dat zij tot de
"groote schoonmaak" den stoot hebben gege-
ven én bij die schoonmaak niet zijn achter-
gebleven. Aan den heer Ploegmakers kan
118 de leiding der gerneentepolttie veilig toe-
vertrouwd blijven!
"Voor wat het corps betreft, moet onder-

scheid gemaakt worden tusschen den tijd,
wasrin dit corps diende onder inspecteur
Van R. en daarna. In eerstbedoe1den tijd
mocht het corps redelijk genoemd worden,
maar was de geest mlnder goed. Thans IS de
geest in het corps voortreffelijk en is er alle
reden te verwachten, dat het steeds ten volle
berekend zal blijken voor zijn taak."
Als bijvoegsel is aan de nata nog toege-

voegd een bijlage van het rapport van den
Commissaris van de Koningin, waarin hij
een aantal geruchten, welke over Oss
de ronde hebben gedaan, van commentaar
voorziet en de ongegrondheid constateert.

Andere opmerkingen.
In het derde deel van de nota wijdt de mi-

nister o.m. beschouwingen aan zijn verhou-
ding tot zijn ambtgenoot van defensie, waar-
omtrent hij betreffende het gevalOss tal van
bijzonderheden mededeelt. De minister
meent, dat hij terecht heeft verklaard, dat
reeds op 1April de instemming van den mi-
nister van defensie in zake de verplaatsin-
gen - voor zoover deze instemming noodig
was - was verzekerd.
Eenige beschouwingen wijdt de minister

daarna aan de behartiging der rijkspontie-
zorg en de organisatie der rijkspolitie, als-
mede aan het beginsel "rechtszekerheid en
rechtsgelijkheid". De minister betoogt, dat
de rijkspolitie, ook de marechaussee, voor
wat de uitoefening van haar taak betreft,
zonder voorbehoud staat onder de bevelen
van den minister van justitie. Voor zoover
de minister van justitie de door het rijkspo-
litiebesluit op hem gelegde taak niet per-
soonlijk uitoefent, geschiedt zulks namens
hem en onder zijn bevelen door de procu-
reurs-generaal. Het rijkspolitiebesluit wordt
dan uitvoerig geciteerd, evenals de instruc-
tie voor de procureurs-generaal. In de geci-
teerde bepalingen is, aldus de nota, de con-
sequentie getrokken, dat het dragen van vex-
antwoordelijkheid voor de uitoefening van
het rijkspolitiegezag gepaard moet gaan met
intensieve bemoeienis met het politieappa-
raat. De procureurs-generaal dienen hun be-
langstelling en hun toezicht uit te strekken
tot alle aangelegenheden, de rijkspolitiekorp-
sen betreffende, die mede voor de uitoefe-
ning van de rijkspolitiezorg van belang kun-
nen zijn. Dit beteekent practisch, dat hoezeer
voor tal van bemoeiingen andere autoriteiten

, dan de procureurs-generaal zijn aangewezen,
hun controleerende taak vrijwelonbeperkt is.
Wat tenslotte de rechtszekerheid en de

rechtsgelijkheid betreft, erkent de minister,
dat ingrijpen van den hoogsten chef uitzon-
dering moet blijven, omdat op dit gebied

, een maatregel tot bescherming van de rechts-
zekerheid den schijn zou kunnen wekken
van eenlge verstoring der rechtsgelijkheid.
Dat neemt niet weg, dat tegen machtsover-
schrijding onverwijld handelen geboden is in
sommige gevallen,

De minister is niet zoo naief geweest
geen rekening te houden met mogelijke
verwijten, voortkomende uit de omstan-
digheid dat geestelijken in een der zaken'
betrokken waren. Hij heeft zich echter
door de mogelijkheid van valsehen schijn
niet van zijn plicht laten afbrengen. Hij
herhaalt, dat, indien er ten aanzien van
deze geestelijken van strafbare feiten ge-
bleken ware, zij denzelfden weg hadden
gevolgd als iedere andere burger in Ne-
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Onze parlementaire redacteur gaf gisteren
een -beschouwing naar aanleiding van de
nota, door minister Goseling op verzoek der
Tweede Kamer bij deze ingediend. Vermoe-.
delijk en in hooge mate wenschelijk zal de
behandeling van deze nota de slot-scène gaan
vormen van een hopeloos opgedreven "grand
spectacle" en daarom is er alle reden,. aan de
beschouwingen van onzen parlementaIren re-
dacteur nog het een en ander toe te voegen.
Wij gelooven, dat allen, zelfs de scherpste

en felste tegenstanders van minister Gosel~ng
_ want deze bekwame minister mag zich
nu eenmaal in het bezit van felle en scherpe
tegenstanders verheugen - zullen erkennen,
dat zijn nota een uitstekenden indruk maakt.
Zij is uitvoerig, men kan gerust zeggen, c0ITo'--
pleet. Met openhartigheid en oprechtheid
worden alle stukken ter tafel gebracht, zoo
noodig met een soberen, korten maar scher-
pen commentaar, te beginnen met lange
citaten uit de rede van den minister ter
beantwoording van de interpellatie-Drop van
7 April 1938 in de Tweede Kamer.
Wij vinden het een bijzonder gelukkige

gedachte van den minister, een groot d~el
van zijn toen gehouden rede nog eens uit-
drukkelijk aan Kamer en land voor te leg-
gen. Zeker, vooral de Kamerleden kunnen
zulk een rede nog gemakkelijk eens naslaan,
maar diJt is voor vele anderen vrij wel on-
mogelijk, en zelfs zij, die het gemakkelijk
kunnen doen, komen er zoo moeilij~ .toe.
Maar vooral is deze geste van den minister
zoo bijzonder geschikt, om aans.tonds ver-
trouwen te winnen. Hij zelf motiveert dez.e
uitvoerige citaten uit zijn rede van 7 Apnl
aan het slot van zijn nota aldus: omdat "het-
geen ik in volle overtuiging a?t?-stondsgezegd
heb, onder een stroom van uitingen van an-
deren dreigde bedolven te worden. De Ka~er
zal waarde hechten, niet aan constructies
achteraf, maar aan hetgeen ik zonder terug-
houding aanstonds in het openbaar heb ge-
zegd". Als men nog eens rustig naleest, wat
de minister op 7 April zeide en daarna wat
thans in de nota nog wat uitvoeriger wordt
toegelicht, dan wordt men wel zeer stevig
versterkt in den indruk: De Tweede Kamer
nam aanstonds als bij intuitie het juiste
standpunt in, toen zij in over-o.vergroote
meerderheid zich door de verklarmgen van
den minister voldaan toonde. Het is buit~.n-
gewoon jammer, dat Kamerleden .als. blJ~.
mr. Wendelaar, die rustige evenwlChtIgheld
niet zijn hoofddeugd kan noemen, door het
daarop volgend rumoer in de pers - vooral
in de z.g.n. "neutrale" endie v~~.de N.S.B.,
waartegen ook de liberale moellijk bestand
bleek - zich van het eerst gekoesterd~ ver-
trouwen wederom hebben laten wegdrmgen,
zonder dat er nieuwe feitelijke en vaststaan-
de gegevens in het geding werden gebracht.
"De Tijd" schreef aanstonds na eerste ~ex:-
nisneming van de Nota, dat deze weirug
nieuws braebt. Dat is werkelijk tot zekere
hoogte zoo, en juist daaruit blijkt wel ze;r ,
scherp hoe sterk de minister aanstonds e.n,
bij zijn ingrijpen èn bij zijn eerste verded~-
ging van dat ingrijpen gestaan heeft. Er IS
later, ondanks alle agitatie en ondanks al-
lerlei particulier "onderzoek" en ondan~s al-
lerlei betoogen en berichten en verklarm~en
en zelfs ondanks een minutieuze behandehng
'Voor Ambtenarengerecht en Centralen Raad
niets van eenige bete.ekenis ..v~?r .den ..dag
gekomen, dat den minIster bIJ ZIJn Ingrijpen

niet volkomen bekend was.
De minister geeft zelf in de Nota a~ wat

zich aan "nieuwe feiten" sinds 1 April 1938
heeft voorgedaan. En wel als volgt:

N-TOGMAALS DE NOTA' OVER OSS' tweede instantie bij. Wij gelooven, dat het• boven onder Le genoemde, n.l. de vraag of
..... .• . .. het gerechtvaardigd en opportuun is, van

een wettelijk vaststaande bevoegdheid wer-
kelijk gebruik te maken, geen kwestie is,
zelfs niet meer kan zijn van bevoegdheid -
immers die kwestie i s uitgemaakt - maar

behandeling in van beleid; of men n.l. een handeling niet
vallen op het mag maar ook werkelijk z a I en moet stellen,

alle omstandigheden in aanmerking genomen.
Welnu: mij meenden en wij meenen nog,

dat het ambtenarengerecht, g e h eel i n
het midden gelaten of de
genomen maatregelen de
j u i s tew are n, nadrukkelijk en met
evenveel woorden heeft uitgesproken, dat
er maatregelen, wel ked a n ook,
genomen moe s ten worden, m.a.w. dat
er ingegrepen moest worden; dat de minister
van zijn, door het ambtenarengerecht vast-
gestelde bevoegdheid ook terecht gebruik
heeft gemaakt.
Immers in de laatste overwegingen van

het vonnis stelt het ambtenarengerecht uit-
drukkelijk als zijn overtuiging vast, "dat in
bepaalde opzichten de betrokken brigade-
leden kennelijk zijn tekort geschoten in het
voor opsporingsambtenaren vereischte in-
zicht en beleid". Dit wordt nader voor de
afzonderlijke gevallen aangetoond en ge- I
concludeerd, "dat het Gerecht - hoe ver- ,
dienstelijk 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 moesten worden

g e ach t " (de doelmatigheid van de ken. Dat met name twee geestelijken op vaardigde conclusie komt, dat in dezen de Iwerkelijk genomen maatregelen laat het
Gerecht uitdrukkelijk en geheel terecht dergelijke, voor ieder normaal weldenkend minister niet geheel vrijuit zou gaan, dan
buiten beschouwing, als niet te zijner beoor- mensch - hoeveel te meer dan voor een moge dit worden beschouwd als de weinig
deeling staande). prtester - haast physiek en moreel moord- welluidende sisser, waarmede deze hopeloos
Het staat dus voor ieder, die volkomen dadige wijze het slachtoffer konden worden opgeblazen zaak afloopt.

onbevooroordeeld en logisch de uitspraak Van een zoo blinden en op hol geslagen Wij intusschen zijn van meening, na alles
van het Ambtenarengerecht bestudeert, dienstijver, met blijvend verlies van of al- nog eens in zijn geheel gelezen en overwo-
vast, dat de eerste en ook zeer voorname thans schade aan hun eer en goeden naam gen te hebben, dat hier slechts één middel
bel e i d svraag, of er maatregelen moesten bij talloos velen, is eenvoudig h e .n e 1- overbleef: 0 n mid dellij ken a f-
worden genomen, door het ambtenarenge- ter gen d. Dat de minister hier zoo doe n deingrijpen.
recht ten voordeele van den minister is krachtig mogelijk ingreep, a f doe n d e Dat de minister dit deed op de zachtste,

in beslist. De Centrale Raad heeft ook gevoeld, en toch op de zachtst mogelijke wijze voor ofschoon nóg altijd, zeker voor een min of
dat hier het bel e i d a-terrein werd betre- de overigens zoo verdienstelijke betrokkenen meer befaamde brigade, zeer pijnlijke wijze,
den, en hij was blijkbaar - in tegenstelling door tijdelijke onthouding va~ opsporin~s- stemt daarbij tot nog grooter waardeering.
met het Ambtenarengerecht - van mee- bevoegdheid, niet door bestraffmg, schorsing Geen twijfel of bij de discussies over de
ning, dat dit niet moest geschieden. of ontslag, zal bij iederen onbevooroordeelden nota .zal blijken de waarheid van het woord
Wat de doe 1 mat i g hei d der ge- Weldenkende de meest oprechte goedkeuring van den minister: "Slechts aangelegenheden,

nomen maatregelen betreft: op één punt Verwerven. Dat hij dit deed in het zeer stel- die het algemeen belang n a a r g e z 0 n-
zullen allen het eens zijn, dat de maatregelen lig vooruitzicht, dat hem, den katholieken deN ede rIa n d s c h e 0 p vat tin g
van den minist~r volkomen en geheel af- l11inister, in verband met de betrokken raken, zullen in dit verband de belangstel-
doende geschikt warén om het doel, dat hij kathQlieke geestelijken, de meestgrievende ling en de zorg van de Kamer hebben."
zich voorstelde, te bereiken. Dan komt echter Verwijten te wachten stonden, zal ieder als En dan kan de minister, die onvervaacd
de vraag: had niet met minder kunnen een staal van echt mannelijke en moedige een harden plicht vervulde, volkomen gerust
worden volstaan, waren de maatregelen niet plichtsbetrachting beschouwen. Men zal zijn.
te hard? waarlijk onzen zoo scherpzinnigen minister Daaraan kunnen zelfs N. S. B. en "Tele-
Wij geven eerlijk toe, dat wij het op dit Van Justitie wel op zijn woord kunnen ge- graaf" niets doen.

punt met ons zelf nog niet geheel eens wa- looven, als hij verklaart gevoeld te hebben: Wi]' willen niet eindigen zonder er onze
en tot op het moment van verschf d "Er zou een angel kunnen zitten in de om- .r IJnmg er groote voldoening over uit te spreken, dat
nota. Nu wij echter alle gegevens nog eens standigheid, dat, burgers, in geestelijke be- aan burgemeester Ploegmakers. die zooveel
rustig hebben doorgezien we gaven daar diening geplaatst, in sommige dezer zaken.

- - over zijn kant moest laten gaan zonder zichom ons oordeelover deze 96 folio-bladzijden betrokken waren." Dat kon men met den te kunnen verweren, in de nota van den
liefst niet al te heet van de naald - vel'kla- klomp voelen! Maar reeds op 7 April sprak minister de hem toekomende eere wordt ge-
ren wij in diepe, eerlijke overtuiging: de hij met het oog op dezen valsehen schijn, bracht aan de hand van een rapport van den
minister kón niet anders handelen hij kón door [hr. de Geer zoo [u istgetypeerd, - het

, Commissaris der Koningin in Noord-Brabant,of mocht niet met minder volstaan Int gen fiere woord: "Ik heb niettemin gemeend de
. e - die ook eenige critische opmerkingen nietdeel als de minister tot nog pijnlijker maatregelen niet achterwege te mogen 1.aten,

, terughield. 't Was goedgezien van den minis-maatregelen; die uitdrukkelijk een st ra f- orndat men er niet om bijrnotieven van mag ter, juist deze er itlsche opmerkingen, die
karakter gehad hadden ware overgegaan, afzien." den gebrachten lof in te zuiverder licht
dan zouden deze gezien de misgrepen der Tegenover dit alles vergaat ons de lust,

, plaatsen, in extenso op te nemen.Ossche brigade, volkomen verantwoord zijn OIn nog diep op de- vraag in t~ gaan: of in . . .

I
geweest. We zijn intusschen blij en we dezen doo!, d~n minister welhcht met wat Oo~ aan. de ge,!:eentepoh~le, die ~a~ d~
juichen het van harte toe, dat de minister "overh~ast.' IS te werk gegaan; of het 1:2 mIsd.adl~~rs, bIJ de "groote ~pruIITo'-lqg
niet blind is gebleken voor het zoo verdien- "tempo' met wat al te snel of voortvarend aan de Justitie overgeleverd, er met mmder

.1 stelijk verleden van de brigade, dat, wat al is geweest. Wie deze k~estie .:tegenOVer~de dan 54 voor haar rekening nam, wordt de
II te zeer opgehemeld, juist een der oorzaken. in O~s op zo.~ schromelijke ~lJ.ze bedreigde h?ar toekomende eer gegeven zonder aan
U_.._~.,,_._...::I ....._~_.! L.!~_.!_.L_!L __ '""\-c- __ ~~, ......... ..;;I~~. "~_r.l''''''U_""..r).:V> -..,:0_ dOn~1'Y'Ioln_J.d:t=lr d't;n~~ die der marechaussee tekort te....rlo.en

De komende behandeling. De hoofdaandacht bij de
de. Kamer zalongetwijfeld
bel e i d van den minister.
Nu kan men dit beleid onder drieërl~ op-

zicht beschouwen: 1. Opportuniteit en g e-
r e c h t v a a r dig dh e i d van 'n ingrijpen,
waartoe men overigens volkomen wettelijk
bevoegd is, en dat met de reinste intenties
geschiedt. M.a.w.: deed de minister er goed
aan, van zijn wettelijk vaststaande bevoegd-
heid ook werkelijk gebruik te maken? Was
dit noodzakelijk en gewenscht?
2. Als het vaststaat, dat ingrijpen wen-

schelijk, noodzakelijk of zelfs onvermijdelijk
was, waren dan ook de genomen maatrege-
len de meest juiste; waren zij doelmatig; gin-
gen zij niet te ver of niet ver genoeg, waren
zij te hard of te zacht?
3. Als het vaststaat, dat de aard der ge-

nomen maatregelen en de mate, waarin zij
werden genomen, de juiste waren, was dan
ook de w ij z e w a a r o p, het tempo, waar-
in zij werden genomen, de meest aangewezen
en de juiste?
Wij gelooven, dat wij zoo de kwestie, zoo-

als zij vermoedelijk door de Kamer zal be-
schouwd en behandeld worden, juist zien.
Wij willen hierbij eerst nog wijzen op een,

naar onze meening, bestaand misverstand.
Schier algemeen is uiting gegeven aan de
overtuiging, dat het bel e i d van den mi-
nister in de gevallen rechtelijke uitspraken
tot a a 1 buiten beschouwing is gebleven, en
dat all een over de bevoegdheid en de
kwestie van het "détournement de pouvoir"
een uitspraak is gevallen.
Wij hebben ten opzichte van het Haagsche

ambtenarengerecht aanstonds op dit punt
een van nagenoeg de geheele pers verschil-
lend standpunt ingenomen.
De "Avondpost" vielons intusschen

Het komt mij voor, dat, afgezien van de
omstandigheid, dat bij onderzoek g~en be-
wijs is verkregen van de mis~andeh~g v~n
den arbeider W. - welke mlshandeüng Ik
echter ook nimmer als vaststaande heb
voorgesteld - en van eenige. punten v~n
zeer ondergeschikt belang, hIer. alleen m
aanmerking kan komen het felt,. dat de
arrestatie van den makelaar-bankle~ v. d.
H. en de inbeslagneming in zijn woning en
kantoor wèl met machtiging van den Sub-
stituut-Officier van Justitie hebb:n plaats I

gehad. Ik besprak dit punt re.eds hierboven,
waarbij ik memoreerde, dat Ik .deze ve~an-
dering in des Officiers verk~armgen utter-
aard niet had kunnen voorzren, dat de na-
dere verklaring den wachtmeester, ~en aan-
zien van dit onderdeel van deze eene zaak
wel tot op zekere hoogte kan disculpeer.~n
en dat de wachtmeester verantwoordehJk
blijft voor zijn voorlichting te dezen. In
dit verband maakte ik melding van de ter
zake betrekkelijke beschouwing van het
Ambtenarengerecht te 's-Gravenhage,
welke mij zeer juist voorkomt.
Men kan in het algemeen de vraag stel-

len, of de Substituut-Officier van Justitie,
.die ten slotte de brigade heeft. lat:n be-
gaan, haar optreden niet op verschillende
punten heeft gedekt.
Ik heb op 7 April reeds te kennen gege-
ven niet alleen verwacht en gewenscht te
hebben, maar ook daarvan reeds aan-
stonds te hebben doen blijken, dat d:ze
functionaris minder sterk onder den m-
vloed ware geweest van het kor~ate optre-
den van sommige leden der .bl'lgade:. .
Dit oordeel is sindsdien met gewIJzl~d.

Intusschen moge billijkheidshalve met
.worden uit het oog verl~r~n ~.at deze Sub-
stituut-Officier van Justitie ZIJn ambt aan-
vaardend na de groote zuivering van Oss
niet onontvankelijk·kan zijn.gebleven ~?or
de in de pers bij voortdurmg tot Ul~mg
-gekomen verheerlijking der Ossche brtga-
de, gepaard met -scherpe critiek op de
gemeentepolitie en haar hoofd.

Dat is alles!
Wanneer de Kamer dan ook thans, bij de

behandeling van de nota, als 't ware m twee-
de instantie haar eindoordeelover het optr~-
den van den minister zal geven, dan zal dit
moeilijk anders kunnen luiden dan de eerste
maal: algeheel vertrouwen.
Wij mogen gerust aannemen, da~ aan de

kwestie van's ministers bevoegdheid en be-
doelingen nauwelijks nog serieuze aanda~ht
zal worden gewijd. Men zal deze kwestie's
na een dubbele rechtelijke uitspraak voor-
goed en beslissend in het voordeel van d~n
minister opgelost achten. Het vertrouwen l~
onze rechtsprekende colleges va? allerlei
aard is in alle kringen van ons volk onge-
schoklt, zelfs bij de N. S. B. Altha~~ kreeg
onze rechtspraak zelfs van deze. ZIjde nog
zeer onlangs een openlijke en afdoende lo.~-
tuiging, toen .... de N. S. B.-pers werd V~lJ-
gegeven. Wij hopen op even~e~l waardee~lllg
bij het "vrijgeven" van _minister Gos;,Img.
Dat zelfs een blad als de "N. Rott. ~rt. het
echter wenschelijk achtte aan de uitspraken
ten gunste van minister Goseling te gaan
tornen, toont welke passies zelfs bij bedaag-
de lieden in deze zaak zijn gewekt.



(Van onzen parlementaîren redacteur.)

Zij is er, "de" Nota over Oss. Met de bij-
lagen een verhandeling van bijna honderd
folio-vellen.
De eerste vraag, welke men stelt ie, of de

behandeling van de zaak, waar het op aan-
komt, de overplaatsing van eenige onder-
geschikte politie-ambtenaren, niet verre alle
proporties heeft overschreden. Er zijn vragen
over gesteld, er is over geïnterpelleerd. el' is
in de Kamer te hooi en te gras nog over
gesproken, er is in dubbele rechtszaak over
gehandeld, er zijn zeeën inkt over geschre-
ven en wij zijn nu opnieuwonthaald op een
stuk, waarvan de samenstelling meer werk
moet hebben vereischt dan menig wetsont-
werp.
De kracht van de Nota, die achtereenvol-

gens handelt over de redenen van d s schor-
sing der uitoefening van de opsporingsbe-
voegdheid der marechaussees te Oss, het be-
leid van de Ossche gemeentepolitie en "al
datgene, wat d.. minister van Justitle verder
in verband met een en ander van belang
acht", n.l, de behartiging der rijkspolitiezorg
en de rechtszekerheid en rechtsgelijkheid,
ligt naar onze meening in den sterken opzet
van het eerste gedeelte.
Want hetgeen de minister van Justitie op

7 April in de Kamer mededeelde, kan hij
handhaven. Wezenlijke verschillen in de uit-
eenzettingen vermogen wij niet- te ontdek-
ken. Alleen is hier en daar wat aangevuld
of gewijzigd, maar het "Gesamtbi1d" is niet
veranderd,
Het is prachtig, dat 'Zoo angstvallig voor

de goede behaudeling van de politie-ambte-
naren wordt gewaakt, maar men zal toch
goed doen niet te overdrijven. De pcIttie is
er immers om voor de rechtszekerheid van
de burgers te waken. Daartoe moet zij een
werktuig zijn in handen "an de burgerlijke
overheid. Maar men moet de zal-en niet
omkeel' en en politie-ambtenaren, die kenne-
lijk in goed beleid te kort zijn geschoten
en burgers zeer veel leed hebben gedaan,
zonder dat zij daarvoor zelfs gestraft zijn,
doordik en dun te verdedigen.
Want, dit moet ons van het hart: èle Nota

oordeelt wel heel zachtzinnig over het poli-
tieele optreden Wij willen best aannemen,
dat de marechaussees over het paard waren
getild en uit het lood geslagen en d>l~blijk-
baar ook de substituut-officier een weinig
van den kook was geraakt, maar dit neemt
niet weg, dat er op los ir vervolgd en dat
op hoogst onvoorzichtigè en dus laakbare
wijze de eer en goeden naam van een heele
reeks mensch en ernstige schade is toe-
gebracht.
Is het niet lachwekkend, dat zegge en

schrijve vijftig getuigen werden gehoord
over de vraag, of vier savoye kolen, eenige
manden groenten en een paar zakken aard-
appelen zouden zijn ontvreemd, terWiJl de
onderzoekende ambtenaren gewaarschuwd
waren, dat zij zich vergisten ? Wat :rroet men
denken van verhoor van twee getuigen te
zamen, van wie er één achterlijk is? Wat te
zeggen van maé"echaussees, die zich over een
gemeente-administratie en een burgemees-
!l'lr oordeelen aanmatigen. waartoe zij be-
voegd noch gerechtigd waren?
, De geheel ten onrechte gearresteerde ,.ban-
kier" te Oss heeft alleen reeds eea stoffe-
lijke schade geleden, welke op f 1400e wordt
geraamd. Een winkelier is - geheel ten on-
rechte - als een misdadiger behandeld, in-
gesloten en gedactyloscopeerd.
Het politIecorps te Oss - dat nota bene

54 van de 72 veroordeelde misdadigers arres-
teerde tegen de mareché'ussees 18 - is in
volkomen valsch daglicht geste1d, evenals
de burgemeester van Oss, zooals bhjkt uit
de rapporten van den commissaris der Ko-
ningin van N1>ordbrabant.

Wat de Nota uitvoerig meedeelt over het
optreden rond de belde geestelijken. is heel
erg. Het staat muurvast, dat verhooren zijn
afgenomen over feiten, die niet strafbaar
waren, geheel afgezien van de vraag - waar-
mee natuurlijk de pelttie niets te maken
heeft - of er "feiten" waren, waarvan niets
blijkt. Een der marechaussees was aan het
onderzoeken - men moet lezen, hoe! - "om
licht te krijgen va? door pastoor B. ge-
pleegde strafbare feiten, "waarvan ik op de
hiervoor aangegeven gronden, aanneem, dat
die door hem moeten zijn gepleegd".

Men neme nu van die "gTon.len" kennis
en vooral van het hooren van getuigen. Het
g~at alle perken te buiten en men vraagt
ZIch af, hoe het mogelijk is, dat de eerste
d~ beste s~bó'lterne politie-ambtenaar op
eigen houtje zulke dingen doen kan.l)
Maar die pastoors zijn het slachtoffer, niet
de marechaussees. Zij zijn overgeplaatst en
daarmee is de kous af. Of die pastoors eer
en goeden naam zien aangetast, schijnt niet
zoo erg. Wij vinden het wel erg. Niet, omdat
het pastoors zijn, ofschoon dit de zaak uiter-
aard nog trtester maakt, maar omdat het in
Ne~e.rland mogelijk blijkt zelfs nu nog, dat
pol~~le-a~.btenaren op hoogst onverantwoor-
delijke WIjZe bi.lrgers in cel' en goeden naam
grovelijk aantasten en dit ongestraft kun-
nen doen. Want, men bedenke wel: deze
ambtenaren zijn geen van allen gestrart t
Het gaat er ons niet om, personen te tref-

fen, Doch in al de drukte over de rechten
van de marechaussees mogen de rechten van
de burgers niet worden c'ergeten. Want wij
herhalen: het is heel aardig, dat d~ mare-
chaussees tot ,1001' den rechter toe hun be-
langen kunnen bepleiten tegen hun hoogste
chefs en het is ook sterk, dat zij dit mogen
doen en tegelijk, zooals wij zelf hebben bij-
gewoond, oP. grond van hun ambtelijk ver-
kregen kennis medeburgers, die niet ver-
oordeeld zijn, van misdrijven en zelfs van
geen misdrijven kunnen beschuldigen. zon-
der dat de laatsten zich kunnen weren. maar
wij hebben ons toch afgevraagd, of er niets
ontbreekt aan de ambtenarenrechtspraak, die
een en ander mogelijk maakt en of daarin
geen groot gevaar kan liggen voor den bur-
ger.
Het moet iemand maar overkomen dat

een politieman zich over hem een of ander
in het hoofd heeft gezet en, wetboek of geen
wetboek, aan 't hooren van getuigen, samen-
stellen van dossiers en tot invallen en in-
sluiten over slaat. Men kan wel zeggen: dat
gebeurt niet, maar te Oss gebeurde het wèl
en de marechaussees bleken voor de recht-
bank nog niet eens in te zien, dat dit toch niet
in orde is. Integendeel, wij hoorden daar een
onder-officier juridische vertoogen houden
om tegen een ervaren procureur-generaal in,
de schuld van burgers te bewijzen En de chef
van de marechaussees zag er, zooals hij zelf'
heelopenhartig ter terechtzitting zei, heele-
maal geen been in, dat zijn ondergeschikten
een bizonder oogje in het zeil hielden op
geestelijken van allerlei richting, omdat die
een "handgift" van den Staat kregen. j
Wij nemen goede trouwaan. Wij begrijpen

ook wel, dat de minister van Justitie in

deze Nota de marechaussees eigenlijk nog
zooveel mogelijk verdedigt. Dit zal wel ge-
schieden in overleg met den procureur-ge-
neraal bij het Bossche Hof, die de mare- ;
chaussees te Oss op 31 Maart 1935 in een
persoonlijke toespraak huldigde en aan .de
gedecoreerde marechaussees zelf het kleme
eereteeken van de verleende onderscheiding
schonk, zooals wij nu van dezen vreemdsoor-
tigen "hater" der marechaussees op bladz. 45
van de Nota lezen. Maar dit gaat ons toch
te ver.
Uit niets is gebleken, dat de marechaussees

hebben begrepen, ernstige fouten te hebben
gemaakt. ~ houding der officieren voor het
Haagsche ambtenarengerecht wees eerder op
die van gekrenkte onschuld, Men schijnt daar
noz niet te begrijpen, dat de taak der mare-
ch~ussees in vredestijd niets anders is dan
politietaak, die zóó vervuld moet worden,
dat dingen als te Oss gebeurd zijn, uitgeslo-
ten dienen te zijn.
Iedere nuchtere lezer van de Nota moet

zich eens afvragen, hoe zijn gevoelens zou-
den zijn, als hij aldus het slachtoffer werd
van de politie. Men moet zich afvragen, hoe
leden van andere politiecorpsen, die zulke
grove fouten zouden hebben gemaakt als
hier worden meegedeeld, behandeld zouden
zijn. . .
De eenige verzachtende omstandigheld

voor de marechaussees is deze, dat een deel
der pers hen, wat de volksmond noemt, heeft I
"opgejuind". Die pers draagt een ~ware ver-
antwoordelijkheid, Als mr. Goselmg op het
eind van zijn Nota schrijft: "Het zou bijna
onmenschelijk zijn, niet uit te spreken, dat
de van sommige zijden aangewakkerde twij-
fel en de openlijk uitgesproken aantijgingen
mij ten diepste hebben gegriefd. Men kan
weten de onveranderde gedragslijn van alle
ministers van Justitie in Nederland, welke
ook hun godsdienstige en politieke overtu~-
ging was", geeft hij daarmee een houw, die
raak is.
Heel gerust kan de minister de behande-

ling van deze Nota in het parlement af-
wachten, maar voor de slachtoffers, als hoe-
danig wij ten deele ook de marechaussees
beschouwen, is de nieuwe behandeling van
de zaak minder aangenaam.
Het ministerieele optreden tegen de mare-

chaussees was niet alleen volkomen gerecht-
vaardigd, maar kwam eerder te laat dan te
vroeg en was eerder te zacht dan te scherp.
Dit laatste is verklaarbaar door de mede-

dee ling, dat "de minister van Justitie geen
rechtstreeks werkende middelen bezit om
corrigeerend in te grijpen, wanneer de op
hem rustende verantwoordelijkheid van de
.rijkspolitiezol'g hem daartoe noopt. II?-~oo-I
danig geval zal het overleg met den minister
van Defensie tot het gewenschte resultaat
moeten leiden".
M.a.W. de minister van Justitie erkent hier

met zooveel woorden, dat hij, hoewel hoofd
der politie, een deel daarvan niet recht-
streeks tot de orde kan roepen. Dit is nu wel
gebleken, maar hiermee zijn wij niet klaar.
Want de minister moet ons eens vertellen,
hoe de burger, die het slachtoffer wordt van
een onrechtmatig optreden van een mare-
chaussee, zijn rechten kan doen gelden. Dan
zullen veler oogen pas opengaan en dam zal
men ook begrijpen, dat de huidige toestand
absoluut onhoudbaar is.
Als de erkenning dáárvan het gevolg van

dit drieste gebeuren is, zal er tenminste iets
gewonnen zijn. Indiel_1. althans een bet~re
organisatie van de politie na deze erkenmng
dan ook een feit wordt.

1) "De Telegraaf", die dadelijk met haar oor-
deel klaar is, vindt het ook al een wonder van
speurzin, dat de marechaussees e;el}-fabrikant
konden arresteeren nadat een meisje een aan-
klacht had irigedie~d. Wij zouden wel eens wil-
len weten welke politieman geen misdrijf ont-
dekken k~n, als hem aangifte bereikt. Maar
wat een stakkerige politie moet dan niet de
Haagscha zijn, die het eene ..zware. misdrijf ~a
het andere niet ontdekt .. WIJ veroordeelen die
politie niet. Haar opperste Ielding is uitne-
mend, maar eenieder weet toch - een afschu-
welijke moord te Amsterdam bewees het pas -
van welk een waarde aanwijzingen voor de
politie zijn. Dacht de burgerij er zoo maar
over; zij zou de politie in vele gevallen onschat-
bare diensten kunnen bewijzen in haar strijd
tegen de misdaad!
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LETTEREN EN KUNST.

".....,.--,.- .
nervensen Vincent waren oorzaak dat Van
Santen pas in zijn 24ste jaar verlof kreeg'
te gaan schilderen. Aangeboren liefde voor
Aziatische kunst en een groot verlangen
naar verre landen met nieuwe schoonheid
beïnvloedden zijn werk dadelijk en brach-
ten hem tot reizen, waarna nooit veel, maar
steeds ander werk ontstond.

Zoo werd deze tentoonstelling een gevolg
van een tocht naar de grillige, kei-harde
maar wondermooie woestijnen van Amerika.

Nadat een en ander was toegelicht, ver-
klaarde de exposant de tentoonstelling voor
geopend, waarna de thee geserveerd werd.

procedure - aldus zeide dr. Kernkamp -
drie stadia te ondersc-heiden. Panne begint
met te ontkennen, dat hij een aanslag w ilde
olegen, geeft ten langen leste toe opdracht
van de regeering te Brussel te hebhen Prins
Maurits te vermoorden, om eindelijk te be-
lijden dat hij het werktuig van .I=suiëten
is geworden.
In den breede ging spr· hierop In.
Onwrikoaar staat vast, zoo beteegde hij,

dat Panne regelrecht naar Leiden is ge-
komen met de wetenschap, dat Maurits aan-
wezig zou zijn bij het huwelijk van Marnix'
dochter, die kennis heeft hij te Brussel ver-
worven blijkens de processtukken, maar wie
hem de inlichtingen verschafte, blijft een
groot vraagsteeke-n. '
Naar aanleiding van .de moeilijkheden bij

het ontwarren van dat mysterie, wees spr.
er tenslotte 'nog op, dat Melchior Nicolas
Schetz van Gribbendonck - een der getut-
gen op wien Costerus zich ook ber oept -
met Marnix' halfzuster Mar ie in den echt
was verbonden, en zijn broeder gehuwd is
geweest met de dochter van Riohar dot,
welke laatste dan ook van de ware toe-
dracht dezer zaken vermoedelijk meer heeft
afgeweten dan wij thans.

TEEKENINGEN VAN RUBENS.

be tentoonstelling te Brussel wordt in
haar geheel naar Rotterdam

overgebracht.

Naar wij vernemen, zal de tentoonstelling
van wekeningen door Petrus Paulus Rubens,
welke in het Paleis voor Schoone Kunsten
te Brussel, zoozeer de aandacht trekt, in
haar geheel naar het Museum Boymans te
Rotterdam worden overgebracht.
De expositie is samengesteld uit bruik-

leenen van het Louvre museum te' Parijs en
de musea van Stockholm, Antwerpen, Ox-
ford, Amsterdam en Rotterdam, benevens de
verzamelingen van den hertog van Devon-
shire, F. Koenigs, L· Burchardt, mr Chr. P.
van Eeghen, e.a.

NEDERLANDERS IN DEN VREEMDE.

Vertalingen van "De klop op de deur".

Behalve in het Deensch, Zweedsch en
Noorseh, is thans Ina Boudier-Bakker's "De
Klop op de Deur" ook in de Finsche taal
verschenen. Een uitgave in de Duitsche taal
is in voorbereiding om dit jaar te verschijnen.

EEN AVOl\lJ) HUISMUZIEK.

HET HEWITT.KWARTET.

Collegium Musicum Ainstelodamense
te Nijmegen.

Het Amsterdamsoh Collegium Muslcurrî
geeft, onder Ielding van Toon Vranken, a.s.
Zondag 5 Februari een huismuziekavond in
,De V-ereeniging" te Nijmegen.
De avond wordt geopend met een musi-

cologtsohe leilJingover de zestiende-eeuwsche
Nederlandsche componisten, te houden door
Hans Triebels. Het programma bevat gees-
telijke en wereldlijke werken van Josquin
des .Prez, Obrecht, Gombert, Brumol, Son-
liaert, Lassus e.a.

DE BOEKENWEEK.
De Boekenweek 1939 zal dit jaar gehou-

den worden van 25 Februari tot 4 Maart a.s.

Ten aanzien vah de rasindeeling merkte
preker op, dat deze historisch teruggaat op
Linnaeus en Blumenbach. De moderne ras-
indeeling onderscheidt drie hoofdrassen :' het
blanke of europide,. het 'Iele of mongolide,
het zwarte of negriqe. Llk van deze hoofd-
ras-sen laat weer een aantal kleinere goed
to. van elkaar te begrenzen rassen onder-
scheiden. Als voorbeeld behandelde spr. zeer
in . het kort hel europide. hoordras. waartri
drie groote groepen te, onderscheiden Zijn:
de blonde rassen in het Noorden, de centrale
gordel der rondhoofden en de Zuidelijke
langhoofden, elk' weer ,een aantal rassen
omvattend.

III Leiden woonde, was n.l. kort tevoren Den H a a g, 3 Februari 1939.
onder voorwendsel van familieaanaelegen- Het Fransche kwartet, waarvan de aan-
heden door den vijand naar de Zuidelijke voerder Maurice Hewitt destijds deel uit-
Neder-landen gelokt om hem over mogelijk- maakte van het beroemde ensemble onder.
heid van een verzoening der afvallige ge- Lucien Capet, vond in de Pulchr i-zaal een
westen te polsen. . talrijk auditorium. De heeren hadden zich
_Uitvoerig schetste spr. den tijd en de om., vóór de pauze tot de groote rornantici Schu-

standlgheden, waaronder de voorgenomen bert en Beethoven gericht, doch nadat zij in
aanslag op het Ieven van prinsMau-its werd bet tweede gedeelte het kwartet van Claude
gesmeed, wees op het contact van Richardot Debussy gespeeld hadden, waren wij toch
..;__..president van den conseil pr ive - met. gedwongen, voor. wat de verklanking aangaat,
Daniel van der Meulen en herinnerde er aan dat laatste verreweg de .voorkeur te
aan dat Hendrik IV ten spijt van de protes, geven. Zoo sterk is wel de invloed van tem-
ten van het Noordnederlandshe gezantschap perament en stijl, dat bij deze overigens
2 Mei 1598 vrede sloot met Spanje. uitstekende spelers het verschil maar al te \

Het huwelijk 'van Amelie van Marnix van duidelijk aan den dag treedt.
St. Aldegonde met den heer van Merwede De zoetgevoisdheid bij Schubert, de echt 1
zou den 24en Mei 1598 te Leiden kerkelijk romantische weelde van zijn uitzonderlijk 1
worden voltrokken, Prins Mauri's had' 'te melos, de fijnere menging van de vier klan- l'
kennen gegeven de bruiloft van zijn rit- ken was er niet voldoende. In hoofdzaak lag' i
meester met de dochter van den vriend van hiervan de oorzaak bij. den eersten violist, e
het oranjehuis te willen bijwonen. wiens toongeving vaak te droog en te scherp c
Een dag voor de huwelijksvoltrekking Was was en die ook enkele malen onder den toon 1\

te Leiden een Zuid-Neder lander. Pieter bleef. Dit is te meer merkwaardig, waar hij
Panne, gesignaleerd, wiens zonderlinge ver, in het werk van Debussy wel zeer goed in
haloen zoozeer de aandacht trokken, dat men het kader van het geheel bleef. Het beroem-

Het spreekt .vanzelf, zoo ging spr. verder, het noodlg vond hem scherp te observeeren de gedeelte van dit opus, het Andantino dou-
dat een dergelijke rasindeeling een zeer be- in al zijn doen en laten, omdat men ver, cement express if hebben wij werkelijk' zel-
perkte oeteekenis heeft. moedde, dat hij weinig goeds in den zin had. den of nooit zoo fijnzinnig hooren spelen.
- Voorts ,betoogde -hij, dat ieder inzicht in Argwaan groeide weldra tot ernstige ver. Van Beethoven hadden de heeren diens kwar-
een tusschen bepaalde raskenmerken en be- denking, toen: Pieter Panne zich in de VOOt_ tet opus 127 -gekozen, een van de laatste wer-
paald€ geesteselgenschappen bestaand ver- ste rij vertoonde bij den ingang der Waal, ken van den meester dus, even grootsch van
band ons ontbreekt. Bovendien is een op sche kerk, waarlangs de bruiloftsstoet mOest inhoud als van bouw. De verklanking hier-
groote schaal ingesteld persoonlijk systema- passéeren- Van een arrestatle zag de Leid, van bood inderdaad zeer veel schoons, doch
tisch onderzoek naar de geesteseigenschap- sche overheid op dat moment echter af, daar zij benaderde niet de intimiteit van die van
[leu der rassen, parallel aan het lichamelijk zij wist, dat de Prins zich niet naar de kerk Debussy. In den heer Victor Clerget heeft dit
onderzoek, nooit ondernomen. De tijd is dan zou begeven. Marnix achtte het raadzaaj-, ensemble een cellist van den eersten rang,
ook voor een synthese van de gegevens der Prins Maur its er van in kennis te stelleli, soepel en sonoor in toongeving, hetgeen reeds'
physische en psychische anthropologie nog dat hem mogelijk gevaar dreigde, waarop in het fraai obligaat op het thema van "Der
niet rijp en .wie. dit. toch onderneemt vervalt de Prins slechts verzocht er op te lette-lI, 'fod und, das Mädchen" in Schuberts werk
in dezelfde fout van een eeuw geleden. dat }een
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TENTOONSTELLINGEN.
enmerK oe waarue van t:::'t:::I J.a.~.n..'Ca.u.nç:.L:.t1o.

I eeft, leert alleen de ervaring.
De voor het anthropologisch onderzoek

van grootere ,bevolkingsgroepen bruikbare
askenmerken zijn zeer beperkt in aantal.
et zijn de vorm (met nam€ de verhouding

tusschen de grootste lengte en de grootste
reedte) van het hoofd, de lichaamslengte,

lie pigmentatie van haar, huid en oogen, als-
ede de vorm van' het haar .:

In de kunstzaal Brouwer te Arnhem
wordt van 4 tot en met 25 Februari .een
tentoonstelling van teekeningen en pastels
door Adri Pieck gehouden.

WERKLOOZE MUSICI.
TOONEEL EN FILM.

Willem Mengelbèrg dirigeert het "Gooisèh
Symphonie Orkest". "DOLLE SPECULANTEN".

De "Vereenigde Haagsche Spelers", di-
-ectre Pierre Balledux, zulten van 15 Fe-
iruar! af in het Leidsehe-plein theater te
\msterdam een serie opvoeringen geven van,
,Dolle Speculanten". -
Dit stuk mocht over de geheele wereld

-en overweldigend succes oogsten.
De regie is in handen van Jan van der

:'inden. De décors werden verzorgd door
{erman Schroeder.

NIEUWE BOEKEN.

HANDELSONDERWIJS.
"D e p r act ij k van het
Ban k- en Cr e die t w e zen";
door J. de Brune. - Instituut
Scheevers.

Als handlelding voor leeraren in het han- é

delsonderwijs en voor hen, die in de practijk
van het bankwezen werkzaam zijn, stelde de
schrijver een meer afgerond overzicht sa-,
men, gevormd door zijn lessen aan boven-
genoemd instituut.
Na de geschiedenis van het bankwezen

gegeven te hebben. behandeht de schrijver
de soorten van banken en de op de diverse
afdeeIingen van een bank voorkomende
werkzaamheden. Door zijn practijk-ervaring
en leeraarsloopbaan is hij er in geslaagd
een duidelijk en volledig overzicht samen
te stellen
Ook als repetitiewerk voor candida-ren voor-

handels- en boekhoudexamens kan het goede
diensten bewijzen. '

HET JODEN.VRAÀGS'ruK.
Onder den titel "De Kerk en de Joden"

geeft 't Geert Groote Genootschap (Dekker
en Van de Vegt) de vertaling u'it (door R.
v. d..U.) eener brochure van Dudley Wright,
waarrn de verhouding tusschen de kerk en
het Jodendom in den loop der eeuwen wordt
besproken en tal van vraagstukken worden
behandeld, waarover en Joden en Christe-
nen vaak een verkeerde opvatting hebben.
Dat zich de schrijver telkens kan beroepen
~p niet-katholieke, vooral Joodsche histo-
cici, verhoogt de apologetische waarde van
:iit geschrift.

de rivier is over de straat ongeveer een
mijl. Maar via den korsten weg onder den
grond ..••
- Juist, ik begrijp het, sir. Spaart heel

wat tijd uit. Maal' het blijft een vuile ge-
schiedenis.
- En je kunt na het sluiten van de hek-

ken in River Park komen, zonder het risico
te locpen gezien te worden bij het overklim-
men van het hek.
- Maar wat zouden zij in het park moeten

zoeken?
- Denk aan de rivier, man. En de rivier

stroomt naar de zee; en de zee .... Inspec-
teur Higgins maakte een veelzeggend ge-
oaar met zijn beide handen.
- Smokkelen bedoelt U?
- Ja, zoowel levende als levenlooze con-

.rabande. Dat vermoed ik tenminste •.En .•••
allemachtdgl
Inspecteur Higgins staarde vol spanning

laar het ronde luik.
- Wat is er, sir? informeerde sergeant

t.Iurphy, die de opwinding van zijn superieur
ipmerkte.
- Iemand die van het park via die onder-

iardsche gang in het huis probeerde te ko-
nen, sergeant. Hoe zou die hier binnenko-
n€n? .
.;_ In de welomhoog klimmen en da~ het

ui~ ?pliohten. Het was nfet gegrendeld of
roöiets, dus ....
- Juist. Het luik oplichten.
Inspecteur Higgins greep de ijzeren ring

ilde het luik op en staarde naar den onder~
kant,
- Wel, wel, wel!
. He~ hout was vochtig groen, behalve pre-
nes In het midden, waar, duidelijk zicht-
,aa;" blank afstekend tegen het omringend
ichimmel de scherpe afdruk van een men-
I~he?hand te onderscheiden was, ieder
~ntJe en kenteeken prachtig overgebracht
lp het vochtige oppervlak. 0

(Wordt vervolgd.)



OSS UND I(EIN ENDE.

Wat kan worden vastgesteld.
De polemiek om "Oss" veert na het ver-

schijnen der Nota va:n minister Goseling
weer luchtig op.
Het kan wellicht zijn nut hebben, dat wij

in dit eind-stadium eens kort en bondig het
een en ander vaststellen.
Ge h eel ver k I a arb a a r is, dat, wan-

neer tegenover een brigade, die gesteund
door de gemeentepolitie, door haar doortas-
tend - voor "gewone" gevallen misschien al
te doortastend - optreden, een einde maakte
aan onduldbare, voorheen schier niet uit te
roeien toestanden, en daarvoor den dank
verdiende van ons volk en, op zeer opval-
lende wijze, van de overheid, in ieder geval
zeer harde, al waren het naar onze overtui-
ging ook de zachtst mogelijke, maatregelen
getroffen worden, dit op het eerste moment
op velen een ontstellenden en pijnlijken in-
druk maakt. Dat men eenigszins ontdaan is
en zich afvraagt, of het nu werkelijk noodig
was, dat dergelijke maatregelen en dan op
stel en sprong genomen werden.
o n ver k I a arb a a r is, dat na de beide

rechtelijke uitspraken tot in hoogste instan-
tie, na al hetgeen over de gedragingen van
de brigade reeds is gepubliceerd, met name
in de Nota van den minister, er nog aan ge-
twijfeld kan worden, dat:

10. de Ossche brigade haar opsporingstaak
opvatte in een volstrekt ontoelaatbaren en
onduldbaren geest, die een rechtstreeksche,
in ons vaderland nog nooit in die mate ~e-
constateerde, bedreiging vormde voor de
rechtszekerheid en het recht op eer en goe-
den naam van Nederlandsche staatsburgers.

20. dat het noodig was, dat 0 n mid d e I-
Iij kaf doe n d e maatregelen hiertegen
genomen werden;

30. dat dit juist in de tegenwoordige
tijdsomstandigheden meer dan ooit gebie-
dende eisch was.

Juist deze tijdsomstandigheden maakten
het als 't ware onvermijdelijk, dat van zekere
zijde, met name van de N.S.B., een mateloos
overdreven actie tegen het optreden van den
minister zou worden ontketend, vooral om-
dat deze behoorde tot de zoo gehate en zoo
fel en mateloos bestreden "staatsgreeppar-
tij", waarin zij terecht of ten onrechte, het
grootste struikelblok voor haar ziet op den
weg naar de macht. Waren de maatregelen
genomen door een N.S.B.-dictator, dan zou
uit hetzelfde kamp zonder eenigen twijfel
een daverend gejuich ten hemel zijn geste-
gen over de onwaardeerbare weldaad van
een krachtige letding en men zou een lof-
lied hebben gezongen op de melodie: wat
een rechtszekerheid wordt door een machts-
staat aan eIken burger verzekerd.

Deze laatste omstandigheid had andere
kringen tot de grootste bescheidenheid en te-
rughoudendheid bij hun critiek moeten aan-
sporen.
Van het tegenovergestelde waren we ge-

tuige.
Wij zijn er immer een vijand van geweest

in alle critiek op katholieken of zelfs op het
katholicisme zonder meer een symptoom te
zien van het overigens onder bepaalde en
helaas vrij breede kringen van ons volk zoo
uitermate licht sluimerend antipapisme.

Maar als wij de mentaliteit nagaan, die
vooral den laatsten tijd zoo herhaaldelijk
spreekt uit de kolommen van een blad als
b.v. de "N. '"Rm. L,"' aan -Zijn Wij er vol-
strekt niet zoo gerust op, dat antipapisme
in den slechten zin van dit woord bij de
houding, door dät blad in de kwestie-Oss
aangenomen, een har tig woordje meesprak.
Bij de "Telegraaf", die van pr incipen geen
last heeft, denken we ook hier op de eerste
plaats aan de zoo overbekende zucht tot
sensatie, die den eenigen leidraad vormt,
waaraan dit blad een eenigszins bestendig
houvast heeft. De houding van de "Arbei-
derspers" is ons een raadsel. Van haar op de
eerste plaats zouden we verwacht hebben,
dat zij een zoo krachtig ingrijpen ten bate
van de rechtszekerheid onzer bevolking van
ganseher harte zou hebben toegejuicht, laat
het dan zoo noodig zijn met eeriige reserve
omtrent de mate en het tempo, waarin de
maatregelen werden genomen. Wij hebben
een licht vermoeden, dat de .Arbeiderspers",
bewust of onbewust, bij het bepalen van
haar houding beinvloed is door de standvas-
tige weigering van de R. K. Staatspartij om
in de landspolitiek met de S.D.A.P. samen
te gaan. Aan de zuiverheid van bedoelingen
en motieven van andere opposanten te twij-
felen, daaraan gevoelen we geen behoefte.

Wij geven ook zeer gaarne de mogelijkheid
toe, dat de beslistheid, waarmede de hou-
ding van den minister van katholieke zijde
verdedigd is, mede is beinvloed door het feit,
dat dez~en persoonlijkheid is uit de eigen
partij, waarin hij juist de laatste jaren een
zoo vooraanstaande positie heeft ingenomen
en een zoo zegenrijken arbeid heeft ont-
plooid. Dit zou op zich zelf reeds, zuiver
menschelijk bezien, geheel verklaarbaar zijn,
maar het wordt dit nog te meer, omdat wel
geen onbevooroordeelde, hoezeer hij het ook
met de maatregelen van den minister oneens
zou zijn, zal kunnen ontkennen, dat vooral
van N.S.B.-zijde de actie tegen den minister
mateloos is overdreven en op de meest grie-
vende wijze is gevoerd. Iedere Nederlander,
wien ook slechts een greintje is ten deel ge-
vallen van de terecht of ten onrechte be-
faamde nuchterheid van zijn volk, zal zon-
der eenige aarzeling moeten erkennen, dat
de actie tegen minister Goseling mateloos
is overdreven, zelfs al zou er een grond van
redelijkheid in schuilen; dat de zaak-Oss
eenvoudig hopeloos is opgeschroefd en voor
de meest banale politieke doeleinden op
weerzinwekkende wijze is uitgebuit, juist
door die partij, die beweert alle politiek uit
den booze te achten.

Wij zijn er intusschen van overtuigd, dat
bij de aanstaande behandeling van de Nota
in de Tweede Kamer, de geheele zaak in een
rustige sfeer zal worden teruggebracht tot
haar juiste proporties, ondanks de delirische
aanvallen, die van zekere zijde ook dan zul-
len worden gedaan èn op den minister èn op
de beide geestelijken, die door alles wat er
gebeurd is, zoo mateloos hebben geleden;
die wel de meest ongemotiveerde en meest
deerniswaardige slachtoffers meteen waren
van den blinden dienstijver van de Ossche
brigade, of liever van haar totaal averecht-
sche zucht in Oss de haar niet toekomende
rol van "censor morum" te gaan spelen en
die, in den opsporingswellust van de bri-
gade betrokken, voor een beweging als de
nationaal-socialistische juist het hoofdmo-
tief werden voor haar even onbekookt als
grievend optreden tegen minister Goseling.

UIT DE PERS.

De Nota over Oss.

"De Tijd" constateert, dat de nota van
minister Goseldrig een heel boekdeel vormt
en schrijft:

Zal 't laatste zijn? Of zal de poldtleke
staart van dezen os tot in lengte van da-
gen blijven slieren door onze landouwen?
Sommige politieke groepen en persorga-
nen hebben inderdaad de Ossene zaak wil-
len opblazen tot een soort van DreyfUS-I
affaire, een teeken van tegenspraak in ons
nationale Ieven, een merksteen, waarbij de
wegen uiteengaan en zich twee karnpen
vormen van een historische tegenstelling.
Wie in de kolommen der ochtendbladen

weer eens het heele Ossche verhaal herlas,
zal er zich, ietwat meewarig, ook weer over
verwonderd hebben, dat zulk een aange-
legenheid eenige maanden lang als een
kritisch geval voor ons politieke leven
moest worden platgehamerd, dat het na-
tionale hoedemok door zu1k een pietlut-
tig knuppeltje in oproer zou worden ge-
bracht, dat onze vaderlandsche Dreyfus-
affaire zoo welr.ig om het lijf zou hebben.
Het is te hopen, dat de ministerieele

nota, die het gansche relaas van het wat
en het hoe en het waarom nog eens om-
standig geeft en toelicht, er het hare toe
bijdraagt om deze aangelegenheid tot haar
juiste proporties terug te brengen, en dat
in de navolgende Kamerdiscussie .deze
proporties zullen blijven gehandhaafd. Wil
men op 's ministers beleid afdingen, dan
moge men daarbij zelf wat méér beleid
aanwenden dan in het verleden, en de ver-
plaatsing van enkele politiemannen niet
meer tot een strijdleuze tusschen denk-
beeldige Welf'en en GhibelliJnen maken.
De agitatie in de Ossche zaak heeft ook
anderen dan den minister van Justitie ge-
griefd en heeft méér g,ekrenkt dan alleen
zijn gevoelens. Men heeft een geest van
wantrouwen als een gifgas verspreid en
een heel volksdeel, openlijk of bedektelijk
ervan beschuldigd, dat zij, en zelfs uit be-
ginsel, slechte en onbetrouwbare burgers
zouden zijn.
Moge die aangerichte schade niet meer

vergroot worden. De ge!Zonde saamhoorig-
heid van 'Ons volk groeit dan uit eigen
kracht gemakkelijk over dergelijke vorst-
schade heen.
En als de Kamer ook nog het hare ge-

zegd heeft over Oss, moge men zijn aan-
dacht aan belangrijker dingen wijden.
"Paulo maiora canamus!" zeggen wij met
den dichter; laat ons over grootere dingen
spreken. In een tijd, waarin. ons volksbe-
staan en onze vader landsche samenleving
dringend be!hoefte hebben aan verlevendi-
ging en versterking van al hun waarden
en banden, was de agitatie om Oss een
beschamend voorbeeld van slechtbestede
energie.

Het "Handelsblad" plaatst i1' een critische
beschouwing over de Nota van ministe,r"'Go-
seling de opmerking: r

Sterker staat o.i. Zijne Excellentie in de
zaak, aangaande de twee geesteüjken. Het
feit, dat één der wachtmeeders verklaarde,
dat het hier een "geestelijke" betrof, "wien
moreele misdragingen bijzonder ernstig
moeten aangerekend", wijst er inderdaad
op, dat deze militaire ambtenaar zich een
taak als cimsar morum - als zedemeester
- heeft toegekend die niet tot zijn poli-
tieele taak behoort. Het is vanzelfspre-
kend, dat ook voor gee3telijken slechts
één norm kan gelden, nl. die van het Ne-
derlandsche recht.

Het blad besluit zijn artikel als volgt:

Intusschen zal het noodig zijn, dat de
ongezonde sensatiezucht zich niet verder
van deze Ossche "thriller' meester maakt,
,dan helaas reeds het geval is geweest. Hier
zijn nuchtere critiek en bezonnenheid op
haar plaats.



Oss.
Het ,;Nationale Dagblad" vat zijn indruk

over de nota van mr. Goseling "eens advo-
caat, thans minister in het Koninkrijk der
Nederlanden" (zoo iets is meer voorgekomen,
Red. Maasbode) samen in de uitdrukking:
"Uittarting van het Nederlandsche volk".
Daarna vangt de hoofdredactie haar eer-

ste beschouwing als volgt aan:

De nota, die de heer Goseling .(R.K.S.P.),
bijgestaan door den secretaris-generaal
aan het Departement van Justitie (R.K.
S.P.), op grond van overleg met en in-
lichtingen van Baron Speyart van Woer-
den (R.K.S.P.) heeft opgemaakt, is een
uittarting van het Nederlandsche volk. De
nota vangt aan met beschouwingen over
de Jeugdwerkloozenfraude in Oss waarin
het gemeentebestuur van Oss een duchtige
veer moet laten. Wij willen de nota vol-
gen en dagelijks een greep doen in de
verbijsterende betoogen van een minister
van Justitie die voor geen der verdachten,
ook als zij strafbare feiten begingen een
woord van afkeuring weet te vinden doch
de marechaussee, die haar plicht deed,
met blaam overlaadt.

"De Telegraaf" tracht het forsche betoog,
dat in de nota van minister Goseling ligt
opgesloten, als met één handgreep den nek
om te draaien:
"Dupliek van een advocaat".
Men kan zich een indruk vormen van de

beschouwingen van dit blad, dat zich op het
Ossche terrein reeds zoo verdienstelijk
maakte, uit den volgenden, niet overmatig
bescheiden aanhef van het artikel:

In drie en negentig bladzijden druks
heeft minister Goseling zijn reputatie als
staatsman trachten te redden. Het is een
ministerieele oratio pro domo, deze Ossche
nota. Onze eindindruk er van is: een han-
dig pleiter verdedigt met veel woorden
een zwakke zaak. Staatsmanswijsheid, die
tegenstelllng opheft en verzoent, is hier
vene. Daar was hier behoefte aan, doch
de minister heeft zich in het standpunt van
den procureur-generaal vastgebeten en
zoo is alles, wat deze nota bevat, gedrenkt
in de sop van een eenzijdigheid, die men
den advocaat vergeeft, doch waarom men
den regent misprijst.
De stoot tot de groote opruiming onder

het Ossche milieu is uitgegaan van ons.

De nota van minister Goseling.
De "Avondpost" schrijft o.m.:

De Nota van Minister Goseling is zeer
gedocumenteerd en maakt een openhar-
tigen indruk.
Nauwkeurige kennisneming er van heeft

onze aanvankelijke meerring, dat verschil- ,
lende leden der brigade fouten hebben L

begaan, v r ij a a n zie n I ij k ver - .
s ter k t. Ons dunkt, op goede gron- ~
den kan dit nu niet meer worden ontkend. t
Als totaalindruk zouden wij kunnen zeg-
gen, dat de brigade te veel behept was'
met de zucht, om misdrijven te will en'
vinden. Hieruit sproot voort, dat zij met 1
een zeker fanatisme (in verschillende za.1
ken) heeft gezocht naar dingen, die reeds ~
vele jaren geleden gebeurd zouden zijn en ~
die óf verjaard waren, óf zoo lang geleden'
plaats hadden dat het niet meer ten volle
verantwoord was er op deze wijze naar
te speuren, óf te weinig-ernstig waren om
zulk een onderzoek te wettigen.
In het bijzonder zijn, naar onze mee-

ning, deze fouten begaan in de zaak der
beide geestelijken. Zij zijn te veel als cen-
sor morum willen optreden; hun houding
in deze zaak wekt den indruk, dat zij re-
deneerden: laat ons maar blijven onder- I
zoeken, er zal wel wat voor den. dag.
komen.... I
Anderzijds zijn sommige verwijten ·aan

het adres der marechaussee onjuist geble-
ken. Dat de huiszoeking in de' zaak van
den z.g. bankier geschiedde met mede-
weten van den substituut-officier (hetgeen
deze eerst ontkende, doch later toegaf)
was reeds juist gebleken; evenzeer blijkt
nu, dat de critiek tegen de wijze, waarop
deze verdachte was vervoerd (waartegen
zelfs de Commissaris der Koningin, naar
thans blijkt, is opgekomenl) niet gefun-
deerd was.

Maar stellig, er blijven vrij ernstige
fouten over, geheel te goeder trouw be-
gaan, naar onze meening uit een overmaat
van dienst-ijver.

Verder constateert het blad: "Kennisne-
ming van deze Nota heeft geen wijziging
gebracht in ons standpunt" - een niet be-
paald zeldzaam verschijnsel - en betoogt
als vroeger, dat de maatregel van den mi-
nister niet gerechtvaardigd was en te over-
haast werd genomen.
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De ministerieele nota
over de zaak-Oss

Over de Nota van den Minister van Justitie
betreffende de feiten en omstandigheden van
de zaak-Oss zullen wij eerst eenige inleidende
opmerkingen maken, om daarna het zeer uit-
voerige document van 93 bladzijden na te'
gaan, en ten slotte met een aantal algemeene
conclusies te eindigen.

Vooraf zij dan geconstateerd, dat de Nota
niet meer is dan het stuk van een advocaat,
die zijn aanspraak op het gelijk aan zijn "kant
breed uitmeet, terwijl de argumenten van den
rechtsgeleerden raadsman der Marechaussee
zooveel mogelijk worden verzwegen of ge-
kleineerd. De Kamerleden zullen zich dan ook
niet kunnen ontslaan van den plicht, de plei-
dooien van mr. James voor den administra-
tieven rechter in extenso te bestudeeren
en daarnaast ook van de getuigenverklaringen
kennis te nemen. Zonder zelfs door hun eigen
chefs verhoord te zijn, werd de Marechaussee
door den ministerieelen maatregel getroffen.
De Centrale Raad van Beroep liet de feiten
sn omstandigheden links liggen. Alleen op de
"lata van den Minister kan thans zeker niet
vcrden geoordeeld. Dit zou opnieuween be-
:lissing zijn op den grondslag van eenzijdige,
iartijdige gegevens.
Het eenige lid van de brigade, dat gehoord

l (door den procureur-generaal in den Bosch),
; wachtmeester de Gier.geweest. Dit verhoor
ad dan bovendien nog alleen betrekking op

~e zaken tegen de beide pastoors.
De Kamer wake er tegen, dat zij gedrongen

wordt in de positie, waarin de beide hoofd-
officieren van de Marechaussee op 1 April
1938 in den Bosch hebben verkeerd, toen zij,
zonder de Ossche brigade te hebben kunnen
hoor en, voor het feit werden gesteld in eenige
uren de dossiers van den procureur-generaal
,__ een mer à boire - door te werken. Dat
is natuurlijk onmogelijk geweest, zoodat alleen
het mondelinge vertoog van den procureur-
generaal op dat oogenhlik den doorslag voor
hen heeft gegeven,
Voor welke onmogelijke taak die beide

hoofdofficieren toen stonden, kan reeds blij-
ken uit een verklaring van den Minister zelf
in de Tweede Kamer (blz. 9 der Nota): "Ik
heb alle dossiers persoonlijk. nauwkeurig be-
studeerd. Ik heb dat niet gedaan en masse,
achteraf, zoo dat ik het n a uwe 1ij k s
mee r kon ver w e r ken" (spa tieer ing
van ons), "al zou ik heele nachten niet naar
bed gaan, maar van het moment af, dat ik
het gevoel had, dat er iets niet in orde was,
heb ik mij geregeld dagelijks laten inlichten
en mij de stukken laten voorleggen om à jour
te blijven".

Voor een enquête van de Kamer ware dan
(Jok waarlijk wel reden geweest en men vrage
zich af, wat onder die omstandigheden van
de beide hoofdofficieren bij. hun bezoek aan
den procureur-generaal in den Bosch werd
gevorderd,

In het algemeen kunnen wij, wat de eenzij-
digheid van de Nota betreft, onder meer
wijzen op:

/J-o.(.-

a. het versohä van :furmuleering al naar
het mededeeltngen van den burgem~ester van
0&1, dan wel van de Mareohaussees betreft
(men vergeliJke by. bI. 16 der Nota: dat
vas t sta a t dat" •... en bl, 40: "enkele
aanwijzingen, die ten gunste van de Mare-
schaussees .. zou den kun n e n p l e i ten")

b. het negeeren door den Minister van de
getuigenverklaringen en de pleidooien van
mr, James voor de beide ambtenaarrechter-
lijke instanties, een reden te meer om de Nota
thans daaraan te toetsen. Een minister die'
zich sterk voelde, had dit zelf gedaan. •
Nog deze algemeene opmerking betreffende

de ministerieele bezwaren tegen de handelin-
gen der Marechaussee willen wij aan het
voorgaande toevoegen: steeds moet voor oogen
worden gehouden, dat elk justitieelonderzoek
verantwoord is, indien er gegronde vermoe-
dens van gepleegde .strafbare feiten zijn. Ook
al zou later blijken, dat er niet voldoende
bewijs bij te brengen is om tot een veroor-
deeling te geraken, zoo heeft de politie toch
den plicht' op grond van ernstige aanwljztn-
gen een onderzoek aan te vangen. De waarde
van dergelijke aanwijzingen kan eerst later
blijken, nadat een diepgaand onderzoek is
ingesteld.
Afgescheiden van de mlnisterleele bezwa-

ren, heeft Z.E. met zijn maatregel niet alleen
in strijd gehandeld met de wettelijke voor-
schriften, waaromtrent wij het onze reeds
hebben gezegd na de uitspraken van het
ambtenarengerecht en den Centralen Raad I
van Beroep, maar heeft hij ook uit een oog-
punt van doelmatigheid de grenzen overschre- i
den, die voor een juist beleid bij een ministe-
rieel ingrijpen hadden moeten zijn getrokken.

De Minister hecht er gewicht aan (Nota,
bl. 1), dat hij niet de opsporingsbevoegdheid
aan de brigade der Koninklijke Marechaussee
tijdelijk heeft doen ontnemen (eigenlijk: zèlf
heeft ontnomen, want in strijd met de wet,
zooals wij al eens hebben betoogd, heeft de
Minister den procureur-generaal gelast dat
namens hem, den minister, te doen). De Minis;
ter verklaart, dat het slechts geschied is ten
aanzien van de "uitoefening" van de opspo-
ringsbevoegdheid. Tevens zegt de Minister
(noot, bI. 2), dat een bevel om van de opspo-
ringsbevoegdheid geen gebruik te maken ook
niet hetzelfde effect heeft als ontneming van
de opsporingsbevoegdheid: de opsporings-
ambtenaar, die het bevel zou overtreden, zoo
voegt Z.E. daaraan toe, zou indisciplinair han-
delen, doch het-door hem opgemaakte proces-
verbaal zou niettemin vallen onder art 344,
eerste lid, 2°., van het Wetboek van Straf-
vordering en de bewijskracht bezitten, be-
doeld in het tweede lid.

Dat echter indisciplinair handelen de op-
sporingsbevoegdheid zelf illusoir maakt, zal
duidelijk zijn, en evenzeer duidelijk is, dat
het bekende telegram van den Minister een
toestand in het leven heeft geroepen, alsof
fbrmeele schorsing had plaats gevonden. Wij
komen op dit punt terug en zullen dan aange-
ven, welken weg de Minister had behooren
te volgen, indien hij - ten onrechte o.i. -
van meening was, dat het opsporingsonderzoek
bij de Marechaussee niet in veilige handen
was.
De overhaaste behandeling, waaronder deze

heele zaak geleden heeft, mag niet opnieuw
ten deel vallen aan de behandeling van de
Nota door de Tweede Karner. Een groot deel
van het volk - wij overdrijven hier niet -
voelt zich door de aan de voormalige brigade
te Oss aangedane bejegening in zijn rechts-
bewustzijn gekwetst. Dit is een hoogst ernstige
zaak, die door de valsche voorstelling in de
r.-k. pers, dat hier achter zitten anti-papisme
en de toeleg om onafhankelijk van de feiten
de R.-K. Staatspartij en del). persoon van den
Minister van Justitie te treffen, nog ernstiger
is geworden uit het oogpunt van een zuiver
zakelijke beoordeeling voor het recht en den
plicht van kritiek in onze vrije staatsorde,

Voor ons heeft de Nota geen nieuwe ge-
zichtspunten opgeleverd. Wij. handhaven
onverkort hetgeen wij omtrent de feiten en
omstandigheden in ons avondblad van 14
Januari j.l. schreven -Ó Wij zullen dit aan den
inhoud van de Nota nader toelichten.



EEINi AANKLACHT ?
Het artikel in de Maasbode van 21 Februari

j.l. van mr. Marchant, als antwoord op een arti-
kel uit de Avondpost inspireerde mij u te ver-
zoeken het navolgende in uw courant op te ne-
men. .
Onze Scheldestad viel als vele andere plaat-

sen de twijfelachtige eer te beurt, den heer Rost
van Tormingen zijn Ossche stokpaardje te zien
berijden. Ook op deze vergadering werden
eenige geestelijken openlijk beschuldigd en ver-
guisd, terwijl een schendblaadje eenige dagen
tevoren uitgegeven met naam en toenaam deze
beschuldigingen uitte.
Mij ging het, toen ik een en ander vernam

uit het uitvoerig verslag in de Vltssingsche
Courant, evenals de redactie van de Avondpost,
n.l. ook ik vroeg mij af moeten deze lieden niet
voor de rechtbank gedaagd worden om hun be-
schuldiging waar te maken. Toen ik evenwel de
iheele materie nog eens de revue liet passeeren,
dacht ik aan de uitspraak van het Scheidsge-
recht, de Centrale Raad van Beroep, alsmede
aan de Nota van Minister Goseling, waarvan
door de N.S.B. alle objectieviteit wordt geloo-
chend, terwijl deze door verscheidene liberale
bladen in twijfel wordt getrokken.
Hoe zou het nu gaan indien inderdaad tegen

deze lieden een strafprocedure aanhangig werd
gemaakt en zij werden veroordeeld voor laster
of beleediging? Dit zou diegenen. die thans aan
de objectiviteit twijfelen van onze rechterlijke
instanties, ook te dien aanzien niet overtuigen
van de onschuld van de belasterden. Deze men-
schen moeten gehangen worden.

I Neen, met repressieve maatregelen tegenover
deze lieden wordt niets bereikt. Integendeel zij
bereiken hun doel. Een schandaalproces.
Wat destijds wegens het ontbreken van eenig

aanvaard bewijs niet gelukte, n.l. de geestelijken
voor de rechtbank te halen, trachten zij op deze
wijze te bereiken. Het eenige middel tegen dit
optreden, is, dergelijke openbare vergaderingen
te verbieden.
Angst voor een te groote beknobtlng van het

recht van vereeniging en vergadering kan alleen
diegenen bekruipen, die met zulk een optreden
sympathlseeren. Laten dezen zich dan evenwel
realiseeren, dat zij leven in een rechtstaat
Laten zij zich bedenken, dat, wanneer zij één

tiende deel van de door hen gelanceerde minder,
waardigheden in een dictatuurstaat durfden
uitkramen, de fiscus reeds lang .over .de succes-
sierechten van hun nalatenschap had beschikt,

D.



Wij lezen in "Ons Noorden":

Hoe zeer de tot in het oneindige ge-
rekte en uitgeplozen zaak Oss het pubriek
begint te vervelen, wordt op rake wijze
getypeerd door de volgende tirade in de
Groninger Courant, welk blad niemand
toch van verbondenheid met enige poli-
tieke partij zal kunnen verwijten.
"Hoe lang zitten we nou al met "de

zaak-Oss" opgescheept! Ik ben de tel
der maanden kwijt.
Zeker, het Handelsblad had gelijk,

toen het dezer dagen nog eens vaststel-
de, dat de uitvoerige behandeling dezer
aangelegenheid nog eens de voortrefre-,
lijkheid der democratie beklemtoo-ide;
geen ongerechtigheidje, hoe klein oek,
kan ten onzent in het duistere blijven
schuilen.
Maar tenslotte: de democratie is toch

geen lolley-pijp, die men tot op het hout
zit af te lurken, omdat het lekker is.
Zelfs aan de zaak-Oss dient eens een

einde te worden gesteld. Na de uitvoer ge
nota van den minister zijn alle Nede-r-
landse bladen - uitgezonderd het Nat.
Dagblad en De Telegraaf - het er over
eens, dat de minister in zijn recht was
met zijn optreden en dat de Osse mare-
chaussee-brigade ontactisch en ontoetaat-
baar is opgetreden; men verschilt nog en-
kelover het ministeriële beleid. Het
tempo van's ministers optreden zou te
straf zijn geweest. .
Tempo! Ik ken mensen, die hetze'fde

willen, maar ik heb nog nooit twee men-
sen gezien of gekend, die overeen kwa-
men in het tempo, waarmee ze hun doel
meenden te moeten nastreven.
Tempo! Tempo! Moeten we daarover

nu weer maanden gaan zeuren? .
Me dunkt, dat het verloop van zaken

Mr. Goseling wel genoegzaam tot een
voorzichtiger tempo zal hebben aange-
spoord.
Vergeten we niet, dat duizenden men-

sen .tien- en honderdduizenden de hele
zaak-Oss hartgrondig gaat vervelen en
doet uitroepen: als dat nou demoera-
tie" betekent .... ! "
Een verder rekken van deze aanaele«

genheid komt enkel de belagers dero de-
mocratie ten goede.
Wanneer achter de zaak-Oss I1'pen

punt wordt gezet - hoe dan ook - dan
geeft de demoeratie daarmee blijk, dat
ze van het belang van "tempo" geen fl'luw
idee heeft".
Deze conclusie van de Groninger Cou-

rant strookt volkomen met de waarschu-
wing van Mr. Marchant, in ons blad ge-
richt tot het Volk en de N. R. Crt., door
hun. zonder ophouden doorzagen over de
affaire Oss, in broederlijke eendracht
met het Nationale Dagblad en de Tê'le-
graaf, doen zij de democratie, om wille
waarvan zij zeggen op dit aanbeeld te
slaan, meer kwaad dan goed.

Een protest

De R. K~ staatspaTtij st. Teresia te Eind-
hoven heeft de volgende motie aangenomen:
De R. K. S. P., st. Teresia te Eindhoven, in

vergaderlng 'bijeen op Zondag 24 April 1938,
. kennis genomen hebbend van de agitatie,
welke verwekt is tegen het Katholieke Zuiden,
middels de Ossche aangelegenheid, door de z.g,
neutrale en .onpolitieke pers,
spreekt zijn verontwaardiging uit over de

onverantwoordelijke suggesties, welke hierin
worden gedeD:>iteerd,
protesteert. met klem tegen de systematische

verdachtmakängen van het Katholieke Volks-
deel en de Geestelijkheid,
laakt de Vioorbewerkingvan de volksmentali-

teit, die den weg beeridt naar omwenteling en
vervolging,
benadrukt, dat juist door deze aangelegenheid

het sterkste bewijs geleverd is, dat bovenge-
noemde pers buiten het Katholiek Gezin moet
blijven,
schenkt z:ijn volle vertrouwen in het Regee-

ringsbeleid t.a.v. de Waarheid en het Recht,
spreekt ~n eerbiedige achting uit voor de

Geestelijke Overheid,
en besluit, deze motie ter kennis te brengen

van: den Minister-President; de Katholieke
Tweede Kamerfractie; den H. E. Heer Deken
van Oss ens de Pers en gaat over tot de orde
van den d~.

De interpellatie-aanvrage van den neer
Rost van 'I'onningen,
Uit een artikel van het Kamerlid Kuiper

in de "Volkskrant":

Naar ons oordeel zou op zichzelf geen
bezwaar tegen zijn den minister van Justi-
tie opnieuw met het stellen van nadere
vragen te interpelleren, om aldus aan de I
&1dan niet vourgewende behoefte te vol-
doen.
Daar is immers van verschillende kan-

ten betoogd, dat er in de zaak-Oss rust en
orde moet komen, en dan is de kortste weg
het meest aangewezen.
Nu is echter de aanvrager der interpel-

latie juist iemand die geen rust en orde
op 't oog heeft, maar integendeel aanstuurt
op toenemende en aanhoudende politieke
heibel.
Daaraan twijfelt niemand, althans zeker

in de Kamer niet; en vandaar het bezwaar
om dezen man te vergunnen namens de
Kamer de minister te Interpeileren. Geeft
zij dat verlof, dan is het niet de interpel-
lant zélf zonder meer, maar dan interpel-
leert hij na men s de Kamer!
Dan zou de Kamer dus bewust haar

ogen moeten sluiten voor de minderwaar-
dige toeleg die aanvrager der interpellati,é
drijft. /

/
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J BURGEMEESTER PLOEGMAKERS
. ZESTIG JAAR.

Onder zeer groote belangstelling heeft de
burgemeester van Oss, de heer J. F. Ploeg-
makers, gisteren zijn zestigsten verjaardag
gevierd.
Namens den raad en het college van -B. en

W. sprak de wethouder P. Cremers ten huize
van den burgemeester woorden van geluk-
wensch tot den jubilaris, waarna de hoofden
van takken van gemeentedienst namens de
amtenaren het woord voerden.
Voorts kwam de seculiere en reguliere

geestelijkheid den jarigen bürgemeester haar
gelukwenschen aanbieden, terwijl ds. mr. F.
Boenders als vertegenwoordiger van de Ned.
Herv. Gemeente kwam.
Ook werd de burgemeester gehuldigd na-

mens de kamer van koophandel en fabrie-
ken te 's Hertogenbosch, den Dijkstoel van.
het waterschap Maaskant en vele vereenigin-
gen en corporaties uit Oss en omgeving, als-
mede door de directie van de firma's Zwa-
nenberg, gebr v d. Bergh, Hartog en Organon
en vele persoonlijke vrienden.
In de avonduren brachten de inwoners van

Oss den burgemeester een serenade, waar-
aan twee plaatselijke muziekvereenigingen
hun medewerking verleenden. De voorzitter
van de vereentging "Ons Belang" sprak den
heer Ploegmakers toe, waarna de burgemees-
ter op hartelijke wijze de toespraak beant-

I woordde.
Burgemeester Ploegrnakers mocht in den

loop van den dag vele schriftelijke geluk-
wenschen ontvangen zoowel uit Oss als ver
daar buiten, terwijl hem ook vele bloem-
stukken werden aangeboden.

1

ZESTIGSTE VERlAARDAG BURGEMEESTER PLOEGMAKERS TE OSS.

Onder overstelpende blijken van belangstelling herdacht heden Burgemeester
Ploegaekers zijn zestlgsten verjaardag. pen Beheelen dag door werden de Burge-
meester en zijn familie ~luk6ewen(iQht..

Afgezien van de tallooze schriftelijke felicitaties en bloemstukken uit Oss en
ver daarbuiten, mocht de jubilaris vun velen persoonlijk gelukWensçhen ontvangen.

Namens den raad en het college van Burgemeester en Wethouders voerde wethouder.P.
Cremers het woord. De hoofden van takken van gemeentedienst spraken namens de ambte-
naren D. plaatselijke Reguliere en Seculiere Geestelijkheid waren door deputaties
vertegenwoordigd, (evenals de Eerw. :E'ratersvan het instituut "St. Nicolaasfl• Ds.Mr.
F. Boenders kwam als vertegenwoordiger van de Nederl. f~rvormde Gemeente. Voorts
verschenen etgevaardigden van den Dijkstoel van het t~a.terschap"De M.aaskant", het
Bureau van de Kamer ven Koophandel en Fabrieken te 'e-Hertogenbosoh. Verder gaven
blijken V8.n belangstelling de vereenig1ngen Oss' Bela.ng, K.I.O.S., Oranje-Comité,
Concours Hippique, de Harmonie K.Y.A., de Oratoriumve~eeniging Exoelsior, de Bijen-
bond St. Ambrosius e.a. De plaatselijke groot-industr~ Zwenenberg, Gebr. v.d.
Bergh, lfurtog en Organon, waren vertegenwoordigd door here dlreoties.~~it~n de
o!!~~~!ele personen ~:am een groote schaer vrienden met hunne dames ten huize van
den Burg._.ater hun opwaohtlna Dlll!IM!!l.o

Is-Avonds was nagenoeg heelOss op de been. Drie muziekvereenigingen Hartog,
Montagne en Excelsior, ooratgegaan o.a. door de Besturen van Oss' Belang en OranJe-
C~ltéJ/brachten Burgemeester Ploegmakers een serenade. De Voorzitter van Oss! Be-
lang sprak daarbij gelukwenschen uit na.'ltensde vereenlgingen van Oss, welke door
den Burgemeester op hartelijke wijze werden beantWoord.

lBurgemeester Ploegmakers zal 8.Maart 1939 wel ni.mDJ.8rvergeten~

---------------
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Oss huldigt
• • •ZIJn ]artgen
burgemeester.

"SPONTANE" SERENADE.
's-HERTOGENBOSCH, 8 Maart.' - Burge-

meester J. F. Ploegmakers van Oss is vandaag
zestig jaar geworden. Vele 'burgemeesters in
den lande ?JulIen dit kroonjaar bereikt heb-I
ben, zonder dat daaraan 'bijzonder·e aandacht
is geschonken. In Oss is dat evenwel anders.
Oss neemt nu eenmaal in de rij van Nederland-
sche gemeenten een zeer 'bijzondere plaats in
en zijn magistraat is een bijzondere figuur.
Een bijzondere figuur verdient 'biJzondere be-
langstelling. Niet dat urgemeester Ploegmakers
in zijn loopbana belangstelling is tekortgeko-
men, maar het is altijd nog heel wat anders of
die belangstelling zich uit in kritiek of in
hulde.
De Ossche voormannen houden het bij de

hulde. Vandaar dat de Osenaren geen gelegen-
heid ongebruikt laten om hun burgemeester
in het openbaar een pluim op den hoed te
steken. Zoo vaak een ander hem in het zonne-
tje zet, zoo vaak zetten zij hem in de bloerne-
tjes.
Telkens als er zich een gelegenheid voordoet,

die zich daarvoor ook maar eenigszins leent,
wordt een huldiging op touw gezet. Of dat
geschiedt omdat de Ossenaren hun 'burgerva-
der naar waarde weten schatten dan wel als
een soort eerherstel, maakt voor den graad der
spontanieieteit, waarmede hulde gebracht
wordt geen verschil.

Een serenade.

REEDS geruimen tijd geleden werd aange-
kondigd, dat de Iburgemeetser vandaag zou-

worden gehuldigd. Deze huldiging bestond in
een serenade, die den jarigen burgemeester
vanavond werd gebracht. Er was een beroep
gedaan op alle vereenigingen van Oss om zich
bij de drie muziekcorpsen aan te sluiten en
de voorzitter van "Oss Belang", de gemeente-
secretaris mr. G. A. J. Konig, zou een rede
houden. Overdag waren er geen feestelijk-
heden, 'behalve natuurlijk, dat de heer Ploeg-
makers door huisgenooten, ondergeschikten en
andere vrienden menigmaal werd gelukge-
wenscht. Zoo werd de 'burgemeester op het ge-j
meentehuis gehuldigd namens het gemeente-
personeel, thuis namens den gemeenteraad, I
het bureau van de Kamer van Koophandel te
Den Bosch en door deputaties van diverse
vereenigingen.

I De burgemeester zelf deelde tijdens de
avondhulde mede, dat hem den geheeyen dag
door blijken van belangstelling uit het geheele
land hadden bereikt, zelfs van personen, waar-
van hij het niet had verwacht.

"Uverdreven."
WE?ENS het slechte weer moest de huldl-

gmg een halfuur verlaat worden. Van de
drie harmonieën waren re slechts twee op-

I gekomen; de derde was door ziekte der leden
verhinderd. De oproep aan de vereenigingen
had niet bijster veel weerklank gevonden,
waarschijnlijk vanwege het slechte weer. Bui-
ten de muziek waren nog een viertal depu-
taties van vereenigingen aanwezig. De publieke
belangstelling was ook al niet groet, maar in
de rede van den gemeente-secretaris had het
slechte weer het enthousiasme niet kunnen
dooven. De rede was overigens heel kort. Zij
stelde allereerst vast, dat de 60ste verjaardag
een mijlpaal in het leven is, verzekerde daar-
na tot viermaal toe, dat de hulde geheel spon-
taan werd gebracht, constateerde vervolgens,
dat burgemeester Ploegmakers reeds vele stor-
men heeft te verduren gehad, doch onversaagd
is blijven staan en hoopte ten slotte, dat de
burgemeester nog lang voor Oss en voor zijn
familie zou blijven gespaard.'
Het dankwoord van den burgemeester begon

met de mededeeling, dat de spreker niet had
kkunnen verwachten, dat de hulde dezen om-
vang zou aannemen, dat hij, zooals de heeren
wel wisten, niet van feesten en hulde voor zijn
persoon houdt en dat hij het feest liever rustig
in den familiekring had gevierd. Wat zij niet
zouden durven zeggen, zeide de burgemeester
zelf: hij vond de belangstelling, die hij van
alle zijden ondervonden had, overdreven. Toch
had zij hem voldoening geschonken en zou de
ondervonden vriendschap voor hem een spoor-
slag zijn om nog meer zijn best te doen voor
de gemeente Oss. Ten slotte beval de burge-
meester zich aan in de vriendschap van de
heeren, die de huldiging brachten en beloofde
wederkeerig hen van dienst te zijn, zoo vaak
het hem mogelijk was. De muziek speelde zzoo
toe zijn dankwoord onderbreken moest.
spontaan, dat de burgemeester tot tweemaal
Na het dankwoord marcheerden de muziek en

belangstellenden af, de burgemeester ging
naar bmnen en Oss had zijn zooveelste huldi-
ging beleefd.
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BURGEMEESTER PLOEGMAKERS
ZESTIG JAAR.

Onder zeer groote belangstelling heeft
de burgemeester van Oss, de heer J. F.
Ploegmakers. gisteren zijn zestigsten ver-
jaardag gevierd.
Namens den raad en het college van

B. en W. sprak de wethouder P. Cremers
ten huize van den burgemeester woorden
van gelukwensch tot den jubilaris, waar-
na de hoofden van takken van gemeen-
tedienst namens de ambtenaren het
woord voerden.
Voorts kwam de J:.egyJiere en seculiere

geestelijkheid den jarigen burgemeester
haar gelukwenschen aanbieden, terwijl
ds. mr. F. Boenders als vertegenwoordiger
van de Ned. Herv. Gemeente kwam.
Ook werd de burgemeester gehuldigd

namens de Kamer van Koophandel en
Fabrieken te 's-Hertogenbosch, den dijk-
stoel van het Waterschap Maaskant en
vele vereenigingen en corporaties uit Oss
ën omgeving, alsmede door de directie
van de firma's Zwanenberg, gebr. v. d.
Bergh, Hartog en Organon en vele per-
soonlijke vrienden.
In de avonduren brachten de inwoners

van Oss den burgemeester een serenade,
waaraan twee plaatselijke muztekver-
eenigingen hun medewerking verleenden.
De voorzitter van de vereenigtng "Oss
Belang" sprak den heer Ploegmakers toe,
waarna de burgemeester op hartelijke
wijze de toespraak beantwoordde. I
. Burgemeester Ploegmakers mocht tn l
<ten loop van den dag vele schriftelijke
gelukwenschen ontvangen zoowel uit Oss
als ver daar buiten, terwijl hem ook vele
bloemstukken werden aangeboden.
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Burgemeester van Oss ge~uldigd.

Burgemeester J. F. Ploegmakers, van Oss,
luistert naar de toespraak van mr, G. A. J.
Koning, gemeente-secretarts, die hem ge·
Iukwcnscht met zijn zestigsten verjaardag.
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DE SMOKKELENDE KAl
De sigaretten, welke de
de gevangenis te Amar
elandestiene wijze wisten
kelen bleken na enden
binnengesmokkeld door

HET GEVAL OSS. - De minister van Justitde, mr, C. Goseling, al'lI'iveert aan het
gebouw van die Tweedie Karner, waar gisterenmiddag een mterpellatie gehouden
werd, naar aanleiding van de geruchtmakende :liei.ten,welke te Oss plaats vonden.



Het r~~geva Rost.

Men geve hem vacantie
tot. de behandeling

van de zaak Oss!
De Kameroverzichtschrijver van de "N.R.Ct."

schrijft over het gebeurde met den heer Rost van
Tonningen in de Tweede Kamer het volgende:
"Het pleit niet voor de nationaal-socialisten,

die zich voor een ordelievende· beweging uitge-
ven, dat de meest draconische bepalingen al-
leen op 'n woordvoerder van hun fractie moesten
worden toegepast. Ter'echt toegepast, immers
mr. Rost van Tormingen moet wel den zachtzin-
nigsten en gemoedelijksten voorzitter tot ver-
twijfeling brengen.
Mr. van Schaik is een zachtzinnig man. Niet-

temin is hij van a 11e Kamerpresidenten de
eenige, die tot uitsluiting van een lid den stoot
heeft gegeven. Tot viermaal toe zelfs!
Als mr. Rost van Tonningen deze uitsluiting

had willen uitlokken, had hij niet anders be-
hoeven op te treden. De aanvrage van een inter-
pellatie over Oss was op dit oogenblik, in af-
wachting van de behandeling van de lijvige
ministerieele nota, waarover eerst een commissie
raport zal uitbrengen, al ietwat wonderlijk; de
motiveering ging de perken te buiten. De eisch
dat bij de verkiezingen hierover een uitspraak
zou worden gedaan en het Nederlandsche volk
reeds thans door een interpellatie op de hoogte
behoorde te worden gebracht, zweemde bij de
gekozen inkleeding naar demagogie. Wie met ons
van oordeel is, dat er ten aanzien van Oss heel
wat te critiseeren valt, ja, dat mr. Rost van
Tonningen niet in alle opzichten ongelijk heeft,
als hij klaagt over stopzetting van geenszins
cngemoiiveerde vervolgingen, zal met te meer
klem moeten aandringen op een rustige behan-
deling, waarbij scherpe critiek op haar plaats
is, demagogische overdrijving, ·die het tegendeel
bereikt van wat daarmede beoogd wordt, echter
dient te worden vermeden
Evenwel was de nationaal-socialistische afge-

vaardigde heden niet de eenige, die zijn boekje
te buiten gegaan is. Weliswaar bekommerde hij
zich aanvankelijk absoluut niet om den fel-ha-
merenden voorzitter, die tevergeefs den vloed
zijner invectieven trachtte te stuiten, maar toen
de beslissende woorden door den president
gesproken waren en de uitsluiting een
voldongen feit was, persisteerde de heer Rost
van Tonningen niet bij zijn verzet en maakte
hij zich gereed, de vergaderzaal te verlaten. Hij
had van den katheder gesproken en passeerde bij-
gevolg de banken der roomsch-katholieke Ka-
merleden. Op dat oogenblik was de vergadering
reeds geschorst wat echter geen enkel afgevaar-
digde een vrijbrief verleent tot onparlementaire
scheldwoorden. Welnu, op dat oogenblik beet de
heer Ruijter den nationaal-socialistischen afge-
vaardigde het woord "landverrader" toe. Deze
draaide zich om, vroeg: "Wie zegt dat?" kreeg
ten antwoord, "ik" en toen waren de poppen aan
het dansen.
Bevreesd, dat de heeren Ruijter en Rost van

Tonningen slaags zouden geraken, trachtten
verschillende afgevaardigden hen te scheiden.
Een schermmutseling lag daarbij niet in hun
bedoeling. Toen echter meende de nationaal-so-
cialist Woudenberg, dat hij zijn geestverwant
te hulp moest komen. Als een stier in de arena
(beeld, dat treffend bij zijn houding op dat mo-
;ment past) kwam hij aanrennen, hetgeen tenge-
volge had, dat de heer Van der Putt op onzachte
wijze op zijn bankje nederplofte. lntussehen had-
den ook de Kamerbewaarder en Kamerbtoden,
van welk laatsten één tegen zijn bedoeling boven
op den rug van den heer Woudenberg terecht
kwam, zich met het geval bemoeid, de griffier
had eveneens zijn plaats naast den voorzitter
verlaten en in een ommezien van tijd waren
de heeren Rost van Tonningen en Woudenberg
uit de vergaderzaal verwijderd. Elders in het
Kamergebouw stonden een paar ijlings ontboden
veldwachters opgesteld, doch hun bijstand bleek
onnoodig: mr. Rost van Tormingen verliet zon-
der verder verzet het Binnenhof.
Wat den heer Woudenberg betreft, die keerde

,ven later ongemoeid terug. H e m immers had
geen uitsluitingsdecreet getroffen. Het handge-
meen had zich onmiddellijk na de schorschlng
afgespeeld. Bijgevolg was ook niet artikel 100
der Grondwet toepasselijk; van parlementaire
immuniteit was geen sprake. Dit verklaart de
klacht wegens beleediging, welke mr. Rost van
Tonningen tegen den heer Ruijter heeft inge-
diend.

De Parlementaire redacteur van "De Tijd"
schrijft: "Woudenberg schoot toe, greep v. d.
Putt bij de keel en duwde <hem achterover op
een der bankjes". Het "geval Rost" - want dat
begint het te worden en wel min of meer van
patholcglschen aard - bekijkt hij als volgt:

"Wie is deze man en wat wil hij bereiken'!
Wat drijft hem bij zijn spreken?
Rost van Tonningen was secretaris van den

Hoogen Volkenbondscommissaris mr. Zimmer-
man, die het toezicht uitoefende op de sanee-
ring der Oostenrijksche staatsfinanciën. Toen
die saneering in 'n dusdanig stadium was geko-
men, dat de verdere ontwikkeling niet meer
iemand van Zimmerman's formaat vergde, wer-
den de zaken aan den heer Rost overgelaten, die
als secretaris het best was ingewerkt.
Intusschen kon iemand, die in Oostenrijk ach-

ter de schermen van de nationaal-socialistische
beweging wist te kijken en tegelijk zich bevriend
hield met de Regeeringspersonen, wel tot de eon-
clusie komen, dat een nationaal-socialistische
overwinning in de lucht hing - De heer Rost in
ieder geval had de overtuiging, dat er zoo iets
ging gebeuren, niet alleen in Oostenrijk, maar
ook in Nederland. Zijn emplooi liep af. Hij kwam
naar Holland terug met het voornemen zijn
groote kans met het Nederlandsche nationaal-
socialisme te maken. Had hem, indien hij dit niet
had gedaan een carrière in de Nederlandsche
bankwereld opengestaan? Hij was geen Zimmer-
man, maar hij wist wel iets van het bankwezen.
- Neen, zi]n toekomst lag hooger ! - En nu .
De verwachte resultaten zijn niet gekomen.
Graaf De Marchant et d'Ansembourg, "het
Graafje", zooals men hem in de Kamer noemt,
ziet in zijn vergulde onschuld geen vuiltje aan
de lucht. Hij gelooft nog alles! - Maar Rost
is critischer. Zijn verstand stelt hem zéér wel
in staat te begrijpen, dat hij op het verkeerde
paard heeft gewed en dat een carrière elders
thans wel definitief is verspeeld. Zelfs aan zijn fi-
nancieel-technisçhe gaven twijfelt men unaniem
door z~n optreden in de Kamer bij de behande-
ling van daarmee verband houdende vraagstuk-
ken. Dat besef maakt hem vinnig. Zijn gal spuwt
hij uit wanneer hij - onvoorbereid - in den
loop der debatten stoot op degenen, aan wie hij
het droevig perspectief van de nationaal-socia-
listische beweging in ons land - of beter, dat is
belangrijker voor hem - aan wie hij zijn per-
soonlijke mislukking toesehrijft: op de demoli-
beralen of de R.K. Staatspartij. Hij wil irriteeren
omdat zijn persoon in het geding is. - En hoe
feller hij optreedt, des te duidelijker demon-
streert hij voor ieder.en rustigen waarnemer -

Beleediging
Goselil1g.

ministervan

De zaak tegen mr. M. M. Rost

van Tonningen.

Op 15 Maart a.s. des namiddags om 2 uur
zal voor het Haagsche gerechtshof in hooger
beroep behandeld worden de strafzaak tegen
het Tweede-Kamerlid mr. M. M. Rost van
Tonningen, die deor de Haagsche rechtbank
wegens beleediging van minister Goseling
tot een 'geldboete is veroordeeld.

Het betrof hier eenige artikelen, gepubli-
ceerd in het nationale dagblad in verband
met de zaak Oss.

Mr. Rost van Tonningen zal verdedigd
worden door mr. W. J. C. A. Nîj.gh te 's-Gra-
venhage.

óók onder zijn medestanders - dat hij niet meer
in zijn eigen beweging gelooft, maar hen die
haar kapot hebben gemaakt wel eens krijgen
zal! - Ieder optreden stelt dat duidelijker in
het licht. Het is den man tot een obsessie gewor-
àen; tal van Kamerleden maken telkens het
goede voornemen het hem niet meer toe te re-
kenen; maar een volgend oogenblik irriteert hij
weer zoo venijnig, dat de kalmste leden moeite
hebben zich te bedwingen - laat staan een im-
pulsief mensch, als de heer Ruijter!
Anderhalf jaar broeit nu die spanning - en

zij is tot uitbarsting gekomen. - Jammer voor
de N.S.B. vlak voor de verkiezing van "de
Provinciale Staten! Rost in de Kamer bederft
voor zijn beweging meer, dan hij goed maakt.

Tot zoover de parlementaire redacteur van
"De Tijd".
Wij zouden de Tweede Kamer, in het reëel

belang van den heer Rost van Tonningen, dat
ons, in verband met het heil van ons vaderland,
zeer ter harte gaat, den raad willen geven: Maak
gebruik van uw recht, een afgevaardigde voor
eenigen tijd van de zittingen uit te sluiten, en
geef den heer Rost tot afdoende kalmeering -
zelfs het meest wanhopig geval laat toch altijd
nog een straaltje hoop! - vacantie tot...... de
behandeling van de Nota over Oss. Niet langer:
immers dat zou niet zijn in het belang van den
patiënt, die zich van een der hoogtepunten zijns
levens zou zien teruggedrongen, en ook niet in
het belang der zaak-Oss, die juist aan een geheel
objectieve. en rustige behandeling zoozeer be-
hoefte heeft. Mocht de heer Rost, tegen alle
hoop en verwachting in, een struikelblok blij-
ken voor een dergelijke rustige en objectieve
behandeling, dan is er toch altijd nog de deur
om hem wederom buiten te zetten, al dan niet
met behulp van de Kamerbewaarders.
Er is nog een ander motief om de vacantie

van den heer Rost bij de behandeling van de
zaak-Oss te eindigen. Zouden hij en Graaf de
Marchant, die zich zoo' geduchte parlementaire
kampioenen hebben getoond en - althans in
fig u u r l ij ken zin! - geen "blad" voor hun
mond nemen, niet terecht kunnen besluiten: de
heeren, met name van de "staatsgreeppartij"
hebben schrik van ons? Laten we tot een derge-
lijk moordend en zoo geheel voor de hand iig-
gend vermoeden toch geen aanleiding geven!
Er is één bezwaar aan een langdurige vacan-

tie van den heer Bost: Hij en graaf de Marchant
plegen hun redevqertngen, tot meerdere glorie
van het aanbeden parlementaire stelsel, met de
uiterste zorg voor te bereiden. Zelfs hun he-
vigste ontboezemingen, scherpste hatelijkheden
en meest spontane uitvallen, -hun rake antwoor-
den aan de sprekers, die hun onmiddellijk voor-
afgaan, zijn wekenlang van te voren, met de
uiterste zorg voorbereid en letterlijk op het
\blad gezet, dat zij ov:rigen~. niet voor ~un n:ond
nemen. (Naar ver luidt krijgen we binnenkort
Ivoorlezing van interrupties).

En ais de heer Rost nu weken lang niets an-
.ders te doen zou hebben...... Denk eens aan de
reeds zoo lange, recht op de versch geopperde
moeilijkheden ingaande rede van graaf de Mar-
chant ter verdediging van zijn on-politiek ini-
tiatief-voorstel. .....
Maar enfin, in het belang van de geestelijke

gezondheid van den heer Rost, waarmede het
heil van I het vaderland ten nauwste is verbon-
den, dient het uiterste gewaagd en beproefd!

DE KATHOLIEKEN HEBBEN
HET GEDAAN

Natuurlijk volgens de Telegraaf
Niemand zal vermoedelijk goedkeuren, dat

den heer Rost, na schorsing der zitting van
de Tweede Kamer, werd toegeroepen: Land-
verrader! - al is het al een keer gebleken,
dat dit weinig vleiend oordeel klopt met dat
der meerderheid van de Tweede Kamer. Het-
geen de N.S.B. trouwens onlangs, juist bij de
behandeling van "Buitenlandsche Zaken"
ook in de Eerste Kamer èn van de leden èn
van den minister te hooren kreeg, dekt den
door den heer Ruyter gebezigden term vrij-
wel.

Maar het ware beter achterwege gebleven,
al was het alleen maar, om aan een blad als
de "Telegraaf" - door laffe Katholieken, die
zich doodkalm laten beleedigen, ook nog ge-
lezen - niet de gelegenheid te gunnen, van
het gebeurde in de Tweede Kamer de schuld
te geven aan ... , de Katholieken.

Men oordeele:

Hiermede zijn we gekomen aan de schuld
van de wederpartij. Wie wind zaait, zal
storm oogsten .... dit mochten de katho-
lieken wel eens wat meer bedenken, die in
woord en geschrift niet aflaten, het pro-
testantsche volksdeel - en waarlijk niet
alleen het vrijzinnige - te prikkelen en
te ergeren. In het bijzonder wanneer het
over Oss gaat, past juist hun toch zeker
matiging en zelfcritiek.

Ook het Telegraaf-bloed kruipt, waar het
niet gaan kan.
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AANSTOOTGEVEND. I
Dat bij het afscheid van een marechaus-

see-kapitein, die van Nijmegen naar Gronin-
gen werd overgeplaatst, dingen zijn ge-
beurd, die naar gewoon-burgerlijke opvat-
ting een bespotting zijn van de discipline
is eenieder, die voor zulke verhoudingen
oog heeft, opgevallen.
Wij zijn deze comedie stilzwijgend voor-

bij gegaan, want het gedrag der marechnus-
see-offideren in de zittingen van het Haag-
sche Ambtenarengerecht had ons - en wie
daar waren, o.a. den president zelf van het
gerecht blijkens diens strenge waarschu-
wingen - al geleerd, dat er, gezien dit ge-
drag met de opvattingen over discipline bij
een deel van de marechaussees iets los was.
De vertooning te Nijmegen schijnt geen

der Kamerleden te hebben geïnspireerd tot
de voor de hand liggende vragen, wie haar
had georganiseerd, wie er toestemming voor
gaf, of zij met overleg der superieuren ge-
schiedde, of zij zoo rustig gehouden kon

worden in een periode, welke, naar wij
meenden, alle marechaussees aan den grens
eischt, enz.
Wij hebben er tot dusver ook geen be-

hoefte aan gevoeld, over deze zaak iets te
zeggen.

I
Thans echter lezen wij nog in de "Eindh.

en lVIeierijsche Crt." .

Nadat de garnizoenscommandant den ka-
pitein bedankt haà voor de prettige samen-
werking. kwam als eenig spreker, dus namens
de vrienden, naar voren de gep. luitenant-
.colonel K. A. Bolt, die. drie jaren geleden,
)ij het verlaten van den dierist zich op zeer
lemonstratieve wijze tooide met het N.S.B.
-nsigne,
Deze spreker, thans kringleider van de

:.J.S.B.te Nijmegen, propagandist en colpor-
'eur van de N.S.B.-bladen. die naar Oss trok,
om daar, in strijd met de politieveror-dening,
de bladen te colporteeren, die door de politie
aldaar werd uitgeleid, huldigde hier een ka-
pitein van de Maréchaussée, als een moe-
dig leider, en de kapitein, die dit alles wist,
liet het zich welgevallen en bedankte hem.

Dit is· een staaltje van zoo verregaande
tactloosheid, dat het toch niet stilzwijgend
kan worden' voorbijgegaan. Terecht merkt
het Eindhovensche blad op, dat men wat
gehoord zou hebben, indien welke chef van
welk politiecorps dan ook, het zou hebben
gewaagd, zich te laten huldigen door een
leider van de communistische, óók een voor
ambtenaren verboden organisatte.
Wij hebben een licht vermoeden, dat in

elk ander politiecorps zulke dingen niet on-
gemerkt zouden passeeren.
Had men baron Speyart van Woerden mis-

schien ook uitgenoodigd bij het theater te
Nijmegen? De uitvoerige dagbladverslagen
vermeldden zijn aanwezigheid niet. Wat zou
een fungeerend directeur-generaal van po-
litie ook te maken hebben bij een samen-
komst van alle politiemannen uit een heel
district van het rechtsgebied waarover hij
gezag uitoefent?
Een g e woo n men s c h begrijpt er

niets meer van, maar sommiger opvattingen
van gezagsverhoudingen zijn ook zoo inge-
wikkeld ....
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Mevr. V. te B. o. Z. - Het Is uitgegeven door
de Vereeniging voor Nationale Veiligheid, Beaut-
denhout 21, 's-Gravenhage. Het boekje zou bij de,
KrUideniers verkrijgbaar worden gesteld.
IJ. te Z. - a. Ja. b. Neen. c. Kan Ineens

teruggevorderd worden, maar zal - indien ver-
zocht - als regel door middel van wekeUjksche.
kortingen geschieden. d. Neen.
P. C. v, d. E. te A. - Ja.
P. H. A. - De eenige manter, waarop u dat

plan kunt beschermen, is een contract met de
,.meente. ""."'l-
, c. M. J. te R. - De gemeentepolitie te Oss
verrichtce zelf de eerste en ook veruit de meeste
arrestatres. De burgemeester van Oss is juist
daarvoor onderscheiden en drie of vier man van
de gemeentepolitie, evenals drie of vier ambte-
naren va.n het rijkspolitiecorps van marechaus-
sees. Naar wij meenen, zijn alleen de rijkspolitie-
ambtenaren door de Koningin gedecoreerd. De
verklaring ligt misschien hier, dat de eene minis-
ter (Defensie) daartegen geen bezwaar had en
de ander (JusUtie) wel, maar zekerheid daarover
hebben wij ook niet, zoolang een Kamerlid geen
publieke motiveering van het verschil In behan-
deling vraagt.
L. J. M. v. d. M. te V. -
ad 1 a. Theoretisch is men bij het onderwijs

vrij; practisch wordt schier overal de spelling-
Marchant gevolgd, meestal, naar het schijnt,
zonder n.
b. Bij schoolexamens is spelling-Marchant met

n voor mannelijke personen en mannelijke dier-
namen voorgeschreven.
c. In ambtelijk verkeer wordt gebruikt 10. spel-

IIng-Slegen beek voor oude wetten; 20. spelling-De
Vries In mln of meer verzachten vorm; 30. ook

I spelling-Marchant o. a. In rapporten van onder-
wijs-inspecteurs, correspondentie van bepaalde
hoogleeraren, ens.
ad 2. Er is een spellIng-commissie-Fockema

Andreae doende de spelling-Marchant pasklaar te
maken aan enkele wijzigingen van minister Slote-
maker. ;$<1;

ad 3. De mÎnister wil de spelling-Marchant (dua-:
ëën 0 en e, .aonder eh) invoeren en de "geslac9,rh
ten" handhaven met n voor kennelijk mannelijlte
woorden, doch de lijst van die woorden is nog
onbekend.
ad _4. De spellingregels van de versch!Ilende

stelsel geven leerboek!en.

tJ :5
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.De Kamercommissie' en
de zaak-Oss

Hët 'stàndimnt van de
regeering.

(Van onzen parlementairen redacteur.)
's-G r a ven h a ~ e, 20 Mei.

§ § - Over het standpunt der regeering ten
opzich te va nde Kamercommissie in zake, Oss,
ontvangen wij uit kringen, waarvan wij aan-
nemen dat zij het standpunt van de regeering
kennen, de volgende" mededeellng en. Bij de

r weergave van-dit standpunt onthouden wij ons
voorloopig van ieder oordeel of commentaar.

Het feit - aldus onze zegslieden - dat,
'het. den officieren en onder-officieren van de
marechaussee verboden is, voor de kamercorn-:
missie te verschijnen, berust op een order van
den minister van Defensie. Dat verder de
procureur-generaal van het Bossche Hof, mr.
E. L. M. H. baron Speyart van Woerden" niet
door de Kamercommissie kon worden gehoord,

f

volgt rechtstreeks uit een algemeen besluit van
den raad van ministers. Men was narneltik van
oordeel, dat, nu het geen enquête-commissie
betrof, de ministerieele verantwoordelijkheid
tegenover de Kamer ondergraven zou worden,
door ambtenaren, die onder den minister van
.Just.itie staan, in de Kamercommissie verkla-
ringene, .rakende het beleid van dien minister,
te doen afleggen.

Inderdaad is verder geweigerd, enkele stuk-
ken aan de' commissie ter inzage te geven.
Maarhet betreft hier slechts die bescheiden,
welke betrekking hebben op strafzaken,
waarbij derde~ in het geding zijn. Het is een
gevestigde practijk, dat 'ambtenaren. van het
O.M. n.i et bevoegd zijn, dergelijke documen-
ten over te leggen. Uit deze practijk vloeit
voort, dat de minister van Justitie, als opper-
ste chef van die ambtenaren, geen daden zou
kunnen verrichten, welke aan de instanties
die onder hem staan, verboden zijn.
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DE AFFAIRE-OSS
Gebrek aan medewerking
van minister Goseling,

DE KAMER-COMMISSIE MAG
SOMMIGE GETUIGEN

NIET HOOREN

(Van onzen parlementairen redacteur.)

's-G r a ven hag e, 20 Me;.

§§. Naar in Haagschen politieken kring ver-
luidt, zou het verslag der Tweede Kamer-com-
missie betreffende de Nota inzake de affaire-
Oss spoedig te verwachten zijn. Wij hermne- I
ren eraan, dat, conform aan de, den 22 Juni
1938 aangenomen motie Oud-Albarda, de daar-
op ingestelde Kamercommissie aan den minis-
ter van jus.titie een schriftelijke uiteenzetting
over deze aangelegenheid heeft gevraagd. Na-
dat de uitvoerige nota van minister Goseling
daaromtrent verschenen was, is de commissie
verder aan het werk gegaan ter nadere voor-
bereiding van het mondelinge debat.

Volgens berichten uit diezelfde Haag-
sche politieke milieux zou minister Gose-
ling zijn medewerking aan het verstrek-
ken van enkele sc!hriftelij:ke bescheiden
!helblben 'gewe i g e rd. Gisteren is de
commissie tot het hocren van getuigen
overgegaan. Volgens het reglement van
orde van de Tweede Kamer zijn alle
leden der Kamer bevoegd de vergadertn- '
gen der betreffende commisale bij te wo-
nen. Vrijdag 11. is van deze 'bevoegdheid
een dank/baar gebrujk gemaakt. Volgens
hetzelfde reglement kunnen die Kamer-
leden, die vroeger bij de commissie een
persoonlijke nota hebben Ingediend, tij-
dens de vergadering der commissie - al
maken zij daarvan ook geen deel uit -
ook het woord voeren. Voor de vergade-
ring van Vrijdag, had, naar verluidt, de
commissie de officieren en onder-officie-
ren der marechaussee, die bij deze zaak
betrokken waren, evenals onder meer den
procureur-generaal van het hof in Den
Bosch, voor ihet geven van inlichtingen
opgeroepen. De ministers van justitie en
defensie heJbben echter dezen getuigen
ver ib0 den voor de commissie te ver-
schijnen. De verschillende opgeroepenen
'zouden met opgave van redenen in een
brief aan de commissie van 'hun reden van
verhindering hebben doen !blijken.

VoIgens Inlichtingen ingewonnen te bevoeg-
der plaatse kunnen wij mededeelen, dat de
betrokken ministers zich op het standpunt
stellen, dat de Kamercommissie zich niet
"lang,s .een omweg" de rechten zou mogen
,;aanmatigen" van een enquête-commissie.
Weliswaar heeft de Kamer het houden van
zulk een enquête met 50 tegen 37 stemmen
verworpen, maar toch komt het ons voor, dat
slechts r u imemedewerking ook van Ooffi-
cieele instanties ertoe zou kunnen bijdragen,
op de geheele Ossche zaak ten volle licht te
doen schijnen. Naar wij verder vernemen, be-
hoort tot degenen die wèl door de commissie
zijn gehoord, de gepensionneerde majoor Boel-
laard, tot 1 Maart 1938 commandant van de
marechaussee-diviste waaronder de brigade
Oss ressorteert.
Naar ons verder ui:t Haagsehen politieken

kring werd medegedeeld, is de kans niet groot,
dat de commissie zich met nadere vragen tot
den minister zal wenden. Het is aan te nemen,
dat zij spoedig verslag aan de Kamer zal wit-
brengen.

Naar aanleiding van het bovenstaande
schrijft ons een medewerker:
Minister Goseling weigert een volkomen

normale samenwerking met een commissie uit
de Tweede Kamer! Daarmede wordt een sfeer
geschapen, volstrekt ongeschikt om de "zaak-
Oss" tot een bevredigende oplossing te brengen.

Men kent de parlementaire historie van het
voorstel van den heer Wendelaar tot het hou-
den van een parlementaire en q u ê tenaar
de gebeurtenissen, op het geheel epolitieele
'gebied, rondom "Oss" voorgevallen. In de lin-
kerzijde werd, door samenwerking van de
heeren Oud en Albarda, het voorstel geboren
eer s t nog een anderen weg te beproeven. De
regeering had immers een "nota" beloofd. De
algemeene overtuiging was, dat deze "nota"
in de Tweede Kamer in het openbaar zou wor-
den behandeld, en natuurlijk... dat de regee-
ring alle medewerking zou verleenen om de
behandeling van de nota deugdeiijk voor te
bereiden.
De Kamer heeft zich voor het inslaan van

dezen weg Iaten vinden. De parlementaire
enquête scheen van de baan. Dit was ook
zeer naar den zin van de chr, htst. "Neder-
lander", die de enquête wel niet in principe
verwierp, maar een meer soepele handelwijze
niet te gen 0 ver de regeering (wat een
enquête kan zijn) maar principieel met de
regeering, bepleibte. De voorstanders van het
plan Oud-Albarda zullen thans wel zeer te-
leurgesteld zijn. De regeering weigert mede-
werking en de Kamercommissie, ingesteld om
over de "nota" aan de Tweede Kamer van
advies te dienen, l!'litaan den !kant.
wat nu? Het is niet denkbaar dat de Kamer

thans over de geheele linie zal toegeven.
Twee wegen zullen nog openstaan
10. De Tweede Kamer kan het parlemen-

tair tnitla:tlef nemen tot het afkondigen van
een wet tot het instellen van een staatscom-
missie, belast met een onderzoek inzake de
gebeurtenissen op poli:tieel gebied voorge-
vallen te Oss op de bekende data. Eén derge-
lijokestaatscommissie werkte in de jaren 1890/
1891 op sociaal gebied. Aan deze staatscom-
missie werd de bevoegdheid gegeven van een
enquête-commissie. Dit voorbeeld zou kunnen
worden gevolgd.

20. De Tweede Kamer kan het voorstel tot
het houden van een parlementaire enquête
thans aannemen.
In het eerste geval is de medewerking van

de regeering noodig, want het wetsontwerp
uit het parlementair initiatief geboren, be-
hoeft de onderteekening van de Kroon.

In het tweede geval is de Kamer geheel vrij
en zelfstandig. Het groote punt in ddt geval
is, dat de regeering ook wee r de enquête
kan belemmeren. En toch is er wel verschil
tusschen de weigering der regeering tegen-
over een gewone Kamer-commissie en de
weigering tegenover de "enquête-commissie"
door de Tweede Kamer ingesteld.

Ook in hert geval van de partementairs
enquête kan 'de regeering aan ambtenaren
verbieden getuigenis der waarheid te geven.
Maar dan moet de regeering een g ron d
opgeven voor haar weigering, en die grond
mag slechts één bepaalde grond wezen. De
enquête-wet zegt immers in art. 21 dat het
verleenen van inzage van stukken wordt be-
wiHigd "tenzij hij (de minister) oordeelen
mocht, dat zij (de inzage van stukken) met
het belang en de· zekerheid van het rij,k, de
koloniën en bezittingen van het rijk in andere
werelddeelen in strijd zouden kunnen ziin."
Welnu, kan de regeering dezen weigering,,:.

grond rechtmatig aanvoeren t Ons dl'nl<t:
neen,
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EN NOG OSS.

Behalve den dreigenden militairen oorlog,
den rondom woedenden economischen oor-
log, alsmede de verschrikkelijke problemen,
die ons op sociaal, financieel en economisch
gebied plagen, hebben wij ook nog.... Oss!
Of liever niet Oss, want daar is het heel

rustig, maar de vraag, of de ministers van
Justitie en Defensie terecht maatregelen
namen tegen enkele ambtenaren van politie.
Men weet, dat de rechtmatigheid van die
maatregelen in rechten is betwist, maar dat
de rechter en de rechter in beroep. iedere
vordering hebben afgewezen en de regeering
in het gelijk gesteld hebben.
Men zou zoo denken, dat de zaak daarmee

is afgeloopen. Ook "De Vrijheid" van 10 Mei
schreef:

Tenslotte is hetgeen zich daar afgespeeld
heeft, voor ons niet het centrale feit, waarom
alles draait. Wij maken er geen demagogische
senaatjezaak van, gelijk de tot in het dol-
driftige verdwaasde mr. Rost van Tonningen.

Hoe men de zaak ook bekijkt, dat zij be-
lachelijk is opgeblazen en dus geen "centraal
feit" wezen kàrr, staat voor eIken rustigen
beoordeelaar vast. Zelfs al zou de minister
van Justitie een ander beleid hebben kun-
nen volgen - de zaak binnenkamers op-
lossen, zooals de liberale heer. Gelderman
in de Eerste Kamer opperde - dan nog is
het spektakel, dat nu al maandenlang over
de administratieve overplaatsing van eenige
politie-ambtenaren aanhoudt - andere za-
ken behooren bij den rechter - schromelijk
overdreven en alleen verklaarbaar, omdat er
een politiek kluifje in gezien wordt.
Wat nu echter de allerlaatste dagen aan

den dag treedt, overschrijdt werkelijk, wat
wij in ons goede land mogelijk hadden
geacht.
De commissie, die aan de Kamer verslag

moet uitbrengen over een ministerieele nota,
vraagt stukken op over niet-behandelde of
terzijde gelegde strafzaken, ja, politiëele ver-
balen en rapporten over zulke zaken. Hoe
de commissie daarbij komt, is ons een raad-
sel. Indien mogelijk zou zij, wat hier ver-
langd werd - stukken openbaar maken over
strafzaken, waarbij derden in het geding zijn,
die niet eens vervolgd werden - ware het
met de rechtszekerheid in Nederland gedaan.
Dat de minister van Justitie voor die rechts-
zekerheid waakt, is niet alleen zijn recht,
maar zijn plicht. Er zou met recht en reden
een storm van verontwaardiging opsteken,
indien het in Nederland mogelijk zou blijken,
dat zelfs niet door den rechter behandelde
politiedossiers buiten de gerechtelijke sfeer
zouden kunnen worden gebezigd. Een mi-
nister van Justitie, die dit toeliet, zou zich
inderdaad aan een even ernstige fout als aan
schromelijke kortzichtigheid schuldig maken
en een allerslechtst voorbeeld geven aan zijn
ambtenaren.
Wat volgt is nog rger. Dezelfde Kamer-

commissie, die geen enquête-commissie is
en dus noch over de bevoegdheid noch over
de waarborgen beschikt, welke de wettelijke
enquête geeft, heeft suo jure ambtenaren van
justitie en politie opgeroepen, om voor haar
als "getuigen" te verschijnen en hun oordeel
te geven over het ministerieele beleid.
Dat het geheele kabinet onmiddellijk deze

Deze excursies zijn eenig ter wereld
en uitstekend te cornbineeren met Uw
bèzoek aan de Tentoonstelling te Luik.

Reel. 7709710

zonderlinge vertooning, voor zoover dat in

IZijn macht lag, verbood, is nog al duidelijk. '
liet is niet alleen-met alle elementaire rechts-

I begrippen in strijd, dat pOlitie-ambten, aren
- buiten een wettelijke enquête om - over
, de uitoefening van hun taak door Kamerleden
, worden gehoord, maar het is ook de zwaarst
I denkbare aanranding van de ministerieele
~verant'woQrdelijkheid. Men stelle zich toch
eens voor: een korporaal, die over het beleid
van een generaal en minister wordt gehoord
of een afdeelingschef, dien men contradictoir
laat debatteeren met zijn minister!
Het is in dit geval nog erger, omdat er

derden mee gemoeid zijn en er geen enkele
Waarborg bestaat, dat de rechten van die
derden worden ontzien en iedere "getuige"
kan zeggen wat hij wil en ook kan weg-
blijven, als hem dat goeddunkt.
Hoe men zooiets heeft kunnen aanvangen,

is ons een raadsel. Met het oog op het buiten-
lan.d schreef "De Vrijheid" van 10 Mei in
bovenaangehaald artikel:

Wij moeten ons nu en dan gedragen als
bezoekers van een krankzinnigengesticht, die
omgeven zijn door patiënten, die zichzelf be-
schouwen als Julius Caesar, als Alexander
~., Groote, wellicht zelfs als, Jezus Christus,
en door andere patiënten, die zich vervolgd
wanen door Joden, Engelsehen of Fransehen,
al 7Jjn zij natuurlijk zelf duizendmaal ge-
vaarlijker dan de lieden, die in hun zieke-
lijke verbeelding hen trachten te "omsingelen".
Zoo'n bezoeker moet zich dan wel eenigs-
zins aanpassen, moet zijn gedrag wel eenigs-
zins regelen naar 'de houding van de anderen,
Maar hij moet tevens drommels goed zijn
eigen gezond verstand bewaren, en niet méér
meehuilen met de wolven, waarmee hij in het
bosch is, dan strikt noodig is.

Ook inzake Oss moge het gezond verstand
spoedig terugkeeren! '
Want dat wij ook hier te doen hebben met

"tot in het doldriftige verdwaasden", wier
wllde verbeelding in Oss een oord van mis-
daad ziet en in de daar aanwezige gemeente-
politie en marechaussees, alsmede in de'
staande magistratuur en de zittende rechters
van dat ressort bewuste of onbewuste rechts-
verkrachters, is' toch duidelijk genoeg ge-
bleken voor eenieder, die zijn gezond ver-
stand laat werken.
Moet de Nederlandsche volksvertegenwoor-

diging zich als gek onder gekken gedragen?
Het wordt tijd, dat de Tweede Kamer, nu
d e g e h eel ere gee rin g de Kamer-
ccmmlssie op een gansch verkeerden weg
heeft tegengehouden, deze zaak op normale
wijze afdoet. Op normale wijze is: in open-
bare gedachtenwisseling met de regeering,
die op able te pas gestelde vragen bevredi-
gend antwoorden moet en tegen wie anders
een votum van wantrouwen kan worden ge-
richt.

Maar de Kamer moet zich niet plaatsen
op den stoel van den gewonen rechter, den
administratieven rechter of de uitvoerende I

.macht, zooals haar commissie onbegrijpe-
lijkerwijze heeft geprobeerd te doen.
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Muijsenbergh te Teteringen, bij Breda, Zon-
dag zijn 40-.iarig priesterfeest herdacht. Het
geheele kerkdorp was feestelijk versierd.
Het feest werd ingezet met een plechtige

Hoogmis, opgedragen door den jubileeren-
den pastoor, daarbij geassisteerd door zijn
broer, pastoor C. v. d, Muijsenbergh, uit
Zundert, als diaken, den weleerw. heer A.
v. d. Muijsenbergh, neef van den jubilaris,
als sub-diaken en kapelaan G, Bongenaar. -
als ceremoniarius. De feestpredikatie werd
gehouden door kapelaan A. v. d. Muijsen-
bergh.
In den namiddag had op de pastorie een

zeer druk bezochte receptie plaats, terwijl
daarna door den jubilaris een plechtig Lof
werd gecelebreerd, dat met een Te Deum
werd besloten. ' '
Direct na het Lof had in de harmoniezaal

de huldiging plaats van ,den jubilaris. Deze
werd o.m. bijgewoond door burgemeester v,
d .Meulen, de beide wethouders, "del)., _ge-
meente-secretar is, pater Provinciaal van de
Congregatie S:V.B. uit Teterin-gen, en vele"
anderen.
Kapelaan G. Bongenaar bood namens het

I feestcomité 'het gescherik der parochie aan:
de beschildering van het priesterkoor. Ook '
burgemeester v. d. Meulen bracht hulde aan
den jubilaris, evenals de heer C. Verschu-
ren, die namens de R. K. Werkltèdenvereé-
niging het woord voerde,

, Pastoor v. d. Muijsenbergh sprak 'n dank-
J woord tot allert. "

Des avonds bracht de harmenie "Eupho-- 'I
nia" den, jubilaris een serenade.
Donderdag a.s. heeft een H. Mis met alge-:- ,(

meene H. Communie der schoolkinderen i
plaats, die in den namiddag hun pastoor I
hulde zul'len brengen.

"HET VUUR OP DE BERG". F

De PovereIlo van Assisië,

Het leven van den' H. Franciscus van Assi-
sië, den PovereIlo, is door velen en op veler-
lei wijs beschreven. Maar zooals Renée Zeller,
de bekende Fransche schrijfster. 'waarvan
reeds' eerder werken in de .Nederlandsche
taal werden overgebracht, dit leven verhaal-
de, geschiedde slechts een enkele maal. Zijn
de goede en gezonde boeken over den H.
Franciscus, in de Nederlandsche taal' ge-
schreven of daarin overgebracht, niet aan de
vingers van uw hand te telfen ?
Daarom doet het ons goed, met enkele

woorden .de aandacht te vestigen op het
nieuwe boek over het leven van den Arme
van Assisi, uitgegeven door de uitgeverij
Het Spectrum te Utrecht, van de hand van
Renée Zeller en door Sieka Boerma in keu- g
rig Nederlandsch weergegeven, Heel het (

wondere leven van den Heilige trekt aan
ons voorbij, ,boeiend en kleurig beschreven.
En op den achtergrond zien we den bonten '
tijd, waarin hij leefde, waarin zich zijn zoo 4
sterk beschouwend en tegelijk zoo werkzaam •
leven-in-de-wereld voltrok.

\ Renée Zeller heeft dit boek geschreven I
in een echten en warmen Franciscaanschen :t
g~est. En daarom is het haar gelukt, het '(
onuitsprekelijke uit te drukken. l
Een werkelijk rijk boek.iwaarvan het uiter-

lijk door Het Spectrum op aantrekkelijke ti
wijze werd verzorgd. \I

~
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No'~eens a/zaak-Oss.

stanties deze vraag met ja had beantwoord,
werd een andere questie naar voren gescho-
ven: de minister zou niet met het noodige
bel e ï d zijn opgetreden.
Maar uit het openhartige artikel van de

"Middelburgsche Courant" zien wij, dat, na
de zeer uitvoerige nota van den minister,
ook de beleidsquestie al wel reeds van de
baan is.
Er komt nu een derde questie - die ver-

moedelijk bij al 't kabaal om deze taak steeds
ct e questie is geweest - op den voorgrond:
is 't waar, dat die zaken betreffende twee
geestelijken ten onrechte door de mare-
chausé's in onderzoek werden gehouden, om-
dat ze Ofwel geen strafbare, in elk geval be-
reids verjaarde, feiten betroffen?
Waarom wil men den minister, die zich

ook ten deze waarlijk niet met een korte
verklaring van de zaak heeft afgemaakt,
niet gelooven?
Omdat hij katholiek is, en men volkomen

ten onrechte niettegenstaande alle tegen-
spraak toch maar steeds aan de foutieve
meening bljjft vasthouden, dat hij als katho-
liek niet aan een strafvervolging tegen gees-
telijken zou mogen meewerken.
't Is daarom de alles beheerschende vraag,

naar de meening van de "Middelburgsche
Courant", of het er in de politiek z u i ver
toegaat, en dat niemand gesauveerd wordt,
am dat hij .... roomseh-katholiek is.
Laten wij een eenvoudige vraag stellen:
Meent de "Middelburgsche Courant" zèlf,

dat hetgeen de Minister van Justitie ten deze
heeft mee gedeeld, 0 n w a a ris?
Zoo neen, waarom dan een onderzoek ver-

langd tegen iemand, dien men gelooft?
Ja maar, zoo wordt nu beweerd: het is r

in 't belang van de katholieken zelf, dat er (
een onpartijdig onderzoek wordt ingesteld: ,
immers, eerst dan is 't praatje uit de wereld, 1
dat geestelijken niet strafrechtelijk vervolgd 1
mogen worden.
Wij zijn niet zoo naief, dit te verwachten.
Natuurlijk, bij dat onderzoek zou blijken,

dat de Minister van Justitie de waarheid ;
heeft meegedeeld. Maar wat zou dit nu be-
wijzen? Men zou de onjuiste meening toch
blijven aanhangen. Dat er in dit geval geen
sprake was van een verkeerd ingrijpen van I

den minister, bewijst toch geenszins, dat hij
het in andere gevallen, als deze zich zouden
voordoen, niet zou doen!
Trouwens, zijn deze kortzichtige lieden

overtuigd geworden door het feit, dat onge-
veer in denzelfden tijd, dat deze dingen in
Oss gebeurden, een katholiek geestelijke
door een in meerderheid uit katholieke
rechters bestaande rechtbank in een straf-
zaak veroordeeld werd?
Dat was toch nog wèl zoo overtuigend,

zou men meenen.
Voor objectief oordeelende menschen, ja.
Maar behooren daartoe de door anti-papis-

me verblinden, of zij, die Oss alleen willen
gebruiken, om tegen het zittend kabinet een
- allesbehalve z u i ver - wapen te kun-
nen hanteeren?

In ons avondblad van 23 Mei verdedigden
wij de afwijzende houding, door de ministers
van Justitie en Defensie aangenomen tegen-
over het verzoek van de Tweede-Kamercom-
missie aan haar over te leggen de stukken,
zelfs politieele verbalen, betreffende niet-
behandelde of terzijde gelegde strafzaken en
tegen het hooren van ambtenaren van justitie
en politie.
Met genoegen constateeren wij, dat onze

uiteenzetting de redactie van de "Middel-
burgsche Courant" overtuigd heeft. Zij ver-
klaart, dat onze verdediging van het minis-
terieel beleid voor wat betreft dit onderdeel,
was "op 't eerste gezicht niet zonder goede
gronden". En zij legt deze verdediging in
samenvatting aan hare lezers voor.
Maar met teleurstelling lazen wij hetgeen

dezelfde redactie in hetzelfde artikel aan-
voert tegen een ander onderdeel van ons
betoog, waarin wij constateerden, dat deze
geheele Ossche zaak belachelijk is opgebla-
zen en dat het spektakel dat nu al maanden
lang over de adminstratieve overplaatsing
aanhoudt, schromelijk overdreven is en alleen
verklaarbaar, omdat er een politiek kluifje
in gezien wordt.
Hierop reageert de "Middelburgsche Cou-

rant' als volgt:

Met deze zinsneden geeft "De Maasbode"
blijk, dat zij 0 f niets van den sociaal-
psychologischen achtergrond van de heele
Ossche affaire begrijpt, dan wel, dat
zij die drommels goed verstaat.

Is dit laatste het geval, dan volgt zij de
in de R.K. pers, over het algemeen, te
dezen opzichte, geldende politiek, te weten:
eerst probeeren de zaak lichtelijk belache-
lijk te maken, vervolgens, lukt dat niet,
haar en bagatelle voorstellen en dan, als
laatste middel; doen alsof het slechts een
anti-papistisch relletje zoude zijn. Hetgeen
van niet-R.K. zijde dan tegen het p u-
b 1i eke optreden van een pol i tie k e
figuur, namelijk een minister, wordt te
berde gebracht, stelt men dan van R.K.
zijde voor alsof het, rechtstreeks of zijde-
lings, tegen het R.K. gel a a f en de R.K.
K er k gericht zou zijn. Dusdoende tracht
men - mogelijk bona fide - de aandacht
van de hoofdzaak af te leiden. Toch is die
hoofdzaak. ... ook voor onze Roomsch-
Katholieke medeburgers, de hoofdzaak. Het
is namelijk dit: dat er bij het overgroote
deel der n i e t-R.K. Nederlandsche staats-
burgers ernstige ongerustheid gewekt is
omtrent de vraag, of onze R.K. medebur-
gers, met name hun geestelijke leidslieden
en politieke voormannen, alevel vanwege
hun R.K.-zijn meenen recht te hebben op
een andere, bevoorechte behandeling, wan-
neer het gaat om staats- en rechtszaken
tegen staatsburgers die - voor wat hun
confessie aangaat - tot dien R.K. gods-
dienst behooren? I

Het verzet tegen dit door de niet-R. K.I
bij de R. K. veronderstelde meerderwaar-
digheidscamplex is juist;. de verklaring er-
van uit een minderwaardigheidscomplex
ligt, naar de leer der moderne zielkunde,
voor de hand.

In een persoonlijk en overigens vriend-
schappelijk gesprek met een R. K. priester
hebben wij het destijds eens zoo geformu-
leerd: indien de R. K. politici verder had-
den gekeken, dan hun neus lang was, dan
zouden zij z e l f met een eigen enquête
voorstel gekomen hebben moeten zijn, op I

z'n minst het voorstel-Wendelaar krach- II

tig en onvoorwaardelijk .hebben moeten
steunen.
Dan zouden zij zeI f een mogelijke

bron voor het ontspringen van anti-papis-
tische gevoelens bij voorbaat hebben ver-
stopt; dan zouden alle niet R. K: Neder-
landers gezegd hebben: ziedaar, nu zien
wij eens ad oculos gedemonstreerd, dat de
R. K. politici in de politiek alleen maar
Nederlandsche sta a t s burgers zijn net
als alle anderen, en dat zij de eersten zijn
om, waar men ook maar méént eenig on-
recht te bespeuren, volledige opening van
zaken te eischen, overal, eok waar het R.
K. medeburgers en zelfs ook waar het be-
dienaren van den R. K. godsdienst betreft.
Indien n u evenwel - wij ontkennen

het allerminst - inderdaad in Nederland
van een ontwakende anti-papistische ge-
zindheid gesproken mag worden, dan heb-
ben de R. K. dat geheel en al zichzelven
te wijten. '.

Want door 't denkbeeld van 't instellen
eener parlementaire enquête met alle
macht te ondersteunen, in plaats van het
met man en macht tegen te werken en
den nek om te draaien, zouden zij een
voorbeeld van ver-ziende tactiek, van goed
Nç.derlandsch staatsburgerschap tevens,
hébben gegeven: men zou dàn de R. K.-
fractie op dit punt allen anderen ten
voorbeeld hebben kunnen stellen:
Er is geen sprake van, dat 'zij, die zoo

redeneeren . . .. "tot in het doldriftige ver-
dwaasden" zouden zijn, gelijk "de "Msb."
meent. Het zijn doodnuchtere Nederlan-
ders, die willen dat het in de politiek
z u i ver toegaat, en dat niemand gesau-
veerd zal worden 0 m dat hij liberaal of
sociaal, anti-revolutionair, christelijk-his-
torisch of .... roomsch-katholiek is.
Ziedaar de allesbeheerschende vraag,

het niet te onderschatten groote, ja ce n-
Itra 1e belang der Ossche affaire.

Wij nemen dit betoog in zijn geheelop,
omdat er met zoo groote openhartigheid in
neergeschreven werd, waarom het tenslotte
in deze zaak gaat.
En dat is: men wil onderzoeken, of het

wel waar is, wat de Minister van Justitie
heeft verklaard, dat de zaken, betreffende
een tweetal geestelijken werden terzijde ge-
Iegd, hetzij, omdat ze geen strafbare feiten
betroffen, hetzij omdat ze, indien die feiten
al strafbaar zouden geweest zijn, in elk ge-
val reeds verjaard waren.
Na de zeer nadrukkelijke en uitvoerige

mededeelingen van den minister daarom-
trent, ware het ten dezen instellen van een
wettelijke enquête een votum van wantrou-
wen in de waarheidsliefde van den minis-
ter. Elke minister, en a fortiori een minister
van Justitie, die van de Staten-Generaal
zulk een votum thuis krijgt, behoort af te
treden. Maar dan is het ook duidelijk, waar-
om de meerderheid der Tweede Kamer zulk
een votum niet kon en niet mocht uitbren-
gen. Zij was wèl overtuigd, dat de minister
de waarheid gesproken had. Hoe kon zij,
door voor het onberaden enquête-voorstel te
stemmen, getuigenis van het tegendeel af-
leggen?
Eerst ging 't erom, of de minister wel het

re c h t had, om op te treden, zooals hij dit
te Oss deed.

Toen het Ambtenarengerecht in beide in-



IDT DE PERS.

Oss en Persbreidel.
Naast veelonredelijk gepraat in meer dar,

één links blad valt een rustig artikel op in
het liberale "Utrechtsch Dagblad" van 27
Mei:

Gelijk bekend is, zijn zoowel door het
Ambtenarengerecht in Den Haag als door
den Centralen Raad van Beroep te Utrecht
de leden der Ossche marechaussee-brigade
in hun geschil met den Minister van Jus-
titie (en den minister van Defensie, red.
"Msb.") in het ongelijk gesteld. De Twee-
de Kamer heeft zich, althans tot dusverre,
op het standpunt gesteld, dat een parle-
mentaire enquête in de Ossche zaak niet
wenschelijk of noodig was. ~l heeft zij
uit haar midden eenige leden aangewezen,
die tezamen eene commissie van onder-
zoek vormen. De regeering heeft deze com-
missie niet alle 'faciliteiten verleend, waar-
om zij heeft gevraagd, doch waarop zij _
althans formeel - geen recht heeft. Mag
men de berichten gelooven, dan heeft de
Minister van Justitie geweigerd om der
commissie inzage te verleenen van eerrige
dossiers, betrekking hebbende op de Os-
sche zaak (zooals dergelijke dossiers nooit
en niemand overgelegd worden red.
"Msb.") en hebben deze bewindsman zoo-
wel als zijn ambtgenoot van Defensie (en
het geheele kabinet, red. "Msb.") aan
eenige bij de Ossche zaak nauw betrokken I

personen (d.w.z. ambtenaren red. "Msb.") t
verboden om voor de commissie te ver-
schijnen om inlichtingen te verschaffen
dan wel vragen te beantwoorden.
De hier gereleveerde berichten hebben

opnieuwaanleiding gegeven tot het uit-
spreken van de meening, dat er inzake Oss
en met name inzake het gedrag van eenige
geestelijken daar ter plaatse een en ander
wordt verheimelijkt. Anders gezegd: In
Oss zou, met medeweten van de Regeering
(en van de geheele rechterlijke macht red.
"Msb."), het recht zijn loop niet genomen
hebben. De beschuldiging is een zeer ern-
stige, en zij, die haar formuleeren, dienen
zich hiervan bewust te zijn. Zoo zij over
steekhoudend bewijsmateriaal beschikken,
moeten zij dit publiceeren. Zoo zij over
zulk materiaal niet beschikken, dient eene
zoo ernstige beschuldiging achterwege te
blijven. De tot dusverre aan ons bekend
geworden gronden, waarop de hooger ge-
noemde aantijging wordt uitgesproken, l

konden ons niet overtuigen. .
Het kan zijn nut hebben om er aan te!

herinneren, dat het ook mogelijk is, dat
de Regeering om redenen van openbaar \
belang - die niets met de geestelijken te I
Oss uitstaande hebben - minder mede-
werking aan de commissie uit de Volks-
vertegenwoordiging verleent dan alle of
althans sommige leden dier commissie
gaarne zouden zien. Alsnog, de Tweede
Kamer heeft geen parlementaire enquête
gewenscht, en de Regeering gaat in haar
gedragslijn jegens de Kamercommissie niet
buiten haar boekje. Uiteraard blijft de mo-
gelijkheid bestaan, dat zij zich bij het
vaststellen van haar gedragslijn jegens
genoemde commissie aan een of meer be-
leidsfouten heeft schuldig gemaakt. Om
hierover te oordeelen, zou men de mptie-
ven moeten kennen, op grond waarvan de
weinig tegemoetkomende houding der Re- ,
geering is gebaseerd. En die motieven zijn,
voor zoover ons bekend is, niet gepubli-
ceerd. Wij betwijfelen, of dit zwijgen ver-
standig is, daar naar onze meening klaar-
heid welhaast immer een betere remedie
tegen booze geruchten en booze tongen is
dan verstoppertje spelen.

r
De laatste opmerking is juist. Het komt

ook ons voor, dat de regeering, evenals bij de
vluchtelingenkwestie, inzake de Ossche af-

o faire wel eens een persconferentie had kun-
nen overwegen. Het blijkt toch, dat een groot
deel van het publiek zoo verbazingwekkend
ontwetend is over de taak van het O.M.. de
bevoegdheid van de rechterlijke macht, de
mogelijkheid van preeedure met kans op sue- I

ces bij beleediging, ja zelfs over doodgewone
feitelijkheden rond "Oss", dat een conferen-
tie wel degelijk haar nut zou hebben. Althans
voor dat deel der pers, dat de waarheid we-
ten en meedeelen wil.
Dit doet van zelf overgaan tot hetgeen het

"U.D." over de ingediende persmaatregelen
schrijft.

I

De persvrijheid is immer een der pijlers
geweest van ons politiek en maatschappe-
lijk bestel. Tusschen een vrije pers en een
bandelooze .pers ligt evenwel een kloof.
Hoe betreurenswaardig het ook moge zijn,
waar is het niettemin, dat sedert eenige
jaren niet alle Nederlandsche persorganen
en redacties zich van haar hooge vrije ver-
antwoordelijkheid bewust zijn. Hierin kan
zoowel met betrekking tot de binnenland-
sche rust en orde als met het oog op de
bultenlandsche betrekkingen van Neder-lland een gevaar (gaan) schuilen. :Oe Re-
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geering heeft tot taak om te waken ze
'wel over de binnenlandsche rust en ore en
als over onze betrekkingen met het bui-
tenland. Dat zij derhalve naar middelen 'rall
zoekt om die bewakingstaak richtig te
kunnen vervullen, is begrijpelijk en' haar
plicht. Of de thans bestaande plannen in
alle opzichten het beoogde resultaat zul-
len afwerpen, moet worden afgewacht.
Zeer veel zal afhangen van de omstandig-
heid, op welke wijze de voorgestelde wet-
telijke bepalingen zullen worden gehan-
teerd. Het gevaar is niet geheel denkbeel-
dig, dat te eeniger tijd deze bepalingen
ook als wapen tegen de "goeden" in dag-
bladland zouden kunnen worden gebruikt.
Hoewel wij de idee, welke aan de pers-
plannen der Regeering ten grondslag ligt,
geenszins verwerpen, wil het ons toch
voorkomen, dat diepgaand overleg in deze
- en niet in de laatste plaats met de ver-
tegenwoordigende instanties van "pers-
land" - geboden is.

Voor de priesters !

Oud-minister Marchant, pOlemiseerend
met "Ons Noorden", dat, in antwoord. hier-
op verklaart, het geloof in de goede trouw
van bedoelingen tot het uiterste te willen
handhaven, levert in dat blad de volgende
overtuigingsvolle verdediging onzer pries-
ers, die wij in haar geheelovernemen:

Onder bepaalde omstandigheden is er
een overmaat nodig van duidelijkheid.
Wij beleven een felle aanval op de Kerk.

Een van de middelen om de Kerk te tref-
fen - de poorten der hel zullen haar niet
overwinnen - was een aa~val op de pries-
ters. Het is duidelijk: slaagde men er in,
bij het volk het denkbeeld ingang te doen
vinden, dat de priesters een bende vor-
men van onzedelijke bedriegers, dan zou
het fundament van de Kerk zijn onder-
graven: de eer van de priesters zou voor
de massa, voor "de publieke opinie", zijn
te grabbel gegooid, en de rest zou volgen
van zelf.
Deze toeleg is mislukt. Vooreerst door-

lat de laagheid van het duivelse middel
verd doorzien, ten tweede doordat de
rvergrote meerderheid der klachten zelfs
laar vooringenomen rechters moest wor-
len afgewezen, en ten slotte. doordat in
ezelfde strijd een overgroot aantal pries-
ers, daar en elders, als zielverheffende
lartelaars in voorbeeldige zelfverlooche-
ing vielen met de bede, dat God hun beu-

_In mocht genadig zijn.
Velen hadden met ons verwacht, dat uit

deze ondervinding lering zou worden ge-
trokken. Velen hielden voor zeker, dat
denkende mensen, allereerst kinderen der
Kerk, met open oog het hunne zouden
doen om te voorkomen, dat in Nederland
'het schandaal zou worden herhaald; dat
de wet, geschreven ter bescherming van
eer en goede naam van jan-en-alleman,
zelfs ten aanzien van priesters zonder. aan-
zien van persoon of ambt zou worden toe-
past; dat Nederlanders, van welk geloof
ook, en van fatsoen, zij het dan zonder g~-
loof, ons hier voor het oefenen van dit
duivelswerk zouden helpen bewaren.
Het heeft niet mogen zijn. Er werd door

belagers van onze rechtsorde, gelijk elders
zo ook hier, onder de leuze van gelijk
recht voor allen en van een grote schoon-
maak van "paardestallen" een actie aan-
gelegd om in de troebele wateren van .ossl
te vissen. Zo is het nu eenmaal: de duivel
is slim; hij weet met valse voorstellingen,
sofismen en paradoxen zijn strijd te voe-
ren en het beweerde doel, ~e strijd voor
gelijkheid van recht en handhaving van
eer, voor argelozen aannemelijk te maken.
Zo vliegt de goe-gemeente er in. Wie zou
zijn beste krachten niet geven om de
paardestal te reinigen!

Ook hier waren geestelijken beschul-
digd, geestelijken en leken; wege?s. ver-
jaarde en niet verjaarde beschuldtgingen.
Kan men zich schoner gelegenheid den-
ken dan deze, om onder de leuze van ge-
lijk recht voor allen een poging te doen
om de priesters tot slachtoffer te maken
van een' bedrijf zoals dat ginder is afge-
speeld? Om ook hier priesters onder ver-
denking te laten voortleven, hen in op-
spraak te houden om aldus de Kerk te
treffen? Gelijke monniken gelijke kappen:
zowel als van de leken moeten wij van
de geestelijken de stukken hebben of an-

ders de ambtelijke verklaringen van ge-
tuigen omtrent de inhoud van de stukken.
Aan een poging om de Kerk te treffen
werd niet gedacht: men vroeg de inlich-
ting immers ook in de zaak van een leek!
En de behandeling vim de niet-verjaarde
zaken was niet mogelijk zonder licht te
putten uit de wèl verjaarde. De eis had
niets te maken met de Kerk: immers men
vroeg inlichting ook in andere zaken. Het
was zo helder als glas: het was alleen te
doen om het beleid te beoordelen van een
verantwoordelijk minister. Was het soms
geen zaak van belang? Was dat geen "uit-
zonderlijk" geval, van veel groter belang
dan het handhaven van de wet, van het
blijven verzekeren van de recht~pos~~ie d:r
staatsburgers? Het was toch duldelijk: die
rechtspositie van allen was alleen maar
een voorwendsel om de priesters te ont-
trekken aan de arm der gerechtigheid, die
niemand behoort te ontzien! Wat de re-
gering beoogde, was alleen maar, de pries-
st.ers te brengen in een uitzonderingsposi-
tie, waarin voor hen niet gold het gemene
recht voor allen, doch alleen het tucht-
recht van de Kerk.
Zo is de toer volbracht. Terwijl de re-

gering hier juist het gemene recht had toe-
gepast voor allen, was de wettelijke. ge-
dragslijn voor de ogen van "de publieke I
opinie" omgekeerd, .:verdraaid tot een _PO-II
ging om de geestelijken te stellen buiten ,
de wet. En het succes was volledig: zelfs
katholieke voorlichters van "de publieke
opinie" vlogen er in. Ging het dan niet
om de positie te redden van een minister?
Was dit dan nóg geen "uitzonderlijk" ge-
val? Was de positie van een minister dan
niet een nóg gewichtiger belang dan de
rechtsbescherming, die de wet verleent aan
alle staatsburgers?
Met deze droevige sofismen waande

men een geestverwant bewindsman van
dienst te zijn, die zijn politiek eigenbelang
maar niet kon ontdekken. En men opende
de deur voor de trawanten van de poorten
der hel, om de verachtelijke actie van gin-
der te herhalen in Nederland, waar de wet
daartegen bescherming biedt
Als hierop de minister moet vallen, dan

zal hij vallen met ere, als katholiek en als
handhaver van het recht.

Het geval is zeker "uitzonderlijk": het
is "uitzonderlijk" treurig.
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t GOEnE NAAM EN RECHT.
Hoe verblind politieke hartstocht maken

kan, blijkt uit het feit, dat de "N. R. Crt."
niet alleen met rustig gemoed verdedigt, ge-
seponeerde gerechtelijke dossiers over te leg-
gen, maar er bij voegt: "met de rechtszeker-
heid heeft het openbaar maken van bedoelde
stukken niets te maken; alleen de goede
naam van de daarbij betrokkenen kan er mee

I gemoeid zijn."
Het bewaren van ambtshalve toevertrouw-

de geheimen, ja, zelfs de goede naam. van
; burgers hebben met rechtszekerheid niets te
maken.
Welk een opvatting van rechtszekerheid!
Even verder lezen wij :

De rechtszekerheid te waarborgen is juist het
doel van allen, die in de zaak-Oss helderheid
willen trachten te verkrijgen, omdat zij ervan
overtuigd zijn, dat de marechaussee het slacht-
offer van rechtsverkrachting is geworden en
voor anderen het recht zijn loop niet heeft
gehad.

Wij meenden, dat de administratieve rech-
ter in eersten aanleg en in beroep had ui t-
gemaakt, dat tegenover de marechaussees
juist geen recht is geschonden.
Wij leefden verder in den waan, dat onze

"gewone rechterlijke macht er voor zorgt en
krachtens de wet ook, onafhankelijk van
iedere andere macht in den Staat, er voor
kan zorgen, dat het recht altijd zijn loop
heeft in Nederland, als belanghebbenden
recht vragen
Wij schijnen te droomen. De goede naam

is geen rechtsgoed, de administratieve recht-
spraak is blind voor rechtsverkrachting en de
te Oss aanwezige gemeentelijke en rijkspo-
litie, marechaussees inbegrepen, met het
heele O. M. en het Hof incluis laten de boe-
ven maar loopen.
En dan duidt men ons nog euvel, als wij

vragen, .of een deel der menschen bijgeval
r het verstand verloren heeft, als over Oss ge-

oordeeld wordt.

J



OVERHEIDSRECHT.

Reeds hebben wij onze meening gezegd
inzake de vraag of het toelaatbaar was, be-
paalde politiëele of justitieele stukken over
te leggen. Wij gelooven, dat wie rustig over
de zaak nadenkt, zulk overleggen ongeoor-
loofd zal achten. Nu merkte echter "Ons
Noorden" op,

dat de minister zelf begonnen is, door-
dat de nota, welke hij aan de Kamer zond,
een aantal bijlagen bevatte met process en-
verbaal. Alleen echter die verbalen, waar-
van de minister meende, dat ze licht op
de zaak kunnen werpen.
Maar de minister die hier enigermate

rechter in eigen zaak is, legde niet all.
processen-verbaalover, maar hield e
enkele achter. Toen zeide de Kamer
commissie "Geef ons nu alle process en-
verbaaI."

Dus, omdat de minister het met zijn ver-
antwoordelijkheid overeen kan brengen, be-j
paalde stukken over te leggen, die een vol-
komen helder licht werpen op de eenige
zaak, waar het voor de Kamer om gaat,
n.l. of de politie-ambtenaren zóó optraden,
dat maatregelen noodig waren, meent
,,0. N.", dat hij nu ook stukken moet over-
leggen, die met deze zaak niets te maken
hebben en die derden kunnen compromittee-
ren, die niet eens de kans hadden door den
rechter vrijgesproken te worden.
De minister is niet rechter in eiger, zaak;

maar de minister beoordeelt wel zelfstandig
stukken. De minister. is drager van over-
heidsgezag en dit overheidsgezag heeft eigen
rechten, die hij niet met anderen deelt, maar
als overheid jure suo uitoefent. Zou het
parlement meenen, dat de Overheid deze
rechten onjuist uitoefent, dan is de oplos-
sing niet deze, dat de rechten' worden ge-
deeld - in dit geval, dat de minister met
schending van het hem toevertrouwde
ambtsgeheim stukken overlegt, - maar dat
de Kamer den minister haar vertrouwen op-
zegt en huiswaarts zendt.
Er is dus geen sprake van "stukken achter

houden" en geen recht van vragen: "Geef
ons nu alle processen-verbaal." I

De minister behoefde in net geneeL niets
over te leggen. Hij had geen enkel stuk of
verbaal behoeven te noemen. Nu hij meen-
de het te mogen en te kunnen doen zonder
derden te kwetsen, was zijn daad een tege-
moetkoming. Deze beantwoorden met ~e
conclusie van ,,0. N." is zorgen, dat nooit
meer één stuk overgelegd wordt. Want de
minister zelf kán alléén beoordeelen, wat
hij wel en wat hij niet openbaar mag maken.
Mr. Marchant heeft er op gewezen, dat de \

Kamer als politiek college niet het aange-
wezen lichaam is om zich met rechtsspraak
te gaan belasten.

Op deze volkomen juiste opmerking ant-
woordt ,,0. N.":

Is dit nu niet wat erg pessimistisch ge-
oordeeld? De Tweede Kamer, die deze
commissie instelde, denkt daar toch an-
ders over. Bovendien in de zaak Vrijman
en tal van andere zaken, heeft de Kamer
toch ook uitspraak gedaan, na onderzoek.

In de zaak-Vrijman heeft de Kamer zich
niet met de rechtspraak willen bemoeien en
dat is juist een der grieven van den ..heer
Vrijman. Bovendien kon de heer V:rlJman
geen beroep doen op het toen n~g met be-
staande ambtenarengerecht. Maar In de zaak-
Oss hebben juist wel de administratief-
rechterlijke instanties gesproken en de ge-

l wone rechter kan daar nog altijd spreken
1 over zaken van derden, als belanghebbenden
1 dat vragen. Daarom ligt de zaak hier heel
anders.
Er zijn zeker omstandigheden denkbaar,

dat de Kamer als rechter oordeelt. Er kun-
nen zich omstandigheden voor doen, dat het
hoogste recht het hoogste onrecht is en dat
de geheele wetgevende macht zich als opper-
ste rechter constitueert.
Maar dat dit noodig zou zijn om te oor-

1dcelen over de vraag, of de ministers van
Justitie en Defensie beleidvol handelden,
toen zij hun administratieve maatregelen
namen tegen enkele politie-ambtenaren,
want daarover alléén gaat hett toch? -
kan geen mensch volhouden, die niet door
politieken hartstocht is verblind. Dat deze
verblinding bestaat en soms zoo. ver kan
gaan, dat alle gezonde rechts?pv:attIngen ge.-
knakt dreigen te worden, IS In de tragi-
cornische marechausseeszaak wel bewezen.
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Recht en belang.

"Alleen de goede naam
I De oude Romeinen hebben de waarheid
itot een spreekwoord gemaakt, dat aan alle
twistgedirigen een einde moet komen. Daarin
hadden re g,elij.k: men moet niet In de
eeuwigheid blijven doordebatteren, zelfs
niet over belangrijke onderwerpen, Maar
men moet aan dit debat toch eerst dam een
einde maken, wanneer het onderwerp van
het gesohil juist is gesteld.

In het debat over het ophalen van een
aanklacht in verband met de treurige zaak
van Oss ontbreekt hieraan nog veel.
Als eerste vraag is hier aam de orde, of

wij hebben te doen met een vraag van r e c h t
.of met een vraag van doelmacigheid.

Bij allen, die dusver veelangden de over-
legging van bepaalde stukken of ambtelijke
verklaringen, wordt het geschil beschouwd
als een vraag V1aJndoelmatigheid. Indien dit
juist ware, zouclJen wij ons daarover niet
warm maken. E,r zutlen er stelljg zijn, die
deze verzekering niet willen aannemen, doch
ze is nlettemin de zuivere waarheid- De zui-
vere waarheid is ook, dat ons oordeel uit-
slurtend berust op de overtuigmg, dat de
rechtsstaat wordt ondengraven, indien de
overheid heit recht schendt, en dart de over-
heid dn het adderhoogste belang, de hand-
having van de rechtsstaat, zich daarvan heeft
rte onthouden. Geheel helt publieke leven van
schrijver dezes biedt daarvan de bewijzen in
overvloed.
Indien men In dit geval te doen had niet

met priesters, doch met een communistiseh
of liberaal dagbladredaaTIeurr, zou onze hou-
ding niet anders weren. Wat ons in dit' debat
het meest verwonderf is het kenlijke
onvermogen van nagenoeg alleo, die over de
zaak schrijven om zich voor te stellen, hoe
zij erover zouden denken, indien de zaak

.' hum zelf betrof. In dat geval toch zouden. zij
onmiddelhjk erkennen, daJt het een rechts-
.egel van de rechtsstaat is, die hen be-
sonerm't.
Een persman schrijft wel eens lets, dat

bepaalde personen niet bevalt. Zo iemand
klan, op wraak belust, tegen den persman een
klacht inbrengen bij de justitie, waarrn hem
onzedelijke handelingec worden tenlaste ge-
Legd. De klacht wordt onderzocbt 'en de
strafvervolging geweigerd. De klager wendt \
zdch tot den rechter, en de rechter beslist,
dat voor vervolging geen grond is. Laat de
klager het hier bij, dan neemt hij met de
beslissmg van het openbaar minister.ie ge-
noegen, en aanvaardt dan deze beslissing
alsof ze een beslissing ware van den rechter,

In dit geval i'S de persman van de zaak af'lechten.. bestaat de zaak niet meer.
Indien nu een andere vijamd VlaIn den pers-

man, of e'en willekeurige autorutete, de stuk-
ken betreffende deze zaak weer eens ter hand
,gi.ng nemen of in publieke djscussie g,mg
brengen om het daarin gevoerde beleid van
de justrtie of van bepaalde ambtenaren nog
eens opnieuw te gaan beoordelen op deze
,grond, dat toch een juist oordeel daarover
een publiek belang is, zou die persman dan
zeggen: ik erken dit als een rechtmaëig over-
!heildsbe1lang,dus ik moet miJ .aan deze proce-
dure onderwerpen? Of zou hij 't protest Iaten
horeri: ik beroep mij op de wet, In deze
Ziiiak kan niet meer word eta geroerd, ik pen
laings wetteûijke weg buiten vervolging ge-
steld, en hiermee was de zaak uit? Natuu!l"lijk
zou hij het laatste standpuiIl!t innemen, en
hij zou door al zijn conrraters, van welke
:richtLng ook, met alle haotstoeht, die, in an-
dere gevalten. ,gelukkig in het openbare
Ieven pleegIt 'Op te vlammen, worden ge-
steund. Er zou een heerlijke strijd losbranden
tot handhaving van het reoht, en de pers-
man ZiOU zich in de overwimndng gelukkilg
voelen- ZÓ is het Nedenlandse volk en de Ne-
derlandse pers'.
iDe conclusie zij aan dezelfde pers ;toege-

Iaten,
Men iheeft !hier enige v~gelijkl1ngen ge-

trofJien; ze zijn niet ter zake-dienende, omdat
!het bier betre:lit een vraag van It' e cht, en
mdet vam opportumJ1teit, van :politiek of van
ldoelma.tilghe1d.
Bijvoorbeeld: de regeJ:"'i.ngkan mededeling

doen van dÏJplom.atieke stuk!k:en onder ver-
zoek ~ot gehelmhouding. DiJt is een vraag van
beleid en van staatsbelang, niet van reeht,
iDe mededehng lis niet uibgesloten, omdat ze
:lJn striJd is met het recbt, De rege~1ng kan
ide stukken overleggen in een aIfoohrif1t,waar-
lin de namen zijn weggelaten of door Initia-
len vervangen, Het zou een onwaardige for-
mele u1tvlJucht zijn; men zou het reeht schen-
den onder camouflage. Te allen overvloede zij
opgemerëct, dart het hen, wier rechë werd
~chonden, in geen enkelopzicht ZiOU ba-
ten.
De tegenstelLingen, in dirt;debat gemaakt,

zelfs door een dagblad van aanzien, zijn be-
neden peil. Zo is geschreven: "Met de
"reclhtszekel'he1d' heeft het openbaar maken
van bedoelde stukken iI]Iietste maken: alleen
d ego e d-e n a am van de daarbij betrok-
kenen kan er mee gemoeid zijn." Alsof hier
niet [uist de rechtszekerheid ware gegeven
om "de ,goede naam van de daarbij betrok-
kenen" te beschermen! Aldeen maar "de goe-
de naam"! Men wH de rechtszekerheid, door
de wet gegeven, vervangen door de tegemoet-
koming aan "b111ijkewensen van den minis-
ter!" DoOI!"een verzoek om ,;voorzichtig te
zijn met bepaalde ambtsgeheimen!" - En de
wettelijk gewaarborgde rechtszekerheid'
wordt gequalificeerd als "f.ormele gronden!"
Eenmaal op deze weg, volgt de rest vanzelf:

De Maasbode komt nÎle,t op V'ÛOil" de hand-
having van het recht, doeh zij "verdedigt den
miriistor", Dáárom "snijdt" die verdediging
"geen hout." Als men een minister van Jus-
tiltie verdedigt, omdat hij het recht hand-
haaft, snijdt het betoog geen hout, omdat
men den minister verdedlgt! Men nadert hier
dn Nederland bedenkelijk dicht de sofismen
van onze geachte buren.
En dan komt in een ander blad het knal-

effect: het beroep op de redactie van Ons I

Noorden als hoogste wtorirteit. Deze redac-'·
tie "ver,klaaTde ronduit, het niet met haar t
medewerker eens te zijn omdat, aangenomer
de juistheid in algemeenon zin van iijn be-
toog, de zaak-Oss een uitzondering rechtvaar-
digde. Inderdaad. Juist in deze zaak had men,
al was het alleen maar om verkeerden schijn
te vermijden, en te bewijzen, dat men royaal
en loyaal aan dé opening van zaken wilde
meewe,rken, een andere houding moeten aan-
nemen."

Ziedaar: Wij allen stellen de rechtsstaat
ten zeerste 'Opprijs; "in algemenen zin" heb-
hen wij hier "inderdaad" met de rechtsstaat
te doen. Maar als het in het politieke belang
is van een minister van Justitie, het recht
te schenden tot handhaving waarvan hij mi-
nister is, dan handhave hij het recht maar
niet.
Zouden wij het "moderne" rechtssysteem

maar niet liever overnemen van "Het Derde
Rijk?"

"

H. P. M.A- , 'TT. Y



Er schijnen geruchten te loopen, dat iA de
Tweede Kamer opnieuw een voorstel zal
worden gedaan een enquête te houden over
de affaire van Oss.
Bij de Grondwetsherziening van 1848 is

"het recht van onderzoek (enquête)" aan de
Tweede Kamer toegekend (art. 90 van de
Grondwet van 1848). '
In 1922 is dit recht ujtgebreid tot de bei-

de Kamers, zoowel ieder afzonderlijk als in
vereenigde vergadering (art. 96 van 1922,
art. 98 van de huidi.ge Grondwet).
De uitoefening vim dit recht is geregeld

bij de, meermalen herziene, wet van 5
Augustus 1850.
Volgens art. 1 dier wet moet het besluit

tot het instellen van een onderzoek (enquê-
te), nadat het onderwerp vooraf 'in de af-
dee ling en is onderzocht, in een vergadering
van de Kamer worden genomen, terwijl het
moet bevatten "eene nauwkeurige omschrij-
ving van het onderwerp des onderzoeks".
Men zal dus moeten afwachten, hoe de

1
"nauwkeurige omschrijving van het onder-
werp des onderzoeks" zal luiden. Immers
eerst dan zal men over de strekking - ook

I over de- politieke beteekenis - der te hou-
_den enquête een oordeel kunnen vellen.

Zooals de zaken echter thans staan, kun-
nen wij ons' moeilijk een formuleering der
.mauwkeurige omschrijving" denken, waar-

!
uit niet zou blijken, dat het besluit tot het
houden de z e r enquête in wezen is een uit-
spraak van wantrouwen in de Ministers van
Justitie en van Defensie.

Zij hebben eerst mondeling, daarna in een
ongewoon uitvoertge nota schriftelijk alle
gevraagde mededeelingen aan de Kamers
verstrekt.

Î Acht men deze onvolledig, dan kan om
nadere aanvulling gevraagd worden.
Maar daarover gaat 't blijkbaar niet. Men

vertrouwt de gegeven antwoorden niet, en
wil daarom een enquête, om te onderzoeken,

! of die antwoorden al of niet juist zijn.
Daarom kunnen we in d i ,t gevad het

besluit tot het instellen eener enquête nau-
welijks anders zien dan als ÎIl1 wezen een
uitspraak van wantrouwen, van verdenking,
onwaarheid te hebben meegedeeld, g,ericht
tegen de beide bij deze zaak betrokken
ministers.

1
Men' möet toch tweeërlei enquêtes goed

onderscheiden: vooreerst, een enquête naar
bestaande toestanden - enquêtes, als zoowet
lin Engeland als ten onzent meermalen g~.
houden zijn - en vervolgens een enquête
naar handelingen van een of meer mmisters.
Dat deze hier beoogde enquête behoort

niet tot de eerste, maar tot de tweede cate-
gorie, zal wel door niemand betwijfeld wor-
den.
Maar daarom zal dit besluit, bedoeld I)f

niet bedoeld, noodzakelijk een politiek ka-
rakter hebben, en eventueel niet zonder p'o-
Iitdeke gevolgen kunnen blijven.
Men zal misschien zeglgen: de betrokken

ministers zullen, als ze een zuiver geweten
hebben, rustig den uitslag van het te hou-
den onderzoek kunnen afwachten. Maar wie
zoo oordeelt, miskent de feitelijke strekking
van het thans onder de bestaande omstan-

. digheden en na de reeds dooit" de mlndsters
verswekte inlichtingen te nemen enquête-
besluit. De kamer, die het zou nemen, zou
- zacht uitgedeukt - te kennen ,ge'ven, dat
. er volgens haar gerechte twijîel bestaat aan
de ,geloofwaarooigiheid der betrokken minis- I

ters.
Welnu, als zulk een besluit niet gelijk

staat met een motie van wantrouwen, dsn ,
begrijpen wij niet, wat dan de strekking!
van zulk een motie zou moeten zijn.

Daarom - wij spraken het reeds voor
enkele dagen uit - is onze meening, dat
volgens goede Staatsrechtelijke opvatttngen,
ministers tegen wie een dergelijk besluit ~e-l
nomen wordt. hun ambt behooren neer te I
leggen. . )'

Tenzij 0 n-o m s t 0 '0 tel ij k zou vaststaan, '.
dat hij de kamermeerderheid, die zioh voor
een enquête zou verklaren, n iet de bedoe-

I ling voorzbt, wantrouwen u it te spreken in
het beleid der ministers, in di,t geval met
name in hun weaeheldsliefde. Maar het lijkt
ons haast ondoenlijk in dit g e val, 0 n der
d e z e 0 m sta n dig h ede n, een derge-
,lUke bedoeling a £ doe n de uit te sluiteo-
Terislotte moge opgemerkt worden, dat in

casu het besluit tot het houden eener en-

ENQUÊTE. \ '
(\j'lJ{~,\;f

quête niets zalopleveren. Immers, art. 19
der Enquête-wet zegt uitdrukkelijk:
"Zij, die uit hoofde van hunnen stand, be-

roep of wettige betrekking tot geheimhou-
ding verplicht zijn, kunnen zich verschoonen
getUIgenis af te leggen, doch alleen en bij
uitsluiting nopens hetgeen waarvan de we-
tenschap aan hen als zoodanig is toever-
trouwd".
Wat dus geheim is, blijft geheim, ook al

besluit het parlement tot het houden eener
enquête.
Maar daaruit juist blijkt des te meer het

politiek en zuiver persoonlijk karakter van
een besluit, om thans nog tot het houden
eener enquête over te gaan.
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Ir&Jrlêllil'
IFABIAN WAAGT DEN STAP.

Sinds de lerrte 'OV1Elrde toppen van de 'ho'O-
ge bergen in het land gekomen was, liep
boer Fabi,run met diepe r impels in het voor-
hoofd rond, Hij had het hoofd vol gedachten
en denken was voor hem een heel !Vat
zwaander krawei dan werken 'op het land,
Daarom kwam ihij er ook miet mee tot een
goed einde. Midden im zijn werk hield hij
soms sUI ihij piekerde dan iheen over het
bruine veld, en bij het eten bleef ihem ZIO'O
waar de lepel vaak tusschen bord-en mond
steken, zoodat de soep koud werd. Zijn volk
schudde het hoofd en zei 'Onder elkaer: "Fa-
bian heeft den kolder In het hoofd, dat loopt
s1eciht af!" ,
Op een avond nam !hij opeens z'n hoed van

den kapstok en gi'ng met een korten groet de
deur u1t naar het café:tje "De Springende
Bok" .. Daar 1mad hij de gelagkamer binnen, ,
wensohte goeden avond en zette zich op een l
bank. "
Justin, de waard, kwam 'Op hem toe. r
Het oude recept. Fabian?"
::Dat weet je wel!" snauwde de boer- Daar- ,~

na dronk hij langzaam .als een kenner, plant- 1
te zijn glas op tafel en tuurde weer voor
zioh heen.
, De waard was bij ihem blijven staan en

I ihield de <handen gevouwen over zijn wit
v~h~. .~,

"Fabilan", zei !hij elJndêll~ "Fabian, 1ë~-
kert."

Ach loop iheen! morde de boer, "bemoei
je '~et 'je eigen zaken, Justin." .

Maar deze liet ;zi.C'h. niet van de wijs bren-
gen. Zijn gast schoof hem het leege glas toe,
"Nog een, Justin!" De waard schonk m en
kwam daarna langzaam weer naar de tafel
g'eslof.t. .

,,Het is toch [ammer voor je, Fab~. Zeu
je nu maae wart; op je ih:art ligt, mogelijk kon
,ik je raad geven."

Thtbian wi.1de eerst afweren, ma~r toen
bezon hij zich. Ja, tensLotte was er veel van
waar. In de gelagkamer krijg je nog al
eens wat te hoeren en een waard weet heel
wat. Daarom Met hij voor de derde maal zijn
glas vullen, zuchtte diep en probeerde woor-
den ,te vinden.

S111Jd:sweken had !hij reeds meer dan ge-
wone aandacht geschonken aan de hoeve van.
zijn buurman, Daar hadden ze nu een deem
met flinke handen aan !het lijf, een jonge
nIcht, Babette. Fabian zou haar graag ge-
vl"a.agldihebberi. Nu, ja, de waard wist wel, wat
hij met vragen bedoe1de. MaM' praten ~ing
bij Fabian niet 'WIIne€? leien dakje e? b1t
juiste woord op de JUISte plaats te vmden
,ging hem niet gemakkelijk 3£.

De waard uJt "De Springende Bok" vee-
schoof zijn kalotje, kneep de oogen walt nau-
wer.

"Zeg maar nIets meer, F.abian." glad' hij
einJdelijk te kennen. "Met Babette komt het
best in orde. Over een week is ihet Hemeil-
vaart. Je weet, Fab1an, den da'g daarop gaan
de WiOuwluQdn de vroegte, eer de zon op-
'gaat, den be;rg op, waar de beek ontspring,t,

bonten doesc uv= u<;: lnf'llUc ••• -en zij zag ell.'uit als de lente zelf.
Fabi'an kwam op"':zij.n teenen achter !hel!:

stru:iJk,gew1lSvanda. en stond opeens voor
Babette op den weg. Zwijgend stak hij het
'mensje de hand toe, dart; hem verwonderd aan-
keek en ook een beetje verscbrdkt.

"Fabian," zed ze dian "Fab:iJan." OnJtsteLd
br>a~ht FalbDan zijn vinger aan den mond,
Door te spreken verbrak het medsie de ~-
toövering. Maar Babette was n1j,eenmaal aan
!het babbelen geslagen. Zij daèht ndet meer
aan het water van Hemelvaart. Zij Was kou-
Wens mooi g.enoe~.
"Fa,bian", begon zij weer, "dat ihand ge-

ven In de vroegte Is maar een filllbe1tje. Als
je me gaarne zag, n31dt je reeds lang je mond
Open kunnen doen. Misschien was het mij
'I1'ieteens zoo onaangenaam geweest. Maar Ill'll

ben ik veeloofd, Fabian, àl een paar dagen,
met den z-oon van den waard, uit "De Sprln-
'gencle Bolk". Ja, daar kijk je V'all1 op!"
Toen verbrak ook FaMan het zwljgen:

"Heerejee als ik dien in mijn vingers krij.g,
dien elil~,drl.gen knaap, en den waard, die
om een paar gTazen wijn goeden raad
'geeft ...• "

Achiter ihet 9Ûru,i;kgewas klonk gelach: "Wie
zijn mond niet open doet, FaJbian, kan. geen
bruid naar hwis voeren!"

JAME.
,

(NADRUK 'VERBODEN),

NIEUWE BOEKEN. menige frissche en rake Groninger uitdruk-
king zal vinden.

Het boek is geschreven op verzoek van de C

SCLustrum-Commissie van het Groninger tu- 1
dentencorps. De Commissie meende mee te
moeten werken aan de geestelijke vernieu- 1

fWing van ons volk en deed In dit verband
daarmee aan Mevrouw Huizenga het ver-
zoek, een geschrift te willen samenstellen I

ter gelegenheid van het a.s. Lustrum-
Z'Oo is het boek bestemd V'OQr'student en

bnr'lhonwer' middenstar-ë=r l' '~"',,"_' ..j8 ..1

)

ï
UIT HET GRONINGER LAND.

I I

Mevr. E. J. Huizinga-Onnekes, van wier
hand reeds verschillende pubheatles 'Over
Groningen het licht zagen, gaf thans bij Van
Gorcum & Como. te Assen een nieuw boek



:De Haasb;ocLe
y0'Cfa 9 .9 J(./nl 1.9..19

t FANATIEKE l\:lARCHANT.
Inzake Oss heeft ook oud-minister Mar-

chant het zijne gezegd. Hij is zoon -van een
reçhterlijk magistraat, jurist van erkende be-
kwaamheid, advocaat met lange ervaring,
was dertig jaar Kamerlid en is oud-minister.
Men zou zoo denken: iemand, die beestjes

als Oss slachten, stroopen en wasschen kan.
Mr. Marchant heeft zijn standpunt uiteen-

gezet met allerkrachtigste argumenten, wel-
ker weerlegging ook niet is beproefd. Hij
heeft daarenboven aan al te argeloozen, die
blijkbaar de bedoelingen van bepaalde lie-
den niet doorzien, heel duidelijk die bedoe-
lingen' aangewezen en aangeduid.
Wordt de oud-minister weerlegd? Be-

spreekt men zijn juridische argumenten?
Welneen, "De Vrijheid" volstaat met den

man, aan wien, als hij liberaal had wtl len :
worden, de wierook niet zou zijn bespaard,
aan te duiden als "de fanatieke bekeerling
Marchant".
En dàt zijn nu de argumenten van het li-

berale intellect.
Hoe dóórslaand en hoe beschaafd!
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KAMERCOMMISSlE OSS
LAAKT BELEID VAN
MINISTER GOSELING
De feiten, welke den bewindsman
hebben geleid tot nemen van zijn
maatregelen tegen
motiveeren die

marechaussee
maatregelen niet.

ENQUETE NIET NOODIG GEACHT
De Kamercommissie, bestaande uit de heeren Schouten

(a.r.), Tilanus (c.h.), Drees (s.d.), Wendelaar (lib.) en Sweens
(r.k) , in wier handen de nota van minister Goseling betref-
fend de zaak-Oss was gesteld, heeft haar verslag aan de
Tweed,e Kamer uitgebracht en daarin met meerderheid van
stemmen, vier van de vijf, aan de Kamer voorgesteld:
Uit te spreken, dat de feiten en omstandigheden, welke den

Minister van Justitie hebben geleid tot het nemen van zijn be-
kenden maatregel tegen de brigade Oss der Kon. Marechaus-
see dien maatregel niet rechtvaardigen, terwijl uit hetgeen
nadien is gebleken in elk geval geen motiveering voor dien
maatregel kan worden ontleend;
de nota van den minister voor kennisgeving aan te nemen.
De commissie heeft zich de vraag gesteld, of de geschiede-

nis van de zaak-Oss, met inbegrip van de ervaringen, welke zij
heeft opgedaan tijdens het haar door de Kamer opgedragen
onderzoek, genoegzame aanleiding geeft om uit te spreken, dat
een nader onderzoek (enquête) noodig of wenschelijk is voor
het verkrijgen van afdoende klaarheid, doch meent, dat een
zoodanig onderzoek niet noodzakelijk is, omdat zij, ondanks
dat haar verschillende gegevens niet ten dienste werden ge-
steld, zich thans reeds. omtrent het beleid van den minister
kan uitspreken ..
De commissie is van oordeel, dat de leden van de brigade-

Oss bij het opsporingswerk fouten hebben gemaakt, doch acht
deze fouten niet van ernstigen aard en meent, dat de minister
met een waarschuwing had kunnen volstaan. Het heeft op de
commissie een onaangenamen indruk gemaakt, dat de minister
zijn bekende besluit reeds had genomen, voordat officieren
van de marechaussee waren geraadpleegd en zij betreurt het,
dat de minister geen ernstige poging heeft ondernomen om
langs den weg van onderling contact tusschen de betrokken
instanties de zaak tot oplossing te brengen.
De commissie zegt voorts, dat de door de brigade gemaakte

fouten geenszins wettigen er van te spreken, dat de brigade
op hol is geslagen en dat derhalve naar haar oordeel de maat-
regel tot het ontnemen der opsporingsbevoegdheid niet in
juiste verhouding stond tot de begane fouten. .

Maatregel was niet
van overhaasting

oordeel is, dat daarin aan de hoofdzaken van
de belangrijkste details voldoende aandacht is
geschonken.

De meerderheid der commissie betreurt het,
dat de Minister van Justitie heeft gemeend
slechts .zeer ten deele aan haar verzoek tot
overlegging van stukken te kunnen voldoen,
en dat zij de concrete vragen, welker beant-
w~oordingwellicht op eenige punten verdere
opheldering zou hebben kunnen brengen aan de
door haar uitgenoodigde personen, uitgezon-
derd aan den gep. luitena!lt-kolonel Boellaard
niet heeft kunnen stellen. Dit is uiteraar~
niet bevorderlijk geweest aan haar onderzoek,
en heeft haar bij moeilijkheden geplaatst bij
de overweging van bepaalde feiten en om-
standigheden, en bij de vorming van haar oor-
deel daarover. Intusschen is zij niet de over-
tuiging toegedaan, dat deze bezwaren en
moeilijkheden van dien aard zijn, dat zij ten-
gevolge daarvan zich niet in staat moet ver-
klaren tot het uitspreken van een oordeel over
het beleid van den Mmister van Justitie.

..vnj

Deze meerderheid is van gevoelen, dat
de door den Minister van Justitie op
1 April 1938 getroffen maatregel ten
aanzien van de brigade Oss der Konlnk-
lijke Marechaussee niet noodzakelijk was,
en dat de minister er niet in geslaagd is
dien maatregel op genoegzame wijze te
motiveeren.

Leden van de brigade Oss hebben fou-
ten begaan, maar deze rechtvaardigen
niet, dat men op haar of op haar leiding
van toepassing kan verklaren: "zij is op
hol geslagen". Wel konden die fouten aan-
leiding geven tot het nemen of doen nemen
van maatregelen, waardoor herhaling
daarvan kon worden voorkomen, Wanneer
de brigade was gewaarschuwd, en deze
waarschuwing was gepaard gegaan met
bevordering van een meer doeltreffende
leiding aan en een beter toezicht op haar
arbeid, zou dit, in ieder geval voorshands,
voldoende zijn geweest.

De kamercommissie, ingesteld op 1Fe-
bruari j.l. en bestaande uit de heeren
Schouten, Tilanus, Drees, Wendelaar en
Sweens, in wier handen de nota van mi-
nister Goseling betreffende de zaak-Oss
was gesteld, heeft haar verslag aan de
Tweede Kamer uitgebracht.
De meerderheid der commissie stelt aan
de kamer voor:

1. uit te spreken, dat de feiten en om- .
standigheden, welke den Minister van
Justitie hebben geleid tot het nemen van
den maatregel van 1 April 1938 ten aan-
zien van de brigade Oss der Koninklijke
Marechaussee, dien maatregel niet recht-
vaardigen, terwijl aan hetgeen nadien is
gebleken in elk geval geen motiveering
voor dien maatregel kan worden ontleend.

2. de nota van den minister voor ken-
nisgeving aan te nemen.

Eén lid der commissie Kan zich alleen
met de tweede conclusie vereenigen,

Belangrijkste détails vol-
doende belicht.

Wanneer de commissie aan het slot van
haar verslag haar conclusies geeft, merkt zij
op, dat in haar verslag niet alle details van de
zaak-Oss besproken zijn, doch dat zij van

Onioläoenae contact.

I In den tijd, waarin de werkzaamheden van
de brigade bij den procureur-generaal ernstige

c:itiek begonnen te ontmoeten, en in de periode r
waarin, ten gevolge van berichten van den
procureur-generaal, het treffen van maatrege-
len bij den minister in overweging was, h e eft,
naar de meerring van de commissie. het contact
met het korpscommando veel te wenschen
overgelaten, en is verzuimd de leden van de
brigade in de gelegenheid te stellen zich te
verantwoorden over hun daden, Dit moet te
meer worden betreurd, omdat geen enkele
omstandigheid is gebleken, welke een beletsel
vormde om voldoende contact met het korps-
commando te onderhouden en de leden der
brigade, wier werk blijkbaar tot ernstige
klachten en soherpe critiek aanleiding gaf, ge-
legenheid te geven zich te verantwoorden.

I Voor zoover a?-n ~achtmeester ?e Gi~r wel
die gelegenheid IS geboden, 1SdI t g e-
s chi e dop een w ij z e, wel ken iet
b e h oor I ij k was, Zoowel de voorbereiding
als de uitvoering van den tegen de brigade
genomen maatregel dra gen die n t e n-
g e v 0 I g e het kar a k ter van 0 v e 1'-

h a ast in g,
Wat de zaak van den H. en die van de beide

geestelijken betreft merkt de commissie
nog op:

Le, dat zij het betreurt, dat een verder
onderzoek in de zaak van den H. achterwege
is gelaten;

2e. dat in zake pastoor V, niet is gebleken
van redenen, welke tot voortzetting van het
onderzoek aanleiding hadden moeten geven;

3e. dat zij in zake pastoor B., bij gebrek
aan voldoende gegevens, niet kan beoordeelen
of er tot voortzetting van het onderzoek rede-
nen waren,
Één van de leden der commissie acht den

door den minister genomen maatregelonder
de toenmalige omstandigheden ten volle ge-
rechtvaardigd, Ook dit lid betreurt intus-
schen, dat het contact met het korpscommando
niet beter is geweest.

Enquête niet noodig geacht
Ten slotte heeft de commissie zich nog

de vraag gesteld, of de geschiedenis van
de zaak Oss, met inbegrip van de ervarin-
gen, welke zij heeft opgedaan tijdèns het
haar door de Kamer opgedragen onder-
zoek, genoegzame aanleiding geeft om uit
te spreken, dat een nader onderzoek
(enquête) noodig of wenschelijk is voor
het verkrijgen van afdoende klaarheid.
Zij meent, zij het ook, dat de gronden,
waarop het oordeel van de leden steunt,
verschillen. dat een zoodanig onderzoek;
gelet op den gang en den huidigen stand
van zaken, niet noodzakelijk is, mede
omdat het tekort aan gegevens, naar
boven is gebleken, haars inziens niet van
die beteekenis is, dat omtrent de hoofd-
zaak. nl. het beleid van den minister,
thans van een uitspraak zou moeten
worden afgezien.

(Zie verder blz. 5.)
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BRIGADE OSS "SLOEG NIET OP HOL"
Minister Coselings optreden

geen bewondering
vindt

Kamercommissie van oordeel, dat de bewindsman instede van, ~
een ongemotiveerden maatregel te treffen, andere

wesen had kunnen bewandelen.

AFKEURING VAN GEVOLGDE

PROCEDURE

In de inleiding tot haar verslag memoreert
de commissie de parlementaire geschiedenis
van de zaak-Oss. Daarna wijdt zij een hoofd-
stuk aan haar werkwijze en haar opvatting
omtrent haar taak.
De comandssie besloot niet nader in te g,a.an

op de vraag, of de minister van JUJstitie be-
vcegd was den maatregel, waarbij aan de
!brigade Oss tijdelijk de opeporlngsoevoegdheid
werd ontnomen, te treffen. Deze vraag immers
lis door het amlbtenarengerecht te 's-Graven-
!ha;ge en in hoogste instantie door den Oen-
tralen Raad van Beroep beslist dn dien zin, dat
deze bevoegdhe'id inderdaad bestond- De com-
missie heeft geen aanl-eiding gevonden deze
rechtsvraag operleuw in beschouwing te nemen.
Zij Ibeper'kt zich <LUIS tot de beleidskIW'estie: was
de maatregel van den minister door de feUen
gereohtvaard~gd en was zij doelanatdg ?

Intusschen meent de commissie, dat zij haar
!laak te beperkt, zou opvatten, indien zij uit-
sluitend een oordeel uitsprak over de 'hande~-
wij~ van den minister O!P 1 Apl'lil 19'38. Zij'
!be!hoort te rapporteeren over het geheele be-
Ieid van den minister in de zaak Os'S. Niet
all-een moet zij dus nagaan, of er voor den
minister voldoende grond bestond om op 1
April 1938 den bedoelden maatregel te nemen,
'<lochook of later feiten aan <len dag gekomen
lZijm,die hem aanleäding hadden moeten geven
zijn oordeelover de gebeurtenissen, welke aan
IZtinmaatregel voorafgingen, en W€rUeht ook
over !Zijnmaatregel u'!f, te hereten. De com-
mrssie zal dus, in hetgeen vojgt, niet alleen
den maatregel 'Van 1 .A(pri'l1938, doch <Goutde
lZienwijlze van den mûndster, blijJtende uit de
nota van 31 Januar~ 1939" bespreken, En einde-
lijlk zal zij, indien en voorzoover dit noodig
Iblij~t, haar oordeel geven over de handelmgen
van arnbtenaren. welke aan den minister onder-
ges'c'h:ikt I!:ijnen waarvoor deze verantwoorde-
~ijk is.

Bij de 'bespreking van de in haar handen
Igestelde nota plaatste de commissie zich reeds
dadelijk op het standpunt, dat zij zich niet
tot bestudeering van die nota zou kunnen en
mogen' bepalen, doch dat zij bij het vormen
IVan haar oordeelook gebruik zou dienen te
maken van gegevens, welke haar van elders,
al dan niet op haar verzoek, mochten worden
verstrekt. Uit den aard der zaak immers
bevat de nota van den minister niet alle
gegevens, welke op de zaak-Oss in haar ge-
heelen omvang betrekking helb'ben.De minister
Iheeft daaruit bij het opstellen van zijn nota
een keuze moeten doen, en heeft vermeld, wat
hem het belangrijkste 'scheen. Het r2:0U echter
mogelijk zijn, dat de commissie ook andere
gegevens van belang- achtte, ten einde tot een
juist oordeel te komen.

Mr. R. A. James, raadsman van de leden
der brigade-Oss voor het Arrrbtenarengereeht
en voor den Centralen Raad van Beroep, heeft
de pleitnota van zijn pleidooi in hooger be-
roep eigener beweging aan de commissie doen,
toekomen. Het gedeelte daarvan, dat is uit-
gesproken bij gesloten deuren, droeg het
opschrtrt: "niet ter publicatte",

"sMinisters standpunt tegen-
over de commissie.

Als uitvloeisel van haar zooeven aangeduid
standpunt verzocht de commissie bij >oriefvan
<I Maart aan den minister van Justitie haar
'ter inzage te wilten verstrekken alle stukken,
welke in de zaken van de leden der brigade-
Oss tegen den minister ter beschikkktng heb-
!ben gestaan van het Ambtenarengerecht en
IVanden Centralen Raad van Beroep, derhalve
van de memories (hiermee werden zoowel de
klaagschriften als de beroepschriften lbedoeld),
contra-memories, pleitnota's en producties.
Voorts verzocht 'zij inzage te mogen nemen
van de processen-verbaal der terechtzittingen,
1Z0oweivan het Ambtenarengerecht als van
den Centralen Raad van Beroep, voor zoover
deze op de genoemde zaken betrekking hebben.

Aan het antwoord van den minister d.d. 21
Maart ontleent de commissie het volgende:

"Aan de gerechten zijn ook nog over-
gelegd een aantal rapporten en processen-
verbaal, welke stukken uiteraard
aan de daarbij betroken leden der bri-
gade, klagers in de zaken voor het Amb-
tenarengerecht, eekend wàren - betref-
fende verhocren in zaken, waa.rm derden
waren betroken en waarin geen straf-
vervolging is ingesteld. In mijn nota van
,:31Januari 1939 heb ik in een uitvoerige
uiteenzetting in deze zaken inzicht ver-
schaft, voor zooveel dit noodig of ge-
wenacht kon zijn met betrekking tot de
volkomen regelmatige behandeling. Mijn
ambtsplicht verbiedt mij die zaken zelf
in den vorm van raporten of verbalen aan
de Kamer voor te leggen. Z o 0 is die
plicht ook begrepen in overigens spora-
disch voorgekomen overeenkomstige ge-
vallen. Een ander standpunt zou onaf-
wendbaar leiden tot consequenties, waar-
voor geen Minister van Justitie de verant-
woordelijkheid zou kunnen dragen.

I!S in strafzaken, die voor den rechter
behandeld zijn, openbaarmaking anders
dan tengevolge van die behandeling zelf
reeds volstrekt ontoelaatbaar, in zaken,
waarin geen vervolging is ingesteld, zou
zij leiden tot aanranding van hooge,
rechtmatige belangen der burgers, zon-
der dat deze zelfs de kans zouden hebben
-ztch te verdedigen of door een rechter-
lijke uitspraak te worden gerehabiliteerd.
Aan die aanranding zou dan schuldig
staan de Minister van Justitie, die zelf
van de hiërarchisch onder hem staande
autoriteiten de strengste handhaving van
den plicht tot geheimhouding moet
eischen."

Voorts deelt de minister mede, dat in de af-
schriften van de pleitnota van zijn gemach-
tigde voor den Centralen Raad van Beroep het
gedeelte 0 n tbr eek t, dat betrekking heeft
op het gee n i n ges lot e n zit tin g is
:behandeld.

Ontbrekende rapporten en
verbalen.

Bij kennisneming van de door den minister
toegezonden stukken bleek aan de commissie,
dat tot de niet aan haar, doch wel aan den
Ambtenarenrechter overgelegde stukken o.a.
behoorden het volledige dossier inzake de z.g.
fraude bij de werkverschaffing voor jeugdige
personen, het dossier inzake v. d. H., de vra-
g sn welke mr. van der Burg in opdracht van,

den procureur-generaal richtte tot wacht-
meester De Gier in de zaak tegen de geestelij-
ken, met diens antwoord daarop en het proces-
verbaal van zijn verhoor door den procureur-
generaal, benevens enkele andere stukken be-
trekking hebbende op deze zaak, het dossier
in de zaak B en eenige processen-verbaal in de
zaak W.

Nadat de commissie de' aan haar overgelegde
stukken had bestudeerd, kwam zij op 4, 5 en 6
April bijeen om de zaak te bespreken.

Deze bespreking leidde haar tot de conclu-
sie, dat zij nog niet beschikte over voldoende
gegevens om een gefundeerd oordeel te formu-
leeren. Zij besloot daarom in de eerste plaats
aan den minister een aantal inliohtingen te
vragen. In de tweede plaats besloot zij overleg-
ging van nog eenige stukken te verzoeken,
namelijk:

a. het rapport, uitgebracht door ambtena-/
ren van het Departement van Sociale Zaken
aan den hoofdinspecteur voor de werkver-
schaffing. I

b. het rapport van mr. -Massink over het
onderhoud tusschen den procureur-generaal,
den inspecteur der Koninklijke Marechaussee
en, den commandant van de Tweede Divisie;

c. het rapport omtrent het "summiere
onderzoek", hetwelk majoor van Everdingen
naar de gedragingen van de brigade Oss heeft
ingesteld, indien althans van dit summiere
onderzoek een schriftelijk rapport mocht zijn
opgemaakt;
d. de correspondentie tusschen mr. Pulles

en de redactie van het "Algemeen Handels-
blad", welke de minieter aan het ambtenaren-
gerecht had overgelegd; ,

e. den brief van 29 Maart 1938, waarin de
procureur-generaal aan den minister verslag
deed van zijn bevindingen in de zaak v/d. H.

In haar brief van 11 April, waarin dit ver-
zoek werd gedaan, deelde de commissie aan
den minister mede, dat zij meende zich voor-
alsnog niet te moeten uitlaten over de al of
niet juistheid van zijn standpunt in zake het
weigeren van overlegging van bepaalde stuk-
ken. Voor zooveel noodig merkte zij echter
op, dat de nader gevraagde stukken h.i. niet
vielen onder de "rapporten of verbalen" in
strafzaken, welke de minister blijkens zijn
brief van 21 Maart had gemeend niet aan de
commissie te mogen overleggen. Ook behield
zij zich voor t.z.t., wanneer dit bij de verdere
behandeling wenschelijk mocht blijken, inzage
van nog andere stukken te vragen.

Op 9 Mei zond de minister antwoord, waar-
bij hij als verklaring voor de vertraging van
dit antwoord opgaf de werkzaamheden, voor
zijn Departement voortvloeiende uit den in-
middels ingetreden toestand van oorlogsge- j

vaar. Als bijlage was bij dezen brief een I

nadere nota met inlichtingen gevoegd. De
minister handhaafde in deze nota zijn stand-
punt in zake de overlegging van bescheiden
en vervolgde:

;,.J'Ullst wegens dIeIn ernst van vorenbe-
doel<~ stJrund,puntdoet het mij te meer Ileed,
oot wk nÎ'et vOllledJiJg,a1t:hams met aan-
stonds VIOliledig kan volldoon aan het
verzoek dier OOIIDIIDJISISdetot overlegging
van de in haar brief onder a tim. e ver-
melde stukken. De stukken, genoemd onder
b en e, bevatten namelijk, voor zoover zij
met iIlJ: mijn nota van 31 Jamnart 1939
zijn geciteerd, beschouwingen en relazen,
ddeznede obel:4"efifem.anderen dam de leden
dier vooranaüge Ossehe brigade en die
beschowwd moeten woeden aI1s vam, zeer
Viel'tmuwelij;ktln aard, Ook in diit opmcht
rust op mij een pliCiht tot g'eheimhouding
en tot ontzien van de rechtmatége belan-
gen V'8ll1 derden. Deze plicht moge wel-
lIioht niet een zoo aïbsolanrt kaJraJkiterheb-
ben a~s däe, 'met lbetreklking rot de ,,:rap-
porten of verbaèen" d.n atrafzaken, n,tet-
temän zou ik eenige 'bekendma;king eerst
dan iJn overweging iIruirun€lll. llleID€Ill. W8i!1-
neer striikte waanborgen aanwezig' zijn,
dat ik e ri ill i S ill emf Ill.g ,,0 IIId e e g e-
h e üm h o udë n g" b ep e e k t blijft
tot de c o m m de s I.e bij haal"
voorbereidende we.rikzaam:-
hei d. Aangezien säechts de commissie
kan beoordeelen of deze voorwaarde kam
worden 'V€IrV1llden derhalve door haar zou
lcunnen worden aanvaard kan ilk op dit
oogellllbltktat mijn Ieedwezen met anders
doem dam de ()v~leggiIlJg van vorenee-
doelde stukken achterwege laten. Wel-
licht heeft d3!M"lbijdie ver'kJal'lilllg eend,g
nut, da t kenndsnemäng' van dJie stuk!k€lll
bUliten hetgeen reeds in mijn nota is ge-
citeerd, naar mijn steHtge overtuigilng
voor het onderzoek niet van eenig be-
aang ds.

,,'De'g,en ov€lI1I'eggcing van de onder a,
c en d venmelde stukken bestaat bij mij
geen bedenkimg, Deze zijn ruis bijlagen 1,
2 en 3 bij de:lle nota g€V1oegd".

Verhoor van personen werd
noodzakelijk. Concrete 'vragen.

Op 12 Mei vergaderde de commissie op-
nieuw. Zij was van meening, dat zij ook nu
nog niet over alle gegevens beschikte, welke
zij voor een juiste uitvoering van haar taak
.noodig had. Reeds eerder had zij besloten om,
indien dat na bestudeering van de gegevens,
welke zij van den minister had gevraagd, haar
nog wenschelijk mocht blijken, mondelinge in-
lichtingen te vragen aan personen, die bij de
zaak Oss betrokken zijn geweest. Thans was
zij i n mee I' der hei d van oordeel, dat
het hooren van, eenige personen i n d e r-
d a a d wen s c hel ij k was. Zij overwoog
bij dit besluit, dat zij weliswaar niet de rech-
ten heeft, welke toekomen aan een enquête-
commissie, dat zij dus de personen, die zij
oproept, niet kan dwingen voor haar te ver-
schijnen en te antwoorden noch hen onder
eede kan hooren, doch dat daaruit niet volgde,
dat zij behoorde af te zien van het langs dezen
weg inwinnen van inlichtingen op bepaalde
punten, nu de mogelijkheid bestond, dat dit
aan den haar door de Kamer opgedragen
arbeid ten goede zou komen. Voorts overwoog
zij, dat de bijzondere commissie, waaraan het
onderzoek van de zaak-Spoorhout was opge-
dragen, eveneens een groot aantal personnen
heeft gehoord.

Het was geenszins de bedoeling der com-
missie de te hooren personen in de gelegen-
heid te stellen hun zienswijze over de geheele
aangelegenheid aan de commissie uiteen te
zetten, noch hun meening te vragen over het
beleid van den minister. Zij heeft in de uit-
noodiging, welke zij aan de te hooren perso-
nen richtte, dan ook medegedeeld, dat zij om-
trent enkele punten gaarne inlichtingen van
hen zou ontvangen. In overeenstemming met
deze opvatting werd, als handleiding voor de
commissie zelve, een lijst opgemaakt van
zeer concrete vragen, welke aan hen gesteld
zonden worr'en.
Eén lid der crmmissle was van den aanvang

a,f, van oor+eei, .dat geen personen moesten



De minister heeft, afgaande op processen-
verbaal en rapporten van personeel der brigade
Oss en op een aantal andere stukken, op 1
April 1938 besloten aan die brigade te doen
gelasten tijdelijk van haar opsporings-
bevoegdheid geen gebruik te maken. Hij heeft
gemeend in zijn nota van inlichtingen aan de
~amer uit de genoemde stukken te mogen
clteeren datgene, waarvan hij de publicatie
geoorloofd achtte en wat tevens kan strekken
tot motiveering van zijn critiek op het werk
van leden dezer brigade en tot rechtvaardiging
van den maatregel, welken hij ten aanzien van
haar heeft genomen.

Het schijnt niet onredelijk den minister om
overlegging van stukken te verzoeken, waaruit
hij zelf heeft geciteerd. Om de critiek van den
minister naar waarde te kunnen schatten en
mede zijn beleid op rechtvaardige wijze te
kunnen beoordeelen, is kennisneming van de
stukken, waarop hij zich zelf beroept, in ieder
geval in hooge mate wenschelijk. Hierbij
dient tevens te worden bedacht, dat het beleid
van den minister een afkeuring bevat van het
optreden van personeel der brigade Oss en dat
een -van de vragen, waarop antwoord dient te
worden gegeven, deze is:~, die af'keuring Wat de zaBik van beide geestelijken betreft,
rechtvaardig en billijk? splitst de commissie haar verslag over de zaak

Hoewel de commissie het in het algemeen van pastoor V. en die van pastoor B. In de
juist acht, dat de publicatie van stukken om- zaak van pastoor V. was een aanwijzing, welke
trent zaken, waarin geen strafvervolging aanleiding tot een onderzoek kon zijn, naar
heeft plaats gehad, achterwege moet blij- het oordeel der commissie wel d e gel ij k
ven, meent zij, dat op dien regel een uit- aanwezig. De commissie deelt niet de verwij-
zondering behoort te worden gemaakt. Deze ten van den minister over het weder aanhangig
opvatting heeft haar er toe gebracht, van maken van deze zaak en over de wijze van
eenige gegevens omtrent niet-vervolgde fei- getuigenverhoor. De confrontatie van den
ten, welke niet in de nota van den minister jongen man, die hoordgetuige was en den
~,ijn vermeld, in haar verslag mededeeling te ongunstig bekend staanden K. aeht de com-
doen, omdat deze, al moge dit wellicht voor missie niet sensationeel, daar niet de jonge-
burgers niet aangenaam zijn, op de gcdragin- man, doch K. hierbij een verhoor onderging.
gen der bij de zaak betrokken ambtenaren een Dat wachtmeester De Gier den - swbstituut-
anderen kijk geven dan de minister daarop officier niets zou hebben medegedeeld, dat het 1
blijkbaar heeft. opsporingsonderzoek al eens geseponeerd was,,

, worden gehoord, omdat de commissie zich dan
zou begeven op een weg, die z.i. alleen door een
enquête-commissie mag worden betreden.

Opgeroepen werden, en wel tegen 19 Mei:
De procureur-generaal bij het gerechtshof

te 's-Hertogenbosch, mr. E. L. M. H. baron
Speyart van Woerden; de substituut-officier
van justitie bij de rechtbank aldaar, mr. B.
van' der Burg; de toenmalige rechter-commis-
saris in strafzaken aldaar, mr. A. W. Kleinen
Hammans ; de inspecteur der Koninklijke
Marechaussee, kolonel J. van Selm; de com-
mandant van de Tweede Divisie der Konink-
lijke Marechaussee, majoor H. G. van Ever.
dingen; de vroegere commandant van deze
divisie, gep. luitenant-kolonel A. P. H. Boel'
laard; opperwachtme~ster L. H. Curfs, wacht-
meester C. G. de Gier en waclhtmeester G.
van Rennes.

Ministerraad verbiedt opqe-
roepenen te verschijnen.

. Naar aanleiding van deze oproepingen ont-
vmg de commissie een brief van kolonel Van
Selm, waarin deze mededeelde, dat noch hij,
noch. de 0I?geroepen leden van zrin korps aan
de uttnoodlging gevolg zouden geven. Daarbij
was gevoegd een afschrift van een nota van
de Ministers van JUlltitie en van Defensie
waarin werd medegedeeld, dat de Minister va~
Justitie van den procureur-generaal mededee-
ling had ontvangen van de uitnoodigfng door
de commissie en waarin vermeld stond, dat de
inspecteur der Koninklijke Marechaussee daar-
na aan den Minister van Defensie op diens
aanvraag had geantwoord, dat ook hij die uit-
noodigtnsr als voren bedoeld, had ontvangen,
en dat die vermoedeltik ook was gericht tot
enkele leden van het personeel van z~inkorps.

De nota der beide ministers vervolgt dan:
"IDe Ministerraad heeft beraadslaagd

over een eventueel gervo[g geven aan deze
uitnooodlgin,g en de daaraan venbonden
eonsequenties in a1gemeen,e_nzin.

,.,De Raad is van oordeel: dat het met
in overeenstèmmmg is met behoorlijke
.ambtelfjke /Verhoudingen, dat Mnbtenaren
buiten de gevalüen, waarin zij: krachtens
een wettelijk 'VOOl"sdhr.iJftgEhouden zijn'
aan een oproeping te voldoen en 'Voorzoo-
veel lZijalsdan tot het af1eg'lgenvan ver-
k'laringen verpûicht zijn derden zelfstandig
mededeeldngen te doen omtrent h'etgeen
!hun ter zake van hun amlbtsverrichbingen
bekend is; en dat bet wederom buiten de
gevallen, als voren aangeduid, ontoelaat-
baar is, dat am/btenaren door het zelf-
standig geven van inlichtingen, betrokken
zouden worden in een lZaak, die de Kamer
met een minteter behandelt, waarbi], ge-
hee'l afgezien van de onderhavige lZaaok,
hun inlichtingen het karakter zouden
ikwnnen krijgen van verificatie van door
een minister gedane mededeelingen, bultten
den bewindsman om."
In de vergadering :van 19 Mei versc'he€n dan

ook van de 9 opgeroepenen alleen de heer
Boellaard, van wten de commdssie op enkele
concrete vragen antwoord mocht ontvangen.

De commässte- besloot daarop, niet verder
te trachten nadere gegevens te verkrijgen.

Ook zag zij er van af, in te gaan op de mede-
deeltng :van den minister, dat hij eenige be-
kendmaking van bepaalde stukken eerst dan in
overweging zou kunnen nemen, wanneer strikte
waanborgen aanwezig zouden zijn, dat kennis-
neming "onder geheimhouding" beperkt zou
bljjven tot de commissie bij haar voonbereiden-
de werkzaamheid. Een zoo strikte geheimhou-
ding zou er n.1. toe moeten leiden:

1e. dat over zulke stukken zelfs in de ver-
gaderingen der commissie - welke immers ook
voor de overige leden der Kamer toegankelijk
zijn - niet zou mogen worden beraadslaag-d;

2e. dat daarover in haar verslag zou moeten
worden .gezmegen van hoeveel belang voor een
juiste beoordeeling van het beleid van den
minister deze stukken wellicht mochten blijken
'te zijn.

Er bleef voor de commissie dus niet
anders over dan te volstaan met het
onderzoek van de gegevens, welke te
harer beschikking zijn gekomen. Op den
grondslag daarvan heeft zij dan ook haar
verslag opgesteld. Gelijk uit het voor-
gaande duidelijk zal zijn geworden, moet
dit verelag tot haar leedwezen onvolledig
zijn. Ook bij haar conclusies moet zij het
voorbehoud maken, dat kennisneming van
de gegevens, waarover zij niet de beschik-
king heeft kunnen verkrijgen, haar wel-
licht op sommige punten tot een ander
oordeel hebben kunnen brengen.

\
Enkele opmerkingen moet de commissie nog

maken omtrent haar verzoek om overlegging
van bepaalde stukken en de daarop gevolgde
weigering van den minis,ter.

Enkele opmerkingen.

MR. C. M. J. F. OOSELING,
Minister van Justitie.

Eén Iid' der' córrimissie 'kán 'zich met deze '
beschouwing niet vereenigen.

Met betrekking tot het hooren van personen
merkt de commissie nog op, dat zij zich met
de blijkens de nota van 17 Mei 1939 van de
Ministers van Justitie en van Defensie door
den Raad van Ministers "getrokken richtlij-
nen" in algemeenen zin wel kan vereenigen,
doch dat zij om redenen, medegedeeld op bladz.
6 en 7 van dit verslag, de toepassing daarvan
in het onderhavige geval betreurt.

OORDEEL ,DER COMMISSIE I

IN ENKELE DETAILS

Zeer uitvoerig gaat de commissie dan de
verschillende zaken na, die tezamen "de zaak-
Oss" uitmaken. De conclusies van deze be-
spreking- zijn in hoofdzaak hierboven reeds
samengevat. Uit het gedeelte van !het verslag,
dat aan de afzonderlijke zaken ÎiS gewijd en
dat 23 pagina's beslaat, entteenen wij nog !het
volgende:

Wat de zaak der zgn. fraude bij de jeugd·
werkverschaffing betreft, meent de commis-
sie, dat ,de marechaussee inderdaad redenen
kan hebben gehad om verduisteringen te ver-
moeden. De meerderheid der commissie meent.
dat deze geheele aangelegenheid onderzocht
behoorde te worden .. Moest echter op 22 Oe.
tober 1937 tot arrestatie worden overgegaan?
-Deze vraag meent de commissie, zij het na
eenige aarzeling, ontkennend te moeten beant-
woorden. Zij wil daarvan echter noch de mare-
chaussee, noch den vooral verantwoordelijken
substituut-officier van justitie ernstig verwijt
maken. De commissie acht ook het verwijt,
dat de marechaussee ziclh niet dadelijk met
den burgemeester in verbinding heeft gesteld.
geg-rond.
Het verwijt, dat de brigade te veel rucht-

baarheid aan het geval heeft gegeven en
-mededeelingen aan de pers heeft verstrekt,
ac~t de meerderheid der commissie niet vol-
ledig aangetoond. Wel wil zij de opmerkihg
maken, dat in het algemeen niet zelden van
een te nauw contact tusschen politie en pers-
organen bij allerlei opsporingsonderzoeken
'blijkt.

De commissie acht het perscommuniqué, op I
12 Noyember 1937 door den procureur-gene- I
raal UItgegeven, niet gelukkig. Zij meent ver- .
volgens, dat de substituut-officier de order
dat de brigade zich van opsporing in zaken'
waaroi] de gemeente Oss betrokken was, had
te onthouden, niet in zeer strengen vorm heeft
doorgegeven. In elk geval kan de marechaussee
geen verwijt worden gemaakt van het niet
doorzenden van een bepaalde getuige naar de
gemeentepolitie. In dit verband keurt de com-
missie de uitlating van den burgemeester I

tegen den onder-opzichter van B. .mondje .
dicht" af, daar de burgemeester had' moeten
rekenen met de mogelijkheid, dat van B. haar'
zou opvatten om ook tegenover onderzoekende
ambtenaren. welke dan ook. te zw.ijgen.

Wat de zaak van den verzekeringsagent van
den H. betreft, meent de commi8sie dat de
marechaussee met recht kon meenen eenigs- i
zins omvangrijke knoeierijen op het spoor te I
zijn. D.it neemt niet weg dat de wachtmeester
die in deze zaak optrad, bij zij·nonderzoek fou-
ten heeft gemaakt. Of dit onder:roek zich ook
behoorde uit te strekken tot de administratie
van het waterschap ,,'13 Lands van Megen", ka~
die commissie niet beoordeelene De commissie
is van oordeel dat ZO'O'WeIde arrestatle als de
inbeslagneming in elk. geval hadden kunnen
zijn uitgesteld.

Intusschen d I' a a g t ook in dit geval de sub-
stiturut-officier daarvoor in de eerste plaats de
verantwoordelijkheid. Deze had reeds tweemaal
tot arresta:tie willen overgaan, doch beide
malen heeft de marechaussos verzocht de
arr~tatie te mogen uitstellen.

Dat de rechtbank ,geen termen aanwezig
achtte om zelfs maar hUiszoeking te gelasten,
moet beschouwd worden in het licht van het
feit, dat de rechtbank van den procureur-
generaal mededeelingen had ont.vangen, waar-
uit zij moest afleiden, dat van verdere vervol-
ging zou worden afgezien.

Wat de ruchtbaarheid betreft, welke door
de pers aan deze zaak werd gegeven, meent de
commissie, dat de dagbladcorrespondenten tot
op zekere hoogte gebruik moeten hebben ge-
maakt van gegevens, welke van de politie af-
komstig waren. Hetzelfde pleegt echter in tal
van strafzaken te geschieden, zonder dat
daarop aanmerkingen wordt gemaakt. De
commissie kan niet uitmaken in hoeverre de
overdrijving in deze berichten aan de mare-
chaussee, dan' wel aan de correspondenten
moet worden verweten. Z ij ach the t
w a ars c h ij n 1ij k dat d e mar e c h a u s-
see in dezen eenige schuld treft.

Echter bet reu r t zij eveneens, dat de zaak
van den H. n iet ver der iso n d e r-
zoe h t. De aanwijzingen daartoe waren ern-
stig genoeg, om zulk een onderzoek, ook al
behoefde dat niet gepaard te gaan -met ge-
vangenhouding en Inbeslagneming', te reent-
vaardigen. Voor zoover de commissie weet,
heeft het voor-onderzoek niet geloopen over
alle feiten, waaromtrent aangiften of aanwij-
zingen bij de marechaussee waren binnenge-
komen.

De zaak cande geestelijken.



staat niet vast; de verklaringen der mare-
chaussee staan in deze lijnrecht tegenover die
van mr. Van der Burg.
De commissie acht het nuttig te verklaren,

I
' dat naar haar oordeel het onderzoek in de
zaak van pastoor V. afgeloopen was en dat
zij op hervatting daarvan niet wil aandringen.
Voor zoover zij kan nagaan, zijn alle perso-
nen, die verhoord moesten worden, inderdaad
gehoord en heeft hun verhoor niet zooveel op-
geleverd, dat een strafvervolging zou kunnen
slagen. Er is slechts één verklaring met' be-
trekking tot een niet-verjaard feit verkregen.

Heel wat onduddelijker dan de zaak tegen
pastoor V. aciht de ccmmisste die tegen pastoor
B. Anders dan bij de vorige zaak heef't de
commisste n i et tot de conclusie kunnen

l!komen, dat de etaktng van het onderzoek hier
.in al'le opzichten gewettegd was. Wellicht zou
'dit wel kunnen, wanneer haar alle op deze
zaak betrekking' hebbende stukken beikend
waren. Ook 'kan zij" nu !Zijniet over alle ihaars
inlZie'nsnoodzakeHilkemhchingen beschtkt, over
. het optreden van de marechaussee in deze
zaak geen de:t1iniUefoordeel vellen .
. Ook in deze zaak is ihet hoofdverwijt tegen

dl')marechaussee, dat z~i een uitvoerig onder-
zoek instelde, niettegenstaande er van eenige
aamwijlzing van een niet verjaard straübaar
feit 'geen sprake was. De corrumissde moet zdch

, 'hier beperken tot de mededeeüng, dat zij niet
heeft kunnen vastetellen. of 'er inderdaad
geenerlei aanwijlZing van dezen aard bestond.

De ruchtïoaarheäd in deze zaak schrijft de
cómmissie aan de getuigen, die zich uit eigen
ibewe'gingorz~i'nkomen aanmelden. toe. Een
voornaam punt in deze geheele zaak betreft
de vraag, in hoeverre de substtbuut-ofïticler
van justitie de bijzonderheden gekend heeft
en de w~ilZevan onderzoek heeft ,goedgekeurd.
Hie:rlbij moet tevens worden besproken of er
inderdaad bij de marechaussee bedenkelijke
opvattingen beston:den omtrent het onderzoe-
ken van naet-strarbare feiten, gepleegd door
geestelijken.
De verklaringen van mr. van der Burg en

van wachtmeester De Gier staan scherp tegen-
over elkaar. De commissie kan hierin geen
partij kiezen. Wel acht zij het aannemelijk,
dat mr. van der Burg zich heeft uitgelaten in
dezen zin, dat hij, indien het onderzoek niet
mocht leiden tot het ontdekken van feiten,
waarvan het wettige bewijs te leveren was, de
kerkelijke overheid van de resultaten op de
hoogte zou stellen. Alleen wanneer men aan-
neemt, dat De Gier aan deze uitlating van
mr. van der Burg gedacht heeft, is het te
verklaren, dat hij aan het slot van zijn rapport
en proces-verbaal heeft vermeld, dat het
onderzoek op gronden, aan het algemeen be-
lang ontleend, werd gestaakt. De commissie
acht het aannemelijk, dat De Gier gemeend
heeft, dat de officier, nu het onderzoek onvol-
doende gronden voor een strafvervolging had
opgeleverd, van hetgeen wel gebleken was,
mededeeling wilde gaan doen aan de kerke-
lijke overheid. Het ware echter goed geweest,
aldus de commissie, indien h ij, alvorens zijn
inderdaad op het eerste gezicht vreemd aan-
doende verklaring neer te schrijven, zich daar-
van beter had vergewist.

De commissie verwerpt de beschuldiging
van onwaarheid, tegen De Gier geuit, om-
dat hij ten onrechte zou hebben verklaard
te hebben gehandeld in overleg met den
Officier van Justitie. Een zeker overleg
heeft plaats gehad. Het hetoog van den
minister, dat -De Gier op eigen gezag, op
. gronden aan het algemeen belang ont-
leend, het ondereoek heeft gestaakt, ver-
liest dan ook veel van zijn !kraoht.

De commissie acht het juist, dat de pro-
cureur-generaal over het onderzoek tegen
de pastoors inlichtingen van de zijde der
marechaussee verlangde. Zij spreekt echter
'haar afkeuring uit over de wijze waarop
dit is geschied. Het is niet behoorlijk dat
een meerdere een mindere gedurende 7~
uur een verhoor afneemt. Het beroep. van
den minister, dat De Gier in die omstan-
digheden het proces-verbaal heeft onder-
teekend. zonder voorlezing daarvan te
wenschen, acht de commissie weinig
gelukkig.

Dat de zaak tegen winkelier B. van den
aanvang af als civiel-rechtelijk was te onder-
kennen, aoht de meerderheid der commissie op
zijn minst genomen twijfelaohtig. Niettemin
meent de geheele commissie, dat de arrestatie
van B. achterwege had behooren te blijven.

Wat betreft de zaak tegen den arbeider W.,
deelt de commissie de meening dat deze zaak
onjuist is behandeld. Het ophouden in den
nacht was ongemotiveerd. Er z\in sterke aan-
wiJZingen, dat van een mishandeling van deze
verdachte geen sprake is.

Onaángename indruk van
,s ministers beleid.

De commissie besteedt daarna aandacht aan
het contact tusschen den procureur-generaal
en de officieren der Koniruklijke Marechaussee.
Zij is de overtuiging toegedaan, dat dit contact
veel te wensenen heeft overgelaten, niet alleen
in oe zaak-Oss, maar ook in het algemeen.
De commissie spreekt er haar leedwezen

over uit, dat de procureur-generaal de officie-
ren der Koninklijke Marechaussee niet heeft
ingelicht, toen hij zijn grieven aan den minis-
ter ter kennis bracht.
Op 1 April 1938 heeft de minister van

Justitie tot zijn ingrijpen besloten. Zijn maat-
regel lag inderdaad op het terrein, waarop hij
zelfstandig bevoegd was. Wel zou de tijdelijke
ontneming van de opsporingsbevoegdheid tot
een onhoudbaren toestand hebben geleid, in-
dien de minister van Defensie zijn toestem-
ming niet had gegeven tot overplaatsing van
het personeel, doch deze toestemming Vlas -
blijkbaar mondeling. - verkregen. Echter
heeft de minister van Justitie het wenschelijk
geacht eerst nog den inspecteur der Konink-
lijke Marechaussee en den divisie-commandant
in de gelegenheid te stellen eventueele bezwa-
ren tegen zijn maatregel kenbaar te maken.
Daartoe diende de conferentie van 1 April.
Naar het oordeel van de commissie had zulk
een bespreking reeda in een eerder stadium
beihooren plaats te vinden. Dit laatste is ook
daarom van belang, omdat de beide officieren
blijkbaar nog niet één dag tijd hebben gehad.
om zich een oordeelover de zaak te vormen.

Het heeft op de commissie een onaan-
genamen indruk gemaakt, dat de minis-
ter zijn besluit reeds had genomen voor-
dat de beide officieren geraadpleegd
waren, Wel had de minister met den pro-
cureur-generaal afgesproken, dat deze
zijn nadere beslissing zou vragen, wan-
neer in de gedachtenwisseling met hen
punten naar voren zouden komen, die aan
leiding zouden kunnen geven tot herzie-
ning van's ministers aanvankelijk stand-
punt, doch het ware juister 'geweest, in-
dien - de minister de beslissing tot na
afloop van de bewuste conferentie had
uitgesteld teneinde van het daar bespro-
kene rustig kennis te nemen. De meerder-
heid der commissie kan in ieder geval niet
inzien, dat het ontnemen van de opspo-
ringsbevoegdheid, indien dit al noodig
was, met zoodanigen spoed moest geschie-
den, dat het geen dag en geen nacht kon
worden uitgesteld.

Overigens merkt de commissie op, dat

de beide officieren, die aanvankelijk blijk-
baar de zienswijze van den minister en
den procureur-generaal deelden, binnen
zeer korten tijd tot andere gedachten zijn
gekomen.

De commissie meent, dat de leden der
brigade-Oss zelf in de gelegenheid hadden
moeten worden gesteld, om zich te ver-
antwoorden, voordat de minister een
maatregel nam, dien zij als een straf
moesten aanvoelen en dien zij dan ook
als zoodanig hebben opgevat. De minister
heeft gezegd zijn oordeel voor het over-
groote deel te hebben gebaseerd op stt}k-
ken., afkomstig van de brigade zelf. De
commissie verschilt hierin met den mi-
nister van meening. Mededeelingen van de
marechaussee hadden bij een verhoor al
dadelijk een ander licht op verschillende
punten kunnen werpen.

Brigade Oss is niet "OIJ hol
geslagen". Andere wegen
stonden open.

De commissie is van oordeel, dat leden
van het personeel der' brigade-Oss bij
him opsporingsonderzoek in verschillende
zaken fouten hebben gemaakt. De meer-
derheid der commissie achte deze fouten
evenwél van niet zeer ernstigen aard.
Zeker kan niet gezegd worden, dat de bri-
gade "op hol geslagen is". Naar het oor-
deel van de meerderheid der commissie
was het niet noodig geweest aan de bri-
gade Oss tijdelijk haar bevoegdheid tot
opsporingsonderzoek te ontnemen. Deze
maatregel stond niet in een juiste ver-
houding tot de begane fouten.

Hoewel niet als straf bedoeld, maakte hij
den indruk van een ernstige disqualificatie van
de' geiheele brigade, waaronder alle leden dier
brigade, ook zij op wie de minister geenerlei
aanmerking had, moesten lijden. Naar de mee-
ning der meerderheid had de minister k u n-
ne n vol sta a n met een w a ars c ill u-
sc huw i n g a and i e led e n der brigade,
tegen wier optreden hij bezwaren had, gepaard
gaande met het bevorderen van een meer doel-
treffende leiding en een beter toezicht.

De commissie betreurt het, dat geen ern-
stlg e poging is gedaan om langs dezen weg
Oe zaak tot oplossing te brengen. Het verhoor
van De Gier beschouwt zij in elk geval niet
als een ernstige poging in deze richting, al
ware het slechts omdat De Gier geen brigade-
commandant was. Leiding en toezicht zouden
hebben kunnen worden uit.geoefend, zoowel
door den districtsco:rIL-nandant, die echter in
de geheele zaak niet is gekend, a,ls door den
substituut-officier van justitie. Zou na eenigen
tijd gebleken zijn, dat hiermee niet kon wor-
den volstaan, dan hadden enkele leden der
brigade alsnog kunnen worden overgeplaatst.
Voor overplaatsing van de geheele brigade

bestond onvoldoende aanleiding. Dat er bij de
geheele brigade een verderfelijke mentaliteit
zou hebben bestaan, ac'ht de meerderheid in
elk geval niet bewezen. Onjuist acht zij dan
ook de beschouwing van den procureur-gene-
raal, die na een scherpe critlek op de voor-
naamste leden dezer brigade schreef: "Over de
vijf andere leden dezer brigade heb ik geen
gegevens, zij zijn echter gevormd in deze
school en zoo zij nog niet zijn bedorven, op
weg om zulks te worden."

Eén lid der commissie, dat reeds meermalen
van een afwijkende meening heeft blijk gege-
ven, zonder het noodig te achten die meening
overal te motiveeren, is van oordeel, dat de
tekortkomingen van leden der brigade ernstig
genoeg waren om den genomen maatregel ten
volle te rechtvaardigen. Naar zijn meening had
met een minder ingr ijpenden maatregelook
niet kunnen worden volstaan.

MINISTER TE GOEDER TROUW

Lo.open op dit punt de meeningen dus uit-
een, doegeheelo commissie twijfelt er Diet aan,
dat de mmister, toen hij zijn maatregel nam,
van die llJOodzakelij\kheid daarvan overtuigd
was. Uit niets is haar gebleken, dat hU bij het
nemen van z.ijn maatregelen andere bedoefin-
gen zou hebben gehad dan het bevorderen van
wat hij beschouwde als een juiste uitoefening
van de opsportngstaak der politie.
Aan de goede trouwvan den minister twij-

felt zij dan ook niet.
Wel meent de commissie op grond van de

haar ten dienste staande gegevens, dat in de
zaak van den H. het onderzoek had behooren
te zijn voortgezet, doch deze meening behoeft
geenszins tot de conclusie te leiden dat de
minis~er zijn maatregel genomen zou' hebben,
ten emde hervatting van dit onderzoek on-
mogelijk te maken. De commissie is integen-
deelovertuigd, dat de minister voor zulk een
hervatt!ng geen aanleiding zag, al denkt zij
zelve hierover aanvankelijk anders.

Een overeenkomstige overweging geldt voor
de zaak tegen pastoor B, waarin de gegevens,
welke de commissie te harer beschikking
heeft, overigens zoo onvolledig zijn, dat zij
zich over de al of niet wenschelijkheid van
verder onderzoek geen oordeel kan vormen.
Dat eenig opzet om een hervatting van het
onderzoek in deze zaak te voorkomen bij den
minister heeft voorgezeten, schijnt haar echter
evenzeer onaannemelijk.
De commissie staat nog een oogenblik stil

bij het feit, waarvan zij kennis kreeg door een
mededeeling van een der Kamerleden, dat nl.
de gemachtigde van den minster mr. Meijjes
zich enkele dagen voor de behandeling van de
zaken der Marechaussee door den Central en
Raad van beroep naar 's Hertogenbosch heeft
begeven om mr. Van der Burg te hooren. Mr.
Van der Burg had aanvankelijk bezwaren zich
vóór de behandeling tegen een der partijen uit
te laten, doch heeft later de vragen van mr.
Meijjes, welke eenige betwiste punten betrof-
fen, tot diens bevred.gtng beantwoord.

De commissie wil zich beperken tot de op-
merking, dat zij het juister geacht zou heb-
ben, indien het stellen van vragen aan dezen
door de wederpartij opgeroepen getuige ach-
terwege ware gebleven, al ware het slechts
omdat dan de schijn zou zijn vermeden, dat
van de zijde van den minist.e- werd getracht
een getuige, die in eersten aanleg weinig stel-
lig in zijn verlclaz-ingen was gebleken, een'
of andere instructie te geven voor zijn verhoor
in hooger beroep.
Dit verslag is gedateerd op 8 Juni. Als bij-

lage wordt geproduceerd het rapport van de
ambtenaren, die VOor het Departement van
Sociale Zaken over de klachten inzake de
jeugdwerkverschaffing een onderzoek hebben
ingesteld.
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KAMERCOMMISSIE O'VE'R OSS OORD'EELT:

'sMinisters maatregel ten aanzien der
Maréchaussée niet noodzakelijk.
Voorbereiding en uitvoering dragen karakter van overhaasting.

Eén lid acht maatregel gerechtvaardigd.

ENQUEJE NIET NOODZAKELIJK.
De Kamercommissie, ingesteld op 1 Februari J.1. en bestaande uit de

heeren Schouten (A.R.), Tilanus (C.H.), Drees (S.O.A.P.), Wendelaar
(Lib.) en Sweens (R.K.), in wier handen de nota van minister Gose.fing
betreffende de zaak-üss was gesteld, heeft haar verslag aan de Tweede
Kamer uitgebracht.

~e meerderheidder commlsslestelt aan de Kamer voor:
1. Uit te spreken, dat de feiten en omstandigheden,welke den minister

van justitie hebben g,eleidtot het nemen van den maatregel van 1 April
1938 ten aanzien van de brigade Oss der Koninklijke Maréchaussée,dien
maatregel niet rechtvaardigen, terwijl aan hetgeen nadien is g'eblekenin
elk geval geen motiveeringvoor dien maatregel kan worden ontleend;

2. de nota van den minister voor kennlsqevlnq aan te nemen.
Eén lid doercommissie 'kan zich alleen met de tweede conclusie ver-

eenigen.

Jnhovoi,' a) s

MINISTER Mr. C. GOSELING.

Centralen Raad van Beroep beslist in
dien zin, dat deze bevoegdheid inder-
daad bestond. De commissie heeft geen
aanleiding gevonden deze rechtsvraag
opnieuw in !beschouwing te nemen. Zij
beperkt zich dus tot de beleidskwestie.
Was de maatregel van den minister, zoo
moet zij ztch afvrazen nOl\.,. riD i'",H~~
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KAFOPDEN
MOLEN

I

De Tweede-Kamercommissie, ingesteld I
om verslag uit te brengen over de
nota van minister Goseling betref-

fende de zaak-Oss, heeft haar arbeid be-
eindigd. Zij is tot de conclusie gekomen,
dat behoudens enkele, niet de hoofdzaak
betreffende, details de geheele aangelegen-
heid haar voldoende duidelijk is geworden
om een uitspraak over het door den minis-
ter gevoerde beleid te doen eu/dat het als-
nog instellen van een parlementaire en-
quête niet noodzakelijk is, Al is de commis-
sie het niet eens met de door minister
Goseling genomen maatregelen tegen de
marechaussee-brigade te Oss, zij moet er-
kennen, dat deze brigade fouten heeft be-
gaan, die maatregelen wettigden. Zij is ech-
ter van meenlng, dat met mlnder straffe
maatregelen bad kunnen worden volstaan.
Zij is ten volle overtuigd van de goede
trouw van den minister, ook al keurt zij
het door hem gevoerde beleid af. De nota
van den minister en het haar ter beschik-
king staande materiaal doen haar besluiten
de Kamer voor te stellen de nota van den
minister voor kennisgeving aan te nemen.
Met deze uitspraak van de Kamercom-

missie is heel de geweldig en tendentieus
opgeblazen affaire-Oss tot haar nuchtere en
zakelijke proporties herleid, nol.tot een ver-
schil van meening over het gevoerde be-
leid, een questie dus van appreciatie, waar-
over men eindeloos en ook nutteloos kan~
discussieeren. Deze uitspraak; die uitdruk-
kelijk geen motie van wantrouwen in den
minister wil zijn, levert dan ook geen rede-
lijken grond aan hen, die van de affaire-
Oss een galg hebben willen maken niet al-
leen voor Barbertje Goseling, maar ook
voor gebeel het kabinet, Voorhun politieken
molen draagt de Kamercommissie geen
deugdelijk keren aan, maar het is hun meer
om het verblindende kat der sensatie, dan
om het keren, waaruit men het goede
brood maakt, te doen. I

H.......•.....•..•• ...............••••..•.....•..•..•.....•.........•............; +
; Ministerieel beleid t; +
Ï inzake Oss t
t I+ ;
i Rapport der Tweede ;
; Kamer-commissie t+ +
t verschenen i~ ;
t De commissie uit de Tweede +! ;i Kamer, belast met het onderzoek :
; der nota van minister Goseling be- ,i treffende de zaak Oss, heeft rap- t
+ port uitgebracht. i
, De meerderheid der commlssze +
i meent, dat de onderzochte feiten i
i en omstandigheden den maatregel ;
; tot ti'J'deli,,'keontneming der opspo- ;; !
, ringsbevoegdheid aan de mare- !
t chaussee niet rechtvaardigen. !I De commissie besloot niet tot een t
, voorstelom alsnog een enquête in !
; te stellen. +, i
Ï Voorts werd geconcludeerd de +
,. nota van den minister voor ken- ,
+ !. nisgeving aan te nemen. ,1 t
!.. .J.
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HET MINISTERIEEL BELEID
INZAKE OSS.

Rapport Tweede-Kamer-
• •commissic.

Maatregel tegen de marechaussee niet
gerechtvaar digd geacht.

DE Tweede-Kamercommissie, ingesteld op 1-
o Februari j.l. en bestaande uit de heeren Schouten,
"I'ilanus, Drees, Wendelaar en Sweens, in wier han-
den de nota van Minister Goseling betreffende de
zaak-Oss was gesteld, heeft haar verslag aan de
Tweede Kamer uitgebracht.

De meerderheid der commissie stelt aan de Kamer
het volgende voor:

1. Uit te spreken, dat de feiten en omstandigheden,
welke den minister van Justitie 0 hebben geleid tot
het .nemen van den maatregel van 1 April 1938 ten
aanzien van de brigade Oss der Koninklijke marechaussee,
dien maatregel niet rechtvaardigen, tenvijl aan hetgeen
nadien is gebleken, in elk geval geen motiveering voor ')
dien maatregel kan worden ontleend; .

2. De nota van den minister voor kennisgeving aan
te nemen.

Eén lid der commissie kan zich alleen met de tweede
conclusie 0 vereenigen.

GEEN VOORSTEL TOT
ENQUÊTE.

Zn,4oud: Z/~ /e!:il'c)iJ. f
10 Jun //jJj

Geen twijfel aan de goede
trouw _van den minister.
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/' ET MINISTERIEEL BELEID
INZAI(E OSS.

De medaille, welke hedenmiddag aan den Nederlandsehen gezant te Parijs, jhr.
J. Loudon zal worden aangeboden ter herinnering aan het feit, dat hij heden
twintig jaar geleden zijn geloofsbrieven als N ederlandsch gezant in de Eransche

hoofdstad heeft overhandigd.

Rapport Tweede-Kamer-
• •commissie,

Maatregel tegen de marechaussee niet
gerechtvaar digd geacht.

Tweede- Kamercommissie, ingesteld op 1
Februari j.l. en bestaande uit de heeren Schouten,
Tilanus, Drees, Wendelaar en Sweens, in wier han-
den de nota van Minister Goseling betreffende de
zaak -Oss was gesteld, heeft haar verslag aan de
Tweede Karner uitgebracht.

De meerderheid der commissie stelt aan de Kamer
het volgende voor:

1. Uit te spreken, dat de feiten en omstandigheden,
welke den minister van Justitie hebben geleid tot
het nemen van den maatregel van 1 April 1938 ten
aanzien van de brigade Oss der Koninklijke marechaussee,
dien maàtregel niet rechtvaardigen, terwijl aan hetgeen
nadien is gebleken, in elk geval geen motiveering voor
dien maatregel kan worden ontleend;

2. De nota van den minister voor kennisgeving aan
te nemen.

Eén lid der commissie kan zich alleen met de tweede
conclusie .vereenIgen.

GEj:N• VOORSTEL
ENQUÊTE.

TOT Iel! tot voortzetting van het onderzoek rede-
nen waren .
Een van de leden der commissie acht den

door den minister genomen maatregelonder
de toenmalige omstandigheden ten volle ge-
rechtvaardigd. Ook dit lid betreurt 1ntus-
schen, dat het contact met het korpscom-
mando niet beter is geweest.

Ten slotte hee:fJt de commissie zich nog de
vraag gesteld, of de geschiedenis van de zaak
Oss. met inbegrip van de ervaringen, welke
zij heeft opgedaan tijdens het haar door de
Kamer opgedragen onderzoek, genoegzame
aanleiding geeft om uit te spreken, dat een
nader onderzoek (enquête) noodig of wen-
schelijk is voor het verkrijgen van afdoende
klaarheid. Zij meent, zij het ook dat de gron-
den, waarop het oordeel van de leden steunt,
verschillen, dat een zoodanig onderzoek,
gelet op den gang en den stand van zaken,
niet noodzakelijk is, mede omdat het tekort
aan gegevens, naar boven is gebleken, haars
inziens niet van die beteekenis is, dat om-

. .comrmssie.

Geen twijfel aan de goede
trouw van den minister.

Wanneer de commissie aan het slot van
haar ve~slag haar conclusies, geeft, merlet zij
op dat In haar verslag niet alle details van
de zaak-Oss besproken zijn, doch dat zij van
oordeel is, dat daarin aan de hoofdzaken en
de belangrijkste details voldoende aandacht
is geschonken.

De meerderheid der commissie betreurt
het, dat de minister van justitie heeft ge-
meend slechts zeer ten deele aan haar ver-
zoek tot overlegging van stukken te kunnen
voldoen, en dat zij de concrete vragen, welker
beantwoording wellicht op eenige punten
verdere opheldering zou hebben kunnen
brengen, aan de door haar uttgenoodigde
personen, uitgezonderd aan den gep. luite-
nant-kolonel Boellaard, niet heeft kunnen
stellen. Dit is uiteraard niet bevorderlijk
geweest aan haar onderzoek en heeft haar
voor moeilijkheden geplaatst bij de dverwe-
ging van bepaalde feiten en omstandigheden,
en bij de vorming van haar oordeel daarover.
"Intusschen is zij niet de overtuiging toege-
daan, ~at deze bezwaren en moeilijkheden
van dien aard zijn, dat zij tengevolge
daarvan zich niet in staat moet verklaren tot
het uitspreken van een oordeelover hert be-
leid van den minister van justitie.

Deze meerderheid is van gevoelen, dat de
door den minister van justitie op 1 April
1938 getroffen maatregel ten aanzien van
de brigades Oss der koninklijke marechaus-
see niet noodzakelijk was, en dat de minister
er niet in geslaagd is dien maatregel op ge-
noegzame wijze te motiveeren.

Door leden van de brigade Oss zijn fouten
begaan, maar deze rechtvaardigen niet, dat
men op haar of op haar leiding van toepas-
sing kan verklaren: zij is op hol geslagen.
Wel konden. die fouten aanleiding geven tot
het nemen of doen nemen van maatregelen
waardoor herhaling daarvan kon worde~
voorkomen. Wanneer de brigade was gewaar-
schuwd, en deze waarschuwing was gepaard
gegaan met bevordering van een meer doel-
treffende leiding aan en een beter toezicht
op haar arbeid, zou dit, in ieder geval voors-
hands, voldoende zijn geweest.
In den tijd, waarin de werkzaamheden van

de brigade bij den procureur-generaal ern-
stige critiek begonnen te ontmoeten, en in
de periode waarin, tengevolge van berichten
van den procureur-generaal, het treffen van
maatregelen bij den minister in overwegtag
was, heeft naar de meening van de commis-
sie het contact met het korpscommando veel
te wensehen overgelalten en is verzuimd de
leden van de brigade in de gelegenheid te
stellen zich te verantwoorden over hun da-
den. Dit moet te meer worden betreurd, om-
dat van geen enkele omstandigheid is ge-
bleken, welke een beletsel vormde om vol-
doende contact met het korpscommando te
onderhouden en den leden der brigade, wier
werk blijkbaar tot ernstige klachten en
scherpe crrtiek aanleiding gaf. gelegenheid
te geven zich te verantwoorden. Voor zoover
aan wachtmeester De Gier wel die gelegen-
heid is geboden, is dit geschied op een wijze, :
welke niet behoorlijk was. Zoowel de voor-
bereiding als de uitvoering van den tegen de
brigade genomen maatregel dragen. dienten- I'
gevolge het karakter van overhaasting,

Wat de zaak van Den H. en die van de
b~ide geestelijken betreft, merkt de commis- I
sie nog op:
l.e, dat zij het betreurt, dat een verder on-
derzoek in de zaak van Den H. achterwege is
gela.ten;
2e. dat inzake pastoor V. niet is gebleken

van r·edenen, welke tot voortzetting van het
onderzoek aanleiding hadden moeten geven;

3e. dat zij inzake pastoor B., bij gebrek aan
voldoende gegevens, niet kan beoordeelen of

De werkwijze der Kamer-

In de inleiding tot haar verslag memo-
-reert de commissie de parlementaire geschie-
denis van de zaak-Oss, Daarna wijdt zij een
hoofdstuk aan haar werkwijze en haar op-
vatting omtrent haar taak.
In de eerste plaats besloot zij niet nader

.in te gaan op de vraag, of de jmirrister van
Justitie .bevoegd was den maatregel, waarbij
aan de brigade Oss tijdelijk de opsporings-
bevoegdheid werd ontnomen, te treffen. Deze
vraag immers is door het ambtenarengerecht
te 's-Gravenhage en in hoogste instantie door
den Centralen raad van beroep beslist in dien
zin, dat deze bevoegdheid inderdaad bestond.
trent de hoofdzaak, n.l. het beleid van den
minister, thans van een uitspraak zou moe-
ten worden afgezien.
De commissie heeft geen aanleiding gevon-
den deze rechtsvraag opnieuw in beschou-
wing te nemen. Zij beperkt zich dus tot de
beleidskwestie. Was' de maatregel van den
minister, zoo moet zij zich afvragen, door de
feiten gelechtvaardigd en was zij doelmatig?

Intusschen meent de commissie, dat zij haar
taak te beperkt zou opvatten, indien zij uit-
sluitend een oordeel uitsprak over de han-
delwijze van den minister op 1 April 1938.

behoort te rapporteeren over het geheele

beleid van den minister in de zaak Oss. Niet
alleen moet zij dus nagaan, of er voor den
minister voldoende grond bestond om op 1
April 1938 den bedoelden maatregel te ne-
men, doch ook of later feiten aan den dag
gekomen zijn, die hem aanleiding hadden
moeten geven zijn oordeelover de gebeurte-
nissen, welke aan zijn maatregel vooraf-
gingen, en wellidht ook over zijn maatregel
zelf, te herzien. De commissie zal dus in het-
geen volgt, niet alleen den maatregel van 1
April 1938, doch ook de zienswijze van den
minister, blijkende uit de nota van 31 Ja-
nuari 1939, bespreken. En eindelijk zal zij,
indien en voorzoover dit noodig blijkt, haar
oordeel geven over de handelingen van amb-
tenaren, welke aan den minister onderge-
schikt zijn en waarvoor deze verantwoorde-
lijk is.

Bij de bespreking van de in haar handen
gestelde nota plaatste de commissie zich
reeds dadelijk op het standpunt, dat zij zich
niet tot bestudeering van die nota zou kunnen
en mogen bepalen, doch dat zij bij het vor-
men van haar oordeelook gebruik zou dienen
te maken van. gegevens, welke haar van
elders, al dan niet op haar verzoek, mochten
worden verstrekt. Uit den aard der zaak im-
mers bevat de nota van den minister niet
alle gegevens, welke op de zaak-Oss in haar
geheelen omvang betrekking hebben. De mi-
nister heeft daaruit bij het opstellen van zijn
nota een keuze moeten doen en heeft ver-
meld, wat hem het belangrijkste scheen. Het
zou echter mogelijk zijn, dat de commissie
ook andere gegevens van belang achtte, ten
einde tot een juist oordeel te komen.

Door den Minister niet

verstrekte stukken.
De commissie verzocht bij brief van 3

Maart aan den minister van Justitie haar ter
inzage te willen verstrekken alle stukken,
welke in de zaken van de leden der brigade
Oss tegen den minister ter beschikking heb-
ben gestaan van het ambtenarengerecht en
van den centralen raad van beroep, derhalve
van de memories (hiermee werden zoowel de
klaagschriften als de beroepschriften be-
doeld), contra-memories, pleitnota's en pro-
ducties. Voorts verzocht zij inzage te mogen
nemen van de processen-verbaaJ. der terecht-
zittingen zoowel van het ambtenarengerecht
als van den centralen raad van beroep, voor
zoover deze op de genoemde zaken betrek-
king hebben.
Aan het antwoord van den minister d.d.

21 Maart ontleenen wij het volgende:
"Aan de gerechten zijn ook nog overgelegd

een aantal rapporten en processen-verbaal,
- welke stukken uiteraard aan de daarbij
betrokken leden der brigade, klagers in de
zaken voor het ambtenarengerecht, bekend
waren - betreffende verhooren in zaken,
waarin derden waren betrokken en waarin
geen strafvervolging is ingesteld. In mijn
nota van 31 Januari 1939 heb ik in een uit-
voerige uiteenzetting in deze zaken inzicht
verschaft, voor zooveel dit noodig of ge-
wenscht kon zijn met betrekking tot de vol-
komen regelmatige behandeling. Mijn ambts-
plicht verbiedt mij die zaken zelf in den vorm
van rapporten of verbalen aan de Kamer voor
te leggen. Zóó is die plicht ook begrepen in
overigens sporadisch voorgekomen overeen-
komstige gevallen; een ander standpunt zou
onafwendbaar leiden tot consequenties, waar-
voor geen minister van Justitie de verant-
woordelijkheid zou kunnen dragen. Is in
strafzaken, die voor den rechter behandeld
zijn, openbaarmaking anders dan tengevolge
van die behandeling zelf reeds volstrekt on-
toelaatbaar, in zaken, waarin geen vervol-
ging is ingesteld, zou zij leiden tot aanran-
ding van hooge, rechtmatige belangen der
burgers, zonder dat deze zelfs de kans zou-
den hebben zich te verdedigen of door een
rechterlijke uitspraak te worden gerehabili-
teerd. Aan die aanranding zou dan schuldig
staan de minister van Justitie, die zelf van
de hierarchisch onder hem staande autori-
teiten de strengste handhaving van den plicht
tot geheimhouding moet eischen."
Voorts deelt de minister mede dat in de

afschriften van de pleitnota van zijn gemach-
tigde voor den central en raad van beroep
het gedeelte ontbreekt, dat betrekking heeft
op hetgeen in gesloten zitting is behandeld.
Bij kennisneming van de door den minister

toegezonden stukken bleek aan de com-
missie, dat tot de niet aan haar, doch wel
aan den ambtenarenrechter overgelegde stuk-
ken o.a. behoorden het volledige dossier in-
zake de z.g. fraude bij de werkverschaffing
voor jeugdige .personen, het dossier inzake
v. d. H., de vragen welke mr. Van der Burg
in opdracht van den procureur-generaal
richtte tot wachtmeester De Gier in de zaak
degen de geestelijken met diens antwoord
daarop en het proces-verbaal van zijn ver-
hoor door den procureur-generaal, benevens
enkele andere stukken betrekking hebbende
op deze zaak, het dossier in de zaak en eenige
processen-verbaal in de zaak W.
Nadat de commissie de aan haar overge-

legde stukken had bestudeerd, kwam zij op
4, 5 en 6 April bijeen om de zaak te bespre-

In het afgelegen stadsdeel "De Staart" te Dordrecht wordt ;n modern ingerichte
destructie-centrale gebouwd. 45 gemeenten zullen van deze inrichting gebruik
maken, waar door 3 destructeurs maximum 15.000 k.g, vleesch per etmaal kunnen

vernietigd worden.

ken. Deze bespreking leidde haar tot de con-
clusie, dat zij nog niet beschikte over vol-
doende gegevens om een gefundeerd oordeel
te formuleeren. Zij besloot daarom in de
eerste plaats aan den minister een aantal in-
lichtingen te vragen. In de tweede plaats be-
sloot zij overlegging van nog eenige stukken
te verzoeken, n.l.:

a. het rapport, uitgebracht door ambtenaren
van het departement van Sociale Zaken aan
den hoofdinspecteur voor de werkverschaf-
fing;

b. helt rapport van mr. Massink over het
onderhoud tusschen den procureur-generaal,
den inspecteur der koninklijke maeechaussee
en den commandant vain de tweede divisie;

haar voorbereidende werkzaamheid, Aange-
zien sleehts de oommissie kan beoordeelen
,of deze voorwaarde kan worden vervuld en
derhalve door !haar zou kunnen worden aan-
vaard, kan ik op ddt oogenelik tot mijn leed-
wezen niet anders doen dan de overleggfng
van vorenbedoelde stukken achterwege la-
ten. Wel1ioht heeft daarbij de verklardng
eenig nut, dat kennLsnem1ng van die stuikken
buiten hetgeen reeds in mijn nota is ge-
citeerd, naar mijn steblige overtuigéng voor
het onderzoek niet van eendg belang is.

Tegen OIV'e'l'le~g,jJThgvan de onder A, C. en
D. vermelde stukken bestaat bij mij geen be-
denking. Deze zijn ads bijlagen 1, 2 en 3 bij
deze nota gevoegd".

BESCHERMING VISCHSTAND IN
DE NOORDZEE.

c. het rapport omtrent het "summiere
onderzoek", hetwelk majo-or Vain Everdin-
gen naar de gedragingen van de br1gade OS'S
heeft ingesteld, indien althans van dit sum-
miere onderzoek een schriftelijk rapport
mocht zijn opgemaakt;

Het oproepen van personen.

Vaststellen van een maaswijdte

van vischnetten.

Volgens het voorloopig verslag der Eer-
ste Kamer over het ontwerp van wet tot
goedkeuring van het op 23 Maart 1937 te
Londen gesloten verdrag nopens het vast-
stellen van een maaswijdte van vischnetten
en van minimum-anaten op sommige visch-
soorten bleek men aLgemeen met de regeerlng
van oordeel, dat maatregelen dienen te wor-
den genomen tegen overbevissching van de
Noordzee Tegen de voorgestelde voorziening
werden echter van verschidlende zijden zeer
ernstige bezwaren geuit. Verscheidene le-
den waren van de doelmatigheid dier rege-
ling geenszins overtuigd. Zij meenden inte-
gendeel, dat de met het wetsontwerp beoog-
de bescherming van den vischstand door het
verbod van den aanvoer van puf niet zal
worden bereikt.

Huns inziens zal immers, tengevolge van
het de laatste jaren gevolgde vischsysteem,
te weten het visschen met zeer verzwaarde
netten, de ondermaa:tsche visch toch mede
in de netten komen.
Het kwam hun voor, dat een beter resul-

taat ware te bereiken ter beperking van fie
visscherij door, bijvoorbeeld, vermindering
gedurende eenige jaren van de uitvaartver
gunningen.
Naar het oordeel van eenige andere leden

zouden de twee volgende oplossingen de
voorkuer verdienen: Of bepalen, dat van de
aangevoerde visch slechts een deel onder-
maatsche visch mag zijn - de opzettelijke
pufvisscherij zou aldus onmogelijk worden
gemaakt - Of een gedeelte van de kustwa-
tenen als een soort reservaat aa:nwijzen, in
welk gebied de pufvdscherij wordt verboden.

Sommige leden waren eenigszins verwon-
derd over de sedert eenigen tijd gewijzigde
opvattang dell' regeering ten aanzien van
deze materie. Zij betwijfelden of de controle
op den bij dit wetsontwerp voorgestelden
mataregel, voldoende zal kunnen zijn, om
eenig effect te waarborgen.

Deze leden vestigden de aandacht op het
adres van de Urker visschers van 8 Mei [.l,
en vroegen, of niet de daarin aanbevolen
maatregel voldoende zal kunnen zijn, om
leveren, en verschillende bezwaren, dlie tegen
de voorgestelde regeling kunnen worden in-
gebracht, dan mlnder ernstig zouden zijn.
Voorts werd de vrees uitgesproken, dat het

voorgestelde aanvoerverbod weinlig betee-
kenis zal hebben, indien buitenlandsche sche-
pen, welke mede ingericht zijn voor de ver-
vaardiging van vischmeel, de Noordzee gaan
bevisschen cf Nederlandsche reederijen

noodgedwongen schepen met soortgelijke in-
stallaties doen inrichten.
Ettelijke leden waren van oordeel, dat de

gewenschte bescherming van den vischstand
slechts zou kunnen worden beroikt door een
regionaal vischverbod, gelijk andere leden
hierboven reeds als alternatlef in overwe-
ging gaven.

Verschillende leden meenden, dat Neder-
land zich bij de onderhavige internationale
regeling zal hebben aan te sluiten. Zij dron-
gen er echter op aan, dat de overheid de mo-
reele vei1plJÏch1J~ngzal erkennen hun, die on-
middellijk nadeel van deze voorziening zul-
len ondervinden den grootst mogelijken steun
te bieden.

hun ter zake van hun ambtsverrichtingen
bekend is.
en dat het wederom buiten de gevallen als

voren aangeduid ontoelaatbaar is, dat amb-
tenaren door het zelfstandig geven van in-
lichtingen betr-okken zouden worden in een
zaak, die de Kamer met een minister behan-
delt, waarbij geheel afgezien van de onder-
havige zaak hun inlichtingen het karakter
zouden kunnen krijgen van verificatie van
do?r den minister gedane mededeelingen,
buiten den bewindsman om."
In de vergadering van 19 Mei verscheen

dan ook van de 9 opgeroepenen alleen de
heer Boellaard, van wi en de commissie op
enkele concrete vragen antwoord mocht
ontvangen.
De commissie besloot daarop niet verder

te trachten nadere gegevens te verkrijgen.
Er bleef voor de commissie niet anders

over dan te volstaan met het onderzoek van
de gegevens, welke te harer beschikking
zijn gekomen. Op den grondslag daarvan
heeft zij dan ook haar verslag opgest·eld.
Gelijk uit het voorgaande duidelijk zal zijn
geworden, moet dit verslag tot haar leed-
wezen onvolledig zijn. Ook bij haar conclu-
sies moet zij het voorbehoud maken, dat
kennisneming van de gegevens, waarover
zij niet de beschikking heeft kunnen ver-
krijgen, haar wellIcht op sommige punten
tot een ander oordeel zou hebben. kunnen
brengen.
. !fDewel de commissie het in het algemeen
JUISt acht, dat publicatie van stukken om-
trent zaken, waarin geen strafvervolging
heeft plaats gehad, achterwege moet blijven
en dat zulke stukken ook niet moeten wor-
den overgelegd, zulks met het oog op de be-
langen .(nl. de reputatie) van de burgers,
over WIe het onderzoek liep, meent haar
meerderheid echter, dat in dit geval op bo-
vengenoemde gronden op dien regel een uit-
zondering behoort te worden gemaakt. Deze
opvatting heeft haar er toe gebracht, van
eenige gegevens omtrent niet-vervolgde fei-
ten, welke nIet in de nota van den minister
zijn vermeld, in haar verslag mededeeling
te doen, omdat deze, al moge dit wellicht
voor burgers niet aangenaam zijn, op de
gedragingen der bij de zaak betrokken amb-
tenar:n een anderen kijk kunnen geven dan
de minister daarop blijkbaar heeft.
Een lid der commissie kan zich met deze

beschouwing over het overleggen van stuk-
ken, en in het bijzonder processen-verbaal
betrekking hebbend op strafzaken, waari~
geen vervolging is ingesteld, niet vereen i-
gen. Het handhaven van ambts- of beroeps-
g~hei~ .kan voor den drager daarvan - hij
ZIJ minister of ambtenaar - niet zelden
schaduwzijden hebben. Dit mag er naar het
oordeel van dit lid echter nimmer oe leiden
het ambts- of beroepsgeheim om die reden
weg te cijferen.

Met betrekking tot het hocren van perso-
neel merkt de commissie nog op, dat zij zich
met de blijkens de nota van 17 Mei 1939
van de ministers van justitie en defensie
door den raad van ministers "getrokken
richtlijnen" in algemeenen zin wel kan ver-
eenigen, doch dat zij de toepassing daarvan
in het onderhavige geval betreurt.

Op 12 Mei vergaderde de commissie op-
nieuw. Zij was van meendng, dat zij ook nu
nog niet over alle gegevens beschikte, welke
zij voor een juiste uitvoerlng van haar taak
noodig had, en besloot tolt het hocren van
eenige personen.
Eén lid der commissie was van den aan-

vang af van oordeel, dat 'geen personen
moesten worden gehoord, omdat de commis-
sie zich dan Z'OU begeven op een weg, die
z.i. alleen door een enquêtecommissie mag
worden betreden.
Opgeroepen werden, en wel tegen 19 Mei:

In haar brief van 11 Aprill, werd dit ver- de procureur-generaal bij het 'gerechtshof te
zoek gedaan: Op 9 Mei zond de minister 's-Hertogenbosch, mr. E. L. M. H. baron
antwoord, waarbij hij als verklaring voor Speyart van Woerden; de subsituut-officier
de Vlertragü,ng van dit antwoord opgaf de van [ustl'tie bij de rechtbank aldaar, mr B.

.. van der Burg' de toenmalige rechter-com-werkzaamheden, voor ZIJn departement . ..' ..
t 1 . d lt den J idd I· t d missaris m strafzaken aldaar, mr. A. W. Klei-

voor v' oeien e UI en mrm e s ~~ge ire en nen Hammans: de inspecteur der kan. mare-
tb,~~staJ!JJdvba~ °forl0g,sgedvaaT.Ata1SbIJlt<li~el':"'ihasI chaussee, kolonel J. van Selm; de eomman-
_IJ dezen rie een na. e~e no' me III IC. - dant van de tweede divisie der kon. mar.,
tirugen gevoe.~d. De mlnlste: handhaafde in maj-oor H. G. van Everdingen; de vroegere
deze. nota ZIJn stondpunt inzake de over- commandant van deze divisie, gep. luitenant-
leg1gI>ngvan bescheiden en vervolgde: kolonel A. P. H. Boellaard; opperwacht-
. "Juist wegens den ernst van vorenbedoeld meestar L. H. Curfs wachtmeester C. G. (ie
standpunt doet het mij te meer leed, dat ilk Gier en wachtmeester G. van Rennes.
niet volledjg, abthans niet aanstonds volledig Naar aanleiding van deze opr.óepingen ont-
kan voldoen wan het verzoek der commissie ving de commissie een brief van kolonel Van
tot oveI,Leg,glÎnlgvan de in haan: brief onder Se1m, waarin deze mededeelde, dat noch hij,
A tim. E vermelde stukken, De stukken, noch de opgeroepen leden van zijn korps aan
&é\l:loe\ffid onder B en E, bevaëten namelijk, de uitnoodig ing ,gevolg zouden geven. Daar-
voor zoover zij niet in mijn nota van 31 Ja- bij was gevoegd een afschri:!lt van een nota
nuard 1939 zijn geciteerd, beschouwingen en van de ministers van justitie en van defen-
relazen, die mede betreffen anderen dan de sie, waarin o.m, werd medegedeeld:
leden der voormalige Ossche brtgade en die De ministerraad heeft beraadslaagd over
beschouwd moeten worden als V';3JD zeer een eventueel gevolg geven aan deze uitnoo-
vertrouwelijken aard. Ook in dit opzicht rust diging en de daaraan verbonden consequen-
op mij een plidhit tot geheimhouding en tot ties in algemeenen zin.
ontzien van' de recbtmatdge belangen van De raad is van ooreel:
derden. Deze plicht moge wellicht niet een dat het niet in overeenstemming is met
zoo absoluut karakter hebben als die met beihoorlijke ambtelijke verhoudingen, dat
betrekkiing tot de "rapporten of verbalen" in ambtenaren buiten de gevallen, waarin zij
straïzeken, niettemin zou ik eendge beleend- krachtens een wettelijk voorschrift gehouden
m~i:nJg eerst dan in overweging kunnen zijn aan een or-roeping te voldoen en voor
nemen, wanneer strikte waarbongen aan- zooveel zij alsdan tot het afleggen van ver-
weaig zijn, dat kennisneming "onder geheim- klarmgen verplicht zijn aan derden zelfstan-
houding" bepenlot blijft tet de commissie bij dig mededeelingen doen omtrent hetgeen

d. de correspondeotie tussehen mr. Pulles
en de redactäe van het "Alg'emeen Handels-
blad", welke de minister aan het ambtena-
rengerecht had overgelegd;
e. den brief van 29 Maart 1938, waarin

de procureur-generaal aan den mindster ver-
slag deed van zijn bevindingen in de zaak
V. d. H·

MORGEN I(UNT GE EEN GOED
WERI( DOEN.

Voor de R. !(. jeugd-
werkloozenzorg.

geven, door wetgevende maatregelen orde-
nend erin optreden, malar dat de arbeid zelf
vain zedelijke, geestelijke en lichamelijke ge-
schlktmakmg door de Overheid of niet of
slechts gehrelckig kon vernicht worden.
Aan katholieke zijde is dat uitstekend: be-

grepen, en zoo is aan dezen kant de laatste
jaren met betrekking tot de [eugdwerkloo-
zenzorg een bewonderenswaarddge actie ont-
plooid, die eilgenlij.k onder onze eigen men-
sehen nog te weinig gekend en gewaardeerd
wordt-
Vooral ihet zoo prachtige kampweek voor

de katholdeke werkïlooze [eugd iheeft de laat-
ste jaren een hooge vlucht genomen. Niet
mlnder dan 10.000 meisjes en [ongens namen
in 1938 deel aan dit werk
18 j ongens- en meisjeskampen werden

reeds opgerdeht, en daaronder zijn er, die
ads model kunnen gelden, terwijl nog ver-
schillende in voorbereidtng zijn, o.a, een
k'amp voor opleiding voor jongens voor Ma-
Il'ine-, kust-, Rijn- en Binnenvaart.
Maar niet alleen in omvang, ook in imdd-

vidueele en maatschappelijke beteekenis
groeide dit werk. Werd vroeger vooral be-
oogd de werlclooze jeugd te onttrekken. aan
den Iediggang, thans wordt er naar gestreefd
de jeugdige deelnemers in alle opzichten zoo
degelijk mogelijk te vormen: als katholiek,
als mensch, en a1s arbeider, om hen te
malren tot nuttäge Leden van Kerk en maat-
schappij. De meest onderscheiden vaikken
worden er beoefend, om de vakbekwaam-
heid te onderhouden en te verhocgen.

Voor dit heerlijke apostolische werk wordt
morgen nu uw aller medewerëcing ingeroe-
pen.
Daar de Overheid dit week sleehts gedeel-

telijk kan sub sidieeren , en de verdere 0Il-

loosten door par tiouliere bijdragen moeten
verkregen wonden. heeft het Hoogwaardig
Episcopaat de volledige goedkeuring ver-
leend om op morgen Zondag 11 Juni in
gelheel Nederland een inzamelbng te houden
ten bate van het Katholieke kampwerk.
KathoLieken van Nederland geeft morgen

al uw aandacht aan onze werklooze Jeugd
en aan dit edel pogen om deze jeugd gods-
dienstig en zedelijk, geestelijk en lichamelijk
sterk te maiken voor de verovering van haar
toekomst, MOI1genwordt er een beroep ge-
daan op uw chri-stelijken gemeenschapszin,
een p,uoht waaraan gij u Diet moogt ont-
trekken.

I

u,m 15000 k.g. vleesch per etmaal kunnen

Morgen Zondag zal in alle kerken van
}Nederland, hetzij onder de heidige Missen,
hetzij aan de uitgangen der kerken een col-
lecte gehouden worden namens de Nationale
tR.K. Commissie voor Jeugdwerkloozenzocg.
't Zal een Nationale Inzarnel.img woeden.

:Mogenwij voor deze collecte uw heel bijzon-
dere aandacht vragen, en u op het hart druk-
~en, de bus of de schaal, die, u voor dit
~l zal wonden voorgehouden, niet achte-
loos voorbij te gaan-
Al wäs 't atleen maar uit waardeering

voor de energieke mamnen, die zoo ter
tijd dit prachtige werk voor de jeugdige
werkloczen hebben opgezet,
Eerst vaak als particulier Iriitfatief', een-

voudig parochiewerk om de werklocze jeugd
bezig te houden, later centraal georganiseerd
jill een Natdonale R.K. Commissie voor Jeugd-
werkloozenzorg, onder de ledding van onvol-
prezen sociale werkers als Mgr. F. Frencken
en Aalmoezenier B. Bannenberg.
Vaak als eenvoudig parochiewerk begon-

nen door geestelijke zielzorgers, die hun tijd
begrepen, en DIU uätgegroeid tot stichtingen
die ooze bewondering en onze ontroertng
wekken,
Wat bedoelt deze Jeugdwerkloozenzorg?
Onze Mdnister van Sociale Zaken, Prof.

Mr, Romme heeft dlit zoo juist geformuleerd:
"Jeu~dwel'kloosheid -bestrijding heeft een
eigen, een ander doel dan bestrijding van de
werkloosheid der ouderen. Is deze laatste
g,ericht op het verschaff'en van het natuur-
lijk middel, waardoor de mensch kan voor-
zien in het levensondenhoud voor zich en de
zijnen, de J,eugdwerkloosheLd keeren betee-
kent den jeugdlge, wien de ongunst van het
heden tre:flt, tocih gereed maken voor zijn
toekomt, den j-eugdige, wieris uitrusting tot
de taak \"aJD moegen bedreigd wordt. door
den led~ggang, tegen de gevolgen dier drei-
,ging behoeden".
De minister wees err tevens op, da,t aan

dezen arlbe,ld de overheld wel leLding kan
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De fraude hij de werk-

verschaffing.
!ZeeT ulLtv,oerIg ,gaat de commissie dan de

1'VerschdUlendezaken na, die te zamel ,ide zaak-
lOSS" uItmaken. De conclusies van deze be-
sprekmg zijn in hoofdzaak bierboven reeds
eamengevet. Uit het gedeelte van het ver-
!Slag, dat aan de afZiOnderlij1re zaken is ge·-
wijd en dat 23 pa~rna's beslaat, stippen wij
!het volgende aan:

Wat de zaak der Zlgn.fu'.aiUdebij de jWIg\1-
fW,el'lklV1ell1SchafJliQ1lgbetreft, meent de com-
missie dat de marechaussee inderdaad rede-
illIen k an hebben genad om verduisterdngen
!te venmoeden. De meerderheid der com-
missie meent, dat deze geheele aangelegen-
jhie~d onderzocht ibelhoorde te worden.

Moest echter op 22 October 1937 tot arres-
ltatIe 'Worden overgegaan? Deze vraag meent
de commissie, zij het na eenige aarzel ing',
orrtkenmend te moeten beantwoorden. Zij wil
daarwan eobter .noch de mareeheussee, noch
!den voorail V€ll'Iantwool'delijk!oo substituut-
pfflider van jU'stHie ernstig verwijt maken,
[)e commissie acht ook het verwijt, dat die

\lThar>eclblau:sseezich niet dadelijk met den
lbul1g,emeester -dn verbdndlng heeft gesteld,
!g,egrond;
. Het verwijt, i(liat de bdg'ade te veel rueht-
lbaM'heid aan ihet geval heeft gegeven en
mededeellngen aan de pers heeft verstrekt,
lacht de meerderheid der commissie niet
volledtg aangetoond. Wel wil zij de opmer-
king maken, dat in het allgemeen niet zelden
!\naneen te nauw contact tusschen politie en
lPersol1ganen bij allIer,lei opsporèngsonderzoe-
ken blijkt. ,

De commissie :aClht bet perscommuniqué,
QP lot NOvember 1937 door den procureur-
generaal ui,tgegeven, nÏlet gelukklvg. Zij meent
rv'et"V1oLgens,dat de substituwt-offloler de or-
der, dat de brigade zich van opspoeing d:n
rz;ak!en,' waarbij de. ,g'eme'elnte Oss betrokken
was, had te 'onthouden, niet in zeer strengen
'Vorm heeft doorgegeven, In ieder gevaû kan
de marechaussee geen verwijt worden ge-
maakt van het niet doorzenden van een be-
paaûde getuige naar de gemeentepolitie. In
dit 'verband keurt de commissie de uitlating
'Van den bun-gemeester tegen den onder-
opzichter Van B. "mcmdje dicht" af, daar de
lbuIlgemeester had moeten rekenen melt de
mogelijkheid, dat Van B· haar zou opvatten
om ook tegenover onderzoekende ambtena-
ren, welke dan ook, te zwijgen.

De zaak van den verzekerings-
agent.

W'at de eaak van den vereekeringssgent
Van den H. betreft, meent de commissie dat
de marechaussee met recht kon meenen
eenlgszins omvangrijke knoelerijen op het
spoor te zijn. Dit neemt niet weg dat de
wachtmeester, dice in deze zaak optrad, bij
zijn onderzoek fouten heeft gemaakt- Of ddt
onderzoek zich ook behoorde uit te strek-
!ken tot de admdmdsbrabie van het waterschap
Land van Megen, kan de commissie niet
beoordeelen. De commissie diS van oordeel
dat zoowel de arrestatle als de inbesleg-
neming tn eLk geval hadden kunnen rzijnujt-
,gesteld. Intussehen draagt ook !lIl dit g'eval
de substdtuwt-oîüicier daarvoor in de eerste
;plaa.ts de veraJntwoordelijkihem. .

Wa't de ructitbeerheid betreit. welke doo«
de pers aan deze zaak wood gegeven, meent
de commissie, dat de dagbladeorresponden-
ten tot op zekere hoogte gebrubk moeten
hebben gemaakt VaJIl gegevens, welke van de
polrtie ad'komsUg waren. Hetzelfde pleegt
echter in bal van stradzaken te gesohieden
zonder dat daarop aanmerikl1ng,enworden ge-
maakt, De commissie kan niet udtmaken in
hoeverre de overdrljving in deze berdenten
aan de marechaussee, dan wel aan de cor-
lJ:Iesponde,nten moet worden verweten. ,Zij
aoht het waarschijnûijk dat de marechaussee
lin deizen eemige sclhuld ,treft.
E,clblteTbetreurd zij eveneens, dat de zaak

V'an den H. niet verder is onderzocht. De
aarrwljzingen daartoe waren ernstig genoeg,
10m ZlUIllkeen ondereoek, ook a[ behoefde dat
niet gepaard te gaan met gevangenhouding
en :in'besla,gneJ:tl'Ïll1lg,te rechtvaarddgën. VOOi!'
zoover de commissie weet heeft het voor-
onderzoek miet geleopen IDY,er alle feiten,
waaromtrent aa,ngiftem Oof aanwi}zin:g'en bij
Ide marechaussee waren binnengekomen.

De zaak der geestelijken.
Wat de zaak der beide geestelijken be-

treft, splitst de commissie haar verslag over
oe zaak van pastoor V. en die van pastoor B.

In de zaak van pastoor V. was een aan-
wijzing, welke aanleiding tot een onderzoek
kon zijn, naar het oordeel der commissie
wel degelijk aanwezig. De commissie deelt
niet de verwijten van den minister over het
weder aanhangig maken van deze zaak en
over de wijze van getuigenverhoor. De con-
frontatle van den jongen. man, die hcoîdge-
tuige was, en den ongunstig bekend staan-
den K. acht de commissie niet sensationeel,
daar niet de jongeman, doch K. hierbij een
'Verhoor onderging. Dat wachtmeester De
Gier den substituut-officier niet zou hebben
medegedeeld, dat het opsporingsonderzoek
al eens geseponeerd was, staat niet vast d~
'Verklaringen der marechaussee staan in deze
lijnrecht tegenover die van mr, Van der
Burg.

De commissie acht het nuttig te vel' kla-
ren, dat naar haar oordeel het onderzcekfn
de zaak van pastoor V. afgeloopen was en
dat zij op hervatting daarvan niet wil aan-
dringen. Voor zoover zij kan nagaan, zijn
alle personen, die verhoord moeten worden,
inderdaad gehoord en heeft hun verhoor
niet zooveel opgeleverd, dat een strafver-
volking zou kunnen slagen; er is slechts een
'Verklaring met betrekking tot een niet-
verjaard feit Verkregen.
Heel wat onduidelijker dan de zaak .tegen

pastoor V. acht de commissie die tegen
pastoor B.E Anders dan bij de vorige zaak
heeft de commissie niet tot de conclusie
kunnen komen, dat de staking van het on-
derzoek hier in, alle opzichten' gewettigd
was. Wellicht zou dit wel kunnen; wanneer
haar alle op deze zaak betrekking hebbende
stukken bekend waren. Ook. kan zij, nu zij·
niet over alle haars inziens noodzakelijke
inlichtingen beschikt, over het. optreden van
de marechaussee in deze' zaak geen definitief
oordeel vellen
. Ook in deze zaak is het hoofdverwijt te-
gen de marechaussee, dat zij een uitvoerig
onderzoek instelden, niettegenstaande er vim
eenige aanwijzing van een niet verjaard
strafbaar feit geen sprake' was. De commis-
sie moet zich hier beperken tot de mede-
dee ling, dat zij niet heeft kunnen vaststel-
len, of er inderdaad geenerlei aanwijzing
van dezen aard bestond.

De ruchtbaarheid in deze zaak schrijft de
commlssie aan' de getuigen; die zich uit eigen
beweging zijn komen aanmelden, toe.

Een voornaam punt in deze geheele zaak

PRIJSPUZZLE (No~295)~
EEN SCHARNIER_PUZZLE.

Loopen op dit punt de meeningen dus uit-
een, de geheele commissie twijfelt er niet aan,
dat de minister, toen hij zijn maatregel nam,

betreft de vraag, in hoeverre de substituut-
Ç)f£icier van justitie de bijzonderheden ge-
kehd heeft en de wijze van onderzoek heeft
goedgekeurd. Hierbij moet tevens worden
besproken of er inderdaad bij de mare-
chaussee bedenkelijke opvattingen beston-
den omtrent het onderzoeken van niet-
strafbare feiten, gepleegd door geestelijken.
De verklaringen van mr. Van der Burg en
van wachtmeester de Gier staan scherp te-
genover elkaar. De regeering kan hier in
geen partij kiezen, wel acht zij het' aanne-
melijk, dat mr. Van der 'Burg zich heeft
uitgelaten in dezen zin, dat hij, indien het
onderzoek niet mocht leiden tot het ontdek-
ken van feiten, waarvan het wettig bewijs
te leveren was, de kerkelijke overheid van
de resultaten op de hoogte zou stellen. Al-
leen wanneer men aanneemt, dat De Gier
aan -deze uitlating van mr. Van der Burg ge-
dacht heeft, is het te verklaren dat hij aan
het slot van zijn rapport en proces-verbaal
heeft vermeld, dat het onderzoek op gron-
den,' aan het algemeen belang oritleend,
werd gestaakt. De commissie acht het aan-
nemelijk, dat De Gier gemeend heeft, dat
de officier, nu het onderzoek onvoldoende
gronden VOOf een strafvervolging had opge-
leverd, van hetgeen wel gebleken was me-
dedeeling wilde gaan doen aan de kerkelijke
overheid. Het ware echter geed geweest,
aldus de commissie, indien hij, alvorens
zijn inderdaad op het eerste gezicht vreemd
aandoende verklaring naar schrijven, zich
daarvan beter had vergewischt.
De commissie verwerpt de beschuldiging

van onwaarheid, tegen De Gier geuit, om-
dat hij ten onrechte zou hebben verklaard
te hebben gehandeld in overleg met den of-
ficier van justitie. Een zeker overleg heeft
plaats gehad. Het betoog van den minister
dat De Gier ol? eigen gezag, op gronden aan
het algemeen belang ontleend, het onder-
zoek heeft gestaakt, verliest dan ook veel
van zijn kracht ..
Het hooren van getuige X. te 's Graven-

hage acht de commissie geen ernstige fout.
Wel zou zij het als een ernstige fout be-
schouwen, indien de wachtmeester tegen
deze getuige heeft gezegd, dat de Pastoor
reeds bekend had. Volstrekte zekerheid
daaromtrent bestaat niet.
De commissie is er niet geheel zeker van

of de opvatting, dat niet strafbare onbeta-
melijke gedragingen van geestelijken het
onderwerp van politiaire onderzoekingen be-
hooren uit te maken, inderdaad bij den
wachtmeester aanwezig was, al schijnt het
haar aannemelijk, dat hij 't onderhoud tus-
schen strafbare en enkel immoreele han-
delingen niet· bij voortdurmg voldoende in
het oog heeft geehouden, hetgeen in een op-
sporingsambtenaar een fout is; Wel staat
volkomen vast, dat een bedenkelijke opvat-
ting omtrent de taak der politie met betrek-
king tot geestelijken aanvankelijk heerschte
bij den inspecteur der kon. marechaussee.

De commissie acht het juist, dat de pro-
cureur-generaal over het onderzoek tegen
de pastoors inlichtingen van de zijde der
marechaussee verlangde. Zij spreekt echter
haar afkeuring uit over de wijze, waarop dit
is geschied. Het is niet behoorlijk dat een
meerdere een mindere gedurende n~ uur
een verhoor afneemt. Het beroep van den
minister, dat De Gier in die omstandigheden
het proces-verhaal heeft onderteekend,
zonder voorlezing daarvan te wenschen,
acht de commissie weinig gelu.kkig.
Dat de zaak tegen winkelier B. van den

aanvang af als civielrechtelijk was te on-
derkennen, acht de meerderheid der com-
missie op zijn minst genomen twijfelachtig.
Niettemin meent de geheele commissie, dat
de arrestatie van B. achterwege had be-
hooren te blijven.

Wat betreft de zaak tegen den arbeider
W., deelt de commissie de meening dat deze
zaak onjuist is behandeld. Het ophouden
in den nacht was ongemotiveerd. Er zijn
sterke aanwijzingen, dat van een mishande-
ling van dezen verdachte geen. sprake is.

Hori zon t a a 1: 1. Niet tegenwoordig; 2. B~-
belboek; 4. Stierenvechter; 5. Zeilwedstrijd; 6.
Sterke wind; 7. Gebek; 8. Vruchten; 9. Bijbel-
boek; 10. Tutksche titel; 11. Verdienste; 12.
Ordenen; 13. Bescheiden; 14. Deel der weeik;
15. Verblijf der goddeloozen; 16. Groente; 17.
Zinnebeeld; 13. Kinderziekte; 19. Dichterbij ko-
men.
Ve r tic a al: 1. Nederlandsche stad; 2. Ne-

derlandscha stad; 3. Een soort zwaluw.
De hortzontaal gerichte woorden bestaan uit

de volgende Iettergrepen.
a - af - as - bie - bol - co - dag - de
de - di - dins - dor - ei - em - fen -
gat - ge - ge - ge - ge - he - hen - in
- ko - len - len - lie - rna - rna - ma
- ma - men - mi - na - na - ne - ne -
ne - 0 - per - re - re - ren - ri,g - r,oc
- si - sis - ta - ta - ten - to - we -
ze - zig.
De oplossingen in te zenden uiterlijk Donder-

dag 1'5 Juni aan de bijkantoren en Vrijdag 16
Juni aan het bureau van dit blad; bij voorkeur
per !briefkaart.

Rijks- en gemeente-politie
te Oss.

Wat de verhouding tusschen rijks- en ge-
meentepolitie te Oss betreft, heeft de com-
missie de beide lezingen van opperwacht-
meester Curfs en den burgemeester over hun
wederzijdsche grieven vergeleken. Beide le-
zingen verschillen op belangrijke punten
zeer sterk, die van den burgemeester lijkt
de commissie op sommige punten aanneme-
lijker. Al deze punten zijn echter van onder-
geschikte beteekenis. De commissie acht het
niet nooelig ze te bespreken.

De fouten der brigade.
Gelijk uit het voorgaande is gebleken, zoo

vervolgt de commissie, is de commissie van
oordeel, dat leden van het personeel der
brigade Oss bij hun opsporingsonderzoek in
verschillende zaken fouten hebben gemaakt.
De meerderheid der commissie acht deze

fouten evenwel van niet zeer ernstigen aard.
Zeker kan niet gezegd worden, dat de bri-
gade op hol geslagen is. Naar het oordeel van
de meerderheid der commissie was het niet
noodig geweest aan de brigade Oss tijdelijk
haar bevoegdheid tot opsporingsonderzoek te
ontnemen. Deze maatregel stond niet in een
juiste verhouding tot de begane fouten. Hoe-
wel niet als een straf bedoeld, maakte hij·
den indruk van een ernstige disqualificatie
van de geheele brigade, waaronder alle leden
dier brigade, ook zij op wie de minister
geenerlei aanmerking had, moesten lijden,
Naar de meening der meerderheid had de '
minister kunnen volstaan met een waarschu- '
wing aan die leden der brigade, tegen wier
optreden hij bezwaren had, gepaard gaande
met het bevorderen van een meer doeltref-
fende leiding en een beter toezicht. Zij be-
treurt het, dat geen ernstige poging is gedaan
om langs dezen weg de zaak tot oplossing te
brengen. Het verhoor van De Gier beschouwt
zij in ieder geval niet als een ernstige po.
ging in deze richting, al ware het slechts
omdat De Gier geert brigadecommandant was.
Leiding en toezicht zouden hebben kunnen
worden uitgeoefend zoowel door den districts-
commandant, die echter in de geheele zaak
niet is gekend, als door den substituut-offi-
cier van justitie. Zou na eenigen tijd geble-
ken zijn, dat hiermee niet kon worden vel-
staan, dan hadden enkele leden der brigade
alsnog kunnen worden overgeplaatst. Voor
overplaatsing van de geheele brigade bestond
onvoldoende aanleiding.

Dat er bij de geheele brigade een verder-
felijke mentaliteit zou hebben bestaan, acht
de meerderheid in elk geval niet bewezen.
Een lid der commissie is van oordeel, dat

de tekortkomingen van leden der brigade
ernstig genoeg waren om den genomen maat-
regel ten volle te rechtvaardigen. Naar zijn
meening had met een mlnder ingrijpenden
maatregelook niet kunnen worden volstaan.
De tijdelijke ontneming van de opsporings-
bevoegdheid moge door de daarbij betrokke-
nen als een straf gevoeld zijn, zij was niet
als zoodanig bedoeld. Bovendien heeït de
brigade zelf de uitwerking van's ministers
maatregel verergerd door min of meer de-
monstratief binnen de kazerne te blijven en
zelfs geen survatllance-diensten meer te ver-
richten, hetgeen wellicht begrijpelijk, doch
in strijd met de bedoeling van den minister
was.
Bij de beoordeeling van den maatregel moet

men voorts rekening houden met de om-
standigheid, dat er in de gemeente Oss ten
gevolge van het optreden van de marechaus-
see een eenigszins zenuwachtige stemming
heerschte. Dit kwam o.a. hierin tot uiting,
dat de vader van één der jongens, die de
marechaussee wilde hooren, zich deswege tot
den burgemeester wendende, de brigade aan-
duidde, als de "gestapo", en dat het hoofd
van één der meisjesscholen den burgemeester
om bescherming vroeg voor het geval de
marechaussee zich aan haar school mocht
vervoegen om leerlingen een verhoor af te
nemen. Zelfs was er sprake van een protest-
vergadering tegen de handelwijze der mare-
chaussee. De genomen maatregel was bij uit-
stek geschikt om de rust te doen wederkee-
ren.

Procureur- generaal en korps-
commando.

De commissie besteedt daarna aandacht
aan het contact tusschen den procureur-
generaal en de officieren der Kon. mare-
chaussée. Zij is de overtuiging toegedaan,
dat dit contact veel te wens chen heeft over-
gelaten; niet alleen in de zaak-Oss, maar
ook in het algemeen. Dat het contact in het
algemeen onvoldoende was, kan tot op zekere
hoogte verklaren, hoewel niet rechtvaardi-
gen, dat ook in de zaak-Oss niet tijdig aan-
raking is gezocht met het korpscommando.
Het staat wel vast, dat de verhouding tus-
schen. den vorigen divisiecommandant en den
procureur-generaal slecht was, doch dit
mocht geen aanleiding zijn om ook met zijn
'o~volger niet over dienstzaken te willen
spreken. Wat het contàct in de zaak-Oss
zeilve betreft, betreurt de commissie het,
dat aan de korpscommandanten geen mede-
deeling is gedaan van de opeenvolgende cri-
tiek op de brigade en dat eerst op 1 April
daarvan mededeeling werd gedaan. De com-
missie spreekt er haar leedwezen over uit,
dat de procureur-generaal de officieren der
Kon. marechaussée niet heeft ingelicht, toen
hij zijn grieven aan den minister ter kennis
bracht.

Minister en marechaussee.
Op 1 April 1938 heeft de minister van

Justitie tot zijn ingrijpen besloten. De minis-
ter heeft het wenschelijk geacht eerst nog
den inspecteur der Kon. marechaussée en
den divisie-commandant in de gelegenheid
te stellen eventueele bezwaren tegen zijn
maatregel kenbaar te maken. Daartoe diende
de conferentie van 1 April. Naar het oordeel
van de commissie had zulk een bespreking
reeds in een eer,der stadum behooren plaats
te vinden. Het heeft op de commissie een
onaangenamen indruk gemaakt, dat de mi-
nister zijn besluit reeds had genomen, voor-
datde beide officieren geraadpleegd waren.
De meerderheid der commissie kan niet in-
zien, dat het' ontnemen van de opsporings-
bevoegdheid, indien dit al noodig was, met
zoodanigen spoed moest geschieden, dat het
geen dag en geen nacht kon worden uit-
gesteld.

Overigens merkt de commissie op, dat de
beide omci~ren, die aanvankelijk blijkbaar
de zienswijze van den minister en den procu-
reur-generaal deelden, binnen zeer korten
tijd tot andere gedachten zijn gekomen.

De commissie meent, dat de leden der brl-
gade-Oss zelf in de gelegenheid hadden
moeten, worden gesteld, zich te verantwoor-
den, voordat de minister een maatregel nam,
dien zij als een straf moesten aanvoelen en
dien zij dan ook als zoodanig hebben op-
gevat. De minister heeft gezegd zijn oordeel
voor het over groote deel te hebben geba-
seerd op stukken, afkomstig van de brigade
zelf. De commissie verschilt hierin met den
minister van meening; mededeelingen van de
marechaussee hadden .bij . een verhoor al
dadelijk een ander licht op verschillende
punten kunnen werpen.

De goede trouw van den
minister.•

Mode van den dag

ONDE:R:WIJS.

THEMA-STIJL.
Ieder onzer heeft wel min of meer interes-

sante herinnering aan stijlbloempjes uit de
thema-boeken zijner Jeugd. Onlangs werd er
in de "Vox Carolina", het Nijmeegsch Stu-
dentenblad, de draak mede gestoken op niet-
ongeestige manier, en het leerarenblad van St.
Bonaventura nam het gretig over.

Te weinig wordt o.i, bij het verdedigen der
klassieke vorming gewezen op den veredelen-
den invloed, dien de Nederlandsche taal
door den vorm, en het geestesleven van ons
volk door den inhoud der Latijnsche thema-
boeken ondergaat. Wij laten hieronder een
kleine bloemlezing van bijzonder geslaagdij
aphorismen en verhalen volgen, die wij uif(
verschillende themaboeken bijeengaarden,
Waar het noodig leek, heeft de redactie au
hoc zich veroorloofd, een kleine toelichttng
, te plaatsen, om de geheel eigen charme dezes
taalmuziek .beter te doen uitkomen. wt
citeeren:

Ik heb kracht.
De landlieden beminnen de Koningin.
Oude wijn verheugt het hart van aftan"

sche grijsaards.
Houten schepen zijn kostbare eeregescheae

ken voor moedige veldheeren.
(Op een merkwaardige parallel werden wIJ

onlangs, attent gemaakt: Houten zinnen ZijD
kostbare proefwerken voor lastige school-
meesters. Red.).
De geit heeft de kool veel te (nimis) lief.
Voortreffelijke jongelingen beminnen, de
deugd,

Het volgende verhaal heeft ons altijd diep
getroffen :
Een leeuw zag een geit wandelen (part.

praes.) op eene hooge rots, en sprak haar
aldus aan: "Waarom wandelt gij op die kale
rots? Deze groene weide is geschikter voor
u. Maar de geit had dra (!) de bedrieglijke
gezindheid van den leeuw

(- dat leeren die leeuwen nooit af, hè!
Heel Artis ztt vol met leeuwen van bedrieg-
lijke gezindheid. Red.) -
bemerkt en zeide ....
(enfin, de geit houdt hier een kleine toe-

'spraak, waarin zij den leeuw duidelijk doet
begrijpen, dat zij er niet intrapt. Geheel de
rede is natuurlijk doorspekt met voetangels
en klemmen, zoodat de argelooze tweedeklas-
ser daar wel in trapt).

(En dan de moraal :)
Deze geit is onze navolging waard.
(Kent u de constructie van dignus nog ?).
Daar is een lapidaire kortheid in de uit-

spraken zoo als de volgende:
Beloof niet, wat gij niet zoudt kunnen vol-

eindigen
(potentialis) .
Laat ons een grooten vlijt aanwenden op-

dat wij een menigte van woorden leeren.
Wakkere leerlingen zijn de trots der leer-

meesters.
Moge hij in het water vallen. (Wij hopen

dat deze onchristelijke wensch in een volgen-
de editie wordt gesupprimeerd).

Hier staat inderdaad geen woord te veel.
Aridens wordt het, wanneer de werkwoorden, Ct

vergelijkingstrappen en telwoorden in het
spel komen. Dan bereikt de vindingrfjkheid
der schoolmeesters haar hoogtepunt. Wat ·zegt
u van vondsten als deze:
Ik bezit zevenhonderd drieënzeventig run-

deren.
Indien gij deugdzaam zult zijn geweest

schenk ik u telkens vier drachmen.
De goede herder scheert, heeft geschoren,

had geschoren en zal scheren de geduldige
schapen der groote kudde.
Bovengenoemde herder, die overigens sterk

aan de firma Migchels doet denken, staat in
scherpe tegenstelling met zijn slechten col-
lega; immers er volgt onmiddellijk:
De slechte herder echter vilt zijn schapen.

Spannend van intrigue en soepel van taal
is de volgende anecdote:

"Ik twijfel niet of gij allen zult het vol ..
gende verhaal zeer belangwekkend vinden.
Zeker welgesteld man noodigde drie Indianen
.(Indi) bij zich aan huis, opdat zij met hem
het middagmaal zouden gebruiken. Toen nu
de oudste dezer drie zich voor vele vreemde
en welriekende spijzen zag geplaatst, werd,
hij door een zoo groote begeerte naar spijs
bevangen, dat hij zich niet kan weerhouden
om een grooten hap te nemen uit een potje
(olla) dat voor hem stond en hetwe" mos-
terd bevatte. Toen hij nu, door de s, .erpte
der mosterd gekweld wordend zoo hevig be-
gon te weenen, dat de tranen over zijn wan-
gen liepen, zeide de tweede Indiaan: Vriend
waarom weent gij? Maar hij, lafhartig vree-
zend, zijn gulzigheid te bekennen, sprak:
"Ik ween omdat mijn grootvader heden tien
jaar dood is". Ook de tweede Indiaan nu
nam veel mosterd, en toen ook hij zijn tranen
niet kon bedwingen, vroeg de eerste vein-
zend: Vriend, waarom weent gij? En de
ander antwoordde: ik ween, omdat gij niet
tegelijk met uw grootvader zijt gestorven."

Van een groot optimisme, maar een be-
droevend slechte menschenkennis getuigt de
volgende tirade:

Men zegt van de Duitschers, waarbij ook
de Nederlanders gerekend worden,

(het boekje is van 1916 en een bewerking
van een Duitsche uitgave !)
dat zij de zwaarmoedigheid verdrijven door

eten en drinken, de Fransehen door zingen,
de Spanjaarden door weenen, de Italianen
door slapen. Maar wij zullen dat doen door
studeeren, '
Afgezien van 'het feit, dat deze thema ge-

schreven schijnt te zijn voor knapen zonder
nationaliteit, is deze laatste aansporing toch
wel wat erg naïef.

Toch lijkt het mij nuttig dat wij deze kan-
selarijstijl weer in het dagelijksche leven
trachten door te voeren. Stel het geval dat
gij in uw soep een haar vindt. Gij kunt dan
uw hospes koudweg zeggen, dat gij een ander
bord wilt hebben Maar zou het niet meer
indruk maken, wanneer gij hem in dezer
voege toespreekt:
o gastheer, de natuur, welke aan alle dia-

gen hun juiste plaats geeft, heeft het zoo
ingericht, dat de haren der menschen plegen
te groeien op zijn hoofd. En eerst wanneer
het lichaam door ouderdom begint te ver-
zwakken (ablat. absoU krijg~n de haren
eenige neiging deze natuurlijke voedings-
bodem te verlaten. Welnu, indien gij niet den
schijn wilt wekken door den ouderdom te
zijn aangetast, zorg dan dat deze soep voor-
taan vrij zal zijn van de grondstoffen, welke
daar niet behooren te zijn. "

Door deze en dergelijke woorden zult gij
niet nalaten een grooter en heilzamer' invloed
uit te oefenen op de gezindheid en den ijver
van uw hospes.

En hiermee is mijn thesis bewezen,

De OUDEREN zeggen:

"W ij vochten
school en volk VI"ij
en zochten
steeds de eerste rij
als 't goldt gevaar te keeren I"

De JONGEREN antwoorden:

"Wij bouwen
kerken als 'n wal
en houwen
fel en blijven pal
tot 't Kruis zal triomieeren I"

HAARLEMS '"BISSCHOPSFONDS"
Giro 135198. H. Sandaal, pr. Seer-Penn.

Oegstgeest.

FABRIEKSBRAND IN
HELMOND.

Schade op halve ton geschat.

»ot serie prijzen van dere we~ bestaat uit:
1 1100soud-Hollandsch postpapier; 2. etui met
kleerhangers; 3. reismanicure; 4. sigarenkoker;
5. schrijfmap; 6. tabakzak met pijp; 7, 8, 9 en
10 fraai vulpotlood.
De prijzen werden gewonnen door:
Chr. van Assendelft. Nieuwe Haven 33c, Rot-

terdam; mevr. J. Beudeker, Wil:helminalaan 11,
Hillegersberg: mr. E. Janssen, Keulestraat 4"
Venlo; G. F. M. Baron van V'Ûorst tot Voorst,
Burgemeester van Ouder Amstel; Wed. J. Naay-
kens, Koestraat A 1~, Hjlvarenbeek: P. J.
Sips, van Dorststraat 34, Haarlem; M. Kemper,
Keizer Ottostraat 117, Bussum; mevr. H. Hop-
penbrouwers, Wilhelmina plein 23. Eindhoven;
mr. A. F. v. d. Bosch, Singeil, Woerden; N»,

Groot" Puntenburgerlaan 42, Amersfoort.

o p los sin g van puzzle 294: 1-7 koper; 2-4
dom; 2-5 dol; 3-6 popel; 4-9 Medan; 5-8
ledig; 6-11 liter; 7-10 ratel; 8-14 gevat; 9-12
nevel; 1(}-413leg; 11-13 rag.

Cor I' e s iJ? 00 n den tie: Mevr. de H.
te H., - Ja.

Heden voormiddag, even voor 11 uur, is
brand uitgebroken in een loods, der carton-
nagefabriek "net Zuiden", aan den Kanaal-
dijk te Helmond. Door personeel werd ge-
tracht met de aanwezige brandblusch-appa-
raten het vuur in de kiem te smoren. Dit ge-
lukte echter niet en het vuur .greep in het
zeer brandbare materiaal zoo snel om zich
heen, dat binnen korten tijd ook de aangren-
zende werkplaatsen in lichte laaie stonden.

Deze' werkplaatsen waren ondergebracht
in een circa 80 jaar oud fabrieksgebouw

met een opervlakte van 800 vierkante meter,
Toen de ijlings gewaarschuwde brandweer
met twee autospuiten arriveerde, stond dit
geheele gebouw met machines en materiaal
reeds in lichter laaie. De brandweer moest
zich dan ook beperken tot het beschermen
der gebouwen, welke aan alle zijden de
brandende fabriek omsloten.
Dbt geluMe haar, dank zij ook de windstil-

te, werke op d!vt uur bestond. Alleen het dak
van de aan ihet brandende. fabrIeksgebouw
grenzende loods waarin materdalen lagen op-
,geslagen der Koninklijke Nedeclandsche Ma-
chinefabriek VJh. E. H. Begemarm, vatte
vlam, doch hier wist men .het 'VUur verderen
voortgang te beletten, een brandmuur heeät
hierbij ,goede diensten bewezen,

De schade aan gebouwen, machines en
grondstoffen :vordlt op ongeveer 50.000 gul-
den geschat,

Door het. YUUII' werd nog Maal vernield
een lijnkiezers-toestel der P.T.T.
Van het uitgebrande fabrieksgebouw moes-

ten door denb rand twee gevaarlijk ihoarrlJgen-
de gevels omver worden gehaald,

De brandweer zal nog wel enkele uren·
voor die nabbusschdng in actie moeten zijn.
Burgemeester Moons WaJS één der eersten,

die op het terrein van dien brand aanwezig
waren. Omtrent de oorzaak tast men nog 'in
het duister. '

van de noodzakelijkheid daarvan overtuigd
was. Urt niets is haar gebleken, dat hij bij
het nemen van zijn maatregelen andere be-
doelingen zou hebben gehad dan het be-
vorderen van wat hij beschouwde als een
juiste uitoefening van de opsporingstaak der
politie. Aan de goede trouw van den minis-
ter twijfelt zij dan ook niet. Wel meent zij
op grond van de haar ten dienste staande ge-
gevens, dat in de zaak-Van den H. het onder-
zoek had behooren te zijn voortgezet, doch
deze meening behoeft geenszins tot de con-
clusie te leiden, dat de minister zijn maat-
regel genomen zou hebben teneinde hervat-
ting van dit onderzoek onmogelijk te maken.
De commissie is integendeelovertuigd, dat
de minister voor zulk een hervatting geen
aanleiding zag, al denkt zij zelve pierover
aanvankelijk anders.

Een overeenkomstige overweging geldt
voor de zaak tegen pastoor B., waarin de ge-
gevens, welke de commissie te harer be-
schikkling heeft, overigens zoo onvolledig
zijn, dat zij zich over de al of niet wensche-
lijkheid van verder onderzoek geen oordeel
kan vormen. Dat eenig opzet om een her-
vatting van het onderzoek in deze zaak te
voorkomen bij den minister heeft voorgeze-
ten, schijnt haar echter evenzeer onaanne-
melijk.

MOTORRIJDER GRIJPT GROEP
WANDELAARS.

De man aan de gevolgen
overleden.

Vrijdagnachlt ongeveer twaalf uur is nabij
sluis vier der Zuid-Willemsvaart onder de
gemeente eVghEHde 26-jarie motorrijder. H.
Smeets uit Vught met zijn motor op een
vijttalwandelaars, dat midden op den weg
liep, gereden. Smeets kwam te vallen en
werd met een schedelfractuur opgenomen en
naar h~~ ~iekenhuis te Veghel, overgebracht,
waar hij in den loop van den nacht is over-
leden. Bij de aanrijding werd nog gewond
mej. K., die slechts een lichte hoofdwonde en
kleerscheuren opliep.

PAPIER-WATERMOLEN IN HET
OPENLUCHTMUSEUM TE ARNHEM

IN BEDRIJF.
Op Donderdag 15 dezer zal de papierwater-

molen in het Nederlandsch Openluchtmuseum
te Arnhem in werking worden gesteld.
Eenige oude papiermakers van de Veluwe,
die het bedrijf vroeger hebben uitgeoefend,
zullen het oude handwerk aan belangstellen-
de bezoekers toonen. Ieder is nu in de ge-
legenheid te zien, op welke wijze het beroem-
de geschepte oud-hollandscha papier in vroe-
ger eeuwen werd vervaardigd. '

Een eenvoudig toilet· van donker-

groene crepe-szo], .met een ceintuur

van fluweel.

DE RONDWEG OM ZWOLLE.
Den 23sten Juni

a.s. zullen, zoo schrijft
ons de A.N.W.B.,
door den Rijkswater-
. staat te Zwolle weder
verschillende werken
worden aanbesteed
ten behoeve van den
rondweg om Zwolle,
t.w. het maken van
de aardebaan voor
het gedeelte Spool-
derbergbrug-Kam-
perspoorlijn en het
aanbrengen van een
verharding van as-
faltbeton op ee-n te
maken fundeering,
op, het gedeelte van
af den noordelijken
oprit naar de Zwarte-
waterbrug tot nabij
de aansluiting aan
den bestaanden Rijks-
weg naar Meppel,
alsmede het maken
van een verkeersplein ten westen van deze I Op de buitenbermen worden aan beide zij-
aansluiting met bijkomende werken. den gedeeltelijk parallelwegen, breed 4 M.,
Deze weg verkrijgt twee, door een mid- en gedeeltelijk vrijliggende rijwielpaden,

.denberm gescheiden rijbanen, elk breed 6.25 breed 1.5 M., aangelegd.
M., met aan weerszijden een 0.5 M. breede De werken ten behoeve van den aanleg
kantstrook van grintbeton, terwijl op het van de aardebaan zullen uiterlijk 240 dagen
verkeersplein de breedte van de rijbanen na den aanvang en de overige werken op
9 M. bedraagt. 1 November a.s. moeten zijn voltooid.

I
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DE Kamercommissie, in wier handen'
, de nota van minister Goseling be-

treffende de zaak-Oss was gesteld, was
op 1 Februari .1939ingesteld en b~stond I
uit de heeren Schouten (a.r.), Tllanus,
(c.h.), Drees (s.d.), Wendelaar (v.b.) en
Sweens (r.k.).
Aan het slot van haar verslag geeft deze com-

n issie haar conclusies (men vindt ze op pagina
) en daarbij merkt zij op, dat in haar verslag
niet alle details van de zaak-Oss zijn bespro-
ken, doch dat daarin aan de hoofdzaken en de
belangrijkste details voldoende aandacht is ge-
schonken.
De meerderheid der commissie betreurt het,

dat de minister van Justitie heeft gemeend,
slechts zeer' ten deele aan haar verzoek tot
overlegging van stukken te kunnen voldoen, en
dat zij de concrete vragen, welker beantwoor-
ding wellicht op eenige punten verdere ophel-
dering zou hebben kunnen brengen aan de
door haar uitgenoodigde personen, uitgezon-
derd aan den gep. luitenant-kolonel Boellaard,
niet heeft kunnen stellen.

Dit is uiteraard niet bevorderlijk geweest
aan haar onderzoek, en heeft haar voor moei-
lijkheden geplaatst bij de overweging van. be-
paalde feiten en omstandigheden, en bij de
vorming van haar oordeel.

Intusschen is zij niet de overtuiging toege-
daan. dat deze bezwaren en moeilijkheden van
dien aard zijn, dat zij als gevolg daarvan niet
in staat is tot het uitspreken van een oordeel
over het beleid yan den minister van Justitie.

Deze meerderheid is van gevoelen, dat de
dool' den minister van Justitie op 1 April
1938 getroffen maatregel ten aanzien van de
brigade Oss der Koninklijke Marechaussee,
n iet noodzakèlijk was, en dat de minister
er n iet in geslaagd is, dien maatregel op
genoegzame wijze te motiveeren.
Leden van de brigade Oss hebben fouten be.

gaan, maar deze rechtvaardigen niet, dat men
op haar of op haar leiding van toepassing kan
'verklaren: zij is op hol geslagen.
'Vel konden die fouten aanleiding geven tot

het nemen of doen nemen vail maàtregelaa,
waardoor herhaling daarvan kon worden VOOl"

komen. Wanneer de brigade was gewaar',
schuwd, en deze waarschuwing was gepaard
gegaan met bevordering van een meer doel-
treïfende leiding aan en een beter toezicht op
haar arbeid, zou dit, in ieder geval voorshands
voldoende zijn geweest.

Geen "wederhoor".
IN den. tijd, waarin de werkzaamheden van

de brigade bij' den procureur-generaal ern-
stige eritiek begonnen te ontmoeten, en in de
periode waarin, ten gevolge van berichten van
den procureur-generaal. het treffen van maat-
regelen bij den minister in overweging was,
heeft, nïar de meening van de commissie, I
het contact met het korpscommando veel te
wensenen overgelaten.

Er is verzuimd de leden van de brigade in
de gelegenheid te stellen zich te verantwoor-
den over hun daden. Dit moet te meer worden
betreurd, omdat van geen enkele omstandig-
heid is gebleken, welke een beletsel vormde
om voldoende contact met het korpscommando
te onderhouden en den leden der' brigade, wier
werk blijkbaar tot ernstige klachten en scherpe
critiek aanleiding gaf, gelegenheid te geven'
zich te verantwoorden.

Voor zoover aan wachtmeester De Gier
wel die gelegenheid is geboden, is dit ge-
schied op een wijze, welke ni e t be h o o r-
lij k Was. Zoowel' de voorbereiding als cle

uitvoering van den tegen de brigade geno-
men maatregel draagt dientengevolgs .het
karakter van overhaasting.
Wat de zaak Van den H. en die van de

beide geestelijken betreft merkt de commis-
sie nog op:
Le, dat zij het betreurt, dat een verder on-

dcvzoek hi de zaak Van den H. achterwege is
gelaten;
2e. dat in zake pastoor V. niet Is geble-

ken van redenen, welke tot voortzetting van
het onderzoek aanleiding hadden moeten

" geven;
·3e. dat zij in zake pastoor B., bij gebrek

aan voldoende gegevens, niet kan beoordee-
len of er tot voortzetting van het onder-
zoek redenen waren.

Een van de leden der commissie acht den
door den minister genomen maatregelonder
de .toenmalige omstandigheden ten volle ge-
rechtvaardigd. Ook dit ,lid betreurt intusschen,
d.at het contact met het korpscommando niet
betel' is geweest, -

Ten slotte heeft de commissie zich nog de
vraag gesteld, of de geschiedenis van de zaak
Oss, met inbegrip van de ervaringen, welke ~ij
heeft opgedaan tijdens het haar door-de Kamer
opgedragen onderzoek, genoegzame aanleiding
geeft om uit te spreken, dat een nader onder.
z'oek (enquête) noodig of wenschelijk is voor
het verkrijgen van' afdoende klaarheid. Zij
meent, zij het ook dat de gronden. waarop het
oordeel van de leden steunt, verschillen. dat
een zoodanig onderzoek, gelet op den gang en
den huidigen stand van zaken. niet noodza-
kelijk is.
Mede omdat het tekort aan gegevens, naar

boven is gebleken. haars inziens niet van die
beteekenis is. dat omtrent de hoofdzaak, n1.
het beleid van den minister, thans van een uit-
spraak zou moeten worden afgezien.

Uitsluitend: beleid.
IN de inleiding tot haar verslag memoreert

de commissie de parlementaire geschiedenis
van de zaak-Oss. Daarna wijdt zij een hoofd-
stuk aan haar werkwijze en haar opvatting I
omtr-ent haar taak.
Nadat de commissie den heer Sc h a ute n

tot haar voorzitter had gekozen, bepaalde zij
op 7 Februari. dat de overige leden der Kamer
hun opmerkingen schriftelijk aan haar zouden
kunnen inzenden vóór den 22en van die maand.
Van deze gelegenheid werd gebruik gemaakt
door de heeren Duymaer van Twist, Van der
Goes van Naters en Rost' van Tonningen. De
commissie heeft aan hun opmerkingen uiter-
aard aandacht geschonken; zij heeft overwogen,
mede in verband met een daartoe strekkend
verzoek van den heer Rost van Tonningen, of
er termen waren deze opmerkingen, in afwij-
king van hetgeen gebruikelijk is, als bijlagen
bij haar verslag af .te drukken, doch zij meen-
de, dat daartoe niet voldoende aanleiding be-
stond.
Vervolgens vergaderde de commissie op 28

Februari en 3 Maart ten einde te beslissen, hoe
zij bij haar onderzoek te werk zou gaan.

In de eerste plaats besloot zij niet nader
in te gaan op de vraag, of de minister van
Justitie bevoegd was den maatregel, waarbij
aan de brigade-Oss tijdelijk de opsporings-
bevoegdheid werd ontnomen, te treffen. Deze
vraag immers is door het Ambtenarengerecht
te 's-Gravenhagc en in h-oogste instantie door
den Centralen Raad van Beroep beslist in
dien zin, dat deze bevoegdheid inderdaad
bestond.
De commissie heeft geen aanleiding gevonden

deze rechtsvraag opnieuw in beschouwing te
nemen. Zij beperkt zich dus tot de beleids-
kwestie. WafYde maatregel van den minister,
zoo moet zij zich afvragen, door de feiten ge-
rechtvaardigd en was zij doelmatig?
Intusschen meent de commissie, dat zij haar

taak te beperkt zou opvatten, indien zij uit-
sluitend een oordeel uitsprak over de handel-
wijze van den minister op 1 April 1938. Zij
behoort te rapporteeren over het geheele be-
leid van den minister in de zaak-Oss, Niet
alleen moet zij dus nagaan, of er voor den
minister voldoende grond bestond om op 1:
April 1938 den bedoelden maatregel te nemen,
doch ook of later feiten aan den dag gekomen
zijn, die hem aanleiding hadden moeten geven
zijn oordeelover de gebeurtenissen, welke aan
zijn maatregel voorafgingen, en wellicht ook
over zijn maatregel zelf, te herzien.
- De commissie zal dus in hetgeen volgt·t
niet alleen den maatregel van 1 Aprilh
).,,38 (loch ook de .ziep_sWijz,evan den,
minister, blijkende uit de nota van 31t.
Januari 1939, bespreken. En eindelijk t
zal zij, indien en voorzoover dit noodig
blijkt, haar oordeel geven over de han-
delingen van ambtenaren, welke aan
den minister ondergeschikt zijn en
waarvoor deze verantwoordelijk is.
Bij de bespreking van de in haar

handen gestelde nota plaatste de com-
missie zich reeds dadelijk op het stand-
punt, dat zij zich niet tot bestudeering
van die nota zou kunnen en mogen
bepalen doch dat zij bij het vormen
van ha~r oordeelook gebruik zou die-
nen te maken van gegevens, welke haar 1
van elders, al dan niet op haar verzoek,
mochten worden verstrekt, Uit den aard
der zaak immers bevat de nota van den
minister niet alle gegevens, welke op
de zaak-Oss in haar geheelen omvang
betrekking hebben. De minister heeft
daaruit bij het opstellen van zijn nota
een keuze moeten doen, en heeft ver-
meld wat hem het belangrijkste)
sche~n. Het zou echter mógelijk zijn,
dat de commissie ook andere gegevens
van belang achtte, ten einde tOt een I
juist oorceel te komen .

...... _ ...." II. .... -----'1----- --__ _.._



Mr. R. A. James, raadsman van de leden de
brigade·Oss voor het Ambtenarengerecht e
voo.r den Centralen Raad van Beroep, heeft d
pleitnota van zjjn pleidooi in hooger beroe
ergener beweging aan de commissie doen to:

I komen. Het gedeelte daarvan, dat is uitgr
spro~(en bij gesloten deuren, droeg het o]
schrift: "Niet ter publicatie".

Inzage geweigerd.
.ALS uitvloeisel, van haar zooeven aangedut
. standpunt verzocht de commissie bij bri€
van 3 Maart aan den minister van Justiti
haar ter inzage te willen verstrekken all
stukken, welke in. de zaken van de leden de
brigade-Oss tegen den minister ter beschlkkln,
hebben gestaan van het Ambtenarengerech
en van den Centralen Raad van Beroep, der
halve van de memories (hiermee werden zoe
wel de klaagschriften als de bercepschr-ifte:
bedoeld), contra-memories, pleitnota's en pre
duetles. Voorts verzocht zij inzage te moge:
nemen van de processen-verbaal der terech:
zittingen zoowel van het Ambtenarengerecb
als van den Centralen Raad van Beroep, voo
zoover deze op de genoemde zaken betrekkin
hebben.

Aan het antwoord van den minister d.d. 2
Maart ontleenen wij het volgende:
"Aan de gerechten zijn ook nog overgeleg

een aantal rapporten en processen-verbaal, ~I

welke stukken uiteraard aan de daarbij bI
trokken leden der brigade, klagers in de zake
voor het ambtenarengerecht, bekend warer
----:betreffende verhooren in zaken, waarin del
den waren betrokken en waarin geen strafvel
volging is. ingesteld.

In mijn nota van 31 Januari 1939 heb ik
in een uitvoerige uiteenzetting in deze zaken
lnzicht verschaft, voor zooveel dR noodig of
gewensent kon zijn met betrekking tot de
volkomen regelmatige behandeling.'
Mijn ambtsplicht verbiedt mij die zaken

zelf in den vorm van rapporten of verbalen'
.aan de Kamer voor te leggen. Zoo' 'U;; di? I

plicht ook .begrepen in .overigens sporadisch
voorgekomen 'overeenkomstige, gevallen; .~e!¥.,
ander stand-punt zou onafwendbaar leiden
tot consequenties, waarvoor geen minister
van Justitie de verantwoordelijkheid zou kun-
nen dragen.
Is in strafzaken, die voor den rechter behan-

deld zijn, openbaarmaking anders dan ten
gevolge van die behandeling zelf reeds vol-
strekt ontoelaatbaar, in zaken, waarin geer
vervolging is ingesteld, zou zij leiden tot aan-
randing .van hooge, rechtmatige belangen del
burgers, zonder dat deze zelfs de kans zouder
hebben zich te verdedigen of door een rechter
lijke uitspraak te worden gerehabiliteerd.
Aan die aanranding zou dan schuldig staar

de minister van Justitie, die zelf van dl
hiërarchdsch 'onder hem staande autoritelter
de strengste handhaving van den plicht to
geheimhouding moet eischen."

Welke stukken niet werden
overgelegd.

Voorts deelde 'de minister mede, dat in
de afschriften van de pleitnota van zIjn
gemachtigde voor den Centralen Raad
van BeroeiP het gedeelte ontbreekt, dat
betrekking heeft op hetgeen in gesloten '
zitting is behandeld.
Bij kennisneming van de door den

minister toegezonden stukken bleek aan
de commissie, dat tot de niet aan haar,
doch wel aan den ambtenarenrechter
overgelegde stukken o.a. behoorden het
volledige dossier inzake de z.g. fraude bij
de werkverschaffing voor jeugdi.ge per-
sonen, het dossier inzake v. d. H., de
vragen welke Mr. Van der Burg in op-
dracht van den preeureu-generaal
richtte tot wachtmeester De Gier in de
zaak tegen de geestelijken, met diens
antwoord daarop en het proces-veroaal
van zijn verhoor door den proc.sgen., be-

Inevens enkele andere stukken betrekking
hebbende op deze zaak, het dossier in de
zaak B. en eenige processen-verbaal in de
zaak W.
Nadat de commissie de aan haar over-

gelegde stukken had bestudeerd, kwam
zij op 4, 5 en 6 April bijeen om de zaak
te bespreken. Deze bespreking leldde
haar tot de conclusie, dat zij nog niet
'beschikte over voldoende gegevens om 'n
gefundeerd oordeel te formuleeren. Zij
besloot daarom in de eerste plaats aan
den minister een aantal inlichtingen te
vragen. In de tweede plaats besloot zij
overlegging van nog eenige stukken te
verzoeken, n.l.:

a. Het rapport, uitgebracht door
ambtenaren van het departement van
sociale zaken aan den hoofdinspecteur
voor de werkverschaffing;

b. het rapport van mr. Massink over
het onderhoud tussehen den procureur-
,generaal, den inspecteur der Koninklijke
Maréchaussée en den commandant van
de tweede divisie;
c. het rapport omtrent het "summiere

onderzoek", hetwelk majoor Van Ever-
dingen naar de gedragingen van de
brigade Oss heeft ingesteld, indien
althans van dit summiere onderzoek een
Schriftelijk rapport mocht zijn opge-
maakt;

d. de correspondentie tusschen mr,
Pulles en de redactie van het Algemeen
Handelsblad, welke de minister aan het
ambtenarengerecht had overgelegd:
e. den brief van 29 Maart 1938,

waarin de procureur-generaal aan den
minister verslag deed van zijn bevin-
dingen in de zaak v. d. H.

Correspondentie met den
Minister.

In haar brief .van 11 April, waarin dit
verzoek werd gedaan, deelde de com-
missie aan den minister mede, dat zij
meende ziCh vooralsnog niet te moeten
uitlaten over de al of niet juistheid van
zijn standpunt inzake het weigeren van
overlegging van bepaalde stukken, Voor
zooveel noodig merkte zij echter op, dat
de nader gevraagde stukken h. i. niet
vielen onder de "rapporten of verbalen"
in strareaken, welke de minister blijJ
kens zijn brief van 21 Maart had ge-
meend niet aan de commissie te mogen
overleggen. Ook behteld zij zicl1 voor
t. z. t., wanneer dit bij de verdere beJ
handeling wenschelijk mocht blijken,
image van nog andere stukken te vra-
gen, .
Op 9 Mei zond de minister antwoord,

waarbij hij als verklaring voor de Ver-
traging van dit antwoord opgaf de
werkzaamheden, voor zijn departement
voortvloeiende uit den inmiddels lnge-
treden toestand van oorlogsgevaar. Als
bijlage was bij dezen brief een nadere
nota met inlichtingen gevoegd. De mi-
nister handhaafde in deze nota zijn
standpunt inzake de overlegging van
bescheiden en vervolgde:
"Juist wegens den ernst van voren-

bedoeld standpunt doet het mij te meer
leed, dat ik niet volledig, althans niet
aanstonds volledig kan voldoen aan het
verzoek der commissie tot overlegging
van de in haar brief onder A t.m. E ver-
melde stukken. De stukken, genoemd
onder B en E, bevatten namelijk, voor
zoover zij niet in mijn nota van 31 Ja~
nuan 1939 zjin geciteerd, beschouwin-
gen en relazen, die mede betreffen an-
deren dan de leden der voormalige
'Ossche brigade en die beschouwd moe-
ten worden als van zeer vertrouwelijken
aard. Ook in dit opzicht rust op mij een
plicht tot geheimhouding en tot ontzien
van de rechtmatige belangen van der-
den. Deze plicht moge wellicht niet een
zoo absoluut karakter hebben als die
met betrekking tot :de "rapporten or
verbalen" in strafzaken, niettemin zou
ik eenige bekendmaking eerst dan in
overweging kunnen nemen wanneer
strikte waarborgen aanwezig zijn, dat
kennisneming "onder geheimhouding"
beperkt blijft tot de commissie bij haar
voorbereidende werkzaamheid. Aanga-

f zien slechts de commissie kan beoor-
I deelen of deze voorwaarde kan worden

vervuld en derhalve door haar zou kun.
Inen worden aanvaard kan ik op dit
oogenbltk tot mijn leedwezen niet an.
ders doen dan de overlegging van voren.
bedo~lde stukken achterwege laten,
Wellicht heeft daarbij de verklarmg
eenlg nut, dat kennisneming van die
stukken buiten hetgeen reeds in mijn
nota is geciteerd, naar mijn stellige
overtuiging VOor het onderzoek niet van
eenig belang is.
Tegen overlegging van de onder a, 0

en d vermelde stukken bestaat bij mil
geen bedenking. Deze zijn als bijlagen,
1, 2 en 3 bij deze nota gevoegd".

Hooren van eenige personen
wenschelijk.

Op 12 Me! vergaderde de commissie
opnieuw. Zij was van meening, dat zij,
Gok nu nog niet over alle gegevens
beschïkte, welke zij VOOreen juiste uit-
voering van haar taak noodig had. Thans
was zij in meerderheid van oordeel, dat
het hocren van eenige personen inder-
daad wenschelijk was. Zij overwoog bijl
dIt besluit, dat zij weliswaar niet de
rechten heeft, welke toekomen aan een:
enquete-commissie, dat zij dus de per.
sonen, die z.ij oproept, niet kan dwingen
VOor haar te verschijnen en te antwoor-
den, noch hen onder eede kan hooren,
doch dat daaruit niet volgde, dat zijl
behoorde af te zien van het langs dezen
weg inwinnen van inlichtingen op
bepaalde punten, nu de mogelijkheid!
bestond, dat dit aan den haar door de
Kamer opgedragen arbeid ten goede zOU;
komen.
Zij heeft in de uitnoodi:ging, welke zij

aan de te hooren personen richtte,
medegedeeld, dat zij omtrent enkele
punten gaarne inlichtingen van hen zou;
on tvangen. In overeenstemming met deze
opvatting werd, als handleiding voor de
commissie zelve, een lijst opgemaakt van
zeer concrete vragen, welke aan hen ge..
steld zouden worden.
Eén lid der commissie was van den

aanvang af van oordeel, dat geen per-
sonen moesten worden gehoord, omdat
de commissie zich dan ZDUbegeven op
een weg, die z.t, alleen door een enquête-
commissie mag worden betreden.

Wie opgeroepen werden.
Opgeroepen werden, en wel tegen

19 Mei:
De procureur-generaal bij het ge-

rechtshof te 's-Hertogenbosch, Mr. E. L.
M. H. baron Sp~yart van Woerden;
de substituut-offtcier van justitie bij

de recht/bank aldaar, 'Mr. B. van der
BUl1g;
de toenmalige rechter-commissaris in

strafzaken aldaar, Ml". A. W. Kleinen
Hammans;
de inspecteur der Konin,klijke Mare·

chaussée, kolonel J. van Selm;
de commandant van de tweede divisie

der Koninklij:ke Marechaussée, majoor H.
G. van E'Verdingen;
de vroegere commandant van deze

drvisie, gep. luito-kolonej A. P. H. Boel-
laard;
opperwachtmeester L. H. ourrs, wacht.

meester C. G. de Gier en wachtmeester
G. van Rennes.

De korpsleden komen niet.
Naar aanleiding van deze oproepin-

gen ontving de commissie een brie·f van
, kolonel Van Selm. waarin deze mede-
deelde, dat noch hij, noch de opgeroe-

, pen leden van zijn kDI!pS aan de uit-
I noodigmg gevolg zouden geven. Daaroij
was gevoegd een afschrift van een nota
van de ministers van justitie en van
defensie, waarin werd medegedeeld, dat

I de minister van justitie van den pro-
cureur-generaat mededeeling han ont-
vangen van de uitnoodiging door de
commissie en waarin vermeld stond,
dat de inspecteur der Koninklijlke
Maréchaussée daarna aan den minister
. van defensie op diens aanvraag had
geantwoord, dat ook hij die uitnoodi-
ging als voren bedoeld had ontvangen
en dat die vermoedelijk ook was gericht
tot enkele leden van het personeel van
zijn korps.

Het standpunt van den
ministerraad,

\1 ~ nota der beide ministers vervolgt
dan:



hun ter zake van hun ambtsverrichtingen
bekend is.
en dat het wederom buiten de gevallen als

voren aangeduid ontoelaatbaar is, dat amb-
tenaren door het zelfstandig geven van in-
lichtingen betrokken zouden worden in een
zaak, die de Kamer met een minister behan-
delt, waarbij geheel afgezien van de onder-
havige zaak hun inlichtingen het karakter
zouden kunnen krijgen van verificatie van
door den minister gedane mededeelingen,
buiten den bewindsman om."
In de vergadering van 19 Mei verscheen

dan ook van de 9 opgeroepenen alleen de
heer Boelfaard, van wien de commissie op
enkele concrete vragen antwoord mocht
ontvangen.
De commissie besloot daarop niet verder

te trachten nadere gegevens te verkrijgen.
Er bleef voor de commissie niet anders

OVer dan te volstaan met het onderzoek van
de gegevens, welke te harer beschikking
zijn gekomen. . Op den grondslag daarvan
heeft zij dan ook haar verslag opgest-eld.
Gelijk uit het voorgaande duidelijk zal zijn
geworden, moet dit verslag tot haar leed-
wezen onvolledig zijn. Ook bij haar conclu-
sies moet zij het voorbehoud maken, dat
kennisneming van de gegevens, waarover
zij niet de beschikking heeft kunnen ver-
krijgen, haar welllcht op sommige punten
tot een ander oordeel zou hebben kunnen
art<:eurlng-COJeval;van net optreden van' perse-
neel, der brigade-Oss en dat een van de vragen,
waarop antwoord ..dient te worden gegeve_n,
deze is:' Is die afkeuring rechtvaardig en bil-
lijk?
, Hoewel de commissie het in het algemeen
juist acht, dat publicatie van stukken om-
'trent za'ken,' waarin geen strafvervolging
heeft plaats gehad, achterwege moet blijven
en dat zulke stukken ook niet .moetcn wor-
den- 'overgelegd, met het oog op de bel ngen
(nI. de reputatie) van de burgers, over wie
het onderzoek liep, meent haar meerderheid
echter, dat in dit geval op dien regel een
'uitzondering behoort te worden gemaakt.
'Deze opvatting heeft haar er toe gebracht,

van eenige gegevens omtrent 'niet-vervolgde
feiten, welke niet in de nota van den' minis-
ter zijn vermeld, in haar verslag mededee-
ling te doen, omdat deze, al moge dit wel-
licht voor burgers niet aangenaam zijn, op
de- gedragingen der bij' de ~aak betrokken
ambtenaren een and-eren kijk kunnen geve,n
dan .de minister daarop blijkbaar heeft.
Een Iid der commissie kan zich met deze

beschouwing over het overleggen. van stukken,
en in het bijzonder processen-verbaal, betrek-
kinz hebbende op strafzaken, waarin geen ver-
volging is ingesteld, niet vereenigen. Het hand-
haven van ambts- of beroepsgeheim kan voor
den drager' .daarvan - hij zij minister of
ambtenaar - niet zelden schaduwzijden heb-
ben. Dit mag er naar het oordeel van_ dit lid
echter nimmer toe leiden het' ambts- of
beroepsgeheim om die reden weg te cijferen.
Met betrekking tot het hooren van personen

merkt de commissie nog op, dat zij zich 'met
de blijkens de nota van 17 Mei 1939 van. de
-ministers van Justitie en van Defensie door De eeesteliJ·ken.
den raad van ministers "getrokkenrichtlijnen" u
in algemeenen zin wel kan vereenigen, doch WAT de zaak der beide geestelijken betreft
dat zij. om redenen, medegedeeld op bladz '. 6 splitst de commtssle haar verslag over de
en 7 van dit verslag, de toepassing daarvan In zaak van pastoor V. en die van pastoor B.
"het- onderhavlge geval betreurt. In de zaak van pastoor V. was een aamvij.

D' zing, welke aanleiding tot een onderzoek kou~'. e zaak zelf. zijn naar het oordeel der comnnssle, wel dege-
- , . -. " ". lijk aanwezig. De commissie deelt niet de ver-

ZEER. uit~oe.rig ~aát de c~m.,miss~e' dan de Iwijten van den minister over het weder aan-
- verschillende zaken na, die te zamen "de hangig maken VRndeze zaak en over de wijze

zaak-Oss" uitmaken: De conclusies van deze ~an getuigen.verhoor. De .confrontatie van den
, ... . _ Jongeman, die hoofdgetuige was, en den on·

besprekmg zijn in hoofdzaak hierboven reeds gunstig bekend staanden K. acht de commissie
samengevat. Uit het gedeelte van het verslag, niet seusattoneel, daar niet de j()ngeman, doch
dat aan de afzonderlijke zaken is .gewijd en K. hlerbl.l een verhoor onderging. Dat wacht-
dat 23 pagina's beslaat, stippen wij nog aan: meester De Gier den substituut·officier niets

Wat de zaák 'der zgn. fraude bij-de jeugd. zou hebben medegedeeld, dat het ollsporin~s.
onderzoek al eens geseponeerd was, staat met
vast. De verltlaringen dermarechaussee staan
in dezen lijnrecht tegenover die van mr, Van
del' Burg.
, De commissie acht het nuttig te verklaren,
dat naar haar oordeel het onderzoek in de
zaak van pastoor V. afgeloopen was en dat zij
op h-ervatting daarvan niet wil aandringen.
Vaal' zoover zij kan, nagaan, zijn alle per-
sonen, die verhoord moesten worden, inder-
daad gehoord en heeft hun vet-hoor niet zooveel
opgeleverd, dat een strafvervolging zou kun-
nen slagen; er is slechts een verklaring met I
betrekkmg tot een niet-verjaard feit ver-
kregen. '

Heel wat onduidelijker dan de zaak tegen
pastoor V. acht de commîssie die tegen
pastoor B. Anders dan bij de vorige zaak
is de eommlssie niet tot de conclusie
kunnen komen, dat de staking van het on.
derzoek hier In alle opzichten gewettigd was.
WeUicht zou dit wel kunnen, wanneer haar
alle 011deze zaak betrekking hebbende stuk·
ken bekend waren. Ook kan zij, nu zij niet
over alle haars inziens noodzakelijke Inlfch-
ttngen beschikt, over het optreden van de
marechaussee in deze zaak geen ·definitief
oordeel vellen.
Ook in deze zaak is het hoofdverwijt tegen

de marechaussee, dat zij een uitvoerig onder-
zoek instelden, niettegenstaande er van eenige
aanwijzing van een niet verjaard strafbaat feit 1
geen sprake was, De commissie moet zich hIer
beperken tot de mededeeli:ng, dat zij niet heeft
kunnen vaststellen, of er Inderdaao geenerlei
aanwijzmg van dezen aard bestond:

De ruchtbaarheid in deze zaak schrijft de
commissie aan de getuigen, die zich uit eigen
beweging zijn komen aanmelden, toe.
Een voornaam punt in deze geheele zaak

betreft de vraag, in hoeverre de substituut-of-
ficier van Justitie de bijzonderheden gekend
heeft en de wijze van onderzoek heeft goenge-
keurd. Hierbij moet tevens worden besproken
of er inderdaad bij de marechaussee bedenke-
lijke opvattingen bestonden omtrent het onder-
zoeken van niet-strafbarn feiten. gepleegd door
geestelijken, De verklaringen van mr, Van der
Burg en van wachtmeester De Gier staan
scherp tegenover elkaar, De commissie kan

De raad is van ooreel: .,
dat het niet in overeenstemmmg IS met

behoorlijke ambtelijke verhoudinge~, d~~
ambtenaren buiten de gevallen~ waarm ZIJ
krachtens een wettelijk voorschrtft gehouden
zijn aan een oproeping te voldoen en voor
zooveel zij alsdan tot het afleggen van ver-
klar-ingen verplicht zijn aan derden zelfstan-
dig mededeelingen doen omtrent hetgeen

werkverschaffing betreft, meent de commis •.
sie, dat de marechaussee inderdaad redenen
kan hebben gehad om verduisteringen te
vermoeden.' De meerderheid der cOIDmissi41
meent, dat dez-e geheele 'aangelegenheid on-
, derzocht behoorde te ..orden, Moest echte ..
'011 22 October 1937 tot arrestatie worden

, overgegaan? Deze vraag meent de com-
missie, zij het na eenlge aarzeling, ontken-
nend te r ioeten beantwoorden. Zij wH daar-
van echter noch de marechaussee noch den
vooral verantwoordelijken substituut·offlcier
van Justitie ernstig verwijt maken.

/ / /

De comm issie acht ook het verwijt, dat de
marechaussee zich niet dadelijk met den bur-
gemeester in verbinding heeft gesteld, gegrond,
Het verwijt, dat de brigade te veel ruchtbaar.
heid .aan het geval heeft gegeven en mededee-
lingen aan' de pers ·heeft verstrekt, acht de
meerderheid der commissie niet volledig aan-
getoond. .
Wel wil zij de opmerking maken, dat in het I

alge:neen niet zelden van een te nauw contact
tusschen politie en persorganen bij allerlei
opsporingsonderzoeken blijkt. De commissie
acht het perscommuniqué, op 12 November
1937 door den procureur-generaal uitgegeven,
Diet gelukkig. Zij meent vervolgens, dat de
substituut-officier de order, dat de hrigade
zich van opsporing in zaken, waarbij de ge-1
meente Oss betrokken was, bad te onthouden,
niet in zeer strengen vorm h=eft doorgegeven.

In ieder geval kan de marechaussee geen
verwijt worden gemaakt van het niet door.
zenden van een bepaalden getuige naar de
gemeentepolitie. In dit verband keurt de
commissie de uitlating van den burgemees.
ter, tegen den onder-opzichter Van B.,
"mondje dicht", af, daar de burgemeester
had moeten rekenen met de mogelijkheid,
dat Van B. haar zou opvatten om ook tegen.
over onderzoekende ambtenaren, welke dan
ook, te zwijgeu.

Wat de zaak van den verzekeringsagent Van
den H. betreft, meent de commissie, dat de I
marechaussee met recht kon meenen, eerngs-
zins omvangrijke knoeieren op het spoor te
zijn. Dit neemt niet weg, dat de wachtmeester,
die in deze -zaak optrad, bij zijn onderzoek
fouten heeft gemaakt. Of dit onderzoek zich ook
behoorde uit te strekken' tot de administratie
van het waterschap's Lands van Megen, kan,
de commissie niet beoordeeten. De commissie
is van oordeel, dat zoowel de arrestatie als de I
inbestagne ming in _elk geval had kunnen
zijn uitgesteld. lntusschen draagt ook in dit
geval de substituut-officier daarvoor in de
eerste plaats de verantwoordelijkheid.
Deze had reeds tweemaal tot arrestatie wil-jlen overgaan, doch beide malen heeft de mare-

chaussee verzocht de arresta tie te mogen uit-
stellen, Dat de rechtbank ._:een termen aan-
wezig achtte orn zelfs maar huiszoeking te
gelasten, moet beschouwd worden in het licht
van het feit, dat de rechtbank van den pro-
curcur-generaal mededeelingen had ontvangen,
waaruit zij moest afleiden, dat van verdere
vervolging zou worden afgezien.
Wat de ruchtbaarheid le treft, welke door de

pers aan deze zaak werd gegeven, meent de
commissie, dat de dagbladcorrespondenten tot
op zekere hoogte gebruik moeten hbben ge-
maakt van gegevens, welke van de politie
afkomstig waren. Hetzelfde pleegt echter in
tal van strafzaken te geschieden zonder dat
daarop --aanrnérktng wordt gemaakt. De
comrntssie kan niet uitmaken in hoeverre de
overdrijving in deze berichten aan de mare-
chaussee, dan wel aan de correspondenten
moet worden verweten. Zij acht het waar-
schijnlijk, dat de marechaussee in dezen eenige
schuld treft.
Echter betreurt zij eveneens, dat de zaak

Van den H. niet verder is onderzocht. De
aanwijzingen daartoe waren ernstig genoeg,
om zulk een onderzoek, ook al behoefde dat
niet gepaard te gaan met gevangenhouding en
inbeslagneming, te rechtvaardigen. Voor zoo-
ver de commissie weet, heeft het voor-onder-
zoek niet geloopen over alle feiten, waarom-
trent aangiften of aanwijzingen bij de mare- I
chaussee waren binnengekomen.



hierin geen partij kiezen. Wel acht zij het aan-
nemelijk, dat mr. Van der Burg zich heeft uit-
gelaten in dezen zin, dat hij, indien het onder-
zoek niet mocht leiden tot het ontdekken van I
feiten, waarvan het wettige bewijs te leveren
was" de kerkelijke overheid van de resultaten
op de hoogte zou stellen.

Alleen wanneer men aanneemt. dat De Gier
aan deze uitlating van mr. Van der Burg ge-
dacht heeft, is het te verklaren. dat hij aan
het slot van zijn rapport en proces-verbaal
heeft vermeld. dat het onderzoek op gronden,
aan het algemeen belang ontleend. werd ge-
staakt. De commissie acht het aannemelijk. dat
De Gier gemeend heeft, dat de officier. nu het
onderzoek onvoldoende gronden voor een straf-
vervolging had opgeleverd. van hetgeen wel
gebleken was. mededeeling wilde gaan doen
aan de kerkelijke overheid.
Het ware echter goed geweest, aldus de com-

missie. indien hij. alvorens zijn inderdaad op
het eerste gezicht vreemd aandoende verkla-
ring neer te schrijven, zich daarvan beter had
vergewist, .

Geen ernstige fout.
DE commissie verwerpt de beschuldiging van

onwaarheid, tegen De Gier geuit, omdat hij
ten onrechte zou hebben verklaard. te hebben
gehandeld in overleg met den ·officier van Jus.
tltle, Een zeker overleg heeft plaats gehad. Het
betoog van den minister, dat De Gier op eigen
gezag, op gronden aan het algemeen belang
ontleend, het onderzoek heeft gestaakt" verliest
dan ook veel van zijn kracht.
Het hoeren van getuige X. te 's-Oravenhage

acht de commissie gee n ernstige fout -Wel
zou zij het als een ernstige fout beschouwen,
indien de wachtmeester tegen deze getuige
heeft gezegd, dat de pastoor reeds bekend had,
Volstrekte zekerheid daaromtrent bestaat
ni e t.
De commissie is er niet geheel zeker van of

de opvatting. dat niet strafbare onbetamelijke
gedragingen van geestelijken het onderwerp
van politiaire onderzoekingen beneoren ti.i{ te
maken, inderdaad bij den wachtmeester aan-
wezig was, al schijnt het haar aannemelijk, dat
hij het onderscheid tusschen strafbare ea en-
keI immoreele handelingen niet bij voortdu-
ring voldoende in het oog heeft gehouden, het-
geen in een opsporlngsambtenar eer) fout is.
'Wel staat volkomen vast, dat een bedenke-

lijke opvatting omtrent de taak der politie met
betrekking tot geestelijken aanvankelijk
heerschte bij den inspecteur der koninklijke
marechaussee.

De commissie acht het juist, dat
de procureur-generaalover het
onderzoek tegen de pastoors inlich-
tingen van de zijde der marechaussee
verlangde. Zij spreekt echter haar
afkeuring uit over de wijze waarop
dit is geschied. Het is niet behoor-
lijk dat een meerdere een mindere
gedurende 71/2 uur een verhoor af-
neemt. Het beroep van den minister,
dat De Gier in die omstandigheden
het proces-verbaal heeft ondertee-
kend, zonder voorlezing daarvan te
wenschen, acht de commissie weinig
gelukkig.
Dat de zaak tegen winkelier B. van den aan.

vang af als civiel-rechtelijk was te onderken.
nen, acht de meerderheid der commissie op
zijn minst genomen twijfelachtig. Niettemin
meent de geheele commissie, dat de arrestatie
van B. achterwege had behooren te blijven.
Wat betreft de zaak tegen den arbeider W.,

deelt de commissie ,:e meerring, dat deze zaak

i
onjuist is behandeld. Bet ophouden in den
nacht was ongemotiveerd. Er zijn sterke aan.
wijzf ngen, dat van een mishandeling van dezen
verdach te gee;n sprake is. .

Te weinig contact.
DE commissie ~besteedt daarna aandacht aan

het contact tusschen den procureur-gene.
raaI en de offfciere-i der koninklijke mare.
chaussr 3. Zij is de overtuiging toegedaan, dat
dit contact veel te wenschen heeft overgelaten,
niet alleen in de. zaak-Oss, maar ook in het al-
gemeen. '

Dat het contact in het algemeen onvoldoen-
de was, kan tot op zekere hoogte verklar~n,
hoewel niet rechtvaardigen. dat ook in de
zaak-Oss niet tijdig aanraking is gezocht met
het korpscommando. Het staat wel vast, dat
de verhouding tusschen den vorigen divisie-
commandant en den procureur.generaal
.slecht was.

Doch dit mocht geen aanleiding zijn om
ook met zijn opvolger niet over dienstzaken
te willen spreken. Wat het contact In de'
zaak-Oss zelf betreft, betreurt . de commis-
sie het, dat aan de korpscommandanten geen
mededeel-ing is gedaan van de opeenvolgen.
de critiek op dc brigade en dat eerst op 1
April daarvan mededeeling werd gedaan. De
commissie spreekt er haar leedwezen over
uit, dat de procureur-generaal de, officierEm
der koninklijke marechaussee niet heeft in-
gelicht, toen hij zijn grieven aan den minister
ter kennis bracht,
Op 1 April 1938 heeft de minister van Justi-

tie tot zijn ingrijpen besloten. Zijn maatregel
lag inderdaad op het terrein, waarop hij zelf.
standig bevoegd was. Wel zou de tijdelijke onto
neming van de opsporingsbevoegdheid tot een
onhoudbaren toestand hebben geleid, indien de
mi:nister van Defensie zijn 'toestemming niet
had gegeven tot overplaatsing van het perso-
, neel, doch deze toestemming was - blijkbaar
mondeling - verkregen.

Echter heeft de minister van Jur titie het
wenschelijk geacht eerst nog den inspecteur
der koninklijke marechaussee en den divisie·
commandant in de gelegenheid te stellen,
eventueele bezwaren tegen zijn maatregel
kenbaar te maken. Daartoe diende de confe-
rentie van 1 April. Naar het oordeel van de
commissie had zulk een bespreking reeds in
een eerder stadium behooren plaats t.: vinden.
Dit laatste is ook daarom van belang. omdat

de beide officieren blijkbaar nog niet een dag
tijd hebben gehad om zich een oordeelover de
zaak te vormen.

Het heeft op de commissie een onaangena-
men indruk gemaakt, dat de minister zijn
besluit reeds had genomen, voordat de beide
officieren geraadpleegd waren. 'Vel had de
minister met den procureur-generaal afge-
sproken, dat, deze zijn nadere beslissing zou
vragen, wanneer in, de ge<lachtenwisselillg I

met hen punten naar voren zouden kotu cn
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die aanleiding zouden kunnen geven tot her-
ztening van's ministers aanvankelijk stand-
punt, doch het ware juister geweest, indien
de minister de beslissing tot na afloop van
de bewuste conferentie had uitgesteld ten
einde van het daar besprokene rustig kennis
te nemen.
De meerderheid der commissle kan in ieder

geval niet inzien', dat het ontnemen van de op-
sporingsbevoegdheid. indien dit al noodig was,
met zoodanigen spoed moest geschieden, dat
het geen dag en gee.i nacht kon worden uitge-
.stéld.

Overigens merlot de commissie op, dat de
beide officieren. die aanvankelijk b jk baar de
zienswijze van den minister en den procureur-
generaal deelden, binnen zeer korten tijd tot
andere gedachten zijt. gekomen.
De commlssie meent, dat de leden del' brio

gade-Oss zelf in de gelegenheid hadden moeten
worden gesteld, om zich te verantwoorden,
-voordat de minister een maatregel nam, dien
zij als een straf moesten aanvoelen en dien zij
dan ook als zoodanig hebben opgevat. De mi-
nister heeft gezegd zijn oordeel voor het over-
groote deel te hebben gebaseerd op stukken,
afkomstig van de ~brigade zelf. De oommtssic
verschilt hierin met den,minister van meeuing.
l\lededeeling van de marechaussee hadden bij
een verhoor al :dadelijk een linder licht op ver-
schillende punten, kunnen werpen.

Wat de verh0ll:d!ng tusschen rljks- en, ge-
meentepolitie te Oss betreft, heeft de CSH11lUlS'
sie .dé beide lezingen van opperwachtll'ieester
Curf's en den burgerneester over hun weder-
zijdsche grieven \tergelekim. Beide lezingen
verschillen op belangrijke runten zeer sterk.
Die van den burgemeester. lijkt de commissie
op sommige 'punten aal1nemelijkel~. Al deze
punten zijn ech tea :van onderge~ehlkte be tee-
kenis, De commissie acht het met noodig ze
te bespreken. .',,~ '. ,

Een lid der commissie, dat reeds meer-
malen van een afwijkende meening heeft
blijk. gegeven, zonder het noodig te achten ;
di~ meentng overal te motrveeren, is van
oordeel, dat de tekortkomingen van leden
der brigade ernstig genoeg waren om den
genomen maatregel ten volle te rechtvaar-
digen.
Naar zijn meening had met een mlnder in-

grijpenden maatregelook niet kunnen worden
volstaan. De tijdelijke ontneming van de op-
sporingsbevoegdheid moge door de daarbij be-
trokkenen als een straf gevoeld zijn, zij was
niet als zoodanig bedoeld.
Bovendien heeft de brigade zelf de uitwer-

king van's ministers maatregel verergerd
door min of meer dernonstratief binnen de
kazerne te blijven en zelfs geen surve illance-
diensten meer te verrichten - hetgeen wel-
licht begrijpelijk, doch in strijd met de bedoe-
ling van den minister was. .
Bij de beoordeeling van den maatregel moet

men voorts rekening houden met de oms tan.
djgheid. dat er in de gemeente Oss ten gevolge
van het optreden van de. marechaussee ëen
eenlgszins zenuwachtige stemming heerschte.
Dit kwam o.a. hierin tot uiting, dat de vader
van een der jongens, ·die de marechaussee \
wilde hooren, zich deswege tot den burgernees-
ter wendende. de brigade aanduidde als de
"Gestapo", en dat het hoofd van een der meis-z
jesscholen den burgemeester om bescherrning ,
vroeg voor het gevalde marechaussee zich aar.
haar school mocht vervoegen om leerlingen
een verhoor af te nemen. Zelfs was er sprake
van een protestvergadering tegen de handel.
wijze der marechaussee.' De genomen maat-
regel was bij uitstek geschikt om de rust te
doen wederkeeren.

Loopen op dit punt de meeningen dus uit-
een. de geheele commissie twijfelt er niet
aan, dat de minister, toen hij zijn maatregel
nam, van de noodzakelijkheid daarvan over-
tuigd was. Uit niets is haar gbleken. dat hij
bij het nemen van zijn maatregelen andere
bedoelingen zou hebben gehad dan het be-
vorderen van wat ·hij beschouwde als een
juiste Uitoefening van de opsporingstaak der
politie. Aan de goeds trouw van den minister
twijfelt zij dan ook niet.
Wel meent zij op grond van de haar ten

dienste gegevens. dat in de zaak Van den H.
het onderzoek had behoor-en te zijn voortgezet,
doch deze meening behoeft geenszins tot de
conclusie te leiden, dat de minister zijn maat-
regel genomen zou hebben ten einde hervat-
ting van dit onderzoek onmogelijk te maken.
De commissie is integendeelovertuigd, dat de
minister voor zulk een hervatting geen aanlei-
ding zag, al denkt zij zelve hierover aanvanke-
lijk anders.
Een overeenkomstige overweging geldt voor

de zaak tegen pastoor B., waarin de gegeve,ns.
welke de commissie te harer besehlkkmg
heeft, overigens zoo onvolledig zijn, dat zij
zich over de al of nie.t wenschelijk!heid van ver- \
-der onderzoek geen oordeel kan vormen. Dat
eenig opzet om een hervatting van het onder-
zoek in deze zaak te voorkomen bij den minis-
ter heeft voorgezeten, schijnt haar echter even.
zeer onaannemelijk.
DE com missie' staat nog een oogenblik stil

bij het feit, waarvan zij, kennis kreeg door
een mededeeling van een der Kamerleden, dat
-nl. de gemachtigde van den minister, mr.
Meijjes, zich enkele dagen V'OOrde behandeling
van de zaken der marechaussee door den Cen-
tralen Raad van Beroep, naar 's-Hertogan,
bosch heeft begeven om mr. Van der Burg te
nocren. Mr. 'Van der Burg had aanvankelijk
bezwaren zich voor de behandeling tegen een
der partijen uit te laten, doch heeft later de
vragen van mr. Meijjes, welke eenige be-
twiste punten betroffen, tot diens bevrediging
beantwoord.
De commissie wil zich beperken tot de op·

merking, dat zij het juister geacht zou hebben,
indien het stellen van vragen aan dezen door
de wederpartij opgeroepen getuige achterwege
ware gebleven, al ware. het, slechts omdat dan
de schijn zou zijn vermeden, dat van de zijde
van den minister werd, getracht een -getuige,
die in eersten aanleg weinig stellig in zijn ver-
klarlnzen was gebleken, een of andere in-
structie te geven voor zijn, verhoor in hoog er
beroep.
Het verslag is gedateerd op 8 Juni. 'Als bij-

lage wordt geproduceerd het rapport van de
ambtenaren, die voor het departement van'
Sociale, Zaken over, de klachten in zake de
jeugdwerkverschaffing. een ,onderzoek hebben
ingesteld.



De [(amer-Commissie brengt rapport uit.
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Goseling's beleid
OSSCHE

APOTHEOSE.
TOEN minister Ooseling zijn eerste

Ossche rede in de Kamer gehouden
had, schreven wij twee dingen. In de
. eerste plaats, dat de door den minister
vermelde feiten onjuist waren; en in de
tweede plaats, dat de Kamer niet op
de hoogte was. Wij zijn deswege door
een deel der pers gebrandmerkt. Thans
krijgen wij gelijk: nu de Kamer ten
minste wel op de hoogte is, tast zij de
door den minister naar voren gebrachte
feiten aan en komt tot geen andere
conclusie dan wij: dat minister Gose-
ling's optreden niet bestand blijkt tegen
een deugdelijk onderzoek. Niet de bri-
gade der Kon. Marechaussee, doch
de minister zelf was op hol geslagen.

De Kamer heeft zich, en dat is ge-
lukkig tegenover den advocaat mr. Go-
seling, teruggevonden. Voor 't staats-
mansbeleid van dezen bewindsman is
dit rapport vernietigend. Te kwader
ure heeft mr .Goseling zich tot spreek-
buis gemaakt van den Bosscher pro-
cureur-generaal - samen hebben zij
een getuige, die voor den Centralen
Raad van Beroep moest verschijnen,
geïnstrueerd. De commissie heeft al-
leen .met dezen minister te maken.
Voor ons staat het vast, dat het de
procureur-generaal bij het Hof in Den
Bosch is geweest, die den minister
heeft geleid. Zijdelings zegt de com-
missie over het optreden van dezen
hoogen ambtenaar scherpe dingen. Wij
hopen, dat zij niet zonder gevolgen
zullen blijven.
Thans moeten wij de politieke ge-

volgen van het rapport afwachten. Wij
zullen er niet op vooruitloopen. Van
den aanvang af hebben wij geschre-
ven, dat mr. Goseling geen staatsman
is en deze meenirïg is door dit rapport
bevestigd.

•

•met te rechtvaardigen .
•met
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op hol.

.::::::De ::::::.:: ::.. ::
iicommissie ii.. .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ..

~~
w. C. Wende· ::

laar (M b. )~::: i::::::::::i::.

De commissie is van oordeel, dat een enquête niet noó-
dig is, daar zij op grond van de huidige gegevens reeds
thans de uitspraak kan doen, dat het beleid van den mi-
nister niet te rechtvaardigen is.

::::::

i:.:::::i D~~!~~~:!Sh:'~t ~ !!~~.;zeer I
ten deele de stukken heeft overgelegd en dat de mi- I

H. .w. Tilanus nisterraad geweigerd heeft ambtelijken getuigen het ge-
(C.H.) ven van inlichtingen toe te staan, maar meent toch reeds

5:••~:. uit de haar ten dienste staande gegevens tot de voor
mr. Goseling's optreden vernietigende conclusie te m ,e·

55 ten komen. Er was, aldus de commissie, geen reden om
~:::i:::. zulke vèrgaande maatregelen tegen de brlgade-Oss der
_ Kon. Marechaussee' te nemen en dit nog wel op ~ulke

overhaaste' wijze ..
55' , . De minster 'is; wel ter góeder trouw geweest, maar zijn
55 .beleid is ni~t in' overeenstemming met hetgeen door de
~~feitelijkheden werd :gevorderd.

Dr. J. C. M. Sweers 55 . De commissie critiseert het feit, dat de minister, vóór

(R.K.) :::,~:~:.,:,:.:::,de beh~rid~ling 'der zaken voor de Centrale Raad van Be-
roep zijn vertegenwoordiger, mr. Meyer, Haar Den Bosch
neeft :gestuurd, orr\. mr. Van den Berg, de substi.tuut-
officier van Justitie een verhoor af te nemen. Hierdoor, \ , ,

~~)s de schijn gewekt dat van de zijde van den minister is
~i'.getr9-cht een; getuige, die. in eerste aanleg; weinig stellig
~~ ~'n;z{jnverklaringen was; een andere iristructie te geven
5! van. zijn verhoo~ in hooger beroep.
55 . Wat de strafzàken':betreft, bij de marechaussee in on-)
!! derzoek, zegt de commissie: . IW. Drees .. - . .

•• (S.D.A.P.) :5 1.. Dat zij het betreurt dat een verder onderzoek m.. ., . . . . ... ...- ' -. " ,
.;:~::::::::::::::::::::::.:. zake verd .. H. 18 achterwege gelaten. ;
2. Dat' i~: ~ake pastoor V.: niets is' gebleken van redenen welke tot voortzet-

zetting van het onderzoek moeten leiden.
3. Dat zij in zake pastoor B. over niet voldoende gegevens beschikt om ti

beoordeelen of ter voortzetting van het onderzoek redenen aanwezig waren.DE commissie meent, dat er door de marechaussee wel eenige fouten zijn ge
maakt. Zij zijn echter niet van dien aard dat zij het optreden van de, r

minister rechtvaardigen, te meer, omdat zij gedekt worden door den substi,
tuut-officier van Justitie. Voor de ministerieele conclusie, dat de brigade op h~~
was geslagen, was geen reden. De commissie acht het verkeerd, dat geen M~
betrokken marechaussees voor de beslissing is gehoord. Voor zoover aan wach

u
meester De Gier wel die gelegenheid is geboden, is dit geschied op een wijz.
welke niet behoorlijk was. b

Alle leden van de commissie zijn het er eens over, dat meer contact met het il

korpscommando had moeten worden gezocht, voor de beslissing was gen'n
men. Daardoor draagt zij mede het karakter van groote haast. I.

De commissie heeft bij haar rapport eenige gegevens omtrent niet vervolg"
feiten vermeld, die ook niet in de nota van den minister hebben gestaan, 0

dat zij, al moge dit wellicht voor burgers niet aangenaam zijn, een ander
kijk kunnen geven op de gedragingen der bij de zaak betrokken ambtenar!~
dan dien van den minister. n

rs
De toon van het rapport is ten opzichte van den minister; vooral aan 't eind van het r•
. stuk, zeer scherp. Van het lid, dat op verschillende plaatsen van een afwijkende
meening blijk geeft, wordt gezegd, "dat deze het niet altijd noodig acht, die meenin~'
overal te motiveeren." • (GedeelteUjk gecorr-igeerd)

m

DE Kamercommissie, het beleid van minister Gose-
ling in zake Oss onderzoekende, heeft heden-
morgen haar rapport gepubliceerd. Zij komt met

de grootst mogelijke meerderheid tot de conclusie:

Dat feiten en omstandigheden het op-
treden van' den minister van Justitie te-
g~~}!de brigade Oss der Koninklijke mare-
chausse ni et rechtvaardigen. Ook uit
hetgeen later is gebleken, kan in elk
geval gee n motiveering van het mi-
nisterieele optreden worden ontleend.
Eén lid der commissie kan zich alleen uereenigen

met de tweede conclusie, die luidt, dat de nota
van den minister voor kennisgeving dient te wor-
den aangenomen. Er rs gee n parlementaire
enquête voorgesteld.

?n
b,
ê-

(Uitvoerig ,resume: pag. 2).
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Eduard van Beinum naar België. ve
'et

Eduard van Beinum zal andermaal een
van zes concerten te Ostende leiden, elr.
van 11 tot en met 16 Augustus, Ook zaet
Beinum op 3 November a.s. het abonner
concert van de Société Philharmonilr

Bruxelles in het Paleis voor Schoone Kü.
.te Brussel dirigeeren.

ZWITSERSCH BEZOEK.
's-GRAVENHAGE, 8 Juni. - De Alg, Ned.

Vereeniging voor Vreemdelingenverkeer meldt
ons:
De Touring Club de Suisse zal van 18·26Juni

a.s. een clubreis naar ons land maken. Gere·
kend wordt op een deelnemertal van omstreeks
50 personen, De A.N.V.V. heeft hiervoor een
groote hoeveelheid propagandamateriaal be-
schikbaar gesteld.
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Na het rapport-Oss.

POLITIEK ASPECT
NIET EENVOUDIG.

(Van onzen' parlementairen redacteur.)
's·GRAVENHÁGE, 10 Juni. - Het is moei-

lijk en het zou speculatief zijn,' reeds nu de
mogelijke polttieke gevolgen, welke het rap-
port der commlssle-Schouten in zake Oss kan
hebben, te beoordeelen, Onze indruk is wel,
dat, mocht minister Goseling niet een tege-
moetkomende houding aannemen en dus vol-
harden bij zijn tot dusver met groote stellig-
heid ingenomen standpunt, de kans zeer groot
is, dat de meerderheid der Tweede Kamer zich
zal veteenigen met de door de commissie voor.,
gestelde conclusie. Hierbij moet men bedenken
dat het met name bij de' twee protestantsche
rechtsche fracties, waar men aanvankelijk
niet zoo sterk gekant was tegen het ingrijpen
van minister Goseling, veel kwaad bloed heeft
gezet,' dat hij door .zijn houding jegens de corn-
missie weinig blijk heeft gegeven, medewer-.
king te willen verleenen aan het ingestelde
onderzoek ..
,Men schijnt. ook daar de opvattin~ te huldi-

gen, dat de strikt formeele overwegingen van
den minister tekort hebben gedaan aan de
rechten van' de volksvertegenwoordtglng.
Zou inderdaad, minister Goseling onwrikbaar

op ûjn stuk blijven staan, dan moet, zoo meent
men, .zeer ernstig rekening worden gehouden
met de mogelijkheid, dat de. Kamer niet zal
wijken voor een eventueel ste,ll~n van de por-
tefeuille·kwestie door den mintster van Jus-
titi~ .
Ongetwijfeld komt er in de Kamer over eeni-

ge weken een spannend en belangrijk debat,
spannend, omdat de inzet toch feitelijk is het
ministerieele leven van mr. G;oseling en van
het geheele kabinet.
Belangrijk door d:e politieke consequenties,

welke het kan hebben. Dat het politiek aspect
niet eenvoudig is en dat de vooruitzichten voor
het kabinet niet gemakkelijk zijn, staat wel
vast.

'::'RE:ACTIES-=COP-HET:
RAPPORT-OSS.

, '::.;,_;\..,' ',-----
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. ~,Ge~nmotie 'van wan·
trol1wê-y;"',.meent' De Tijd
(r.k.) ._... S'èl'iefpe 'lóo~'¥jn

, andete, bladea." :.. ' '. ';''DE ;~erste "p~r~¢9~~erita;~n ~P' h~:t ra·b~tft.t
der . T'Y,eed,e!Ka~~r,cQmp;llllsle oyer., .ge

I. zaa~ Osr ztn verschenen. ' '. . . . " ;
I. De ,;T IJ d" ('r:k):·-tracht de'afkeunng."'91e--m
het rapport oyer -het .beleid van, "miinster ,9:0'
seling.wordt uügesproken, te vergoelijken:

,iMet deze' u(t~raak Van .de KluÎrftr·com.
missie is heel': de geweldig en,.t~iipentieus
opgeblazen affài'r'e·Oss tot haar: mxcht"€!reen
zakelijke':p~'QPO!:',nesherleid, n.l. tot eén ver.
schil van meenîng over het gevoerde be.
leid, (!en.::'·qi.lestiedus van appreciatie, waar.
over men:ie-[lIdelQ,osen ook nutteloos kan dis.
cussieeren. Deze uitspraak, die uitdrukkelijk
geen motie van wantrouwen in den minister
wil zijn, levert dan ook geen redelijken grond
aan hen, die van de affaire-Oss een galg heb.
ben willen maken niet alleen voor Barbl!rtje
Goseling, maar ook voor geheel het kabinet.
Voor hun politieken molen draagt de Kamer-
commissie geen deugdelijk koren aan, maar
, het Is.hun meer om het verblindende kaf der'
sensatie, dan om het keren, waaruit men het
goede brood maakt, t!! doen," .
,De "R 0 t ter dam mer" (a.r.) daarentegén
trekt conclusies, die meer in overeenstell).mi.ng
met .den inhoud van het rapport zijn:

...Welnu, onze conclusie uit het rapport
, kan geen andere zijn, dan .dat de marechaus.
sees te Oss onrechtvaardig zijn bejegend. Zij
hebben wel enkele fouten begaan; maar de
straf - want als zoodanig moesten zij de
maatregelen wel beschouwen - stond in
geen verhouding tot de feiten .
.Kee,r op keer stelt de commissie nadrukko,

lijk vast, dat de minister met een waarschu-
wing en nader overleg had kunnen votstaan
en zeer streng keurt de geheele commissie
op één na, het optreden van den procureur-
generaal te Den Bosch af, die zich niet onto
zag na een scherpe critiek op de VOOrnaam.
ste leden der brigade te schrijven: "Over de
vijf andere leden dezer brigade heb ik geen
gegevens, zij zijn echter gevormd in deze
school en zoo zl] nog niet zijn bedorven, op
weg om zulks te worden."
Wanneer ambtenaren aan zoo'n chef over-

geleverd zijn, dan wordt elke fout als een
doodzonde aangerekend."
Het blad acht het laatste woord in deze on.

verkwikkel\jke affaire dan ook nog niet gespro-
ken en concludeert: "Of er bepaalde consequen-

I ties zullen worden getrokken moet worden af.
I gewacht. Zonder meer zal de minister deze zeer
duidelijke nota .kwalljk bij zich kunnen neer.
leggen."
Ten slotte doet "H e t Vol k" een- felle aan.

val op den minister:
"Hij heeft, door zijn verkeerd beleld; in de

eerste plaats onrecht gedaan aan de naast
betrokkenen, maar bovendien is hij oorzaak'
geworden van een politieke onrust in het
land en deels ook van .een allengs gerezen
anti-kathoüeke stemming, waarvoor zijn
eigen geestverwanten hem, in hun binnen.
kameren, zeker geen dank zullen weten."

(Ongecorrigeerd.)
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RAPPORT KAMER-COMMISSIE
INZAKE OSS

Prof. mr, C. W. de Vries schrijft ons:
"Ieder het zijne" is ook in de staatkunde

een regel van orde, een regel van oompeten-
tie-verdeeltng.
Onze constitutie staat aan de beide Kamers

der Staten-Generaal een eigen recht van
enquête toe. Dit recht moet worden uitgeoe-
fend ten einde aan elk der Kamers gegevens
te verschaffen, waarop de Kamer een oordeel
kan vestigen. Het besluit om een parlemen-
taire enquête te houden kan dus nooit ge-
richt zijn tegen de regeering.
Het recht van enquête is een typisch parle-

mentair recht, dat de onafhankelijkheid van
het parlement en de zelfstandigheid van de
regeering beide demonstreert. Thans ter zake:
Oss.

Onze Tweede Kamer weigert een enquête.
Zij aanvaardt een andere (ik zeg nog niet
een slechtere) methode. De Kamer neemt ge-
noegen met een "Nota" van de regeering en
zij zalover die Nota een verslag doen uti-
brengen.

Uit het nu, door de Kamer-commissie uit-
gebrachte rapport, blijkt, dat de Kamer-com-
missie de consequentie en de beslissing der
Tweede Kamer niet heeft aanvaard. Zij is
verder gegaan dan haar hand reikte.
Ieder :het a:ij.ne.De Tweede Kamer heeft bij

!haar IbesUslS'i'l1Jg.niet verder gezien dan !het
~'icht van éénen dag. Daardoor heef,t zij de
'boek'o!ln!stuit handen gegeven. De Kanner !he,eft
gewenacht een rapport over een Nota. De
iKwmer west, dat baar Ihij !het bestudeeren en
u'1tbrengen 'van dat rapport eigen middelen van
endereeek zouden ontbreken. Maar de Kamer-
oommissie gaat 'VIerder. Zij overschrijdt con-
sbit'lltionee~e . grenzen: z\i gedraagt zidb. aïs
e'en enquête-commissie; zij citeert a:el,fs ver-
!klaringen van getuigen. Dit is een fout. De
rE!geer'ing, hiervan op de noogte gelbracht. ant-
woordt nu ihar€lI"zijds:l'8der het rzijne.

Had de Tweede Kamer ~,eInlij'k den weg
der e n q u ê t e gekozen, ihaar wel omschre-
'Ven recht 17I0U onaantastbaar geIbleken zijn.
Jèder zou helblben medegewerkt om. de waar-
iheid te vinden. Er dis in Nederland rectst te
!krij'gen. Een gewone Kamee-comrndssäs !heef,t
echter niet de macht naar buiten als rechts-
orgaan op te treden.

Teg'enover een Kamer-commissie, die haar
lbev,oegdheM -overschrijdt, ihie':1dde regeering
~e recht den voet stijf.

Het eentge middel om nu nog recht te 'klrij-
g'én ds het bij wet instellen van een aflzJOnder-
aijke .lkleil!1eecmrrrisaie van ondereoek, samen-
ges'teId 'buiten de parlementsleden. Aan deze
commissie kan bij wet de bevoegdheid wor-
den verleend van een enquête-commis:sie.
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HET RAPPORT-OSS
Veorlooplge indrukken.

Een medewerker schrijft:

Het met groote spanning verwachte rapport
over Oss valt in zijn formuleeringen op !lOOI"

groote soberheid, Maar juist daardoor ver-
krügen de bezonnen opmerkingen van deze
commissie, welke blij-kbaar sine ira et sine
studio (zonder toorn of overmatigen ijver).
tot 'haar oordeel is gekomen, des te meer
reliëf. De meerderheid der commissie - dat
zijn practisch alle leden, behalve natuurlijker-
wijs de roomsch-katholieke afgevaardigde,
mr. Sweens - komt tot een conclusie, wellee
voor het bel e i d van den Minister eigen-
lijk verpletterend is. De commissie acht ten
eerste de tegen de brigade Oss der Konink-
lijke Maréchaussée genomen maatregelen
n iet gel" e c h t v a a r dig d. En ten tweede
doet zij duidelijk uitkomen, dat ook de feiten
en omstandigheden, welke n à dien datum zijn
bekend geworden, voor de sensationeele stop-
zetting der opsporingsbevoegdheid, .g een
v 0 Idoe n d e mot i e fop Ieve 1" e n. Wie
goed tusschen de regels kan doorlezen, heeft
bovendien geen moeite vast te stellen, dat de
commissie 's Ministers vasthouden aan de juist-
heid van zijn' standpunt, zo0318dat in de nota
aan de Kamer is geschied, vooral in het licht
der later bekend geworden" feiten, als een
n i e uwe beleidsfout ziet.
Met even sobere, maar niet mlnder overtui-

gende bewoordingen wordt de onvoldoende
medewerking door den Minister - en ook door
den .Ministerraad - aan den arbeid der com-
missie verleend, scherp gelaakt, De meerder-
heid der commissie betreurt, het, dat minister
Goseling "slechts zeer ten deele" aan het ver-
zoek tot overlegging van stukken heeft vol-
daan. En dit klemt te meer, waar het stukken
betreft, waaruit de minister zelf wel heeft
geciteerd. Ook spreekt men zijn spijt uit over
het feit, dat in dit speciale geval de minister-
raad verhinderd heeft, dat ter nadere toe-
lichting van enkele punten. ambtelijke getui-
gen konden worden gehoord. Het verslag
is daardoor onvolledig, al bleek niettemin vol-
doende grondslag voor een ~indconcluSlieaan-
wezig te zijn. Wij voor ons meenen in deze
weigering om de commissie op de hoogte te
brengen, een gemis aan gevoel VOO-I" de juiste
verhouding tusschen Regeering en Kamer te
moeten zien. Zeke-r, de Regeering - en met
name Minister Goseling - brengt hiervoor
een aantal reepeetabele argumenten in het
geding. Maal" het is onbegrijpelijk, dat men
niet een modus heeft kunnen vinden, waardoor
zelfs met intactlating der bezwaren, de com-
missie toch volledig op de hoogte gesteld zou
,zijn. Ook in zaken als dezen, behoor-en gee-
nerlei vragen open te blijven. Ook dan niet,
nu daarzonder de commissie voor een eind-
oordeel voldoenden grondslag zag.

Natuurlijk verliezen wij niet uit het oog,
dat de Kamercomrnässie de g 0 ede t rou w

i van den Minister buiten twijfel stelt. Zij ver-

I Maart 2lichzelfovertuigd, dat de minister van
Justitie voor hervatting van het onderzoek
in de zaak- Van den H., alsmede tegen pastoor
B. geen aanleiding vond. Maar in het eerste
geval blij'kt zij het met· den minister oneens
en in de tweede zaak moet zij een oordeel

achterwege laten, omdat haar gegevens on-
volledig zijn.

Waar dus 's ministers goede trouw buiten
discussie is, blijft het te eenenmale afkeu-
rend oordeelover het beleid. Het heeft geen
zin in deze voorloopige bespreking van het
rapport alle zacht geuite, maar niet mlnder
duidelijk verstaanbare verwijten van de com-
missie aan het adres van den minister uitvoe-
rig stil te staan. Achter minister Goseling
rijst ook in dit rapport de figuur van baron
Speyart van Woerden, den procur-eur-generaal
bij het Bossche hof. En de bezwaren, welke
men hier tegen dezen magistraat uit, kunnen
niet anders dan vernietigend worden genoemd.
Over de wijze, waarop de procureur-generaal
ter nader onderzoek den wachtm-eester De
Gier gedurende zeven en een half uur aan
een ,.,verhoor" onderworpen heeft, spreekt de
commissie af keu 1" i n g uit. En in de ver-
houding van rnr. Speyart van Woerden tot
de off.icieren der marechaussee blijkt geens-
zins de "ernstige wil tot samenwerking". In
de week, voorafgaande aan het sensattoneele
optreden tegen de brjg'ade-Oss heeft de pro-
cureur-generaal den minister met vijf brieven
gebombardeerd. Maar gedurende dezelfde
week vond hij het niet de- moeite waard, de
officieren van dat corps van de in z ij n oogen
"laakbare" handelwij.ze hunner ondergeschi-k-
ten op de hoogte te brengen. En tenslotte
wordt de gelegenheid, welke men wachtmees-
ter De Gier geboden heeft om zich te ver-
antwoorden terecht niet "behoorlijk" ge-
noemd.

Den minister op zijn beurt verwijt de com-
missie in de eerste plaats overhaasting. Het
is niet duidelijk, waarom het ontnemen van
de opsporingsbevoegdheid met zulk een spoed
moest geschieden, dat het "geen dag en geen
nacht" kon worden uitgesteld. Evenals de pro-
cureur-generaal had ook de minister moeten
zorgen, dat vóór het fatale besluit de leden
der betrokken brigade ten minste gehoord
zouden zijn. De minister heeft - aldus de
commissie - verzuimd aan de onder hem res-
sorteerende ambtenaren recht te doen weder-
varen. Zij mogen enkele kleine fouten hebben
begaan, er was geen enkele reden om te ver-
klaren, dat de brigade op hol was geslagen.
Hollen hebben in deze materie, dat blijkt hier
wel duidelijk, andere en hoogere instanties
naarstig beproefd.

Alles te zamen blijkt thans, ontdaan van
alle sensatie, het beleid van ministar Goseling
het tegendeel van gelukkig te zijn geweest.
Men een overmaat van energie en voortvarend-
heid zijn hier beslissingen geforceerd, welke
na rustig overleg stellig anders uitgevallen
zouden zijn.
Men moet nu afwachten, hoe dit Ossche

geval zich verder parlementair en politiek ont-
wikkelen zal. De minister moge voor zichzelf
de overtuiging hebben, recht te hebben ge-
daan, daarmede is een plotselinge en, zooals
nu blijkt, ongemotiveerde krachtsontplooiing
nog niet goedgepraat. In het stadium, waarin
de zaak thans gekomen is, blijft als resultante
de eindindruk van "haastigen s-poed".



It OSS UND ....
Het drama wordt vervelend, reeds vóór de

slotacte, die gisteren eindelijk is ingezet met
het verschijnen van het rapport der Kamer-
commissie, waarop wij nader nog terugko-
men.

En de medespelenden worden niet allen
immer gelukkiger in hun rol.
Sommigen hebben zóó lang met hyper-

zware woorden moeten manceuvreeren, dat
zij volstrekt geen oog meer hebben voor de
groteske verhoudingen, die deze kwestie ge-
leidelijk heeft aangenomen.
Wij hebben intusschen hoop, dat zij bij de

slot-behandeling in de Tweede Kamer tot
haar juiste proporties zal worden terugge-
bracht.
De verdedigers van recht en beleid van

minister Goseling verliêzen echter de juiste
verhoudingen ook wel eens uit het oog, al
is het door de hopelooze overdrijving in bla-
den als het "Nat. Dagblad" en de "Telegraaf"
en het getaquineer in een orgaan als de
"N. Rott. Ct." niet geheelonverklaarbaar.
Wij kunnen echter dit laatste orgaan geen

ongelijk geven, dat het met een vies-triom-
fantelijk gezicht uit de dwarreling der Oss-
geruchten een uitlating als deze naar boven
haalt: "Minister Goseling e.a. hebben dr.
Colijn minister-president laten worden ....
'Worden zij zoo beloond?" (Bedoeld is: door
de anti-revolutionairen).
Wij gelooven, dat "minister Goseling e.a."

bij een dergelijk ietwat onnoozel gepraat den
kreet zullen slaken om verlossing van ....
hun vrienden.



H ~~~~et rapport

,,~et': rapport is natuurlijk het rapport der
Comissie-Schouten, op 1.Februari j.l. door de
Tweede Kamer der Staten-Generaal inge-
steld en bestaande uit de heeren Schouten
(A.R.), Tilanus (C.H.), Drees (S.D.A.P.),
Wendelaar (Lib.) en Sweens (R.K.) In han-
den van deze Commissie was de nota gesteld
van minister Goseling betreffende de zaak-
Oss.
De meerderheid der Commissie stelt nu

aan de Kamer voor:
1· Uit te spreken, dat de feiten en omstan-

digheden, welke den minister van Justitie
hebben geleid tot het nemen van den maat-
regel van 1 April 1938 ten aanzien van de
b:igade-Oss der Koninklijke Marechaussee,
dien maatregel niet rechtvaardigen terwijl
aan hetgeen nadien is gebleken in elk geval
geen motiveering kan worden ontleend. .

2. De nota van den minister voor kennis-
geving aan te nemen.
Eén lid der Commissie kan zich alleen met

de tweede conclusie vereentgen.

• • *
Wanneer wij dit rapport aan een critische

besprekäng gaan onderwerpen, willen wij
beginnen met vast te leggen, dat wij niet
twijfelen aan de goede tr-ouw van de Com-
missie, al beseffen wij heel goed, dat er soms
omstandigheden zijn, waarin men zulk een
verzekering beter achterwege kan laten,
Soms toch zit aan het uitreiken van een der-
gelijk bewijs van zedelijk gedrag een zeer
pijnlijke kant, wanneer n.l. de critiek op
Iemands inzicht en beleid zóó scherp is, dat
de criticus de mogelijkheid voorziet, dat een
niet al te scherpzinnige luisteraar of lezer
voor die domheden en dat wanbeleid slechts
boos opzet als oorzaak meent te moeten aan-
nemen. In die gevallen acht men het wel
eens aangebracht van zijn ongeschokt ver-
trouwen in de goede trouw van den becriti-
seerde getuigenis af te leggen. En dan J.ijkt
het verstrekte praedicaat van goede trouw
vaak op den troost, welken men iemand, die
hopeloos heeft misdaan, met een klop op den
schouder medegeeft: "Aan je goede bedoeling
twijfel ik niet; daar kun je gerust op zijn".

Onze verklaring, niet te twijfelen aan de
goede trouw der Commissie, heeft die strek-
king niet, al kunnen wij haar werk en de
wijze, waarop zij haar rapport heeft samen-
gesteld, een grondige critiek niet besparen.
Ond~rstaande bemerkingen moet men opvat-
ten In denzelfden geest, waarin de Com-
missie blijkbaar de hare aan het adres van
den minister wil zien verstaan, want zij
schre~f: "Loopen op dit punt de meeningen
d~s UIteen, de geheele commissie twijfelt er
niet aan, dat de minister, toen hij zijn maat-
regel nam, van de noodzakelijkheid daar-
van overtuigd was. Uit niets is haar gebleken,
dat hij bij het nemen van zijn maatregelen
andere bedoelingen zou hebben gehad dan
het bevorderen van wat hij beschouwde als
een juist uitoefening van de opsporingstaak
der politie. Aan de goede trouw van den mi-
nister twijfelt zij dan ook niet". Op onze
beurt is ons uit niets gebleken, dat de Com-
missie met haar rapport andere bedoelingen
zou hebben gehad dan het bevorderen van
wat zij beschouwde als een juiste vervulling
van haar taak. Wij twijfelen niet aan de
goede trouw van de Commissie.
Toch heeft de Commissie onbegrijpelijke

fouten gemaakt. De Commissie heeft stuk-
ken ter inzage gevraagd aan den minister, n.l.
alle stukken, welke in de zaken van de leden
der. brig'ade Oss tegen den minister ter be-
schikking hebben gestaan van het ambte-
narengerecht en van den centralen raad van
beroep en tevens de processen-verbaal der
terechtzittingen zoowel van het ambtenaren-
gerecht als van den centralen raad van be-
roep. De minister weigerde aan dbt verzoek
te voldoen voor zoover dit betrof stukken
omtrent zaken, waarin geen strafvervolging
heeft plaats gehad. Dit achtte de minister in
strijd met zijn ambtsplicht. .
Een tweede maal vroeg de Commissie over-

legging, doch de minister bleef weigeren,
zoodat de Commissie het zonder deze do-
cumenten heeft 'moeten stellen.
Nu één van twee: Of de gevraagde doch

geweigerde stukken waren voor een verant-
woorde conclusie onontbeerlijk en dan had
de Commissie aan haar opdrachtgeefster, de
Tweede Kamer, moeten berichten, dat zij
haar taak, wegens onvoldoende materiaal
niet kon volbrengen. Of die stukken ware~
niet noodzakelijk om tot een voldoend ge-
motiveerde uitspraak te komen en dan had
d~ <?ommissie ze niet bij herhaling aan den
minister mogen vragen. De Commissie echter
heeft, hoewel ze nul op haar twee requesten
aan den minister kreeg, tèch conclusies ge-
trokken. Hier is de Commissie met zichzelf
in tegenspraak gekomen en bestaat er o.i.
aanleiding, om in parlementairen stijl te blij-
ven, den lezer voor te stellen: uit te spre-
ken; dat de aandrang welken de Commissie
op den. minister heeft uitgeoefend om zijn
ambtsplicht te schenden, niet gerechtvaar-
digd was. ~

Hiertoe ?e~tond te minder aanleiding, daar
de Commissie zelf in haar rapport het in
het algemeen juist acht, dat publicatie van
stukken omtrent zaken, waarin geen straf-
vervolging heeft plaats gehad achterwege
moet blijven en dat zulke stukken ook niet
moeten worden overlegd, zulks met het oog
op de belangen van derden (n.l. de reputatie
.van de burgers, over wde het onderzoek
liep.) ?mtrent het ~eginsel bestaat dus geen
verschil van meemng tusschen Commissie
en minister.

Dat zij niettemin, in afwijking van dit
beginsel, wat een beginsel van den rechts-
staat is, toch overlegging vroeg, moet hieruit
worden verklaard, dat in het onderhavige'
geval op dien regel, naar het oordeel van
de meerderheid der Commissie, een uitzonde-
ring behoorde te worden gemaakt.
Een uitzondering op een fundamenteel

beginsel van den rechtsstaat? In de einde-
looze reeks van beschouwingen over de
zaak-Oss heeft het niet ontbroken aan ver-
gelijkingen met toestanden en theorieën in
bepaalde landen buiten onze grenzen. Of die
parallellen wel altijd goed werden getrokken,
blijve hier buiten bespreking. Wij gelooven
- om het voorzichtig uit te drukken - dat
het optreden van den minister in ieder geval
veel minder aanknoopingspunten voor der-
gelijke vergelijkende staatsrechtelijke studie
heeft geboden dan de faits et gestes van oe
aênklagende partij bij het ambtenarengerecht
en den centralen raad van beroep.
In ieder geval, als in deze zaak ooit van

een bedenkelijke, met de primaire beginse-
len van een geordenden staat strijdende en
daarom onnationale mentaliteit gesproken
zou kunnen worden dan ten aanzien van de
rechtsopvattingen, waarvan de meerderheid
der commissie-Schouten bezield is. Deze toch
blijkt de meening te zijn toegedaan, dat men
uitzonderingen op den grondslag van ons
staatsbestel kan maken zonder gevaar voor
ineenstorting v~n het geh.eele gebouw. Waar
is hier de begmselvastheld gebleven, waar-

• I en met inachtneming van alle omstandighe-
denden zich een oordeel te vormen en daar-
naar te handelen.
Wij kunnen den indruk niet van OTISafzet-

ten, dat de meer-derheid der Commissie hare
bevoegdheden tegenover den minister aldus
heeft gezien, dat zij zoo iets van een heerlijk
jachtrecht op gezagspersonen heeft. Geluk-
kig dat zij daarin niet zoo radicaal is als de
Inspecteur der Koninklijke Marechausee, bij
wien, volgens het rapport, aanvankelijk een
bedenkelijke opvatting omtrent de taak der
politie met betrekking tot geeselijken
heerschte. Doch, al is zij van een met waar-
deering te vermelden gematigdheld. zij gaat
niettemin veel te ver door het heele onder-
zoek nog eens te wiUen overdoen. Zij ha-d de
nota van den minister tot grondslag moeten
nemen, deze moeten bestudeeren en de con-
slusies, waartoe deze studie haar bracht, aan
haar opdrachtgeefster moeten mededeelen.
Nu betreft haar rapport niet de nota van den
minister, maar de geheele zaak-Oss, in die
uitgebreidheid, breedte en diepte, welke zij
meende, dat daaraan gegeven behoorde te
worden.
De roep om een sterk gezag wordt tegen-

woordig allerwegen vernomen. Wij gelooven
ons niet te verg issen, dat er ook onder de
leden van de Commissie personen zijn, die
meenen, dat gezagsversterking een moderne
eisch is. Maar dan rijst de vraag, of zij met
de in het uitgebracht rapport geopenbaarde
rechtsbelijdenis daartoe hebben bijgedragen.
Het tegendeel is het geval. Het gezag, niet
allereerst van een bepaalden gezagsdrager,
doch gezag als zoodanig is danig in de knel
geraakt. Het gezag als zoodanig! Dat zal de
Commissie zelf ook ondervinden, want, ihetzij
reeds spoedig hetzij eerst later, het vergrijp,
dat de Oommissie aan het gezag heeft ge-
pleegd, zal zich ook aan haar autoriteit
wreken. Want dit is nu eenmaal de onver-
mijdelijke gang van zaken, dat een misvor-
ming van de natuurlijke, gezonde verhou-
dingen zich keert tegen hen, die daaraan
schuld hebben. Wie, al is het te goeder trouw,
het gezag van anderen niet eerbiedlgt, on-
-dervindt daarvan eenmaalook zelf, zij het
zonder subjectieve sohuld, de gevolgen.
De lezer, die ons tot hier in onze redenee-

ring heeft gevolgd, zal begrijpen, dat en
waarom wij niet ingaan op de analyse van de
verschi1lende zaken, waaraan de Commissie
23 bladzijden wijdt: De z.g. fraude bij de
jeugdwerkverschaffing, de zaak van den ver-
zekeringsagent, de pers en de marechaussee,
de zaak der beide geestelijken, de procureur-
generaal en de offioieren der Marechaussee
enz. Naar ons oordeel kon de Commissie -
afgezien ervan, dat zij niet over alle gegevens
de beschikkirig had, wat haar zelf tot ihet
voorbehoud noopte, dat kennlsnemmg van
die gegevens haar wellicht op sommige pun-
ten tot een ander oordeel zou hebben kunnen
brengen -, omdat zij niet op den zetel van
den minister troonde, ook niet een even
breeden en algemeenen kijk als deze op het
heele complex in haar samenhang en onder-
deelen hebben. Vervolgens, omdat zij niet op
de plaats van den mini'ster m 0 c h t gaan
staan, m 0 c h t zij de wegen niet bewandelen,
welke zij is Ingegaan en had zij haar rapport
niet m 0 gen uimbreiden, zooals zij gedaan
heeft. -Om die twee redenen het werk der
Commissie desavoueerend, wachten wij OIlS
er wel voor die dubbele fout zelf te maken en
Iaten wij dat gedeelte van het rapport, waarin
de commissie optreedt als rechtbank, minis-
ter, hoogste militaire instantie , onderzee-
kbngsrechter enz. v-oor wat het is. Kranten,
personen, groepen of clubs, welke meenen
daarover wèl een oordeel te !kunnen geven,
moeten hun gang g,áan. Wij houden het erbij,
dat ieder zijn' plaats heeft en zijn taak en die
Z'ÜOgoed mogelijk behoort te volbrengen.
Wat 0 n s in het l'apport-Sohourten heeft

getroffen is, dat er een mentaliteit uitspreekt,
waartegen in het belang van een ware rechts-

en gezagsopvatting een protest geuit behoort
te worden. Wanneer Kamercommissies op
dezen weg voortgaan en het zoo gesteld is
met het groene hout, wat moet er dan van
het dorre terecht-komen? Om die reden kan
niemand, die de demoeratie liefheeft, dit rap-
port voor kennisgeving aannemen.
NIjmegen. A. J. M. CORNELISSEN.

IS

van de leden, die de meerderheid der com-
missie uitmaken, in hun politieke loopbaan
zoo herhaaldelijk hebben blijk gegeven? En
dat het hier niet een incidenteele vergissing
is van de commissie, te vergeven, omdat ook
Homerus wel eens sliep, blijkt zoowel uit de
herhaling van haar verzoek aan den minis-
ter *), nadat deze gemotiveerd had geweigerd,
als ook hieruit, dat zij dezelfde redeneering
opzet met betrekking tot de richtlijnen van
den raad van ministers, welke het niet in
overeenstemming met behoorlijke ambtelijke
. verhoudingen achtte, dat ambtenaren, buiten
bepaalde gevallen, waarvan in casu geen
sprake was, aan derden zelfstandig mede-
deelingen doen omtrent hetgeen hun terzake
van hun ambtsverrichtingen bekend is; en dat
het, wederom buiten de gevallen als voren be-
doeld, ontoelaatbaar is, dat ambtenaren door
het zelfstandig geven van inlichtingen be-'
trokken zouden worden in een zaak, die de
Kamer met een minister behandelt, waarbij,
geheel afgezien van de onderhavige zaak,
hun inlichtingen het karakter zouden kun-
nen krijgen van verificatie van door een
minister gedane mededeelingen, buiten den
bewindsman om.
Van deze richtlijnen, tengevolge waarvan

acht der negen door de commissie opgeroe-
pen personen niet konden verschijnen, ver-
klaart de commissie, dat zij zich hiermede
in algemeenen zin wel kan vereenigen, doch
dat zij de toepassing daarvan in het onder-
havige geval betreurt. Ook hier zou de com-
missie dus weer een uitzondering gemaakt
willen zien, nu wel niet een uitzondering op
een zoo prtmairen rechtsregel als de be-
scherming van de onderdanen, doch wel een
uitzondering op een regel, welke het gezag
van de eerste dienaren van de Kroon be-
schermt. ,

Geheel in de lijn van de lichtvaardige
wijze, waarop de commissie uitzonderingen
bepleit op regels van zulk een onmiddellijk
aansprekende evidentie en belangrijkheid,
ligt het, dat zij, hoewel de meening van den
ministerraad kennende, in haar vergadering
van 19 Mei den heer Boellaard, den voorma-
ligen commandant van de tweede divisie der
Koninklijke Marechaussee, toch heeft ge-
hoord. Onze meening hierover is kort en
goed deze: De voormalige commandant had,
gelezen het ootideel van den ministerraad,
hoewel gepensionneerd, thuis moeten blijven
en met iets van den soldatenstijl, welke niet
eerst vraagt naar rechten, maar naar plich-
ten, het doen van mededeelingen omtrent
hetgeen hem terzake van zijn (vroegere)
ambtsverrichtingen bekend was, moeten wei-
geren. De commissie had met de mogelijk-
heid moeten rekening houden, dat deze oud-
officier een ander standpunt zou innemen
en, uitgenoodi.gd, wèl zou verschijnen. En
daarom had zij hem niet moeten verzoeken.
Wij concludeeren, dat zij van gebrek aan be-
leid en inzicht blijk gaf.
Doch, terugkeerend tot haar neiging uit-

zonderingen te maken op regels, welke dat
niet toelaten, wijzen wij erop, dat de com-
missie niet heeft nagelaten dit, haar stand-
punt te motiveeren. Zij vroeg den minister
om bepaalde stukken, omdat het haar niet
onredelijk leek, den minister overlegging
daarvan te verzoeken, wijl hij zelf daaruit
had geciteerd. Om de critiek van den mlrris-
ter naar waarde te kunnen schatten, zoo
vervolgt het rapport en mede zijn beleid op
rechtvaardige wijze te kunnen beoordeelen,
is kennisneming. van de stukken, waarop hij
zich zelf beroept, in ieder geval in hooge
mate wenschelijk. Hierbij dient tevens te
worden bedacht, dat het beleid van den
minister een afkeuring bevat van het optre-
den van personeel der brigade Oss en dat
een van de vragen, waarop antwoord' dient
te worden gegeven, deze is : is die afkeuring
rechtvaardig en billijk? In een voorafgaande
passage had de commissie nog de opmerking
gemaakt, dat de nota van den minister niet
alle gegevens bevat, welke op de zaak-Oss
in haar geheelen omvang betrekking hebben.
De minister heeft daaruit bij het opstellen
van zijn nota een keuze moeten doen en heeft
vermeld, wat hem het belangrijkste scheen.
Het zou echter mogelijk zijn, dat de commis-
sie ook andere gegevens van belang achtte,
teneinde tot een juist oordeel te komen.
Wij zijn hier gekomen aan wat o.i. de kern-

fout van het rapport is en wat de oorzaak
is geworden van den geheel onbevredigen-
den indruk, welken het maakt.
Wanneer de commissie alle gegevens nco-

dig achtte en erop wijst, dat de minister in
zijn nota "immers" niet volledig was met
zijn gegevens, dan mag dit, waar de com-
missie, gelijk wij begonnen met op te mer-
ken, niet twijfelt aan de goede trouw van
den bewindsman, niet zoo worden verstaan,
dat zij den minister ervan verdenkt tenden-
tieus zijn nota te hebben samengesteld. De
commissie bedoelt slechts te zeggen, dat de
minister met den besten wil van de wereld
niet volledig kon zijn. Kon zijn. Hij kon
dat niet zijn, omdat zijn tijd en werkkracht
beperkt is, maar vooral, omdat hij gebonden
is aan nog andere grenzen, nl. grenzen van
juridischen en moreelen aard.

Wie in overheid is gesteld en op geheel
wettige wijze verplicht wordt verantwoor-
ding van zijn daden af te leggen, zalopening
moeten geven van alles, wat opengelegd moet
worden. Hij, die, ook al geschiedt dit onbe-
wust, iets verzwijgt, doet daarmec.e te kort
aan zijn duren plicht van gezagsdrager. Maar
hij komt ook in botsing met zijn hooge ge-
zagstaak. wanneer hij nu maar alles op tafel
legt. Wie den plicht van de overheid om
rekenschap te geven aan de bevoegde in...tan-
ties zoo verstaat, dat de gezagsdrager maar
machinaal alle bescheiden heeft te producee-
ren en hoogstens, ter vergemakkelijking van
de lectuur, deze mag rangschikken, maakt
van die verantwoording een caricatuur,
maakt daarmede van het gezag een car ica-
tuur. Dat nu heeft naar onze meening, de
commissie geaaan aoor zich op het stariopunt
te plaatsen, dat zij zich niet tot bestuàeenng
van de mtmsteraeeie nota zou Kunnen en
mugen bepalen, doch dat zij bij het vormen
van haar oordeel, ook gebruik zou dienen te
maken van gegevens, welke haar van elders',
al dan niet op naar verzoek, mochten worden
verstrekt. Van een volkomen valsche opvat-
ting van de pllcnLen en rechten van het ge-
za!; gaf de commissie blijk aoor deze opvat-
tUlg van haar taak.
lJe minister was, om begrijpelijke reden,

onvoltedrg, zegt zij. Heeft zij, l)onwÜSSl€, d~
volledIgheId wèl bereIkt of JUISl,er, kon zIJ
die bereiken? Moest ook zij niet een keuze
doen? Jawel, zal men zeggen, maar zij wilde
de keuze van den minister verifieeren en
vaststellen, of een andere keuze niet beter
was en een juisteren kijk op de Laak kon
openen. Dit is nu juist de schromelijke ver-
gissing der Commissie. Met volkomen ver-
waarloozing van hetgeen des gezags is, heeft
zij willen 9aan zitten en is 'Zij gedeeltelijk
ook gaan ZItten op den stoel van den minis-
ter, zij, die.n~ ~enmaal had noch de plichten I
~e1ke een mIl!-Is~r heeft, noch diens Plaats_j
m on~~ s~aatsInnchtmg, waardoor het hem
mogellJk as met volledige kennis van. zaken

') Als bewijs, dat het standpunt der commissie
diep geworteld is, kan bovendien nog op het
volgende worden gewezen. Zij heeft in haar
rapport van eenige gegevens omtrent niet-ver-
volgde feiten, welke niet in de nota van den
minister zijn vermeld, mededeeling gedaan, om-
dat deze, al moge zij wellicht voor burgers niet
aangenaam zijn, op de gedragingen der bij de
zaak betrokken ambtenaren een anderen kijk
kunnen geven dan de minister daarop blijkbaar
heeft.
Hier geeft de commissie toe, dat die vermel-

ding wellicht voor de betrokken onderdanen
van den Nederlandschen staat onaangenaam
kan zijn. Dat is iets, maar niet het belang-
rijkste. Niet of die publicatie aangenaam of
onaangenaam is, heeft een rol te spelen, doch
of zij al dan niet in strijd is met de rechten van
die burgers. Deze utilitaristische betoogtrant
roept vanzelf de herinnering op aan de uitheem-
sche staatsrechtelijke leuze, welke luidt: Recht
is, wat nuttig is voor het volk. In beide gevallen
is het hooge rechtsstandpunt verwisseld met de
machtsleer.
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en met inachtneming van alle omstandighe-
denden zich een oordeel te vormen en daar-
naar te handelen.
Wij kunnen den indruk niet van O'1S afzet-

ten, dat de meerderheid der Commissie hare
bevoegdheden tegenover den minister aldus
heeft gezien, dat zij zoo iets van een heerlijk
jachtrecht op gezagspersonen heeft. Geluk-
kig dat zij daarin niet zoo radicaal is als de
inspecteur der Koninklijke Marechausee, bij
wren, volgens het rapport, aanvankelijk een
bedenkelijke opvatting omtrent de taak der
politie met betrekking tot geeselijken
heerschte. Doch, al is zij van een met waar-
deering te vermelden gematigdheid, zij gaat
niettemin veel te ver door het hcele onder-
zoek nog eens te wiûlen overdoen. Zij had de
nota van den minister tot grondslag moeten
nemen, deze moeten bestudeeren en de con-
slusies, waartoe deze studie haar bracht, aan
haar opdrachtgeefster moeten mededeelen.
Nu betreft 'haar rapport niet de nota van den
minister, maar de geheele zaak-Oss, in die
uitgebreidheid, breedte en diepte, welke zij
meende, dat daaraan gegeven behoorde te
worden.
De roep om een sterk gezag wordt tegen-

woordig allerwegen vernomen. Wij gelooven
ons niet te vergissen, dat er ook onder de
leden va:n de Commissie personen zijn, die
meenen, dat gezagsversterking een moderne
eisch is. Maar dan rijst de vraag, of zij m~
de in het uitgebracht rapport geopenbaafil·1!-p,:;===============::::;:a~;''''-:
rechtsbelijdenis daartoe hebben bijgedragen.
Het tegendeel is het geval. Het gezag, niet
allereerst van een bepaalden gezagsdrager,
doch gezag als zoodanig is danig in de knel
geraakt. Het gezag als zoodanig! Dat zal de
Oommissie zelf ook ondervinden, want, hetzlj
reeds spoedig hetzij eerst later, het vergrijp,
dat de Oommissie aan het gezag heeft ge-
pleegd, zal zich ook aan haar autoriteit
wreken. Want dit is nu eenmaal de onver-
mijdelijke gang van zaken, dat een misvor-
ming van de natuurlijke, .gezonde verhou-
dingen zich keert tegen hen, die daaraan
schuld hebben. Wie, al is het te goeder trouw,
het gezag van anderen niet eerbiedigt, on-
dervindt daarvan eenmaalook zelf, zij het
zonder subjectieve sehuld, de gevolgen,
De lezer, die ons tot hier in onze redenee-

ring heeH gevolgd, zal begrijpen, dat en
waarom wij niet ingaan op de analyse van de
verschi1lende zaken, waaraan de Commissie
23 bladzijden wijdt: De z.g. fraude bij de
jeugdwerkverschaffing, de zaak van den ver-
zekerrngsagent, de pers en de marechaussee,
de zaak der beide geestelijken, de procureur-
generaal en de officieren der Marechaussee
enz. Naar 'Ons oordeel kon de Commissie -
afgezien ervan, dat zij niet over alle gegevens
de beschikking had, wat haar zelf tot het
voorbehoud noopte, dat kennisneming van
die gegevens 41'aar wellicht op sommige pun-
ten tot een ander oordeel zou hebben kunnen
brengen -, omdat zij niet op den zetel van
den minister troonde, ook niet een even
breeden en algemeenen kijk als deze op het
heele complex in haar· samenhang en onder-
deelen hebben. Vervolgens, omdat zij niet op
de plaats van den minister m '0 c h t gaan
staan, mac h t zij de wegen niet bewandelen,
welke zij is ingegaan en had zij haar rapport
niet mag en uicbreiden, zooals zij gedaan
heeft. Om die twee redenen het werk der
Commissie desavoueerend, wachten wij ons
er wel voor die dubbele fout zelf te maken en
laten wij dat gedeelte van het rapport, waarin
de commissie optreedt als rechtbank, minis-
ter, hoogste militaire instantie , onderzee-
kingsreehter enz. voor wat het is. Kranten,
personen, groepen of clubs, welke meenen
daarover wèl een oordeel te !kunnen geven,
moeten hun 'gang @aan.Wij 'h.O\."denhe,t erbij,
G~t iedér zijn plaats heeft en zijn taak en die
Z'ÛO goed mogelijk behoort te volbrengen.

Wat ons in het r.apport-Sohouten heeft
getroffen is, dat er een mentaliteit uitspreekt,
waartegen in het belang van een ware rechts-
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• verschenen,l--apport

"Het" rapport is natuurlijk het rapport der
Comissie-Schouten, op 1 Februari j.l. door de
Tweede Kamer der Staten-Generaal inge-
steld en bestaande uit de heeren Schouten
(A.R.), Tilanus (G.H.), Drees (S.D.A.P.),
Wendelaar (Lib.) en Sweens (R.K.) In han-
den van deze Commissie was de nota gesteld
van minister Goseling betreffende de zaak-
Oss.
De meerderheid der Commissie stelt : nu

aan de Kamer voor:
1· Uit te spreken, dat de feiten en omstan-

digheden, welke den minister van Justitie
hebben geleid tot het nemen van den maat-
regel van 1 April 1938 ten aanzien van de
b:-igade-Oss der Koninklijke Marechaussee,
dien maatregel niet rechtvaardigen terwijl
aan hetgeen nadien is gebleken in elk geval
geen motiveering kan worden ontleend.

2. De nota van den minister voor kennis-
geving aan ,te nemen.
Eén lid der Commissie kan zich alleen met

de tweede conclusie vereenigen.

* * *
Wanneer wij dit rapport aan een critlsche

besp~kting gaan onderwerpen, willen wij
begmnen met vast te leggen, dat wij niet
twijfelen aan de goede trouw van de Com-
missie, al beseffen wij heel goed, dat er soms
omstandigheden zijn, waarin men zulk een
verzekering beter achterwege kan laten,
Soms toch zit aan het uitreiken van een der-
gelijk bewijs van zedelijk gedrag een zeer
pijnlijke kant, wanneer n.1. de critiek op
iemands inzicht en beleid zóó scherp is, dat
de crittcus de mogelijkheid voorziet, dat een
niet al te scherpzinnige luisteraar of lezer
voor die domheden en dat wanbeleid slechts
boos op-zet als oorzaak meent te moeten aan-
nemen. In die gevallen acht men het wel
eens aangebracht van zijn ongeschokt ver-
trouwen in de goede trouw van den becriti-
seerde getuigenis af te leggen. En dan lijkt
het verstrekte praedicaat van goede trouw
vaak op den troost, welken men iemand, die
hopeloos heeft misdaan, met een klop op den
schouder medegeeft: "Aan je goede bedoeling
twijfel ik niet; daar kun je gerust op zijn".

Onze verklaring, niet te twijfelen aan de
goede trouw der Commissie, heeft die strek-
king niet, al kunnen wij haar werk en de
wijze, waarop zij haar rapport heeft samen-
gesteld, een grondige critiek niet besparen.
Onderstaande bemerkingen moet men opvat-
ten in denzelfden geest, waarin de Com-
missie blijkbaar de hare aan het adres van
den minister wil zien verstaan, want zij
schreef: "Loopen op dit punt de meeningen
dus uiteen, de geheele commissie twijfelt er
niet aan, dat de minister, toerrIrij zijn maat-
regel nam, van de noodzakelijkheid daar-
van overtuigd was. Uit niets is haar gebleken,
dat hij bij het nemen van zijn maatregelen
andere bedoelingen zou hebben gehad dan
het bevorderen van wat hij beschouwde als
een juist uitoefening van de opsporingstaak
der politie. Aan de goede trouw van den mi-
nister twijfelt zij dan ook niet". Op onze
beurt is ons uit niets gebleken, dat de Com-
missie met haar rapport andere bedoelingen
zou hebben gehad dan het bevorderen van
wat zij beschouwde als een juiste vervulling
van haar taak. Wij twijfelen niet aan de
goede trouw van de Commissie.

Toch heeft de Commissie onbegri)peli)ke
fouten gemaakt. De Commissie heeft stuk-
ken ter inzage gevraagd aan den minister, n.l.
alle stukken, welke in de zaken van de leden
der brigade Oss tegen den minister ter be-
schikking hebben gestaan van het ambte-
narengerecht en van den centralen raad van
beroep en tevens de processen-verbaal der
terechtzittingen zoowel van het ambtenaren-
gerecht als van den centralen raad van be-
roep. De minister weigerde aan dit verzoek
te voldoen voor zoover d'it betrof stukken
omtrent zaken, waar~n geen strafvervolging
heeft plaats gehad. DIt achtte de minister in
strijd met zijn ambtsplicht.
Een tweede maal vroeg de Commissie over-

legging, doch de. minister bleef weigeren,
zoodat de Commissie het zonder deze do-
cumenten heeft moeten stellen.
Nu één van twee: Of de gevraagde doch

geweigerde stukken waren voor een verant-
woorde conclusie onontbeerlijk en dan had
de Commissie aan haar opdrachtgeefster, de
Tweede Kamer, moeten berichten, dat zij
haar taak, wegens onvoldoende materiaal
niet kon volbrengen. Of die stukken ware~
niet noodzakelijk om tot een voldoend ge-
motive'erde uitspraak te komen en .dan had
de. <?ommissie ze niet bij herhaling aan den
minister mogen vragen. De Commissie echter
heeft, hoew.el. ze nul op ha,ar twee requesten
aan den minister kreeg, toch conclusies ge-
!rokken. Hier is de Commissie met zichzelf
111 tegenspraak gekomen en bestaat er a i
aanleiding, om in parlementairen stijl te blij~
ven, den lezer voor te stellen: uit te spre-
ken, dat de aandrang welken de Commissie
op den. minister heeft uitgeoefend om zijn
ambtsplicht te schenden, niet gerechtvaar-
digd was.
Hiertoe ?e~tond te minder aanleiding, daar

de Commissie zelf In haar rapport het in
het algemeen juist acht, dat publicatie van
stukken omtrent zaken, waarin geen' straf-
vervolging heeft plaats gehad, achterwege
moet blijven en dat zulke stukken ook niet
moeten worden overlegd, zulks met het oog
op de belangen van derden (n.l. de reputatie
van de burgers, over wie het onderzoek
liep.) <?mtrent het beginsel bestaat dus geen
verschil van meening tusschen Commissie
en minister.

D.at zij niettemin, in afwijking van dit
begmsel, wat een beginsel van den rechts-
staat is, toch overlegging vroeg, moet hieruit
worden verklaard, dat in het onderhavige
geval op dien regel, naar het oordeel van
de meerderheid der Commissie, een uitzonde-
ring behoorde te worden gemaakt.
Een uitzondering op een fundamenteel

beginsel van den rechtsstaat? In de einde-
looze reeks van beschouwingen over de
zaak-Oss heeft het niet ontbroken aan ver-
gelijkingen met toestanden en theorieën in
bepaalde landen buiten onze grenzen. Of die
pa.~allell.en we~ altijd goed werden getrokken,
blijve hier buiten bespreking. Wij gelooven
- om het voorzichtig uit te drukken - dat
het optreden van den minister in ieder geval
veel minder aanknoopingspunten voor der-
gelijke vergelijkende staatsrechtelijke studie
heeft geboden dan de faits et gestes van de
aanklagende partij bij het ambtenarengerecht
en de? centralen raad van beroep.
In ieder geval, als in deze zaak ooit van

een bedenkelijke, met de primaire beginse-
len van een geordenden staat strijdende en
daarom onnationale mentaliteit gesproken
zou kunnen worden dan ten aanzien van de
rechtsopvattingen, waarvan de meerderheid
Ier commissie-Schouten bezield is. Deze toch
lijkt de meening te zijn toegedaan, dat men
tzonderingen op den grondslag van ons
-atsbestel kan maken zonder gevaar voor
-enstorting van het geheele gebouw. Waar
hier de beginselvastheid gebleven, waar-

'en gezagsopvatting een protest geuit. behoor~ 1
te worden. Wanneer Kamercommissies op
dezen weg voortgaan en het zoo gesteld is,
met het groene hout, wat moet er dan van'
het dorre terecht komen? Om die reden kan
niemand, die de d~mocratie liefheeft, dit rap-I
port voor kennisgeving aannemen.
NIjmegen. A. J. M. CORNELISSEN.

IS

*) Als bewijs, dat het standpunt der commissie I

diep geworteld is, kan bovendien nog op het:
volgende worden gewezen. Zij heeft in haar I
rapport van eenige gegevens omtrent niet-ver- I
Volgde feiten, welke niet in de nota van den
minister zijn vermeld, mededeeling gedaan, om- ,
dat deze, al moge zij wellicht voor burgers niet'
aangenaam zijn, op de, gedragingen der bij de
zaak betrokken ambtenaren een anderen kijk
kunnen geven dan de minister daarop blijkbaar
heeft.
Hier geeft de commissie toe, dat die vermel-

ding wellicht voor de betrokken onderdanen
van den Nederlandsehen staat onaangenaam
kan zijn. Dat. is iets, maar niet het belang-
rijkste. Niet of die publicatie aangenaam of
onaangenaam is, heeft een rol te spelen, doch
of zij al dan niet in strij d is met de rechten van
die burgers. Deze utilitaristische betoogtrant
roept vanzelf de her inner ing op aan de uitheem- ,
sche staatsrechtelijke leuze, welke luidt: Recht
is, wat nuttig is voor het volk. In beide gevallen
is het hooge rechtsstandpunt verwisseld met de
machtsleer.

van de leden, die de meerderheid der com-
missie uitmaken, in hun politieke loopbaan
zoo herhaaldelijk hebben blijk gegeven? En
~at het hier niet een incidenteele vergissing
IS van de commissie, te vergeven, omdat ook
Homerus wel eens sliep, blijkt zoowel- uit de
herhaling van haar verzoek aan den minis-
ter *), nadat deze gemotiveerd had geweigerd,
als ook hieruit, dat zij dezelfde redeneering
opzet met betrekking tot de richtlijnen van
den raad van ministers, welke het niet in
overeenstemming met behoorlijke ambtelijke
verhoudingen achtte, dat ambtenaren, buiten
bepaalde gevallen, waarvan in casu geen
sprake was, aan derden zelfstandig mede-
deelingen doen omtrent hetgeen hun terzake
van hun ambtsverrichtingen bekend is; en dat
het, wederom buiten de gevallen als voren be-
doeld, ontoelaatbaar is, dat ambtenaren door
het zelfstandig geven van inlichtingen be-
trokken zouden worden in een zaak, die de
Kamer met een minister behandelt, waarbij,
geheel afgezien van de onderhavige zaak,
hun inlichtingen het karakter zouden kun-
nen krijgen van verificatie van door een
minister gedane mededeelingen, buiten den
bewindsman om.
Van deze richtlijnen, tengevolge waarvan

acht der negen door de commissie opgeroe-
pen personen niet konden verschijnen, ver-
klaart de commissie, dat zij zich hiermede
in algemeenen zin wel kan vereenigen, doch
dat zij de toepassing daarvan in het onder-
havige geval betreurt. Ook hier zou de com-
missie dus weer een uitzondering gemaakt
willen zien, nu wel niet een uitzondering op
een zoo primairen rechtsregel als de be-
scherming van de onderdanen, doch wel een
uitzondering op een regel, welke het gezag
van de eerste dienaren van de Kroon be-
schermt. ,

Geheel in de lijn van de lichtvaardige
wijze, waarop de commissie uitzonderingen
bepleit op regels van zulk een onmiddellijk
aansprekende evidentie en belangrijkheid,
ligt het, dat zij, hoewel de meening van den
ministerraad kennende, in haar vergadering
van 19 Mei den heer Boellaard, den voorrna-
Hgen commandant van de tweede divisie der
Koninklijke Marechaussee, toch heeft ge-
hoard. Onze meening hierover is kort en
goed deze: De voormalige commar.darrt had,
gelezen het oordeel van den ministerraad,
hoewel gepensionneerd, thuis moeten blijven
en met iets van den soldatenstijl, welke niet
eerst vraagt naar rechten, maar naar plich-
ten, het doen van mededeelingen omtrent
hetgeen hem terzake van zijn (vroegere)
ambtsverrichtingen bekend was, moeten wei-
geren. De commissie had met de mogelijk-
heid moeten rekening houden, dart;deze oud-
officier een ander standpunt zou innemen
en, uitgenoodigd, wèl zou verschijnen. En
daarom had zij hem niet moeten verzoeken.
Wij concludeeren, dat zij van gebrek aan be-
leid en inzicht blijk gaf.
Doch, terugkeerend tot haar neiging uit-

zonderingen te maken op regels, welke dat
niet toelaten, wijzen wij erop, dat de com-
missie niet heeft nagelaten dit, haar stand-
punt te motiveeren. Zij vroeg den minister
om bepaalde stukken, omdat het haar niet
onredelijk leek, den minister overlegging
daarvan te verzoeken, wijl hij zelf daaruit
had geciteerd. Om de critiek van den minis-
tel: l'l.aal: waarde te kunnen schatten, zoo
vervolgt het rapport en mede zijn beleid op
rechtvaardige wijze te kunnen, beoordeelen,
i~ kennisneming van de stukken, waarop hij
ZIch zelf beroept, in ieder geval in hooge
mate wenschelijk. Hierbij dient tevens te
worden bedacht, dat het beleid van den
minister een afkeuring bevat van het optre-
den van personeel der brigade Oss en dat
een van de vragen, waarop antwoord dient
te worden gegeven, deze is : is die afkeuring
rechtvaardig en billijk? In een voorafgaande
passage had de commissie nog de opmerking
gemaakt, dat de nota van den minister niet
alle gegevens bevat, welke op de zaak-Oss
in haar geheelen omvang betrekking hebben.
De minister heeft daaruit bij het opstellen
vari zijn nota een keuze moeten doen en heeft
vermeld, wat hem het belangrijkste scheen.
Het zou echter mogelijk zijn, dat de commis-
sie ook andere gegevens van belang achtte,
teneinde tot een juist oordeel te komen.
Wij zijn hier gekomen aan wat o.i, de kern-

fout van het rapport is en wat de oorzaak
is geworden van den geheel onbevredigen-
den indruk, welken het maakt.
Wanneer de commissie alle gegevens nco-

dig achtte en erop wijst, dat de minister in
zijn nota "immers" niet volledig was met
zijn gegevens, dan mag dit, waar de com-
missie, gelijk wij begonnen met op te mer-
ken, niet twijfelt aan de goede trouw van
den bewindsman, niet zoo worden verstaan,
dat zij den minister ervan verdenkt tenden-
tieus zijn nota te hebben samengesteld. De
commissie bedoelt slechts te zeggen, dat de
minister met den besten wil van de wereld
niet volledig kon zijn. Kon zijn. Hij kon
dat niet zijn, omdat zijn tijd en werkkracht
beperkt is, maar vooral, omdat hij gebonden
is aan nog andere grenzen, nl. grenzen van
[ur idischen en moreelen aard.

Wie in overheid is gesteld en op geheel
wettige wijze verplicht wordt verantwoor-
ding van zijn daden af te leggen, zalopening
moeten geven van alles, wat opengelegd moet
worden. Hij, die, ook al gescrueen dit onbe-
wust, iets verzwijgt, doet daarmeae te kort
aan zijn duren plicht van gezagsdrager. Maar
hij komt ook in botsing met zijn hooge ge-
zagstaak. wanneer hij nu maar alles op tafel
legt. Wie den plicht van de overheid om
rakenschap te geven aan de bevoegde in."tan- .
ties zoo verstaat, dat de gezagsdrager maar
machinaal alle bescheiden heeft te producee-
ren en hoogstens, ter vergemakkelijking van
de lectuur, deze mag rangschikken, maakt
van die verantwoording een caricatuur,
maakt daarmede van het gezag een carica-
tuur. Dat nu heeft naar onze meening, de
eomrrussie gedaan door zich op het stanapunt
te plaatsen, dat zij zich niet tot bestudeering
van de ministensele nota zou kunnen en
mogen bepalen, doch dat zij bij het vormen
van haar oordeel, ook gebnuk zou dienen te
maken van gegevens, welke haar van elders,
al dan niet op naar verzoek, mochten worden
verstrekt. Van een volkomen valsche opvat-
ting van de plichten en rechten van het ge-
zag gaf de commissie blijk door deze opvat-
tiug van haar taak.
.!Je minister was, om begrijpelijke reden,

onvolledig, zegt zij. Heeft zij, Commissie, de
volledigheid wèl bereikt of juister, kon zij
die bereiken? Moest ook zij niet een keuze'
doen? Jawel, zal men zeggen, maar zij wilde J

de keuze van den minister verifieeren en
vaststellen, of een andere keuze niet beter
was en een juisteren kijk op de baak kon
openen. Dit is nu juist de schromelijke ver-
gissing der Commissie. Met vobkomen ver-
waar loozing va:n hetgeen des gezags is, heeft
zij willen Igaan zitten en is zij gedeeltelijk'
ook gaan zitten op den s·toel van den minis-
ter, zij, die nu eenmaal had noch de plichten
welke een minister heeft, noch diens plaats
in onze staatsinrichting, waardoor het hem
mogelijk is met volledige kennis van zaken
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DEN EYNDE,.

HET CORPUS DELICTI.
"In naam der wet". Fred Starr, aldus toe-
lsehr.eeuwld, hield zijn schreden im- Hij
laakte juist een rondgang over zijn plantage,
en volgenden 'dag zou het betaaldag zijn
1 hij wenschte eerst te zien, of het w~~k
~eral naar behooren was gedaan, a'llVorens
jn koelies hun loon uit te betalen. D~'t W-as
10 zijn gewoonte, Hij vertrouwde met al-
'en op z'n opzichters. Tenslotte was hij ver-
atwoordelijk. Zijn maatscheppi] knibbelde
let op loonstaten, maar eischte ook het voble
ond, En Fred Starr zorgde, dat ze het volle
[lindkreeg.
Daardoor stond hij onder zijn C0I11e,g,a'sbe-
end ads een streng en zelfs hardvochtig ad-
inistrateur .Toch werd er onder hem met
~imo gewerkt, Zijn koeolies beminden' hem
lelt bepaaûd. Ze vereerden hem echter, op
un marrier, met hun sinds eeuwen irigewor-
~Ldeneerbied voor het reent van den sterk-
,e.
De plantage bloeide en leverde g,roote win-
en op, meer dan de andere, Men weet dit
m Fred Stare's z.g- meedoogenloos beheer,

-!: ..........r.C\'....rJ.r,l·i

Van ,dit geschrl moest Sid Kenzie gebruik
'hebben gemaakt, om' Fred Starr een hak te
zetten. Het kon moeitijk anders. Geen der
andere blanken ZlOU tot zulk een daad in staat
zijn geweest. Maar de verdenking bleef op den
ónschuldtge rusten.
Toen kwam Ling Tsoe op de proppen.

,'"Mister", zei hij bij zijn bezoek aan Fred
q Starr, "jij moet doen als Chineezen, Een
schurk laadt je een valsche beschuldügtng op
je hals. Welnu, een andere schurk kan die
beschuldlgimg ontzenuwen, door het tegen-
óvergesteäde te veekIaren."
Fred Stare keek zijn vertrouweling een

beetje verbaasd aan. Hij hoefde niet verder
'~~ vragen.

"WeI, we huren een Inboorûing, die zegt,
dat hij mister Kenz ie den moord heeft zien
plegen, Dan wordt mister Kenzie weer voor
den inspecteur geroepen en moet hij zich
verded'igen, En een schuldige, die zicih wil
vrijpleiten, maakt wel eens een fout. Daar-
van mloeten we profrteeren."
Fred Starr schudde het hoofd. Hij voelde

niet veel voor deze Chineesche methoden,
stemde tenslotte toe, met de overwegfng dla,t
het niet schaden zou, aûs 't niet baatte. Ling
Tsoe nam op zich, voor den inboorling te
zongen.' Wa't die op een recihtzitting zou 'ver-
lclaren, Leek hem voor-loopig van geen be-
lang. Het was in de eerste plaats noodig,
mister Kenzie te ontmaskeren,

Tegenover de beschuldigdrig van den in-
boorling moest Sid Kenzie zich verantwoor-
den. Hij had zich noglal aan sterken drank
te buiten gegaan en bleek niet all te hebder
Tan geest. Aldus vergaste hij zich enkele
naden, legde tegenstrijdige verkdaringen af,
eekende te langen leste, lang geleden een
bijzonder soort revolver te hebben beeeten,
van het SOOTlt,waarmede de moord was ge-
1)11eelgd. Hij was het wapen venloren-
Men zocht zijn plantage af naar de revel-

ver, 'I'evergeefs. en kwam dus niet veel ver-
ier. Zelfs Ling Tsoe moest toegeven, dat de
zaak zwak begon te staan. Hij ging afles nog
eens na en wist het zoo ver te brengen, dat
ie inspecteur met enkele blanken en hem
nog eens naar de plantage toog, voor een
nadere inspectie.
Toen' gebeurde er iets, dat Ling Tsoe bijna

tot een Iegendar isehe figuur maakte. In den
vijver voor het huis zwom een krokodiil. De
Inspecteur was uit de buurt van het ongure
en gevaaolijke beest gebleven, Lirig Tsoe
widde, dat het werd neergeschoten. Niemand
had- hiertoe echter het recht. Het beest was
het elgendom van Sid Kenzie.
Zonde'r verder een woord te verspillen,. trok

Ling Tsoe zijn bovenkieeren uit en sprong
in den vijver, een groet mes toonend "Kro-
kodi llen kunnen tegen een kûeirie operatie",
grijnsde hij.
Zonder aarzelen greep hij het monster bij

.en staart, gaf het een paar vuistslagen, deed
en houw naar den maag, graaide er in en
taalde ei!' na eenig zoeken een revolver uilt,
mderwijl melt helt razende dier worstelend,
Zijn reuzenkcacht kwam hem wel te pas.

::rij slaagde er in, den vijver ongedeerd te
zenlaten en overhanddgde den inspecteur de
revolver. Het wapen was nog niet eens door
'eest aangetast en de inspecteur telde nog
;ier ·kogels.' " ",.,. " ., , .

SilO.K.en:üe 'Wi.sl:.~n'Îm,;·boede ~nspeDteUIl' aan
de TèvO'L'ver'was gekiomeill; toen deze hem /het
COl1p'US delicti OIIllderden neus duwde. Hij zat
eerst Ibleek van schrik en bekends daarna,
~ijns ondanks. Hij had den moord rg'eple,e.gd.
Bij zijn verdediging Vloerde hij V'OOit'den

"~nht.er t.ropenkolder aan. Slechts uit haat

In de tentoonstellfngszaal van het Frans
Halsmuseum te Haarlem werd Zaterdagmid-
dag de eere-,tentoonstelling geopend van na-
gelaten werken van wijlen den beeldhou-
wer H. A. v. d. Eijnde.
De expositie omvat 'Vele afbee1dingen i:n

glips van de kunstwerken, die de beeldhou-
wer voor tal van ovenheids- en partäcuhere
instelliogen gewrocht heeft.
Bij ontstentenis van den voorzitter van heit

uitvoerend comèté, (ten burgemeester van
Heemstede, jhr. J. P. W. van Doorn, werd
.het openingswoord uitgesproken door den
wethouder van deze gemeente, dr. E. A. M.
Droog.
Wij zijn hier bijeengekomen, aldus spr., om

de herinnering levenddg te houden awn een
man van beteekende op kunstgebied.

Kunst is veelzijdig: letterkunde, muziek,
schilder- en beeldhouwkunst, het zijn even-
zoovele motoren, die al van eeuwen her het
menschelijk gemoed in berweging brengen,
het vertederen of aanvuren, vreugde of droe-
venis verwekken, liefde of haat doen ont-
vlammen,
Beeldhouw- en sohilderkunst zijn verwant,

maar tot mij den leek, spreekt de beeld-
houwkunst het meest. Zonder twijfel kan het
schilderij door kleur en licht en schaduw
en niet m.inder door het perspeetref d;llJtde
prtmieieven niet kenden, 't ideaal zeer nabij
komen, maar de beeldhouwkunst maakt op
mij aH::&ans,door haar volle-dige 'Vormgeving
een meer levendigen en bezielenden indruk.
Talrijk zijn de werken van Van den Eijn-

de en zij zijn over de aarde verspreid. Vele
ervan hebben een symbolische beteekenis.
Amsterdam, Den Haag, Utrecht, Arnhem,

Haarlem, rijksgebouwen op verschillende
plaatsen en niet het minst Batavia, waar hij
zijn grootste werk het "Van Heutz-rnonu-
ment" voltooide, kunnen wij getuigen van de
kunstvaardigheid van dezen beeldhouwer.

Ook Heemstede geniet het voor-recht enke-
le producten van zijn arbeid voor helt nage-
slacht te kunnen bewaren.

Ik verheug mij er over, dat deze tentoon-
stellrng aan zoovele belangstellenden en ook
aan mij de gelegenheid biedt een ruimeren
kijk te krijgen op dezen op kunstgebied zoo
veelzljddgen meeeter. De svmpathie, die hij
door zijn eenvoud en warsheid van sensatie
In het dagelijksehe leven genoot, kan er
slechts . door versterkt worden. Immers hij
Ieefde voor zijn kunst en ook geLdelijk voor-
deel stond bij hem op de tweede plaats. Het
moge zijn weduwe, dochter en nabestaanden,
bij het groOite verlies, dat zij leden, tot troost
zijn, dat waar zij oak komen de vele kunst-
werken nog tot hen zullen spreken en zijn
nagedaohtenis ook bij anderen in eer'e hou-
den.
Onder de Viele aanwezigen op dezen mid-

dag, zalgen wij naast vele leden vain het
eere-comité, o.a. ook wethouder RustLgle van
Amsterdam, den heer G. Weustink oud-
inspecteur L. O. en den heer W. M. Dudok.

JUSSI BJÖRLING.

S e h e ve n ing e n, 11 Juni 1939.
De beroemde Zweedsene tenor, wien de

weirug gevoeHge reclame al een slechten
dienst bewees door hem een tweeden Caruso
'te noemen, heeft Ig,isteravond voor een uit-
verkochte Kurhauszaal zijn Nederlandsche
entree gemaakt. Inderdaad is de iheer Björ-
ling in h.et ibeût varr een bu.i~ngewoon
mooie wem, drie hovendien gesteund en ge-
bolpen wordt door een zeer goede schoHng.
Toen hij dan ook, zoo maar mldden in den
tekst dn het Requiem naar de muziek van
rYerdi begon, was het niet meer noodig door
ite gaan met "ons hart valst te-houden" om het
abrupte van dilt fragment, want Björling zong
het werkelijk prachtig, melt zuiver s,tijl- en
sïeargevoel,
Dit was inderdaad een openharling van

groote stemschoonheid en stemcultuur. De
stem straalt lin alle regdsters met een Inten-
sief fijn Iicht: de overgangen liggen gemak-
kelijk en wat vooral 'Van belang 'is, deze zan-
ger forceert niets of weinäg en zingt werke-
liJk niet op het goedkoopè effect. Wij hebben
zoo de .gedaohte dat daardoor het succes
van zijn avond wel bij sommigen mlnder
hoog zal worden aangeslagen, omdat hij geen
bravouretukken uitlhaalde, doch inderdaad
zoëveel mogelijk Leder componist het zijne
gaf, zonder er al te veel op toe te leggen.
Wiant hij zong achtereenvolgens aria's uit
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muziek van Meyerbeer. 'Win Puccénä, van
Gounod, van Bizet en van Massenet, En het
hinderde weinig dat hij van de eene opera
omschakelde naar de andere, want hij is ten
slotte een oprecht en begunstigd dienaar van
het belcanto en wist als zoodanig zijn keuze
te plaatsen en te reéfutvaardigen. Ook het felilt
dat hij met een subtiele zachte muziek als die
van: Massenets Manon eindigde toont al aan,
dat hij geenszins op het vu1gaiT effect uït is.

De zanger had zeer veel succes, doch liet
zich ondanks ludd verzoek niet tot een extra
overhalen, Hij werd met veel zorg en kunde
bege1eid door Ansermet en hert; Residentie-
orkest, die het programma met vlotte mu-
ziek, o.m, een weindg bakende ouverture van
Cherubini "Les Abencérages" aanvulde en
tot slot een der Arlesienne-suite van Bizet
ten gehoore braent.
Björling omving een £Taaie bloemenhulde.

J. K.

FRANTISEK SKROUP.

Stille hulde aan zijn nagedachtenis.

Gisteren bracht de Tsjechische club uit
den Haag een bezoek op de begraafplaats
"Crooswijk" te Rotterdam, om een stille
hulde te brengen aan de nagedachtenis van
den aldaar op 7 Januari 1862 gestorven en
daar begraven Tsjechischen letterkundige
Frantisek Skroup, o.a. dichter van het be-
roemde lied, dat na den grooten oorlog in
1918 tot nationale hymne is verheven.
Aan de groeve werd niet gesproken, maal:'

vele bloemen vertolkten de gevoelens van
groote dankbaarheid, waarmede de Tsjechen,
die in den vreemde verblijven, steeds hun
groote mannen blijven eeren,

EXAMENS.

E:XAMEN AKTE L. O.
BAEXE~, 10 Juni Kweekschool Marlaboach.

Gexamineerd 3 candldaten. Geslaagd de dames:
M H. Bouwhuis. P. E. Speicher en S. A. van
der Werff.
BERGEN OP ZOOM, 10 Juni (Maria-Kweek-

school) Geëxamineerd en geslaagd de dames A.
van Beelen, Rotterdam; D. Bergmans, Bergen op
'Zoom; C. Dekkers, Roosendaal; M. J. Dellëu, Roo-
sendaal; A. B. M. Dommerholt, Bergen op Zoom
en M. Groenendijk, Roosendaal.
ETTEN, 10 Juni. (Kweekschool ",'t Withof")

GeëxaminEllerd zeven candidaten. Geslaagd de
dames: P. L. v. d. Braak; E. M. Duym; C. A.
M. van Eerd; M. J. Hafkenscheid; L. M. v. d.
l'1semel; Th. L. Mingaars; A. C. C. Sterkens.
's_HERTOGENBOS'CH, 10 Juni (Kweekschool

Concordia.) Geslaagd de dames: 'F. Davids, Hel-
mond; B de Groot, den Bosch; T. van der Hey-
den, Den' Bosch' Th Kerchman, Amsterdam; J
Lexmond, Stompwijk' en A. van der Sanden, Best.
HAARLEM, 10 Juni (Rijkskweekschool) Ge-

examineerd 6 candidaten. Geslaagd de dames G.
v. d. Broek, C. Buisma; B. J. Bruyn; E. Jonge-
neei, R. de Levie.
MAA,STRICHT, 10 Juni. (R.K. Kweekschool

Ursulinen): Geslaagd de dames M. Bollen, Mar-
graten; R, Bovens, Maastricht; M. Booy, Wol-
der; M. Cornipt, Arr>~y; Fr. van Drunen, Vught
en M. Wehrcj is, Sittard. Afgewezen geen.
TILBURG, 10 Juni (Kweekschool "St. Stanis-

laus") Geëxamineerd en geslaagd zes candida-
ten: M. L. M.·van Bavel, Tilburg; J. A. M. van
Berkel, Tilburg; D. M. B. van Dijk, Tilburg; J.
Dominicus, Oisterwijk; J. A. M. Frank, Tilburg
en A. C. J. Jansen, Tilburg.
UTRECHT, 10 Juni (Rijkskweekschool) Ge-

slaagd de dames: G. van den Burg; D. J. Jongh;
C. G. J. Kruisselbrink; P. Olivier en J. H. Uit-
tenbogaard te Utrecht; G. M. P. Jacobsen te
Maarssen; A. Pentenga te De Bilt; J. van Steenis
te Zeist en de heer E. R. Koerselman te Utrecht.
Afgewezen geen.

Hij sloot het raam en kwam terug naar
zijn werkkamer. Onder het loopen haalde
hij ,zijn horloge te voorschijn. - Die man
woont drie minuten hiervandaan, zei hij,
Doc Grimson vast aankijkend. Over precies
twaalf minuten zal ik opstaan en naar bui-
ten gaan. Hou daar wel rekening mee.
Doc Grimson glimlachte. - We zullen geen

enkel bezwaar daartegen opperen, dokter,
zei hij opgewekt. Ga zitten.
Lance keek hem aan met een blik vol ver-.

raste bewondering. Hij begon te raden, wat
Grimson op het oog had.
- Hebt u gehoord, vroeg Doc, nadat de

andere medicus was gaan zitten, wat hier
gisterenavond gebeurd is?

, -GedeeHelijk, antwoorde Ed Downer
droogjes. En laat me je verzekeren dat ik,
als je iets gedaan hebt, waardoor dat kleine
meisj e van mrs. Blake ....
Doc Grimson viel hem met een kort ge-

baar in de rede. - We hebben geen tijd te
verliezen. Luister. Hij begon zoo kort moge-
lijk een overzicht te geven van hun beleve-
nissen in Tarpaulin en van de reden van hun
komst. Bij het 'nieuws van Joe Tarbell's
dood, vloekte de toehoorder zachtjes.
Denk je, dat Bogart hem heeft laten dooden?
vroeg hij.
- Ik voor mij ben er zeker van ..
Dr. Downer keek nadenkend voor zich uit.

- Ga verder, verzocht hi].
Toen Doc Grimson alles verteld had, keek

hij op. - U zegt, dat u chirurg bent, merkte
hij met ernstige oogen op. Bent u bevoegd in
dezen of in eenigen anderen staat te prakti-
seeren?
- Neen, zei Dóc, hem zijn blik terugge-

vend, dat ben ik niet. Ik ben wel bevoegd
geweest, maar nu niet meer. Waarom ûat
zoo is, doet nu niet ter zake. Wat ik van-
nacht gedaan heb, was volmaakt onwettig.
- Aan welke universi telt berut u gepro-

moveerd?
- Doc Grimson aarzelde. - Ik zeg dat

liever niet, antwoordde hij langzaam.
Welk verschil zou het uitmaken, als ik het,
wel zei? U zoudt me toch enkel op mijn
woord moeten geleoven. Ik heb betere be-

wijzen, dat hetgeen ik zeg, waar is. Ga naar
mrs. Blake' en vraag haar naar alle moge-
lijwe details van het gebeurde. Laat haar
vertellen, welke symptomen het kind ~er-
toonde. Kijk dan naar het werk, dat ik ver-
richt heb. Indien u het er mee eens bent, dat
de operatie noodzakelijk was en dat die goed.
is uitgevoerd, kunnen wij verder praten over
de situatie. Ik vraag enkel, dat u niets doet
en niemand iets van onze aanwezigheid ver-
telt tot u hier terug bent.
- Welken waarborg heb ik, dat u nog hier

zult zijn, wanneer ik terugkom?
- Wanneer we van plan waren geweest er

vandoor te gaan, hadden we dat al eerder
kunnen doen. We zouden het ook nu nog
kunnen doen, door u eenvoudig tegen den
grond te slaan.
Dr. Downer glimlachte plotseling. - Dat

is zoo, gaf hij 'toe. Na een seconde geaarzeld
te hebben vroeg hij: - Wat verwacht u
eigenlijk, dat ik doen zal? U hier verborgen
houden? Dat kan ik niet doen. Ik kan niet
samenspannen tegen de wet.
Doc Grimson's gelaat bleef ondoorgronde-

lijk, maar een heel korte flikkering in zijn
grijze oogen leerde Lance, dat deze verkla-
ring een ernstige tegenvaller voor hem moest
beteekenen. Dat was dus het kritieke punt in
den opzet van zijn spel geweest, en zij hadden
het verloren.
Maar Doc Grimson was altijd en onder alle

omstandigheden de geboren speler. Zijn ge-
laat verried niet de minste teleurstelling,
toen hij kalm verklaarde: - We kunnen op
ons gemak bespreken wat er te doen valt,
wanneer u terugkomt van het huis van
Blake.

Dr. Downer stond op. - Ik ga u tot zoo-
lang vertrouwen, zei hij langzaam. Dit alles
is mogelijk niets dan een handige leugen,
maar ik weet geen andere manier om daar
achter te komen. En indien je verhaal waar
is, heb je iets prachtigs gedaan, Grimsen -
jullie allemaal! Je kunt op mij rekenen 011'
jullie op elke manier, welke mijn gewete
mij toestaat, te helpen. We zullen zien.

(Wordt vervolgd.'



DE PERS OVER HET RAPPORT-OSS

Oordeel over minister. Goseling wordt
"vernietigend". geacht

Vele Nederlandsche dagbladen zijn van meening,
dat de minister van Just-tie heen

moet gaan.

KATHOLIEKE BLADEN ACHTEN
DE KWESTIE TOT ZAKELIJKE

PROPORTIES HERLEID
Vele NederlandscJhe dagbladen heb-

ben thans commentaar geleverd op het
rapport van 'de Tweede Kamer-oom-
mdssie over de bekende kwest Ie-Oss.

Tal van bladen geven daarbij te ken-
nen, dat zij dLt rapport voor den mi-
nister "vern.ietigend" achten en zijn van
meerring, dat minieter Goseling heen
moet gaan. Alleen de Katholieke pers,
welke tot nu toe nog slechts weinig
beschouwingen over: het rapport ge-

pubbiceerd heeft, acJht over het algemeen
de kwestde-Oss door dirt rapport "tot
zakelijke proportie" rterug1gelbraciht.

Wij laten hier een aantal commen-
taren volgen:

R.K. Staatspartij vereenzelvigde zich
met minister Goseling. .

DeN i e uwe Rot t. Crt.:

"Het rapport van de commissie moet -
behalve voor hen die ziende-blind willen
blijven - het onomstootelijke bewijs heb-
ben geleverd, dat de zakelijke critiek op

bet mïntsterleeïe beleid in deze onverkwfêo-
kelijke geschiedenis het verwijt van "anti-
papisme" allerminst heeft verdiend.
. 1i:rnstig is het te betreuren, dat het r.-k
lid der commissie zich als minderheid weer
heeft geïsoleerd. Het accentueert opnieuw
de houding, welke de R. K. Staa.tspartij. ge-
durende de géheele behandeling van deze
z~a.k heeft aangenomen, namelijk van het
zich vereenzelvigen met de positie van den
minister. Ongehoord is het echter, aan een
votum .tot afkeuring van het beleid van
een rnlnlstor den uitleg te geven, dat het
tegen zijn geheele par ti] en haar kerk
gericht is.' Daarom Is de wijze, waarop de
R. K. Staatspartij in deze zaak heeft ge-
manoeuvreerd, zoo ongelukkig geweest.

De inhoud en de conclusies van -dlt rap-
port, onderschreven door vertegenwoordi-
gers van vier politieke partijen. waaronder
twee van de regeeringscombinatie, hebben
voor den Minister de beteekenis van een
consilium abeund1, indien het door de Tweede
Kamer - waaraan intusschen geen twijfel
behoeft te bestaan - zal worden aanvaard.

Wat hiervan de gevolgen zouden zijn voor
het Kabinet in zUn geheel, moet, aldus het
R.otterdamsch blad, worden afgewacht. Niet
allee.~, dat de houding van de R. K. Staats-
partlJ en de andere R. K. ministers daarop
invl~ed za! oefenen, mede kunnen daarbri
een rol spelen de omstandigheden, welke
tot het aftreden van den Mintster van finan-
ciën hebben geleid en welke de positie van
het Kabinet ook reeds hebben verzwakt.

"Krachtige veroordeeling regeeringa-
beleid."

Het Utrechtsch Dagbla d:

Beziet men de hoofdpunten van de
Ossche zaak, dan .kan worden gezegd, dat
de heer Goseling in zUn' strijd met de
maréchaussee formeel gelijk had en ook
formeel in het gelijk is gesteld. De ministers
van Justitie en Defensie zoo men wil het
Kabinet, zijn niet buiten hun boekje gegaan
in hun gedragslijn ten aanzien van de
Osschs gebeurtenissen en de Ossche maré-
chaussee.' De commissie uit de Tweede
Kamer is echter tot het oordeel gekomen,
dat - hoezeer er door de Ossche brigade
fouten zijn gemaakt - uit de haar bekend
geworden feiten en omstandigheden geen
rechtvaardiging is te putten voor het dras-
tische optreden van regeeringswege tegen
de Ossche maréchaussee. Deze conclusie
houdt een krachtige veroordeeling van het
regeeringsbeleid inzake Oss in. Zullen, met
name, de ministers van Justitie en van
Defensie op grond van de nog te vallen'
uitspraak van de Tweede Kamer heengaan?

Het zijn vragen, aldus het blad, die wij
thans nog niet kunnen beantwoorden, doch
waarop het antwoord door het geheele
Nederlandsche volk met spanning wordt ver-
beid.

"Vernietigend rapport."
D e Tel e g ra af:

"Minist..erGoseling's optreden blijkt niet
bestand tegen een deugdelijk onderzoek;
Niet de brigade der Kon. Marechaussee,
doch de minister zelf was op hol geslagen.

De Kamer heeft zich, en dat is geluk-
kig tegenover den advocaat mr. Goseling,
teruggevonden. Voor 't staatsmansbeleid
van dezen bewindsman is dit rapport ver-
nietigend. Tè kwader ure heeft mr. Gose-
ling zich tot spreekbuis gemaakt van den
Bosschen procureur-generaal - samen
hebben zij een getuig e, die voor den Cen-
tralen Raad van Beroep moest verschijnen,
geïnstrueel'd. De commissie, heeft alleen
met dezen minister te maken. Voor ons
-staat het vast. dat het de procureur-gene-
raal bij het Hof in Den Bosch is geweest,
die den mmlster heeft geleid. Zijdelings
zegt de commlssie over het optreden van
dezen hocgen ambtenaar scherpe dingen.
Wij hopen, dat zij niet zonder gevolgen
zullen blijven."
Van den aanvang af hebben wij geschreven,

aldus het blad, dat mr, Goseling geen staets-

man is en deze meening is door dit 1apport
bevestigd.

"Jammerlijk gefaal{l."
Het Vaak:

"Wij kunnen niet zeglgen, dat de inhoud
van dit rapport ons een verrassing is ge-
weest. Ieder, die de Ossene zaak met on-
bevangen blik tegemoet trad, kon, na
kennismaking en bestudering der feite-
lijkheden, nauweljjks tot een andere con-
clusie komen dan dat de minister, blijk-
baar slecht 'beraden, hier jammerlijk ge-
faald had. Nu kan een enkele misslag aan
lederen bewindsman overkomen. Indien de
heer Goseling dan ook zijn nuchtere zin
had behouden en tot een royale erkenning
was gekomen, dat hij zich, door wat voor
oorzaken dan ook, te heet gebakerd had
betoond - welnu wat ware dan natuur-
lijker geweest dan een begrijpende en wel-
willende beoordeling?

"De minister heeft er echter de voor-
keur aan gegeven om, wat men noemt,
den poot stijf te houden. Ook dit kan, onder
bepaalde omstandigheden, een deugd zijn.
Maar in een bewindsman verkeert toch
de deugd in ondeugd, indien zijn vasthou-
dendheid niet berust op een wetoverwogen
inzicht, doch op een te gemakkelijk aan-
vaarden van door ambtenaren gegeven
voorstellingen en een vervolgens koppig
voorthollen op den eenmaal ingeslagen
dwaalweg." .
Het is minister Goseling's tragiek, zoo be-

sluit het blad, dat hij deze taak, die hem op
de schouders werd gelegd na een betrekkelijk
korte parlementaire leerschool te hebben door-
loepen, blijkbaar te licht heeft geteld. Hij ge-
loofde te schuiven, doch hij werd geschoven.
Een oude geschiedenis.

"Nogmaals: vernietigend."

De "A v and pos t":

"Dit sensationeele, maar rustige rapport
is één doorloopende critlek. Wij geven reeds
thans als ons oordeel te kennen, dat het
algemeens resultaat ervan voor den minis-
ter vrijwel vernietigend is. Er is slechts één
m,ogelijkheid, welke dit effect kan weg-
nemen, en wel deze, dat een meerderheid in
de Tweede Kamer de conclusies, het voor-
stel, der Commissie zou verwerpen. De mi-
nister zelf zal er zich niet al te veel illusies
over maken. Wanneer in een zaak, die zoo
ontzaglijk veel deining heeft doen ontstaan,
en die van de zijde der roomseh-katholieken
zoo 'is opgeblazen en opgeschroefd als een
eere-zaak voor hun geheele partij, om niet
te z ggen voor hun kerk; een zaak boven--
dien, die onmiskenbaar tot centralen inzet
had de vraag der rechtszekerheid voor den
staatsburger in het algemeen, en voor den
ambtenaar in het bijzonder, wanneer in zulk
een zaak een officieele parlementaire com-
missie tot zulk een rapport komt, dan is dit
voor den betrokken Îninlster inderdaad
vernietigend. "

:Aftreden.

Het "Utrechtsche Nieuwsblad" zet boven
zijrr commentaar: "Aftreden" en merkt dan
voorts nog op:

"Want indien netnog' noodig ware, is nu
gebleken, hoe groot de beteekenis is van
het door de nat.-socialisten gehate "demo-
liberale" systeem, dat de mogelijkheid laat,
van een openbare veroordeellng van het be-
leid eens ministers door de vertegenwoordi-
ging des volks.

Wij verheugen ons er over, zoo besluit
het blad, dat uit het rapport over minister
Goseling's beleid blijkt, dat er hier te lande
nog ruimte is voor vrije critiek, en waar
die critiek den bewindsman geldt, die sedert
zijn optreden het hardst aan de vrijheden
des volks heeft getornd, verheugen wij ons
dubbel."

"Minister kan nota kwalijk bij
zich neerleggen".

De Rotterdammer (a.r.):

..Onze conclusie uit het rapport kan geen
andere zijn, dan dat de marechaussees te
Oss onrechtvaardig zijn bejegend. Z\; heb-
ben wel enkele fouten begaan; maar de
straf - want als zoodanig moe B ten zij
de maatregelen wel beschouwen - stond in
geen verhouding tot de feiten. Maar de be-
scherming, welke de marechaussee van de
commissie geniet, houdt natuurlijk een
veroordeeling van het beleid van den minis-
ter in. Nadruk·kelijk stelt men de goede
trouw van den minister buiten tw~ifel en aan
zijn bevoegdheid tornt men niet; - maar op
schier elk punt critiseert men zUn beleid.
Wij juichen het toe, dat de commissie vol-
strekt onpartijdig haar oordeel gaf. Ook, al
is daardoor de positie van een gewaardeerd
minister ernstrg verzwakt."

..Dat het laatste woord zeker nog niet ge-
sproken is in deze onverkwikkelijke historie,
spreekt vanzelf," zoo meent het blad ... Of er
bepaalde consequenties zullen worden getrok-
ken, moet worden afgewacht. Zonder meer zal
de minister deze zeer dutdel ijke nota kwalijk
bij zich kunnen neerleggen."

"Tot nuchtere, zakelijke proporties
herleid",

De Tijd (r.'k.):

..De Tweede-Kamercommissie heeft haar
arbeid beëindigd. Zij Is tot de conclusie ge-
komen, dat, behoudens enkele, niet de hoofd-
zaak betreffende, details de geheele aange-
legenheid haar voldoende duidel~i'k is gewor-
den om een uitspraak over het door den
mirrister gevoerde beleid te doen en dat het
alsnog instellen van een parlementaire
enqûete niet noodzakelijk is. Al is de com-
missie het niet eerus met de goor mintster-
Goseling genomen maatregelen tegen de
marechaussee-brigade te Oss, z~i moet er-
kennen, dat deze brigade fouten heeft be-
gaan, die maatregelen wettigden. Z~i .ls
echter 'van meening, dat met mlnder straffe
maa:tregelen had kunnen worden volstaan.
Zij is ten volle overtuigd van de goede trouw
van' den minister, ook al keurt z~i het door
hem gevoerde beleid af. De nota van den
minister en het haar ter beschik'king staande
materiaal doen haar besluiten. de Kamel"
voor te stellen de nota van den minister VOOl"
kennisgeving' aan te nemen.

Met deze uitspraak van de Kamercom-
missie is heel de geweldig en tèndentieus
opgeblazen affaire-Oss tot haa;- nuchtere en
zak~lijke propo.rties herleid, nl. ot een ver-
schil van ~eenmg over het gevoerde beleid,
een quaestte dU8 van appreciatie waarovel"
men eindeloos en ook nutteloos kan discUS-
steeren. ..

Deze uitspraak, die uitdrukkelijk geen motie
van wantrouwen in den minister wil zijn, levert
dan ook, volgens ..De Tijd", geen redelijken
grond aan hen, -die van de affaire-Oss een galg
hebben Willenmaken niet alleen voor Barbertje
Oosellng, maar ook voor geheel het kabinet.
Voor hun politieken molen draagt de Kamer-
commissie geen deugdelij-k ,koren aan, maar het
Is hun meer om het verblindende kaf der sen-
satie, dan om het koren, waaruit men het goede
'brood maakt, te doen.

"Het drama wordt vervelend."

De Maasbode :

..Het drama wordt vervelend, reeds vóór
de slotacte, die gisteren eindelijk Is ingezet
met het verschijnen van het rapport der
Kamercommissie. En de medespelenden
worden niet allen immer gelukkiger in hun
rol.
Sommigen hebben zóó lang met hyper-
zware woorden moeten rilanoeuvreeren, dat
zij volstrekt geen oog meer hebben voor de
groteske verhoudingen, die deze kwestie ge-
leidelijk. heeft aangenomen.

Wij hebben Intusschen hoop, dat zij bij de
alot-behandeling in de Tweede Kamer tot
haar juiste proporties zal worden terugge-
bracht.
Wij kunnen de ..N. Rott. Crt." geen onge-

lijk geven, dat het met een vies-triomfante-
lijk gezicht uit de dwarreling der Oss-
geruchten een uitlating als deze naar boven
haalt: ..Minister Gosellng e.a. hebben dr.
Colijn minister-president laten worden ...
Worden zij zoo beloond?" (Bedoeld is: door
de anti-revolutionairen).

Wij gelooven, dat "minister Goseling e.a."
bij een dergelijk ietwat onnoozel gepraat
den kreet zullen slaken om verlossing van ...
hun vrienden."

Ons Noorden (r. k.):

"Dit rapport is voor minister Goseling
inderdaad niet prettig."

"Het recht moet zijn beloop
hebben."

..Het NationaJle Da.g1Mad:

"Het is te verwachten, dat allen, die voor
recht en waarheid strijden, op hun beurt
nog hinderpalen genoeg zullen vinden, want
de macht der inqulaitlepartfj in Nederland
is ongebroken, ook al valt één minister,
ook al vallen vier ministers. De rest van
het Kabinet heeft zich solidair verklaard
met <?oselln,g In zijn weigering, om de voor
de belde geestelijken bezwarende processen-
verbaal aan de Ka.mercommissie ter inzage
te geven; het Kabinet heeft ook het hooren
van aJInbtenaren, die inltchttngen kOnden
geven, belet. Alle beletselen, tegen de ver-
v~lging van personen, die op regelmatige
wijze door den strafrechter behooren te wor-
den berecht, dienen uit den weg geruimd
te worden. Het recht moet zijn loop hebben,
ortbeïnvloed door politieke overwegingen."
In den strijd om hetrecht is een slag ge-

wonnen, zoo meldt het blad, maar het eind-
doel is nog niet bereikt. De strijd gaat on-
verbiddelijk voort.

"Vonnis tegen rechtsche coalitie."
Het Volksdagblad (comm.):

"Het rapport der commissie is een vonnis
tegen het beleid van minister Goseling ge-
worden en, daar de geheele tegenwoordige
regeering met hem solidair is, tevens een
vonnis .tegen de rechtsche coalitie, de samen-
werking van de anti-revolutionairen, chris-
telijk-historischen en de Roomsch-Katholleke
Staatspartij, waarop het huidige kabinet
steunt."
Het rapport bewijst," aldus het blad,

..dat de huidige regeering het fascistische
gestook voedsel geeft, door de volksverte-
genwoordiging op allerlei wijze te belem-
meren in het vervullen van haar plicht en-de
uitoefening van haar rechten,"



LIBERAAL OORDEEL OVER HE
RAPPORT·OSS.

"Regeering hield terecht den voet stijf'.

In het ".A!},g.Handelsblad" schrijft prof. mr.
W. C. de Vries over het rappert-Oss en de
wijze, waarop de commissie-Schouten haar
taak meende te moeten uitvoeren o.m.:
"Onze Tweede Kamer weigert een enquête.

1 Zij áánvaardt een andere (ik zeg nóg niet een
1 slechtere) methode. De Kamer neemt genoe- '
. gen met een "Nota" van de regeering en zij

\

' zalover die Nota een verslag doen uitbren-
gen,
Uit het nu, door de Kamer-commlssie uit-

gebrachte rapport, blijkt, dat de Kamer-corn-
missie de eonsequentie en de beslissing der
Tweede Kamer niet !heeft aanvaard. Zij is '
verder gegaan dan haar han:d reikte.
Ieder het zijne. De Tweede Kamer heeft bij

haar beslissing niet verder gezien dan het
Iicht van éénen dag. Daardoor heeft zij de
toekomst uit ihanden gegeven, De Kamer
wist, dat haar bij het bestudeeren en uitbren-
gen van dat rapport eigen middelen van on-
derzoek zouden ontbreken. Maar de Kamer-
commissie gaat verder, Zij overschrijdt con-
strtutioneele grenzen; zij gedraagt zich als een
enquête-commissie; zij citeert zelfs verkla-
ringen van getuigen. Dit is een fout. De re-
geering hiervan op de !hoogte gebracht, ant-
woordt nu harerzijds: ieder het zijne.
Had de Tweede Kamer openlijk den weg

der enquête gekozen, haar welomschreven
recht zou onaantastbaar gebleken zijn. Ieder
zou hebben medegewerkt om de waarheid te
vinden, ET i'S '1n Nederland reoht te krijgen.

, Een gewone Kamercommissie heeft echter
niet de macht naar buiten als rechtsorgaan op
te treden.

Teg'enover een Kamer-commissie, die
haar bevoegdh~id overschrijdt, hield de re-
geering terecht den voet stijf."

..
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NOG EENMAAL ••••
Dr. Cornelissen richtte gisteren in een hoofd,

artikel ernstige verwijten tot de Tweede-Kamer-
commissie inzake Oss. Onafhankelijk van hem
komt in dit artikel oud-minister Marchant de
Commissie van zeer bedenkelijke aanmatiging
beschuldigen. Wij hopen, dat de Tweede Kamer
ook aan de gedragingen van de uit haar midden
benoemde Commissie die aandacht zal wijden,
welke de ernst van het belang in kwestie: de
rechtszekerheid in Nederland, met zooveel aan-
drang eischt. Ieder onbevoegde blijve van het
terrein onzer onafhankelijke rechterlijke macht.
Wij vragen daarom ook voor het artikel van

mr. Marchant ernstige aandacht.

Bedenkelijke aanlnatiging
eener Commissie.

Het verslag van de Tweede-Kamercommis-
sie over de zaak-Oss is dan eindelijk ver-
schenen. Wij wilten iets zeggen over de wijze,
waarop die commissie de zaak hee:fit behan-
deld betreffende de beide priesters. Daarover
alleen hebben wij geschreven.
Wij. moeten vooraf antwoord geven aan

de Nieuws Rott. Courant, die ons heeft
bestreden en een vraagt stelt.
Djt blad haspelt in zijn beschouwing weer

alle Oss-vragen door elkaar, wagen van
beleid en vragen van recht, en onder deze
laatste vragen van geldend recht en vragen
van door de N. R. Ct. gewenst ander recht,
D.at alles werkt verwarrend, en wij hebben
hier bovenal klaarheid nodig, klaarheid ook
op- ondergeschikte punten. Het blad vermeldt:
"dezer dagen zagen wij nog, dat iemand
wegens een zeer geringe verduistering tot
eenrnaand hechtenis werd veroordeeld". Dat
kan men wel gedrukt hebben "gezien", maar
het kan niet juist wezen: op verduistering
is alleen gevangenisstraf of geldboete ges·teld.

Het blad spreekt voorts over klacht-delic-
ten, doch in de zaak-Oss is van geen enkel
~lacht-deIict sprake en wij hebben over
klacht-delicten niet gesproken.
Wij willen het nog eens herhalen: over

vragen van beleid schreven wij niet en
schrijven wij ook thans niet. Of de minister,
of een procureur-generaal, of een burge-
meester, of marechaussees, in juist beleid
zijn tekortgeschoten, die vraag interesseert
ons wel, maar wij hebben daarover niet
geschreven. Wij hebben ook in het geheel
niet gezegd, dat er geen plaa·ts was voor het
onderzoek van de Kamercommissie; wij
hebben uitsluitend dit betoogd: naar de
Nederlandse wetgeving beslist het Open-
baar Ministerie over de vraag, of het al dan
niet een strafvervolging zal instellen, en
wanneer een belanghebbende over het
achterwege blijven van een strafvervolging
niet tevreden is, kan hij zich wenden tot het
van den minister en het Openbaar Min.isterie
onafhankelijke gerechtshof, met het verzoek
om aan het Openbaar Ministerie een straf-
vervolging te gelasten. Menen ouders, dat
hun .ktnderen niet veilig zijn en vervolgt
het Openbaar Ministerie niet, dan is het
gerechtshof het adres, waar zij zich hebben
te vervoegen. En omgekeerd: als iemand
wordt gedagvaard ter openbare terechtzjtting,
en hij staat liever niet terecht, dan is zijn
adres de rechtbank, het gerechtshof in hoger
beroep, en de Hoge Raad in cassatie, wanneer
hij buiten vervolging wil blijven. Deze
procedures komen dagelijks voor.

Ons betoog was en is geen ander dan dit:
in de rechtsstaat, die de Nederlandse staalt
Goddank is, moet men niet trachten, voor
deze wettelijke instanties andere in de plaats
te schuiven, want dan ondermijnt men de
rechtsstaat en dan geeft men het beste prijs
wat wij in Nederland bezitten, En in de
tweede plaats : is door de bij de wet aange-
wezen instantie beslist, dat bepaalde beweer-
?e feiten n iet zullen worden vervolgd, dan
is de zaak met die beslissing afgelopen, en
de desbetreffende stukken blijven geheim.

Wil dus !hij, die met de beslissing van het
Openbaar Ministerie niet tevreden is, daarin
niet berusten, dan is zijn enige weg, zijn
enige rechtsmiddel, de gang naar het ge-
rechtshof, en niet naar de pers of naar de
Staten-Generaal. Aan het laatste adres moet
hij alleen wezen wanneer hij zich beklaagt
over de toepassing van de wet door een
minister of door andere ambtenaren, buiten
de rechterlijke macht; of wanneer hij in de
geldende wet verandering' begeert.

Wij willen wel zeggen, dat onze wetgeving,
zoals ze thans luidt, voldoende bescherming
biedt zowel voor hen, die zelf buiten vervol-
ging wensen te 'blijven als voor hen, die
terwille van !hun eigen beveiliging de straf-
vervolging begeren van een ander.

Te allen overvloede willen wij de vier
punten, die de N. R Ct. stelt, kort onder het
oog zien.

1. De wettelijke normen moet~n op allen
.gelijkelijk worden toegepast Ook op pr iesters.
Daarom moeten ook ten aanzien van hen de
boven aangegeven regelen worden gevolgd.

2. "De belangen der justitiabelen, hun
goede naam en wat daarbij betrokken kan
zijn" moeten worden beschermd. Niet "zoveel
mogelijk" (N. R. Ct.), doch volgens de regelen
der wet. Dit eist "de goede rechtsbedeling".
De "belangen der enkelingen" moeten voor
"de goede rechtsbedeling" wijken. Onder het
geldende recht worden ,,de belangen der
enkelingen" echter afdoende beschermd, al
moeten enkelingen zich somtijds laten wel-
gevallen, dat een regeringsorgaan zich ver-
gist,

3. "Verder zijn er belangen van hen, die
slachtoffer zijn geworden of nog kunnen
worden van degenen, die van 'het plegen van
strafbare feiten verdacht worden". Die van
ihet plegen van strafbare feiten worden ver-
dacht, door het openbaar ministerie, worden
vervolgd, wanneer de verdenking door een
voldoend bewijsmateriaal wordt gesteund, De
ter beoordeling bevoegde autoriteiten wijst
de wet aan.

4. Dat de minister van Justitie voor z ij n
beleid aan de Staten-Generaal verantwoor-
ding schuldig is, heeft niemand betwist.
Hieronder valt ook de vraag, of de minister
en de onder zijn bevelen staande ambtenaren
"systema'tÎsch in een bepaalde (verkeerde)
richting hebben beslist". Maar de vraag, of
in een bepaald geval terecht tot buiten-ver-
volgingstelling is beslist, staat alleen ter
'beoordeling van het gerechtshof.

Eindelijk stelt de N. R. Ct. den heer
Marchant de vraag, "of hij wel heeft over-
wogen, 'hoe hij er over zou denken, als hij
Ilehandeld was als de 'betrokken opsporlngs-

bevoegd zijn, met de lustructie van strafza-
ken en met zaken van hen, die buiten ver-
volging werden gesteld. Ieder blijve op de
plaats, die de wet hem aanwijst.
De Commissie matigt zich, als eonsequentie

van haar bemoeiingen, het oordeel aan:
"Voor zoover zij kaririagaan, zijn alle perso-
nen, die verhoord moesten worden, inderdaad
gehoord en heeft hun verhoor niet zoveel
opgeleverd, dat een strafvervolging zou kun-
nen slagen. Er is slechts één verklarmg met
betrekking tot een niet-verjaard feit ver-
kregen".
Dit "acht de Commissie nuttig te verlcla-

ren". En "zij wil op hervatting daarvan (van
het onderzoek) niet aandringen." Straks
komt een ander Kamerlid met zelf vergaard
materiaalons zeggen: er is meer dan dat, ik
dr ing wèl 'op hervatting aan, de Commissie
wil de zaak "in de doofpot stoppen."
En dan betreurt de Commissie het nog, dat

zij in de zaak van den anderen pastoor bij
gebrek aan gegevens niet ook gerechtshofje
heeft kunnen spelen!

Den minister houdt zij voor, dat zij ook in
deze zaak wellicht een voor den pastoor
gunstig vonnis had kunnen vellen, als de mi-
nister haar maar de stukken had whllen ver-
schaffen!
Mocht er eens weer een "zoaak" oprijzen,

dan willen wij hopen, dat de verschi llende
instanties zich zullen blijven bewegen binnen
de grenzen van onze rechtsordening.

H. P. MARCHANT.
ambtenaren, of indien hij zelf of zijn naaste
familieleden van de gepleegde feiten slacht-
offer waren geweest".

De vragen hebben met !het onderwerp,
waarover wij schreven, niets te maken, maar
wij willen daarop gaarne antwoorden. Een
ambtenaar, die meent reent van beklag te'
hebben over de wijze, waarop hij door zijn
superieuren is behandeld, moet zich wenden
tot het ambtenarengerecht. Dat hebben de
ambtenaren in dit geval gedaan. Zij kunnen
zich ook wenden tot de Staten-Generaal, aan
wie de minister verantwoording schuldig is.
Ook bij het afleggen van zijn verantwoording'
is hij gebonden aan de voorsc'hriften der wet.
Met de tweede vraag zal de N. R. Ct. wel
hebben bedoeld: wat zou de heer Marchant
hebben gedaan, wanneer hij bepaalde perso-
nen. ver d ach t van tegen hem of tegen
zijn naaste familieleden gepleegde strafbare
feiten? Immers, in de zaak-Oss staan geen
feiten vast, die zijn gepleegd en niet vervolgd.
Het praten over "gepleegde feiten" wanneer
het plegen van die feiten niet vast staat,
heeft geen zin. Toch doen leken dit menig-
maal. Welnu, indien de heer Marchant
bepaalde personen daarvan verdacht, zou hij
den officier van justitie verzoeken, een
strafvervolging in te stellen tegen die perso- .
nen, en als de officier dit weigerde, zou hij
zich wenden tot het gerechtshof met het
verzoek om den officier de vervolging te
gelasten. Weigerde ook het gerechtshof, dan
zou hij berusten. Zonder vraag moge hij nog
antwoorden, dat hij zich niet zou wenden
tot de Tweede Kamer of tot een commissie
uit haar midden, noch tot andere autoriteiten,
die er niet mee hebben te maken.

En eindelijk: het verslag van de commissie.
Ons oordeel op het enige punt, waarover

wij ons hebben uitgelaten, volgt uit onze
.mening, dat de minister terecht heeft gewei-
gerd, de stukken betreffende buiten vervol-
ging gelaten zaken over te leggen en terecht
zijn ambtenaren 'heeft verboden, daaromtrent
aan de Kamercommissie verklaringen te gaan
afleggen.
Zelfs een Kamercommissie heeft volgens

de wet haar neuzen niet te steken in de
zaken van buiten vervolging gestelde per-
sonen. Waartoe het overtreden van deze
rechtsregel l-eidt, 'klont de commissie in haar
verslag: "In de zaak van pastoor V. was j

een aanwijzing, welke aanleiding tot een
onderzoek kon zijn, naar het oordeel der
commissie wel degelijk aanwezig. De com-
missie deelt niet de verwijten van den minis-
ter over het weder aanh.angig maken van
deze zaak en over de wijze van getuigen-
verhoor", enz.
Tegen deze .uitspraak rijst bezwaar. De

commissie treedt hier in een beoordeling van
de inhoud van e'en klacht. Zij zegt niet wat I
zij blijkens het wèl gezegde wèl zou hebben J
gedaan indien de minister de stukken had I
overgelegd: in deze zaak had een strafver-I'
volging behoren te worden ingesteld. Maar
de commissie treedt toc'h in een beoordeling
van een klacht. Daarvan had zij zich behoren
te onthouden, want dat is in strijd met de
wet. Daarmee heeft een Kamercommissie
niet te maken. Des te minder is dit "détolir-
nement de pouvoir" te verantwoorden, nu
volgens de eigen verklaring van de commissie
haar de gegevens tot oordelen door den
minister waren onthouden; terecht, omdat
zij, naar de wet, daarmee niet had te maken.
Niettemin gàf zij een oordeel, zonder stukken,
zonder de in de zaak betrokken personen
te horen.

Het gevolg van deze clausule in het verslag
kan niet uitblijven: "ziet ge wel? een
commissie van hoogstaande mannen, immers
Kamerleden, is van oordeel, dat "de aanlei-
ding tot een onderzoek wel degelijk aanwezig
was". Toch - ja juist daarom - heeft de
minister het onderzoek gestopt. Dus: pastoor
V. was wel degelijk sc'huldig. Het onderzoek
tegen den pastoor is gestopt, 0 md a t hij
schuldig was".
Men kan nu wel zeggen : dat staat er niet,

het loopt "alleen maar" over het onderzoek;
zeker, maar de N. R. Ct. heeft al eens
geschreven: het loopt "alleen maar over eer
en goeden naam" van den pastoor en hierbo-
ven sprak hetzelfde orgaan over "gepleegde
f~iten", terwijl er slechts van verdenking
sprake was.
Altegader zijn dlt juist de redenen, waar-

om de wet ons Nederlanders met ons allen,
de priesters inbegrepen, beschermt tegen be-
moeiingen van mensen, die ambtelijk on-

Het uit het Louvre te Parijs gestolen stuk
~a", Wa:tteau.
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EENS PIONIERS
EN NOG STEEDS
AAN DE SPITS

"Drie dagen geschorst", zei de baas ein-
delijk.
"Maar meneer .... 'I

,Ga d'r uit", zei de baas. "G~en woord,
begrepen".
Meneer Beekman, de nieuwe Engelsche leer-
aar, die een uur later in de kamer van de
directeur zat, hield een pleidooi.

"J 0 n gen s cl r a a m", door
Siegfried van Praag. - N.V.
E. lVir Qutlrido's Uitgevers-Mij.
Amsterdam.

NIEUWE BOEI(EN.

ROMANS.

Deze roman speelt zich af in een dieren-
tuin. Eigenlijk moest hij heeten "De vervul-
ling van een jongensdroom". Want slechts
enkele hoofdstukken zijn gewijd aan de jeugd

"Ik zou u willen vragen den jongen niet te van den hoofdpersoon. Het is overigens
schorsen. Hij is anders nooit dwars, U zoudt mogelijk, dat Van Praag van de bedoeling
me een plezier doen als u het introk.... is uitgegaan, te Iaten zien, hoezeer menige
"Sloet!" Sloet slenterde bag voor de school prestatie van een volwassen man feitelijk

om half vijf. "Jemoet bij den baas komen". slechts jongenswerk is.
"Hij kan opvliegen", vond Sleet Niettemin Inderdaad is Jacob Veere in menig opzicht

klopte hij even er na bescheiden aan de deur een groote jongen. De droom van zijn
van den directeurskamer. jongensjaren heeft hem nooit losgelaten en

"Meneer Beekman heeft een goed woord al zijn streven is er op gericht geweest, hem
voor Je gedaan. Ik zal voor ditmaal je senor- te vervullen. Intussc'hen wordt hierop toch
;jng intrekken. Maar ik verlang, dat je van- niet hoofdzakelijk de aandacht gevestigd,
:laag nog je excuus bij hem gaat maken. Hij zoodat onze bedenking van kracht blijft. We
lal je straf bepalen". zouden ons in het tegenovergestelde geval de
.... Een sigaret? vroeg meneer Beekman. uitwerking trouwens anders hebben voorge-

Steek eens op kerel". Hij zat daar glim- steld.
lachend .... naast .hem lag een beetje ver- Van Praag heeft met groote aandacht zoo-
kreukeld papier met een half afgewerkte wel menschen als dieren gadegeslagen in
whets. Sloet hoorde hem niet, zat als gefas- hun onderlinge verhouding, Aan zijn opmer-
cineerd te kijken naar een schilderij daar ktngsverrnogen blijkt intusschen de goed-
\TOor hem aan den wand. I ''''oedigheid te ontbreken, waardoor zijn kijk

~- "'~".rIt ''''n schilderijen S.loe~_::' I Folkomen aanvaardbaar zou zijn. Thans
bevredigt hij niet. Hij is te cynisch, te koel-
objectief en beschrijft het gelbeuren op een
afstand, als een toeschouwer dus. Daardoor
doet dit boek bij het Lezen vaak niet prettig
tan.
De geestesgesteldheld, waarmee het werd

:eschreven, kan den Katholieken lezer verder
noeilijk liggen, is volkomen a-moreel. Ka-
:holieke bibhotheken zullen dit boek even-
.ueel in de categor-ie C moeten plaatsen.

BOUGIES j
N.V. WILLEM VAN RIJN;
AMSTERDAM (C.) • KEIZERSGRACHT 171\

VOOR ROTTERDAM VERKRIJGBAAR BIJ:'

JAN GAST
AUTO-VERLICHTING

Tuindersstraat 60, Rotterdam, Telefoon 20100.
Reel. 3403 55

Arabische eigennamen is slordig en tamelijk
willekeurig.
Aan allen die het Mohamrnedaansche gods-

dienstige l~ven wilten leeren kennen, ten
zeerste aanbevolen. Er zij hier echter aan her-
innerd, dat het boek zeker ressorteert onder·
de door canon 1399 van het kerkelijk wetboek
verboden boeken. P. G.

ISLAMSCHE MYSTIEK.

"Un grand saint de
l'Islam, Abd-al-Kadir

G u i I ä ni", 1077-1166, par
Mehmmed All Aïnï, - Librairie
Orientaliste Paul Geuthner, Pa·
rijs.

Dit onlangs verschenen werk geeft ons een
bloemlezing uit de werken van den grooten
Perzischen heilige Abd-al-Kadir.

Deze rechtsgeleerde, theoloog en mysticus
van den Islam, werd geboren in de landstreek
Guilani aan de Kaspische Zee. Als jongen
van 17 jaar trok hij naar Bagdad om te stu-
deeren. Z'n leven was aanvankelijk eën aan-
eenschakeling van teleurstellingen en inwen-
digen strijd. Na een ruim dertigjarige studie
en afzondering trad hij zelf als leeraar op.
Eerst op een bescheiden plaatsje buiten den
stadsmuur, maar weldra trok hij zooveel leer-
tingen, dat hij op een groot stadsplein moest
gaan doceeren. En tenslotte bouwde men voor
hem een groote madrasah (universiteit) met
een klooster voor zijn meer onmiddellijke
volgelingen. AMSTERDAM, 12 Juni (Voastus-gymnastum)
Ongeveer 120.000 menschen zouden hun Geslaagd voor diploma A: mej. J. Chanania, M.

HordIJk, J. Israël en Q, Jansen en de heer E. H.
geestelijke opvoeding van hem ontvangen Adelaar. Verlengd examen 3.

----_ ••• hebben. Zijn leven was vol wonderbare fei- -s HERTOGENBOSCH, 12 Juni. (R. K. Lycea.
ten en bij zijn dood werd hij door de geheele afd. gymnasium). Geslaagd voor diploma B:
Mohammedaansche wereld betreurd. Zijn Ie- mej. F_ Meqer, 's Hertogenbosch en de neeren
ven strekt nog steeds duizenden Moslims tot W. Drijvers, Vught; A. Indemans, 's He,rtogen-
voorbeeld in de orde der Kadirieten, die ook bosch; W. Koch, Kel:kdrlel; J. Overeem, ..s Her-
.... . ItogenbOSCh en V. 'I'immermans, Waalwrik .m ons Indië veel led~n telt. D'_l:}zenden.pel- , Herexamen drie; afgewezen twee.
gl'ims bezoeken nog laar\tlks 'l.llU graf. \ RO'l:TERDAM, 12 ;runt (.Gymnasium-El'asmia.-
Schr. geeft ons-een denkbeeld van het ka· truro) Geslaagd voo!' getuigschrift B, de hee"el~

. rakter en de religieuze bezieling van deze W. Wissing; E. Witkop; H_ J_ WItteveen ; J. L.
groote persoonlijkheid door een uitgebreide IdeHeer en W. Verl:neer. Afgewezen 2 candidatep.
bloemlezing uit zijn geschriften. De taal van Herexamen 4 candida.ten.
Idezen "Soefi" bereikt inderdaad op sommige
plaatsen den gloed en de innigheid van onze
eigen groote mystieken. Hij is onder de Mos-
limsche heiligen de man met het brandende
hart, de apostel van de liefde tot God en den
evenmensch. Schr. is zelf 'n Moslim en moet
daarom, wat de historische waarheid der fei-
ten betreft, zeer kritisch gelezen worden. Vele! feiten door hem verhaald zonder eenige re-
, serve, kunnen den toetssteen der historische
kritiek niet doorstaan. De transscriptie der

EXAMENS.

HOOGER ONDERWIJS.
GRONINGEN, 12 Juni. Geslaagd voor het can-

diclaatsexamen rechten de heer J. G. Steenbeek,
Mantgum.
UTRECHT, 13 Juni. Gepromoveerd tot doctor

in de geneeskunde aan de rijksuniversiteit de
heer H. Ezendam geboren te Schiedam, op een
proefschrift getiteld "de phagocytose-reactie bij
Brucella-infecties" en de heer Fr, A. Nelemans
geboren te Rotterdam op een proefschrift ge-
titeld "de functie van het pericardium".

EINDEXAMEN GYMNASIUM.

LEERAAR H. B. S. EN GYMNASIUM
TE LEIDEN.

B. en W. der gemeente Leiden stellen den ge-
meenteraad voor over te gaan tot benoeming van
een leeraar in het teekenen aan het Gymnasium
en de H. B. S. met 5-jarigen cursus, waarvoor
worden aanbevtl.len: 1. J. Minderaa, leeraar aan
het Gymnasium en Qe H.RS. te Nijmegen; 2. E.
J. Koppe, leeraar aan het Gymnasium en de
H. B. S. te Hengelo.

die achtervolgers te misleiden, niet Ianger
• dan een paar minuten in ieder geval. Maar

Doc wilde de verleiding, welke die Paarden
vertegenwoordigden, buiten hun bereik
brengen, Hij wilde de schepen achter zich
verbranden.

Charlie Parr knikte.
- Goed idee. Zalons meer tijd geven,

loog hij effen.
Flint zei: - Ik zal met je meegaan, Lance.
- Onzin, antwoordde Lance hem. Met z'n

1 tweeën zullen wij meer risico loopen de aan-
-t dacht te trekken.
n Hij ging naar de achterdeur en opende die.

Er was niemand te zien. Hij begaf zich naar
1, de schuur en liet de paarden eruit. De die-
b ren snoven van pletzier. dat ze eindelijk weer
n in de frissche lucht waren. Lance verwacht-

te elk oogenblik het oude mannetje om den
Ü hoek van 'het huis te zien verschijnen, maar

er gebeurde niets. Hij bracht de paarden
,t naar den weg, welke achter langs de huizen
n liep, gaf ze een flinken klap met een riem
'- en joeg ze in volle vaart de straat uit. Dan
ij ging hij terug in huis. Voor zoover hij zien
n kon, was er voor géén van de ramen in de
.t! buurt iemand te bespeuren. Hij hoorde nu de
l hoefslagen van de naderende patrouille en
1 stemmen. Het geblaf van de honden klonk
_ luid en dichtbij. Hij ging het huis weer bin-

nen en begaf zich naar de tafel, waar de pa-
I pieren lagen opgestapeld, welke zij hadden
l zitten schrijven, Hij nam ze op en ging terug

naar de deur.
- De kans is nu niet groot meer, zeI ni.i.

maar we kunnen even even goed- probeeren
er nog zooveel mogelijk van te maken. Ik

_. zal probeeren terug te zijn vóór de hoofd-
.1 voorstelling, zoodat het geen zin heeft

.,adieu" te zeggen.
- Goed Idee," Lance, zei Doe Gdmson.

Laten we doen wat we kunnen ..
De anderen zeiden niets. Zij keken naar

a hem, zooals hij hen aanstaarde. Hij verlang-
de er naar de andere kamer binnen te gaan

I. om naar Lockjaw te kijken, maar schaamde
,j; zich dat te doen. Hij verliet het huis door de
n voordeur en begaf zich naar het centrum

.van de stad. De oude man op de stoep staar-
de hem vol verbazing lila.
De patrouille van den sheriff naderde in

galop langs het pad, dat achter langs 't huis
voerde. Voorop reden de eigenaar van de
honden, de apache-spoorzoeker, en Bogart,
Bij de schuur gekomen, vertoonden de hon-
den teekenen van opwindmg. De eene hond
rukte aan zijn riem en sprong blaffend voor-
uit, toen hij de plek vond, waar de versche
paardensporen de oude kruisten. De andere
hond aarzelde, liep in een kringetje rond en
ging dan naar de deur van de schuur, waar
hij opgewonden begon te janken.

Binnen trok Doc Grimson zijn twee Colts
uit de holsters en onderzocht ze nauwkeurig.
Automatisch deden Charlie Parr en Flmt
hetzelfde.

De tweede hond ontdekte nu ook het ver-
sche spoor, volgde dit tot aan den weg, en
snelde dan, heesch blaffend, zijn maat ach-
terna. De patrouille zette zich weer in be-
weging om hen te volgen. Maar dan stak de
apache-spoorzoeker zijn hand omhoog. Hij
had, diep voorover gebogen, de nieuwe
sporen onderzocht. .

- Ik geloof niet, die paarden ruiters op
hun rug hebben. Mannen bleven hier, paar-
den gingen verder, geloof ik. Stuur een paar
man achter de honden aan om paarden te
vinden, laat anderen hier blijven. Dit spoor
erg versch - drie of vier minuten oud.

Bogart hield zijn paard weer in en gaf
enkele korte bevelen. Een dozijn mannen
galoppeerde de honden achterna, terwijl de
sheriff afsteeg en zich naar de schuurdeur
begaf. Hij tuurde naar binnen.
- Ze zijn inderdaad hier geweest! riep

hij opgewonden uit. Hebben hun paarden
hier den heelen nacht laten staan •

- Dat noem ik nog eens lef! zei een
ander op verbaasden toon. In een oogwenk
was het achtererf vol afgestegen mannen, die
de schuur begonnen te onderzoeken.
- Kijk! De indiaan heeft gelijk, riep een

ander. Hun zadels liggen nog hier.

(Wordt vervolgd.)

6
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Dè Ossche
staart,

W·E zi.C1hna [e21ingvan !het rapport
. der Kamer-commiesie over Oss een

onbevangen eind-oordeel wil vormen,
zal, na alle feiten nog eens te hebben
gewogen, bijna verwondering gevoelen,
dat uit een betrekkelijk eenvoudige
zaak een "question brûlante" 'kon op-
laaien, waardoor thans zelfs één of meer
mdnisterieele leveris worden bedreigd.
Indien in den aanvang - dat is dus in
de laatste week van Maart 1938 - bij
de justibieele hooge autoriteiten en met '
name bij den milnister van Justétie en
zijn kwaden geest - den procureur-
generaal van het Bossche Hof - wat
meer bezonnenheid zou hebben ge-
heerscht, zou Nederland voor een beroe-
nlng gespaard zijn, waaraan men in deze
zware tijden, mlnder dan ooit behoefte
heeft. -Ditmaal heeft de berg geen muis
maar een draak gebaard. Maar de ver-
antwoordelijkheéd voor diJt drakerig sce-
nario blijkt thans toch wel zeer duidelijk'
te liggen bij hen, 'Wier "honend" tempo
nog door koppige vasthoudendheid werd
versterkt. De Kamer-commissie verwijt
immers volkomen tereebt den minister
van Justétie - al is het dam niet
ex pre s sis ver bis - halsstarrig-
heid. Zeker, de go. e d e t ro u w Van
minister Goseling wordt budten twijfel
gesteld. En daarmede is dan ook de be-
schuldiging uit zekeren hoek, alsof met
name In het Zuiden van Nederland een
poel vam corruptie door _den hoogsten
gezagsdrager op .het stuk van Justitle
Zo.U worden getolereerd, tot haar juiste
en onsensationeele proportie terugga-
bnacht. Over één ding zullen zeer groote
groepen van -ons volk het niebtemin eens
zijn: het mimdsterteele bel e i d is uiter-
lijk sterk, maar innerlijk zwak geweest.

Kleine fouten en tekortkorndngen van
de zijde van de marechaussee zijn opge-
blazen tot "aantas,tingen der rechts-
zekerheid". En door veel te sterk te let-
ten op louter f 0. I'mee Ie bezwaren
heeft de minister van Justitie; die - wij
erkennen het - wat dit laatste betreft
den ,ge h eel e n min i s t e I' I' a a d op
zijn hand heeft gekregen, tegenover de
Kamer-commissie voor de zooveelste
maal udterlljke kracht getoond, toen
verstandige tegemoetkoming en volledige
medewerking van meer staatemans-
inzicht zouden hebben getuigd ..

* *-*-

HET is juist dÏJt gemis aan tegemoet-
komendheid, dat ook in I' e c h t-

ache groepen, waarop deze regeering in
de eerste plaats wil steunen, sterken
wrevel heeft-gewekt, Toch zijn wij ervan
overtuigd, dat ook zonder dat, de com-
missie, we'like blijk heefc gegeven van
groote objectdviteèt, in haar meerderheid
tot de conclusie gekomen zou zij;n, welke I

voor het b ~ I e id van mdnister Geseling
uiterst ongunstig is. Behalve het êéne
(roomsch katholieke) lid,' dat deze con-

elusie niet kon onderschr-ijven, stelt de
commiseie immers aan de Kamer voor:
"uit te spreken, dat. de feiten en om-
standigheden, welke den mindster van
J'usticie hebben geleid .tot helt nemen
van den maatregel van 1 Apr-il 1938 ten
aanzien van de brigade Oss der Konink-
lijke Marechaussee, dien maatregel miet
recbtvaardigen, terwijl aan hetgeen na-
dien is gebleken in elk geval geen moti-
veering voor dien maatregel kan worden
ontleend".
Men moet nu afwachten, hoe de Kamer

i n h a a I" g e h eel op het rapport der
commissie zal reageeren. Maar de kans
schijnt. groot, dat de conclusie door een
meerderheid zal worden aanvaard, In
dat- geval ware het moeilijk denkbaar,
dat hierin iets anders dan een mot ie
van wan t I' 0. uwe n in het beleid van

I minister Goseling wordt gezien. En dan
rijst dadelijk de vraag, welke gedrags-
lijn de and ere kathohieke ministers
naar aanleiding van dit Kamer-votum
zullen volgen. Juist door zijn medestan-
ders is van het optreden van- minister
Geseling een zaak gemaakt, waarbij de
geheele Roomseh-Kathol'ieke polrtiak. be-
trokken is. Zal men dit te kwader ure
gelegd verband dan plotseling weer wil-
len losmaken?

.* * *-

BEDENKT men verder, dat na het af-
treden van minister De Wlûde de

positie van dit Kabinet-der-smalle-basis
toch reeds aanmerkelijk is verzwakt, dan
blijkt duidelijk, dat de grondslag van dit
coalibie-mindster-ie in de practijk uiterst
wankei gèwordën is. De politieke binnen-
Iandsehe horizon, die toch-al niet roos-
kleurig was.Ts door de ontwikkeldng van
het Ossche drama er zeker niet lichter
op geworden. Mini!?'terGoseling c.s. heb-
ben in dit geheele Ossche geval maan-
den lang geschermd met de verkeerde
men tal i t e i t, waarvan de' Ossche
brigade der Koninldijke Marechaussee
zou hebben blijk gegeven. Voor ons is
het veeleer een staal van verderfelijke
mentalbteit, dat de procureur-generaal
van het Hof ÏJnDen Bosch zich dermate
had ingegraven in gevoelens van haat
tegen dit geheele corps, dat ook een mi-
nimum van objéctivbteit bij dezen magi-
straat ten opzichte van personen en ver-
houdingen. totaal zoek was. Voor d e z e
"mentalite:it" breek de minister van
Justi,tie echter open te staan. Zoo sterk
zelfs, dat de "tegenpartij" niet of op
geheel onvcldoende wijze werd gehoord.
Aan deze overmaat van, .. zullen wij zeg-
gen: voortvarendheid, is het te danken,
dat een confllict, dat voortsproot uit per-
soonlljke "anlmceétedt, kon uitdijen tot
een schandaal, dat o.p de p~lËtieke ver-

houdingen in ons vaderland Ihe'laas een
tijd lang zijn stempel heeft kunnen
drukken.

Het confldot komt nu tot zijn eind-
streep. 'Op welke wijze dan ook, moet het
zoo .spoedig mogelijk worden opgeruimd.
Er zijn belangrijker dingen te doen in
Nederland. De Ossche staart is nu lang
genoeg geworden.
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No. 28676.

HANDELSBESPREKINGEN
MET DUITSCHLAND.

Te 's-Gravenhage women de gewone kwar-
taajbesprekingen gevoerd tusschen een Duit-
sdhe en een Nederlandsche delegatie over de
beta'lingscontlngentan voor den export naar
Duitsehland in het komende kwartaal.

"';/

/Nog eenmaal,~Hetrapport"

Was de Commissie voor haar

taak berekend?

Mr. A. van Moorsel te Wassenaar schrijft
ons:
Na de artikelen van de heeren Cornelissen

en Marchant, kan het niet in onze bedoeling
liggen,_ nog eens uitvoerig terug te komen
op het rapport van de commissie betreffende
het gevalOss.
Het oordeel moet thans gelaten worden

aan de Kamer; het zal thans moeten blijken,
welke de uiteindelijke gevolgen zullen zijn
van een door de N.S.B. uitgelokte hetze,
waaraan links onnoozel genoeg geweest is
mee te doen, zeer ten nadeele, niet alleen ,
van het prestige onzer regeering, doch tevens .
ten nadeele van ons huidige democratische
stelsel. Eenige winst is hier voor niemand
te boeken, tenzij misschien voor diegenen,
over wie elk goed Nederlander zich schaamt, i
en die niets liever wenschen, dan een spoe-
dig einde van ons huidig staatsbestel.

Wat zich echter met klem naar voren
dringt is de vraag, of men zich niet te zeer
heeft bekommerd om de politieke samen-
stelling der commissie en te weinig, of liever
in het geheel niet over hare deskundigheid ~
De uitkomst immers van haar onderzoek

is van dien aard, dat het voor ieder deskun-
dige, voo r ie der met dep r a k-
tijk des rechts bekend jurist
duidelijk is, dat het der commissie ten eenen-
male heeft ontbroken aan een duidelijk in-
zicht in den gang van ons strafproces; even-
min als de commissie een juist inzicht heeft
getoond in den ambtsplicht van een Minister
van Justitie en de taak van de rechterlijke
macht, Jn het bijzonder van het Openbaar
Minister ie, evenmin is zij zich bewust ge- i

weest van haar plaats in dit onderzoek. I

. De Commissie geeft een weinig gelukkige
doublure te zien van een instructie in straf-
zaken, die de wet aan anderen heeft toe-
vertrouwd. Dal een groot deel der pers op
dit stuk veelal weinig kennis van zaken
toont, is betreurenswaardig, doch overkome-
lijk; dat echter een commissie als de onder-
hàvige in dezen ernstig is te kort geschoten,
i::. niet alleen een juridische blunder van de
eerste grootte, het is nog veel erger!
Het is een aantasting van de eerste be- I

ginselen van ons rechtssysteem, van onzen
rechtsstaat, het is een van die excessen van
de parlementaire democratie, waardoor deze
in andere landen te gronde is gegaan en el- .
ders dreigt te gaan. I
Juist in dezen tijd, nu wij er alles op

moesten zetten om ons parlementaire stelsel
zuiver te houden, d.w.z., nu ons duidelijker
dan ooit helder voor oogen moest staan, wat
.des parlements is en wat niet, waar de gren-
zen liggen van ieders bevoegdheid en van
ieders taak, is een dergelijk wanbegrip in
hooge mate verontrustend. '
Of de Kamer zich dit bewust zal zijn? Of

zij zal inzien, dat zij de Commissie niet op
dezen hellenden weg mag volgen? Het moet
worden afgewacht.
Voor ons staat vast, dat de conclusie der

commissie niet anders, en niet meer en niet
minder is, dan een conclusie uit valsche
praemissen, waarvan haar ondeskundigheid
de oorzaak is. '
Het is te hopen, dat ons parlement niet

vaak behoefte zal hebben aan dergelijke
commissiën, doch indien zich deze noodzaak
nog eens mocht voordoen, late men dan niet
alleen de. polltdeke gezindheid der commis-
sieleden in het oog houden, doch tevens hare
deskundigbeid terzake, en moge dan het
rapport van de Commissie Oss voor de to;~ I
komst een waarsohuwend voorbeeld zijn. A
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A~ISTERDAM.

DE A.S. GEMEENTERAADS-
VERKIEZINGEN.

R. K. fractie moet versterkt
worden .

• ropagenda-oergadering ui het
paIochiehuis van de

Vredeskerk.

"Ik zou wel eens een paar uur willen pra-
ten - en niet vlak voor de verk iezingen -
om de menschen eens te veotellen, wat 'er in
den loop van het jaar wordt gedaan door
onze fractie, met in den raad, maar vooral
\ daar buiten".

Dit was een van de ontboezemingen, waar-
mede de heer Dmgemans, voorzitter van de
katholieke raadsfractie zich tot de leden van
de R.K.S.P. in het parochiehuis ~an de Vre-
deskerk richtte. De belangstelling voor deze
rede was niet groet, maar de heer Dinge-
mans begreep dit volkomen. De belangstel-
ling voor gemeenteraadszittingen is er wel,
maar over het algemeen geeft een raadszit-
'Ung geen goed beeld van wart;er aan werk
verzet wordt door de raadsleden. Al lijkt hun
houding nonchalant, zij kennen hun voor-
drachten uitstekend en wat zij presteeren,
komt. in de krantenverslagen niet duidelijk
uit. Dit is maar goed ook, want de kranten
'Zouden onleesbaar zijn. Wat hetblben de
katholieken eigenlijk gedaan. De sociaal-
democraten hebben niet het reent te zeggen
dat zij voor de volkshuisvesting bereikt heb-
ben, wat er in Amsterdam bereikt is. Spr.
toonde aan, dat op het terrein der practische
politiek de katholieken veel nuttigs hebben
tot stand gebracht, Spr. is ervan overtuigd,
dat het binnenkort met de eonstellatte van
den raad wel eens anders zou kunnen wor-
den. Wanneer wij weten wat de katholieke
raadsleden doen voor de belangen van Am-
sterdam en wanneer de katholieken dat goed
beseff.en, kan er een andere meemerhei<\.
komen en als dat kan, dan moet het.
Spreker wijdrt daarna nog uit over de erf-

paehtskwestie en over de benoeming van dr.
Romein, welke laatste hij een schandaal voor
Amsterdam noemt. Wat de erfpaohtskwestie
betreft deze is het eerst door de katholieken
aangesneden. De zelfbewuste "Bouwers" van
4 jaar geleden hebben thans de hulp van deI sloopers noodig om te zorgen, dat er niet

, meer menschen over het puin vallen. Wie in
: Amsterdam bourwt, moet de menschen niet
wat wijs maken, maar zorgen voor een dege-
lijke fundeerlng. De sloopers moeten thans
ingrijpen om de mogelijknerd te scheppen,
dat in Amsterdam het recht en de vrede
weer terugkomen. Het- wordt heog tijd dat
de sloopers aan het werk gaan. Ook op de
ambtenaren van Alnsterdam is een blaam ge-
worpen. Deze menschen vechten op 't oogen-
blik met hun rug tegen den muur. H'I'll ge-
heele positie en toekomst staat op het spel.
Spreker IS ervan' over uigd, dat de raad de
volgende week, niet meer "rood" zal zijn,
wanneer .de katholieken hun taak begrijpen.
Daarna was het woord aan den heer De'

Groot, die slechts een onderdeel van de 'ge-
meentepolitiek besprak, nl. de werkloosheid.
De leuee waarmede men thans de kiezers
wat wijs wil maken hebben de katholieke
raadsleden geprikkeld. Men tracht te klei-
neeren wat de katholieke fractie gepresteerd
heeft. Het is geen verdienste van de sociaal ...
democraten, dat ze in Amsterdam werken
hebben uitgevoerd met' geld, dat Den Haag
beschikbaar stelde. Spr. is ervan overtuigd,
dat er desondanks een tekort dreigt aan
woningen, speciaal arbeiderswoningen. Het
is van het grootste belang het volk mee te
deelen door wie het werk voor de wérkloo-
zen is verschaft, Is men dan vergeten dat
minister Aalberse ruim 543 millioen gulden
voor de volkshuisvesting beschikbaar stelde.

I
Spreker vraagt ook de aandacht van de
katholieke kiezers voor het feit, dat er thans
zulke eischen worden gesteld aan de vacan-

- --"'~lon, waardoor dit gront", 0- • "



]3ossche {ouranl:
Woensda3 .1'IJvI1/~.J.9

Ingezonden Stukken gen' -die een gevolg zijn van ongunstige
invloeden, welke zijn ontstaan door een
afbrekende campagne tegen Oss, wel-
licht niet direct tegen Oss zelve be-
doeld, doch waarvan toch de gevolgen
voor de plaats zeer gevoelig zijn. Het
ligt niet in mijn bedoeling hier een 0l?-
somming te geven ,:~n alle ~evallen d~e
bekend geworden ZIJn, waarin vereem-
,gingen niet 'aan liet concours te Oss
.,durfden" deelnemen tengevolge van
meergenoemde campagne, doch ik wil
mij. bepalen tot enkele feiten, die ik
persoonlijk onderzocht heb, en waarvan
ik van devoïïe waarheid overtuid ben.
Het is mij persoonlijk bekend dat in een
vereentging voorgesteld werd aan het
concours te Oss deel te nemen, waarna
vrijwel alle leden er zich tegen uit-
lieten omdat zij zich daar niet geheel
veili:g'achtten. (Ik meen het niet anders
te kunnen zeggen). In een andere ver-
eeniging werd met meerderheid van
stemmen besloten aan het concours
deel te nemen, doch was het bestuur
genoodzaakt voor enkele leden een luxe
wagen beschikbaar te stellen, waar-
mede ze ten allen tijde zouden kunnen
wegkomen (om het woord vluchten
maar niet te gebruiken). Ik heb verno-
men dat er zoo meerdere gevallen zijn.
Laat ik daarom tegen zulke dwaasheden
krachtig mijn stem verheffen en hier
verklaren dat gedurende het geheele
concours ~een wanklank werd gehoord
en ook geen buitengewone politiemaat-
regelen noodig waren om de veiligheid
te verzekeren.
Ten slotte hoop ik dat de eerstvol-

gende vereeniging die te Oss een con-
cours zal organtseersn de vruchten zal
moge plukken 'Ian dit schrijven en dat
mede hierdoor haar soortgelijke onaan-
genaamheden bespaard mogen blijven.
U mijnheer de redacteur dank ik

voor de verleende ruimte in uw blad.
Hoogachtend

O. J. M. MERKX.
Heusden, Juni 1939.
\

HET CONOOURIS VAN OSs.
Kent gij Oss?
Of beter zou ik kunnen zeggen: Hoe

denkt gij over (ÀSS? .

Opgedane ervaringen zijn de aanlet-
dmg tot het schrijven van onderstaande.
Op Hemelvaartsdag en beide Pink-

sterdagen van dit jaar had in genoem-
de plaats een concours plaats voor
zang- en muziekvereentgingen uitge-
schreven door de harmonie "Montag-
ne" Het was een tot in de kleinste
bijzonderheden keurig voorbereid con-
cours, waarvoor in de eerste plaats ee?1
woord van lof toekomt aan de orgam-
sators, bijzonder aan de.. heeren Chr.
Marynissen en P. Heyndijk, resp. als
voorzitter en secretaris, die de ziel waren
van deze onderneming en wien zeker
90 % van de eer toekomt van het wel-
slagen.

Een eere-eomtté was samengesteld,
waarvan burgemeester J. F. Ploegma-
kers het eere-voorzitterschap had aan-
vaard en waarin naast de firmanten der
N.V. Gebr. v. d. Bergh's Kon.inklijke
Fabrieken zitting was genomen door
vrijwel alle notabelen met inbegrip _van
de geestehjke autoriteiten van alle rich-
tingen. ,
De opening had plaats op het prach.

tige raadhuis door den burgemeester,
waarna nog het woord gevoerd wer.d
door den heer A. van den Bergh, die
als directeur der firma de jubileerende
vereentging een nieuw vaandel aan-
bood waarna de voorzitter in welgeko-
zen Woorden dank bracht en de eere-
Wijn werd aangeboden. .
Met de heeren Max Guillaume, Roer·

mond en W. A. C. van Opstal, Dor-
drecht, had ik zitting in de jury van
bovengenoemd concours. "
Ik heb zeer aangename ervarmgen,

doch jammer genoeg hebben we ook
andere ervaringen opgedaan, ervann-
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P. LUIS RODÉS S.J. t

WETENSCHAPPEN.

Op 8 Juni stierf in het Jezuïeten-college
te Barcelona, waar hij tot herstel zijner ge-

- schokte gezondheid vertoefde, P. Luis Ro-
.e dés S.J., directeur van de Ebro-aterrewacht

te Tortosa, een bekende f1guur in de astro-
nomische wereld. Opvolger van P. Oirera

- S.J., den stichter der 'sterrewacht, had hij
- zich aan het observatorium van Mount-
.z Wilson voor zijn taak voorbereid. Die taak
n lag hoofdzakelijk op het gebied der kos-
_;e misehe physica: V\4eerkunde, Iuchtelectr i-

heeft. cite it, aardmagnetisme, aardbevingskunde;
.Met groote krachtsinspanning lukte het. den verder e'en bijzondere studie der zonne-ver-

jager 'het lange, magere lic'haam van den boer schijnselen: vlekken, fakkels, protuberan-
, op zijn schouder te tillen. Met veel moeite zen, en hun samenhang met aardsche ver-

kwam Pierre Roulet terug op den weg. Zijn schijnselen. Dank zij zijn organisatie-talent
,;:-:~~'td~e~~e:~~~j~e a~~W~!~Z:-rE:~r:~;:~~~ konden regelmatig maandelijksche statistie-
te klagen, "Ik weet niet hoe het gebeurd is .. "ken met overzichtelijke graphieken ver-
Op den weg probeerde de jonge man tever- schijnen, die in de wetenschappelijke we-

geefs den boer op zijn Vloeten te zetten: tel- reld zeer op prijs gesteld werden.
kens viel deze om. Toen nam Pierre hem Door de Spaarische regeering werd dan
weer op zijn schouders en haastte zich naar ook de sterrewacht van openbaar nut ver-
de woning van Sandoz. klaard, en behoorlijk gesubsidieerd.· Ook ko-
Toen zij voor de hefstede waren aangeko- ning Alphonsus XIII gaf meermalen blijk

men en Pierre den ouden man neergezet had, van zijn persoonlijke belangstelling.
probeerde deze, zijn redder .naar huis te stu- Na den val van het koningschap kwamen
ren, opdat zijn vrouwen zijn dochter niet beambten van Madrid, om de sterrewacht
zouden vernemen wat hem overkomen was. over te nemen. Maar P. Rodés weigerde hun

Deze dacht 'er echter anders over. Hij was de sleutels te ovenhandigen, en de heeren
veel te dankbaar, dat hem inderdaad de ge- keerden onverrichterzake terug, om nadere
legenheld werd .geboden, te bewijzen, dat hij mstructies te halen . .IUles bleef voorlooplg
tot meer in staat was dan "door de bossenen bij het oude. _
te loopen". En hij riep: "Andrée! Andrée!" Onder de roode terreur werd de toestand
Door het raam zag men het Iicht aansteken hachelijker. Eén bende gewapenden kwam

en een stem vroeg: "Wat gebeurt er?" en eischte, dat P. Rodés met hen mee zou
"Vrouw Sandoz, het is .... " gaan. Deze ontvmg hen vriendelijk en met
"Emma, kom, help mij, ik will niet ranger, merkwaard'ige koelbloedigheid stelde hij

dat deze jonge man .... ik ben allleen zoo hun voor, eerst een rondgang te maken door
'ontzettend zwak .... ". de inrichting. Dat vonden de heeren goed.
,..-Andrée en haar moeder hielpen Pierre, Bij het magnetisch paviljoen gekomen, ver-
den ouden boer op zijn bed 'te dragen. Terwijl zocht hij zijn bezoekers de geweren buiten
zij hem uitkleedden, zagen zij, dat d~ toppen te Iaten.. daar de aanwezigheid van zooveel
van zijn vingers en van zijn teenen WIt waren. 'ijzer magnetische storingen zou veroorza-
"Andrée," riep de [ager, "breng .gauween b ht

kom met sneeuw, haast je." ken. Een zij deden het. Op het laatst rae
:Pierre Roulet begon uit alle kracht den hij hen in zijn studeervertrek, en toonde

ouden boer te masseeren. Deze kreunde, huil- hun de publ icaties en zijn correspondentie
de, schreeuwde. Pierre wreef. met de geleerden van alle landen. Zij raak-
De hevigste 'Pijn komt echter pas als het ten daardoor zoo onder den indruk, dat zij

gevoel in de ledematen terugkeert. De oude tenslotte besloten hem met rust te laten, om

j
man kronkelde zich als een worm, .beschul- hun lastgevers 'niet voor 't oog der wereld
digde den jongen man ervan, hem noodeloos te blameeren.
te pijnigen, ja, het opzettelijk te doen!, Zoolang Tortosa nog in handen der roo-
d "U:lysse, onderbrak zijn vzouw hem kar:t, den was, haddïen, op' uitdrukkelijk bevel
,'"SChaam je je niet, om zoo tot den man ~ van generaai Franco, '(ie nationale vlregtut-
"spreken, .die je van een wissen dood. heeft gen de sterrewaoht zorgvuldig ontzien, hoe-
gered?" wel het nabijzijnde St. Jozefs-college voor

"Hij was het niet," mopperde de boer, kop- mflitaire inkwartiering diende en er vlak
, pig. "Het is zijn hond ,geweest!" in de buurt Russische oorlogstanks gepar-

Hij kalmeerde pas, toen hij 'goed verzorgd keerd waren, Toen nu Franco's troepen Tor-
in bed lag; handen en voeten waren verbon- to sa naderden, werden alle instrumenten,
den; men had hem warme tlhee gegeven. die draagbaar wanen, inderhaast door de

Andrée was Pierre zeer erkentelijk. Zij roeden weggesleept en P. Rodés moest naar
keek hem met haar mooie oogen lang aan. Barcelona verhuizen.
Toen zeide vader Sandoz plotseling: Hier liet men hem met rust, zoodat hij nog

"Pderre, vergeef mij, dat ik je zoo 'la:~ al- de tweede uitgave van zijn groot populair
les zoo moeilijk heb ,gemaakt; ik zie in, ik wetenschappelijk .werk "El Firmamento" kon

J
heb mij in je vergist, Wanneer willen juldie bezorgen. Zelfs liet men hem twee maanden
trouwen?" vrij om hlltusschen het congres der Interria-
"Zoo God wil, in September, na het hooi- tionale Astronomisohe Unie te Stockholm te

en," antwoordde de jonge moo ontroerd.
I Dien avond bad hi)' lang en vurig t, ot God bezoeken: een prachtige reclame voor de

1

"verdraagzaamheid" der roode regeering.
e.n dankte Hem.' dat Hij hem had verhoord, Na de bevrijding van Catalonië heeft men

M. S. de geroofde instrumenten in gehavenden
. (Nadruk verboden). toestand teruggevonden in een kasteel nabij

Figueras; ze waren op weg naar Frankrijk
blijven steken. P. Romana S.J., de vice-di-
recteur, is druk In de weer, om de schade
zooveel mogelijk te herstellen, en het on-
derbroken werk zoo spoedig mogelijk te
herva tten.

Verzwakt en ziek tengevolge van de
doorgestane physieke en moreele ellende, en

n ~.,,1 geb:rol<: aan h&hoorlijke voe-
ding, moest P. Rodés Zich te Barcelona la-

Iten verplegen. Het mocht niet meer baten.
Hij overleed op 56-jarigen leeftijd.

j
' Voorwaar het getuigt van
J WIJS BELEID
; wanneer men
I

banden

KERK~ELIJK LEVEN.

NlIEUWE ABDU IN ENGELAND.

Benedictijnen gaan zich in Cloucestershire
vestigen.

Door den kardinaal-aartsbisschop van
Westminster, Z.H. Em. Hinsley is onlangs op
een open veld in de prac!hJtige Cotswold Hills
van het 'graafschap Gloucestershire de eerste
steen gelegd voor een nieuwe groote abdij,
welke in den stijl van de twintigste eeuw
naar de plannen van den voorzitter van het
koninklijke instituut van architecten, H. S.
Goodhart-Rendel zal worden gebouwd.
Een klein groepje Benedictijnen zal de vol-

gende vijftig jaren dagelijks aan den bouw
,arbeiden, maar niettemin zullen de bouw-
kosten meer dan 500,000 pond sterling bedra-
,gen.

Aan het ontstaan van deze kloostergemeen-
schap, welke thans tot den bouw van een
nieuwe abbij besloten heeft, is een merk-
waardige geschiedenis verbonden. Zij was
oorspronkelijk Anglicaansch en had van Lord
Halifax, den vader van den tegenwoordigen
minister van buitenlandsene zaken en groo-
ten vriend van kardinaal Mercier, een woon-
plaats op het voor de kust van Wales gelegen
eiland Caldey gekregen. Spoedig echter werd
de positie der monniken in de Angûicaansehe
kerk onhoudbaar en zij onderwierpen zich
.gemeenschappelijk aan den katholieken
aartsbisschop van Cardiff.
Na den oorlog moesten de monniken hun

eigendom op het elland verkoopen aan de
Cisterciënsers, terwijl zijzelf het uit de vijf-
tiende eeuw stammende slot Prinknash ver-
wierven, waar zij thans nog verblijf houden,
tot de nieuwe abdij bewoonbaar zal zijn.

TOONEEL EN FILM.

DE ANTWERPSCHE ACTIE TEGEN DB
SLECHTE FILMS.

De justitie grijpt in.

Onze D-correspondent schrijft ons:
Als gevolg van de' actie der katholieke or-

ganisaties van Antwerpen tegen de slechte
films, heeft de justitie eindelijk ingegrepen.

Gisteravond 'heeft het parket een bezoek
gebracht aan een der cinema's, die sinds
eenige weken schunnigheden vertoont, en de
films in beslag genomen.

Men hoopt, dat het optreden der justitie
gunstige gevolgen zal hebhen en een waar-
schuwing zal zijn voor de andere cinema-ex-
ploitanten.

NIEUWE BOEKEN.

HERINNERINGEN VAN EEN
KINDERRECHTER.

Mr. G. T. J. de Jong, oud vice-president en
kinderrechter te Amsterdam, gaf bij de Hot-
Iandia-drukkerij te Baarn eenige herinnerin-
gen uit. Van dezen ijveraar voor de verbete-
ring onzer kinderrechtspraak zijn reeds vele
publicaties bekend In dit boekje zijn enkele
schetsen bijeen gebracht, waarin wij lezen,
hoe in vele gevallen opvoeders en omgeving
de kinderen maken tot mislukkelingen in de
maatschappij Heel gevoelig en goed geob-
serveerd zijn deze verhalen, waarin de schrij-
ver ons vertelt van de vele mislukte jonge
levens, die hij als kinderrechter heeft ont-
moet.

VACANTIEBOEK VOOR DE JEP:;').
Evenals het vorig jaar geeft de "Goede

Pers" te Averbode (Belgie) een Vacantie-
boek voor de jeugd uit. Dit tweede komt
naar vorm en inhoud nog beter voor den
dag dan het eerste Het is uiteraard hoofd-
zakelijk bestemd voor de Vlaamsehoe jeugd;
maar onze Nederlandsche jongens en meisjes
zouden er ook nog wel uit kunnen leeren en
zich met raadsels en puzzles verpoezen.

NOORT
ONT SMET TIN GOP ELK GEBIED

Rijks- en Gemeente-Zuiveraar

Ellecomstr. 46 Tel. 336903 Den Haag

Inaar '_buiten om me ervan te overtuigen, dat
een, dat reeds op de wereld was, die niet on-
tijdig zou verlaten. Ik heb het aardig druk
gehr.d.
- Wanneer ben je teruggekomen, Ed?
- Zoowat twee uur geleden.
- Ben je hier geweest .... in huis?
-Ja.
- Het is eigenaardig, Ed, dat die paarden

hier een paar minuten geleden pas uitgelaten
zijn, Weet je zeker, dat die mannen niet in je
huis waren, toen je terugkwam?
- Het lijkt me niet bepaald gemakkelijk

voor vijf mannen om zich in een huis van
deze afmetingen schuil' te houden, Ben, zon-
der dat ik ze gezien zou hebben.
- Ja, zei Bogart sceptisch. Niet erg ge-

makkelijk. Maar desondanks denk ik, dat we
toch maar even binnen zullen komen om eens
rond te kijken.
Dr. Downer's gelaat werd hard.
- Wat moet dat precies beteekenen,

. sheriff Bogart? vroeg hij stijfjes.
. _ Wel, niets bijzonders, verklaarde de
ander. Je zei, dat er aanwijzingen. waren,
dat ze hier waren geweest. Ik zou die graag
eëen zien, dat is alles.
Een van de mannen achter hem zei:
- Je denkt toch zeker niet, dokter Ed,

dat iemand zal meenen, dat je zoo'n stel kln-
dermoordenaars zoudt beschermen?

Ed Downer wendde zich vlug tot den
spreker.
-. Je hebt gelijk, zei hij, terwijl zijn oogen

begonnen te schitteren. Ik ben niet gewend
misdadigers, . van welken aard ook, te be-
schermen. Maar laat ik jullie een goeden
raad geven. Jullie kunt die vijf mannen ach-
tervolgen als bereovers va:n de postkoets,
of als bankroovers, en ik wensch jullie veel
succes! Maar beschuldig hen niet van kin-
dermoord. De man, die vannacht de kleine
Julie Blake heeft geopereerd, heeft haar
leven gered. Hij heeft haar leven gered, en
daarbij zijn eigen leven in de waagschaal ge-
legd, omdat hij eerst en voor alles chirurg
w,as en trouwaan zijn eed, trouw tot het
uiterste.
Je vraagt misschien hoe ik dat weet? Ik

kom juist van Julie Blake vandaan. Ik heb - Je - je bedoelt, dat het kind van Blake
haar moeder alle symptomen laten vertellen niet, zal sterven? vroeg eindelijk een stem
en daarvan weet ik, dat zij een bloeding aan uit de menigte.
den lever had, welke al twaalf uur oud was, - Sterven! Dr. Downer snoof minachtend.
sinds het moment, dat die koets over haar Zij maakt het beter dan men het recht 'heeft
heen was gegaan. Ik heb gezien wat die man te verwachten na het ongeluk, dat zij gehad
met haar gedaan heeft, en ik kan jullie ver- heeft. Over twee weken is zij weer op de
zekeren, dat hij geen knoeiende amateur was, been.
maar een getraind chirurg, zelfs een groot Ben Bogart's gelaat had alle kleur ver-
chirurg. Hij heeft 't er beter afgebracht dan loren en zijn oogen schitterden van ede.
ik had kunnen doen, beter dan welke chirurg - Je praat, alsof je dikke vrienden waart
ook, dien ik ken. Enkelen van jullie weten, met die kerels, Downer, spotte hij. Je vergeet
dat ik een ontleedmes kan hanteeren, maar toch zeker niet, dat ze de postkoets en de
ik verzeker je, dat ik die operatie op dat bank beroofd hebben en daarbij -mannen
meisje niet graag zou hebben uitgevoerd. Zij gedood hebben?
had reeds te veel bloed verloren. Zij had - Dat is zoo! riep een van de mannen,
onder een minder snel en zeker mes kunnen Ze hebben Fred Jenks en Cherokee Bill
sterven. Wat zij noodig had was een man, gedood en enkele anderen zijn ernstig ge-
die zeker genoeg was en snel genoeg om te wond. Zijn stem klonk opgelucht.
beletten, dat er tijdens de operatie méér Een ruiter kwam in vollen galop aanrijden
bloed verloren zou gaan dan strikt noodig zou en hield in een wolk van stof zijn paard in.
~îjn. En dat is die man geweest. - Ze hebben de paarden gevonden, riep
En dat niet alleen! Ik heb de tafel gezien, hij. Ze waren ongezadeld en niet opgetuigd

waar hij op heeft moeten werken en de meu- - losgelaten - zonder ruiters .
belen, welke hij rondom het arme kind heeft Bogart vloekte.
opgestapeld om te beletten, dat zij getroffen ,- Dan zijn ze hier! riep 'hij grimmig uit.
zou worden door de kogels van een stel op- Downer, ik moet je huis doorzoeken.
gewonden dwazen. Ik heb van de moeder van Ed Downer schudde het hoofd.
het ki~~ gehoord, hO,e hij zelf overeind - Ik vrees van niet, Bogart, zei hij even
moest blijven sta~~, a~n het grootste gevaar beslist.
blootgesteld, terwijl hij opereerde en ik heb - Denk je misschien, dat je je tegen de
de gaten in den muur gezien van'de kogels, wet kunt verzetten? vroeg de sheriff woest,
welke onder het werken om zijn hoofd flo- terwijl .zijn hand zich om zijiIl revolver
ten. < Bankroover ? Beroover van de post- klemde
koets? Voor zoover ik weet. kan hi) dat alle- - Downer, jok sommeer je opzij te gaan
maal zijn. Dat moeten Ben Bogart en de wet en mij binnen te laten.
maar uitmaken. Maar ik kan jullie wèl zeg- Ed Downer haalde z'n breede schouders op.
gen, wat hij overigens Ook zijn mag, hi.t - Je kunt ?innez:ko~en, als. je dart; met
he 'aft de hand van een genie en een hart, alle geweld WIlt, zei hij. Maar Ik denk, da
groot genoe,g voor di~.heele land! En dat laat-! je: beter d~or de voordeur kunt komen.
ste geldt óók voor zijn kameraden, die hem - Wat IS dat? Een truc?
bijstonden terwijl hij werkte! - Wel neen. Laat een paar van je mannen

. .. to h hier achter als je wilt.
De geZIchten van zijn . e oorders verto~n- Bogart keek hem achterdochti aan. Dan

den een gamT?:a van wlssele~de expr~ssles. wendde hij zich tot zijn patrouill~.
Verbazing, twijfel, ontstelrt;ems. I En bIJ het
hooren van zijn laatste Woorden waren zij
zichtbaar onder den indruk. Gedurende een
paar seconden heerschte er een doodsche
stilte.

(Wordt vervolgd.)
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de minister het wenschelijk achtte, of voor-
afgaande schorsing va? 0l?sporingsbevoegd-'
heid volstrekt onverrnijdelljk was...... dat
alles hangt af van velerlei factoren, die voor
buitenstaanders wel buitengewoon moeilijk
te beoordeelen zijn. Verschil van inzicht op
dit punt achten wij zóó natuurlijk en zóó
vanzelfsprekend, dat het op ons geen mach-
tigen indruk vermag te maken. .
Dit te meer, omdat juist uit de aanmerkin-

gen, ook door de Commissie zelf op de
brigade gemaakt, blijkt, dat deze werkte
onder den invloed van een verkeerde menta-
liteit, die, ook wanneer terecht een of andere I
zaak in onderzoek werd genomen, faalde door
excessen in de wijze waarop en de toepas-
sing van ongeëvenredigde middelen. Zoo acht
b.v. de Commissie in zake de fraude bij de
werkverschaffing, dat noch de arrestatie,
nèch de inverzekertngsteüing noodig zijn ge-
weest; zij oordeelt daarenboven, dat het
hooren in deze zaak van, zegge en schrijve, 49
getuigen, buitensporig was. Op dergelijke
ongezonde mentaliteit is ook terug te voeren
het verwijt der Commisie (zaak van der H.)
aan de brigade. dat er te weinig zorg werd
besteed aan de processenverbaal en te weinig
aandacht aan de ~toch wel belangrijke !-
vraag. "of de feiten ook verjaard waren":
echt typische verschijnselen van ongezond-
geprikkelden dienstijver, juist de omstan-
digheid, die den minister tot ingrijpen bracht.
In dezelfde richting wijst het verwijt van te
overhaaste arrestatle en inbeslagneming in
dezelfde zaak.
Ook in de zaak winkelier B. had, volgens

de meening der geheele Commissie, arresta-
tie of "ophouding" achterwege moeten blij-
ven; in de zaak arbeider W. a 1wee r het-
z e l f d e: ook naar het oordeel der Commis-
sie was het ophouden gedurende den nacht
ongemotiveerd. 't Is altijd en eeuwig dezelfde
geschiedenis: de brigade misdoet per ex-
ces sum. Ze was geestelijk op hol: we kun-
nen het woord nog steeds niet te sterk vin-
den.

Op een volstrekt verkeerde mentaliteit
wijst ook de door de Commissie aangenomen
- "waarschijnlijk is. dat de marechaussee in
dezen eenige schuld treft" - .al te nauwe
relatie van de brigade met de pers. Op blz.
14 wordt trouwens iets uit de "Telegraaf"
aangehaald, waar, door een vergeten cor-
rectie, uitdrukkelijk blijkt, dat de mare-
chaussee aan het woord is! Het allersterkst
bewijs voor onbekookte en totaal averecht-
schen dienstijver werd echter wel geleverd
in de verbazingwekkende verklaring, liefst
van den inspecteur van de Koninklijke Mare-
chaussee, dat er naar zijn meening bijzonder
toezicht noodig was op de geestelijken op
grond van.... den financieelen band tus-
schen overheid en kerkgenootschappen. De
Commissie is hier inderdaad ietwat "klein",
wanneer zij betoogt, dat uit niets blijkt, dat
De Gier op deze "financieelen" grond een
speelale handelwijze tegenover geestelijken
gerechtvaardigd achtte. De grond doet wei-
nig ter zake; voornamer is, dat een derge-
Iijke noodlottige overtuiging bestaat - en
haar effect heeft! -dat geestelijken eenige
"bijzondere" zorgen noodig hebben.
Wij willen nog als onze overtuiging geven,

dat wij het volkomen kunnen begrijpen, dat
de geheele Commissie van meening is, dat
de samenwerking tusschen marechaussee en
procureur-generaal veel te wenschen over-
liet. Wij hebben ook den indruk, dat het met
dezen ambtenaar van erkende bekwaamheid
niet makkelijk samenwerken was. Overigens
zouden wij ten opzichte van het "niet be-
hoorlijk" verhoor van 7% uur, dat hij De
Gier afnam, de vraag willen stellen, of het
eigenlijk "verhoor" "niet wat al te. lang-
durig wordt voorgesteld: van die 71h uur
"verhoor" moet in ieder geval worden af-
getrokken de wel niet al te korte tijd voor
het opmaken van het, door den procureur-
generaal gedicteerde, proces-verbaal, dat bij
het einde van het "verhoor" gereed was.
De Commissie maakt er den minister van

Justitie een verwijt van, dat deze den in-
specteur der Kon. Marechaussee en den
divisie-commandant zoo kort voor het
nemen van zijn maatregel eerst heeft ge-
hoord. Wij zouden willen vragen: volgde het
juist niet uit den aard van dit onderhoud,
dat de voorgenomen maatregelonmiddellijk
werd doorgevoerd? Er bleek immers ni ets
van verschil van inzicht tusschen den minis-
ter en de beide marechaussee-autoriteiten!

Eenige algemeene
opmerkingen.

Een I1;weetal hoogstaande medewerkers
leverden reeds uitvoerige beschouwingen
over het rapport der Tweede-Kamercommis-
sie inzake Oss en zij troffen elkaar in critiek
op de methode der Commissie, die ook in de
Tweede Kamer aandacht moge vinden.
Minister Goseling greep in ter beveiliging
der rechtszekerheid van het Nederlandsche
volk tegen den overijver van aan hem onder-
geschikten, het heeft er allen schijn van,
dat de Tweede Kamer deze zelfde rechts-
zekerheid in het oog zal hebben l1;ehouden
tegenover de uit haar midden benoemde
Commissie! Het wil ons voorkomen, dat het
zich hier heeft gewroken. dat de Commissie
niet stond onder leiding van een jurist, die
met al de zorg, die het "officium nobile"
vereischt, er voor waakte, dat onbevoegden
niet het terrein der rechterlijke macht betra-
den en dat aan de rechtszekerheid in een
rechtsstaat ook zelfs met geen vinger werd
geraakt. Van de juristen onder de meerder-
heid der Commisise had men hier wat meer
zorg mogen verwachten 1).
Er zijn in het beleid van de Commissie

inderdaad zeer zwakke punten. Telkens
verklaart zij, dat ze, tengevolge van de hou-
ding van den minister van JusUUe en van
het Kabinet, "niet over aUe gegevens be-
schikte". en dat haar Verslag "tot haar leed-
wezen onvolledig moet zijn", dat zij zich van
een bepaalde kwestie "niet geheel op de
ihoogte heeft kunnen stellen, doch zij meent
niettemin te mogen aannemen .... " Zelfs bij
haar conclusies maakt zij het voorbehoud,
"dat kennisneming van de gegevens, waarvoor
zij niet de beschikking heeft kunnen ver-
krijgen, haar wellicht op sommige punten tot
een ander oordeel zou hebben kunnen
brengen".

Dit is te bedenkelijker omdat, zooals het
"Vaderland" tereent opmerkè, "onder deze
omstandigheden de Commissie genoopt was,
meer dan in haar aanvankelijke bedoeling
zal hebben gelegen, te ontleenen aan de
pleitnota van mr. James voor den Centralen
Raad van Beroep". Inderdaad is het, bij het
doorlezen van het rapport, onze voortdurende
indruk geweest, dat deze nota een al te
sterken, eenzfjdigen invloed heeft uitgeoefend
waartegen geen voldoende tegenwicht be-
stond. De Commissie blijkt dit zelf zeer goed
te voelen. (blz. 18).
Wanneer men na dergelijke verklaringen

en onder dergelijke omstandigheden toch tot
een oordeel komt, dan bestaat er voor de
Kamer alle aanleiding, dit met de uiterste
zorg te toetsen. Het zou ons aangenaam zijn,
dat de Kamer dit niet zou behoeven te doen,
met een gevoel van niet voldoende ingelicht
te zijn. en dat haar zoo ruim, als maar eenigs-
zins mogelijk is, zoo noodig of desgewenecht
in Comité 'Generaal, al die inlichtingen
kunnen worden verstrekt, die zij voor een
volledige beoordeeling noodig meent te
hebben.

Een ander zeer zwak punt in de houding
van de meerderheid der Commissie is, dat
zij het met den minister volkomen eens is,
"dat publicatie van stukken omtrent zaken,
waarin geen strafvervolging heefït plaats
gehad, achterwege moet blijven en dat zulke
stukken ook niet moeten worden overlegd",
maar dan maar terstond hieraan toevoegt,
dat "in dit geval" een uitzondering moest
gemaakt worden. Wij zouden dit een all e r -
ge v a ar 1ij kst precedent achten, vooral in
zulk een teere kwestie, waarin het, om met
de Commissie te spreken, gaat om "de be-
langen (nI. de reputatie) van de burgers".
Ook de richtlijnen van het Kabinet inzake
het hooren van bepaalde personen acht de
Commissie juist, maar al wederom: in "het
onderhavige geval" moest hiervan toch
maar worden afgeweken. Wij kunnen de
Commissie in deze gemakkelijkheid niet
volgen, evenmin als wanneer zij overgaat tot
publicatie van eenige gegevens omtrent niet
vervolgde feiten, "al moge dit wellicht voor
de burgers niet aangenaam zijn".
Een dergelijke lichtvaardigheid bij een

dergelijke Commissie l~jkt ons in hooge mate
bedenkelijk en maakt haast den indruk, het
gevol-g te zijn, zij het dan onbewust, van
zekeren wrevel tegenover een vermeend
tekort aan medewerking van het Kabinet.
Eenzelfden indruk krijgen we, als we de
Commissie vertrouwelijke inzage van stukken
hooren a f w ij zen, omdat zij daarover niet
zou kunnen beraadslagen in de Commissie-
vergaderingen. waartoe ook de overige leden
der Tweede Kamer toegang hebben: alsof
voor' dergeliJke beraadsiagtng bij eenigen
goeden wil niet volop gelegenheid zou zijn
geweest bij de ongetwijfeld zeer talrijke
oogenblikken - en langer! waarin geen
andere Kamerleden aanwezig waren. Dat
over dergelijke stukken in het Verslag zou
moeten worden gezwegen lijkt ons ook al
een allerminst afdoende reden om een inzage
te weigeren, die, als zoo vaak, veel verhelde-
ring van inzicht kan geven, ook zonder dat
het noodig is, van dergelijke gegevens uit-
drukkelijk te gewagen. Hoe dikwijls zou het
niet zijn voorgekomen, dat een schrijver, een
spreker .~nz. profiteert van verkregen inzicht,
dank ZIJ gegevens, waarover niet wordt
gewaagd. Wij achten dit standpunt van de
Commissie allerongelukki'gst, afgezien van de
:feitelijke waarde, die de ter inzage beschik-
'bare stukken zouden hebben gehad.
Niet sterk Iijkt ons ook het standpunt der

Commissie, wanneer zij na in het algemeen
en in de bijzondere gevallen, de brigade tot
zekere hoogte in gebreke te hebben gesteld,
concludeert tot het ongemotiveerde van
's ministers optreden. De hoofdfout, door de
Commissie hier begaan, lijkt ons deze, dat zij
alle geva1:Ien a I s ',t war e als iet sop
z i c h z e L f sta a n cl s bes c hou w ,t,
en geen rekening houdt met
de daarin sprekende men-
11; a 1i t e i t waarop de minister den hoofd-
nadruk legde. Da't de mini~:er ..dit terecht
deed achten wij te waarschIJn~I.lker, omdat
ons bleek, dat in kringen va.n babe en rec~lter-
lijke macht, die de gedragmgen der bngade
het best konden beoordeelen, ~en nagenoeg
eenstemmige meening aanweZIg was, dat,
de brigade in een toestand. van.. onberad.en
dienstijver was geraakt, die mgrijpen gebIe-
dend noodzakelijk maakte. d

Dat ingrijpen noodzakelijk was, aar~an
twijfelde ook het Ambtenarengerecht m~,
en daaraan twijfelt de Commissie evenmm.
Verschil van opjnie is er alleen over mat~t en

. .. we UI er-tempo van ingrijpen, en hier ZIJn .
aard op een wel zeer vruchtbaar terrem van
meeningsverschil. Met het oog op de men-
taliteit - psychologisch zoo verklaar~aar
door naijver met een ander corps ~n ~Z~
prachtig voorafgaand succes, miss.chlenlleendeele behaald door methoden, die a
onder de leuze "aux grands maux les ~rand:
remèdes" konden worden geduld -: z.IJnw J
het, in tegenstelling met de CommISSIe, met
den minister volkomen eens, dat de g e-
h eel e brigade uit Oss moest worden ver-
wijderd. Of het zóó snel moest gebeuren, als

Zoo nadert de affaire-Oss langzaam haar
einde. Het zou dwaas zijn te ontkennen, dat
het voor den minister van Justitie allesbe-
halve aangenaam is, dat een commissie uit
cJ.eTweede Kamer zijn beleid, wat mate en
tempo betreft, met de grootst mogelijke
meerderheid afkeurt. De omvang van dit
,.onaangename" zal echter in niet geringe
mate afhangen van de houding, door de Ka-
mer zelf tegenover dit rapport aan te ne-
men. Moge zij spoedig haar beslissing kun-
nen nemen. Wij zeggen het 't "Handelsblad"
na: "Er zijn belangrijker dingen te doen in
Nederland. De Ossche staart is nu lang ge-
noeg geworden".
Het is intusschen wel merkwaardig te zien,

hoe de Iinksche pers naar het leven van
dezen minister haakt! Wat meer bezadigde
organen als "Handelsblad", "Vaderland" en
"N. Rott. Crt." - die overigens zelfs in deze
affaire een rechterlijke uitspraak in dub-
bele instantie niet onaangevochten kon
laten! - maken tenminste nog in het voor-
bijgaan de opmerking, dat de uitspraak der
Kamer moet worden afgewacht. Maar het
meerendeel der linksche bladen kan niet
wachten geen dag en geen nacht: "à la Lan-
terne" is de eenstemmige kreet. "Verplette-
rend, vernietigend; de tragedie van een
minister; wij begrijpen niet, dat deze de uit-
spraak der Kamer nog afwacht .... "
Bij het opsteken Van den storm rondom Oss

spraken wij van een nieuwe Aprtlbcweging.
In de laatste dagen bij de hartstoch telijke
uitingen der liberale pers, die bloot gaven,
wat er op 's harten gror\d lag, gingen onze
'gedachten opnieuw terug naar 1853, naar
'I'horbecke, die als een stuk vuil over den
Moerdijk werd 'geworpen naar de "room-
schen", die zijn daad van rechtvaard~gheid
met hun trouw loonden. Men kan ook denken
aan een Tak van Poortvliet; nette menschen
verlieten de coupé, als deze liberale minister,
om zijn kieswet uitaefloten, binnentrad; -
of aan Pierson, die; brave liberalen uit de
Witte wilden jagen om zijn handel~politiek.
Dr. Kuyper mocht men op straat najouwen
en Geerten Grossaert legde in een schitte-t
rend vers de herinnering vast, dat een grijs-
aard als de Savornin Lohman uit de Karner
werd "opgewacht"
Wij scheren niet alle tegenstanders van

minister Goseling over één kam. Er. zijn er
stellig bij, die door louter :objectieve elemen-
ten hun oPpositie laten bepalen. Er is verschil
tussehen b.v. het Handelsblad" en de "N.
Rott. Crt.", die de '~madelijke insinua'tie, dat
het de minista- zou zijn te doen geweest om
schuldigen aan den rechter te onttrekken,
niet alleen aan de l'J.S.B. kon overlaten. Te-
legraaf en N.S.B._pers kunnen we gevoege-
lijk buiten beSChouwing laten. He t voor-
naamste en geheel verklaa,rbare effect van
hun agitatie is geweest, dat de kanhoheken,
wellicht wat al te sterk en al te critiekloos
op één hoop zijn geloopen. Erger is, dat _o?~
de objectiviteit van onbevooroordeelde ,cnhcI

l

voor het doldriftig antf-papistisch gedaas
niet ongevoelig bleek.
Opmerkelijk is intusschen de houding van

het "Nation. Dagbl.", waarin Rost van Ton-
ningen blijkbaar van den "leider" de kwestie-
Oss niet meer mag belhandelen. In een eerste
artikel luidde de triomfkreet: Rost gerecht-
vaardigd, maar een tweede artikel gaf geheel
andere ok'lanken. Het was blijkbaar tot het
bewustzûn der redactie doorgedrongen, dat
Rost niet triomfeerde, maar successievelijk
uit al zijn stellingen werd teruggedrongen. De
minister was in zijn recht, zijn bedoelingen
waren zuiver, er waren maatregelen noodig.
Slechts over mate en tempo sprak de com-
missie een ongunstig oordeel uit.
Nu de kwestie tot deze proportie is terug-

gebracht, wachten wij in alle gerustheid de
behandeling in de Kamer af, en wij gelooven,
dat minister en Kabinet dit ook zullen doen.
De minister verdedigde een g o e d, w a a r-

v 0 or 0 n der and ere 0 m sta n d i g-
heden geheelons volk te hoop
zou l o o p e n, wanneer er ook
m a arm e t één v i n g ern a a r g e-
w e zen z ou wor den. Maar als het
sen tim ent overheersent ....
Wij laten het voor heden bij deze meer al-

,gemeene opmerkingen over een zaak, waar-
over de historicus zich eenmaal met zekere
verbijstering zal afvragen, hoe zij tot een
dergelijk tumult kon uitgroeierI. Wij behou-
den ons voor, zoonoodig of desgewenscht,
nog op hijzonderheden terug te komen.

1) We kunnen ons voorstellen, dat de
positie van het katholiek commissi~-lid er
bij de mlnder aangename verhouding met
den minister niet aantrekkelijker op werd.
Wij .voelen echter, als "Ons Noorden", geen
behoefte voor de verklaring, dat wij aan mr.
Sweens' goede bedoelingen niet twijfelen!
En na zulk een verklaring gaat het blad .no~
zoeken naar. . .. redenen van "verschoonlng
voor zijn houding! Zelfs mr. Sweens zal
overigens begrijpen, dat wij de katholieken
gaarne door een meer invloedrijk en gezagvol
man - bv. den scherpzinnigen en bekwamen
jurist dr. Kortenhorst - hadden verte.ge~-
woordigd gezien dan di-t jonge Kamer-Iid
uiteraard kan zijn. ---
MINISTER GOSELING

CITEERT.

In het rappont van de Tweede Kamer-com-
missie inzake Oss wordt den minister van
justitie verweten de weigering tot het over-
leggen van stukken, waaruit hij zelf citeerde.
Al aanstonds zou men tegen dit verwijt

kunnen inbrengen, dat het geheel iets anders
is, met zorg gekozen passages, wa~rvan ~oor
niemand eenig nadeel te vreezen IS te citee- ,
ren, dan geheele stukken over te leggen, l
waarin dergelijke voor anderen 6naange- I
name passages wel degelijk voorkomen. )

"De Avondpost" heeft op dit punt een,
vraag gesteld aan Prof. mr. C. M. de Vries,
die het volgende antwoord gaf:

"Nadat ik in het Handelsblad was
opgekomen voor een juiste competentie-
regeling tusschen regeering en Kamer-com-
missie, dewelke niet naar buiten als rechts-
orgaan kan optreden, vraagt u mij (Avond-
post van Maandag 12 Juni 1939) hoe ik I

oordeel over het feit, "dat de Minister te I

zijner verdediging citeerde uit verschillen- I
de stukken, doch toen de Commissie om I
die stukken vroeg, weigerde ze over te
leggen, omdat ze geheim moesten blijven?"
Ik antwoord, dat dit geval zich elk oogen-
blik in de uitoefening van den Staatsdienst
kan voordoen en voordoet. Elke Minister
citeert, hetzij met bronvermelding, hetzij
zonder bronvermelding, in stukken welke
voor het parlement en voor het publiek
bestemd zijn, uit rapporten (veelal ter ver-
dediging van de houding van regeering of
regeeringsinstanties) waarvan, desgevraagd
naar publicatie van het geheele stuk, de
regeering publicatie zoude moeten weige-
ren.
Er zijn tal van commissie-rapporten, voor

de regeering bestemd, openbaar (Versla-
gen Hoogen Raad van Arbeid, verslagen
Nuts-commissies). Maar de regeering be-
schikt ook over tal van rapporten en in-
lichtingen, uitgaande van particulieren,
commissies en ambtenaren, waaruit de re-
geering wèl citeert, maar welke stukken
de regeering steeds zou weigeren te publi-
ceeren. Wanneer dit onrecht is, is de ge-
heele staatsdienst onmogelijk.
En wat des Ministers verbod tegenover

ambtenaren betreft, terwijl de Minister zelf i
wè! over eigen ambtenaren beschikt, hierop
zou ik willen antwoorden, dat de Kamer-
commissie, die het verhoor van vele ge-
tuigen noodig oordeelde, tot één non-
liquet (het is niet duidefijk ) had m 0 e-
ten komen, wanneer slechts één getuige
kon worden gehoord. Was het verhoor der
andere getuigen nu in eens overtollig? De
regeering heeft zich gehouden aan de pro-
cedure zooals de Tweede Kamer die zelve
heeft gewild. Een speciale procedure zooals
geregeld in de wet van Jan. 1890 S. 1, is
nog altijd mogelijk en thans de eenige weg
om recht te krijgen, ook vóór den Minist~
van Justitie". - ~ ~
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"Commissie-Oss ging op
stoel van minister

zitten"
In de "Maasbode' , critiek ge-

oefend op samenstelling
van "het rapport".

In de "Maasbode" bespreekt thans mr. A.
J. M. Cornelissen. bibliothecaris van de R.-K.
Universiteitsbibliotheek te Nijmegen, uitvoerig
het rapport van de commissie-Oss. Een be-
spreking welke zich er in hoofdzaak toe be-
paalt om aan te toonen, dat z.i. de commissie
bij haar onderzoek haar boekje verre te buiten
is gegaan.
Mr. Cornelissen merkt allereerst op, dat hij

niet twijfelt aan de goede trouw der commis-
sie; wel heeft zij "onbegrijpelijke fouten" ge-
maakt. Z.i. heeft de commissie, om te begin-
nen, een uitzondering gemaakt op een funda-
menteel beginsel van den rechtsstaat. In af-
wijking z.i. van een beginsel van dien rechts-
staat heeft zij van den minister overlegging
gevraagd van stukken omtrent zaken, waarin
geen strafvervolging heeft plaats gehad (stuk-
ken welke de minister overtgens, zooals be-
kend, niet heeft overhandigd). Dienaangaande
merkt mr. Cornelissen op:

"Als in deze zaak ooit van een beden-
kelijke, met de primaire beginselen van
een geordenden staat strijdende en daar-
om onnationale mentaliteit gesproken zou
kunnen worden, dan ten aanzien van de
rechtsopvattingen, waarvan de meerder-
heid der commissie-Schouten bezield is."

Na te hebben opgemerkt, dat de commissie

van gebrek aan beleid en inzicht blijk gaf,
schrijft mr. Cornelissen:

"Wie den plicht van de overheid om
rekenschap te geven aan de bevoegde in-
stanties zoo verstaat, dat de gezagsdrager
maar machinaal alle bescheiden heeft te
produceeren en hoogstens, ter vergemak-
kelijking van de lectuur, deze mag rang-
schikken, maakt van die verantwoording
een caricatuur. Van een volkomen valsche
opvatting van de plichten en rechten van
het gezag gaf de commissie blijk door
deze opvatting van haar taak. Met vol-
komen verwaarloozing van hetgeen des
gezags is, heeft zij willen gaan zitten en
is zij gedeeltelijk ook gaan zitten op den
stoel van den minister, zij, die nu een-
maal had noch de plichten welke een
minister heeft, noch diens plaats in onze
staatsinrichting, waardoor het hem moge-
lijk is met volledige kennis van zaken en
met inachtneming van alle omstandig-
heden zich een oordeel te vormen en
daarnaar te handelen."

De roep om een sterk gezag wordt tegen-
woordig allerwegen vernomen, aldus mr. Cor-
nelissen, doch door het betreffende rapport
acht hij "het gezag, niet allereerst van een
bepaalden gezagsdrager, doch gezag als zoo-
danig, danig in de knel geraakt."

Omdat, naar schrijvers meening, de com-
missie niet oip de plaats van den mintster
moe h t gaan maan, m 0 c h t zij de wegen
niet bewandelen, welke z ij is ingegaan en
haö zij lha8ir rapport niet m 0 g e Itl uibbreiden,
ZIOoaIszij gedaan beeft.

",Om die t<wee redenen het werk der
Commissie desavoueerend, wachten wij
ons er well voor die dulbloelefout zèllf te
maken en laten wij dat g'edeoe1ltevan bet
rapport, waarin de commissie optreedt
als rechtbank, minister, hoogste miHtaire
mstarrtie, ondeI'zoekingsrech'ter enz-, voor
wat helt is.

"Wat 0 n s in het rapport-Schouten
beeft getl10ffen is, dat er een mentaliteit

uit spreekt, waartegen in het belang van
een ware rechts- en gezacatsopvattmg
een protest geuit behoort te worden."

Olm odie reden, z>OO besluit mr. Cornelissen
zijn commenëaar, kan ndemand, die de demo-
cratte liefheeft, dit rappoet 'Voorkennisgeving
aannemen.

"RAPPORT IS ENKEL EEN MEENlNG
OVER DE BELEIDSVRAAG."

Ook de "Limlburger Koeri er" (r.-Ik.)
ïevert eerst thans commentaar op het rapport
'Vande comrnlesie-Oss. Het volgende is er aan
ontleend:

"Het rappont ma31kt indruk door den
bezacägden toon, waarin het oordeel wordt
uitg'eSiPI"Olken.

Tot een enquête-voorstel, waarover in
de laatste weken heel wat bal'letjes zijn
opgewoI'pen, is het dus niet gekomen,
Het za'l daar ook in de Kamer vermoede-
!<ijkniet op uitdraaien, mits de Regeermg
het oordeel der commissie en eventueel
dat van de Kamer zal nemen zooals het
genomen behoort te worden: als een
meening over die beleidsvraag, waartoe
"Oss" als polttieke kwestie slinds lang was
teruggebracb t.
Het rapport heeft de groote verdienste,

dat het nog eens duideljjk in het licht
stelt, dat al de politieke boenbarre en al
!het grove pens-geschut, dat op ,,05'S" ge-
rdcrrt was, eigeruijlk alleen maar gemaakt
'Ï:S om het beleid, waarmede in deze zaak
is ingegrepen. Natu'll~rrijlkis di.t een vraag, \
waaromtrem er alt.ijd meenmgïsverschil-
len zullen blijven en oolk nu - in daze
nieuwe fase - zullen diemeesringen daar-
over wel verdeeld blijven."

Het 'b'lad ziet niet in, dat er aanleiding toe'
is om van de zaak-Oss een por'tereutl'le- of zelfs
een kaibinetïkwes'tie te maken; zeiker niet in
dezen tijd. nu er voor de regeerina op het ge-
bied van de landsverdediging en de werkloos-
'heidislvraagstu'kkenzooveel en zoo groet werk
te doen is.
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streven
.naar lager productiekosten.

JERSEY-KOE (links) en Deen- Si
sche stier. De eerste, hoewel ::

•• een ras, dat melk met een hoog ii
S: vetgehalte geeft, gaat er in Denemarken i5
ËË nit. Zij is te zwak van conetitutie. - ië
g Het roode landras, eveneens 'n uitste- n
ËË kende melkkoe, gaat vooruu, zelfs ten 55
H koste van het zwartbonte Jutlandsche slag. ii.. . ..:: ::........................................................................

(Van onzen specialen verslaggever.) Ibers zich daartegen verzet.
INNERUP 11 J' MRs Het komt dikwijls voor, dat ouders en zelfsH ,um. -" evrouw a~m~,,- grootouders en getrouwde kinderen bij elkaar
sen vraagt, wat het doel van uw reis IS, op de hofstede blijven.

zegt Dooitze Tilma, de Friesche boerenzoon, IRe n ten ier end e boe ren treft men
die in Denemarken is gaan boeren, tegen mij, weinig aan. Zij wonen althans niet op het plat-
die in Denemarken het boerenbedrijf c.a. kom teland.

Hij kan haast geen volk krijgen en het moei-
De melk wordt hier merkwaardig schoon lijk vasthouden. Toch verdient een inwonende

aangevoerd en het gereedschap ziet er uit als boerenknecht zijn 1000 kronen per jaar (boven
nieuw. Wij proeven de pas gekarnde boter, kost en inwoning), terwijl de landarbeider, die
die fijn smaakt - de fabriek haalde meer dan men van een centrale kan krijgen, niet be-
eens het hoogste cijfer in den premieloozen neden de 8 kronen per dag mag werken ....
wedkamp met eindkeuring om de fijnste De gemiddelde boer-producent (de geruid-
boter - wij proeven boerenkaas, die plaatselijk delde grootte der bedrijven is 15 H.A., bij ons
zeer op prijs wordt gesteld, doch "onwennig" 10 RA.) voert zijn eigen graan en zijn bieten
smaakt, en andere, Gouda en Volendammer, aan het vee op. Wat hij meer noodig heeft aan
die een meer geciviliseerden smaak heeft, en krachtvoer koopt hij in het binnenland van de
nu gaan wij de vrouw van den directeur in grootere bedrijven, en wat h ij ct a n no 0 g
haar woning begroeten. t e kor t kom t, wor d tin g e v 0 er d .

v andaar die vraag, die overigens pas werd Dat laatste kwantum is echter procentsgewijze
gedaan bij het afscheid. Eerst hadden wij ken- zeer gering en het krimpt in naarmate de alge-
nisgemaakt in de eerste kamer, daarna een meene toestand slechter wordt.
sigaar gerookt in de volgende kamer, toen een Er zijn nog vele zeer groote bedrijven. Boer-
pianovoordracht van mej. Rasmussen aange- derijen van 700 bunder komen voor. Een tien-
hoord in de derde kamer en ten slotte rabar- de van het cultuurland wordt zelfs bezet door
bergelei met koe e r:::uwemelk en veel suiker ge.- • bedrijven bt:",uc de ï5 bunder. De staat bevor-
nuttigd in de vierde kamer, een versnapering, I dert echter door onteigel{ing, door credietge-
die er net zoo goed ingaat om 7 uur a.m., als ving op groote schaal, het ontstaan van de bo-
op elk ander tijdstip van den dag. vengenoemde kIe i n e bedrijven, waarvan de
Wat ik in Denemarken kom doen? Ik wil grootte afhangt van de vruchtbaarheid van den

graag weten, waarom de Deensche boer be- bodem, doch die steeds zoo groet zijn, dat een
hoorlijk kan bestaan zonder steun, terwijl zijn ge zin er 0 p kan bes t a a n.
Nederlandsche collega mèt steun nauwelijks op De boer is goed ontwikkeld en wordt des-
de been blijft. kundig voorgelicht. Het bedrijf staat op hoog

peil, wat zaai- en pootgoed, meststoffen en ra-
tioneele veevoeding betreft. Ik heb een consu-
lent bezig gezien op een der middelgroote
boerderijen hier in de buurt. Hij gaf duidelijke
en nuttige aanwijzingen en vond den tijd voor
een gemoedelijk praatje (hij was als kind in
huis bij den boer), hoewel hij dienzelfden dag
(Zaterdag) nog veel ..meer te doen had. En hÎj
was niet van plan ZIJn programma uit te stel-
len.

bekijken. En mevrouw Rasmussen is de vrouw
van den directeur eener boerenboterfabriek in
Jutland, die wij bezichtigd hebben. Haar man
was naar een vergadering van maelkeri-direc-
teuren en zijn plaatsvervanger heeft ons rond-
geleid.
Hij is melkontvanger. stoker en machinist,

hij noteert de vetgehalten en controleert de
boter- en kaasmakerij, hij verricht de reduc-
tase-proef en legt ons alles uit. Een veelzijdig
ontwikkeld, alom werkzaam man, zooals er
meer zijn in het Deensche zuivelbedrijf. De
boter mag niet veel 'kosten aan verwerkings-
kosten.

'n Beetje op reis,
Dat zegt men bij ons niet aan een gastvrouw.

Ik zei dan ook hier iets anders. Ik zei, dat ik
een beetje op rèis was. En toen vroeg zij, hoe
groot mijn bedrijf in Holland was; maakte ik
zelf kaas of ging mijn melk, net als hier, naar
de fabriek. Zij waren in Holland geweest en
hadden een en ander bekeken. De heer Tilma
vertelde haar, dat ik een Avisskriver, een jour-
nalist, was, waarna wij na vele "tak fors"
scheidden. De ontvangst was deze waard ge-
weest.
Wij bekeken daarna een particulieren koren-

molen, die gedreven wordt door waterkracht.
De exploitant, een Deen van den ouden stem-
~el, wiens hobby het is "de dingen anders te
doen dan de groote massa", zegt op mijn vraag,
of er steeds genoeg water is voor het enorme
rad: "Helaas wel". Daarmee bedoelt hij, dat
het aantal varkens bij de boeren vroeger veel
grooter was dan nu. Het scheelt wel 100 %.
Ik wijs hem er op, dat de curven van een var-
kensgrafiek diepe kloven en hooge spitsen ple-
gen te vormen en dat men thans, gezien de
hooge biggenprijzen, weer bergopwaarts gaat.

Goedkooper.
Het is trouwens moeilijk voor hem zijn be-

drijf winstgevend te houden. De coöperatie le-
vert goedkooper aan de boeren. Zijn eenige
ruggesteun zijn de gratis kracht van den water-
val en de kapitaalkracht van zijn bedrijf.
Het is bij hem, dat voor het eerst de kwestie

der devaluatie van het Deensche betaalmiddel
ter tafel komt. Hij heeft er veel door verloren.
Indertijd is de kroon nog lager gezakt dan het

Engelsche pend, met alle nadeelen van dien, en
met de eenzijdig-e bevoordeeling, welke deva-
luatie pleegt ten gevolge te hebben. Men zit
thans met de nadeeltee gevolgen. Het leven in
Denemarken wordt duurder, de prijzen in het
binnenland trachten zich aan te passen aan de
internatior:ale prijzenmarkt. De algemeene wet
van vraag en aanbod werkt ook hier, in weer-
wil van de sparteline-en der arbeidersregeering,
die naar hooger geldloonen en industrialisatie,
en van de boeren, die naar-Iagor uitgaven stre-
ven.

Meer dan 80 %.
Denemarkens export bestaat voor meer dan

80 % uit landbouwproducten; meer dan de
helft der 3,8 millioen inwoners woont op het
land en is direct bij den landbouw betrokken,
een derde van het landbouwinkomen komt uit
de varkens voort.
Engeland dec ret eer t de prijzen, aan

Duitschland kan verkocht worden, maar de
stand van de rekening is zeer slecht ten na-
deele van Denemarken.

Voordeelen zijn, dat de Deensche boer zijn
bedrijf goed kent en gewillig in het gareel
loopt van de coöperaties en de vakvereenigin-
gen, dat de grondprijzen nog altijd betrekkelijk
laag zijn, vergeleken met de onze, hoewel het
steeds greeter wordende g e b 0 uwe n kap i-
t a a 1 zwaar drukt op de vele kleine bedrijven
van ± 6 H.A.. die er zijn, dat hij geen water-
schapslasten te betalen heeft en dat vrijwel
alle land in één kavel bij de hofstede ligt, het-
geen de bedrijfsvoering goedkooper maakt.
De verwerkings- en de verkoopkosten van

zijn bacon, rundvleesch, boter en eieren wor-
den inderdaad zoo laag mogelijk gehouden. De
boterfabrieken werken veel zuiniger dan in
Nederland. Er zijn er echter nog veel te veel.
Met de vervoermiddelen van thans zal het mo-
gelijk zijn tot eoncentratie over te gaan, hoe-
wel de mentaliteit van vele boeren-deelheb-

De t rek n a a r des tad is ge w e 1-
dig. Zij biedt den arbeider allerlei Voordee-
len. De politiek van de regeering wei: k ter
k r ach tig a a n mee om de vlucht van het
land te bevorderen: werkloosheidsondersteu_
ning, minimum-loonen, ben ede n wel k e
n iet mag wor den g ewe r k t, het betere
onderwijs, vermaken, welke men niet kent op
het land, waar groote dorpen ontbreken, d e
h oog e 10 0 n e n der speciale vakarbeiders,
hebben het platteland van zijn arbeidskrachten
beroofd. Dat is een zeer ernstig probleem,
waarmee de boer te kampen heeft.
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Min ist erG 0 s e I in g: "Is dat nu alles!?"
Ob e r S c hou ten: ,,'t Allerlaatste wat we U

Het van de bankbil jettendoos.

Parijsche Jongeman opgelicht
£ 30.000

voorbeeld.
(Van onzen correspondent). I een chemisch procédé va~ ie~er bankbiljet een

PARIJS, 14 Juni. - Het gilde der oplichters afdruk gemaakt wordt, die met van echt te on-
zou op staanden voet bij gebrek aan arbeid derscheiden is, Is dat niet iets voor u?

kunnen bi d "aan ie en.

naast. Nog enkele oogenblikken en de £ 30.000
zouden tot het dubbele aangroeien.... Toen
bemerkte de uitvinder opeens, dat hij een on.
rnisbaar chemisch product op zijn kamer had
laten staan en verzocht den jongeling, dit even
te halen. Met trillende beenen verrichtte deze
zijn boodschap en .. " u heeft het al begrepen.
Bij zijn terugkomst vond hij noch de doos,-

noch de vrienden, noch natuurlijk ook de
£ 30.000. In arren moede ging hij op zoek
naar Scotland Yard. Hier luisterde een be-
ambte zeer belangstellend naar zijn verhaal,
totdat de bedrogene kwam bij de episode van
de vermenigvuldiging der biljetten.

Koude douche.

Lof der Zomerzegels.

EEN NIEUWE UFA-PRODUCTIE.
Onder regie van dr. Joh. Gutter is met de

opnamen van de Ufa-film ,,12 Minuten na 12"
een begin gemaakt. De vertolkers der hoofd-
rollen zijn Geraldine Katt, Ursula Herking,
René Deltgen, Rudolf Platte, Paul Henckels,
Anton Pointner,

•

wonder

Nu daal wilde de jongeling wel wat meer
van weter en hij kwam dus in kennis met
den gentalen uitvinder. Deze deed zich zeer
bescheiden voor en zei, zeer goed te begrijpen,
dat de jongeling maar niet over een nacht ijs
wilde gaan. Er zou dus een proefséance in het
bijzijn V3JD enkele andeI'€ "vrienden" van den
uitvinder worden gehouden. Met veel hocus'
pocus ging een biljet van fr. 1000 in de doos
en warempel er kwamen er twee uit. Maar
onze [ongeltng toonde duidelijk, niet van giste-
ren te zijn en vroeg of hij het "gefabriceerde"
biljet even mocht medenemen, hetgeen hem ge-
nadiglijk werd toegestaan.

Hij holde er mede naar de dichtstbijzijnde
groote bank en zijn hart sprong op van blijd·
schap, toen hij van den kassier hoorde, dat het
biljet wel degelijk echt was, Had hij nu maar
even het nummer van dit biljet vergeleken
met dat van het andere Maar men kan ook
niet aan alles denken.

Nog dienzelfden .g werden de toebereidse·
len gemaakt voor een reis naar Londen, want
biljetten van fr.lOOD loonen zoo Weinig de
moeite. Goede biljetten van vijftig en honderd
pond van de Bank of Engeland zijn voor een
dergelijke operatie nog veel interessanter. Het
geheele gezelschap vertrok dus naar de Brit-
sche hoofdstad. De zoon des industrieels narn
bij zijn Engelsehen .iankier £ 30.000 op en be-
gaf zich weer naar zijn hotelkamer, Waar de
vrienden op hem wachtten en de miraculeuze
vermenigvuldiging der biljetten zou plaats vin-
den. De doos stond gereed en de biljetten er

voor

Naar Amsterdamscli

ontbonden moeten worden wanneer er op de
wereld niet zooveel. soms goedgeloovige, maar
meestal ezelsdomme en daarbij aardsnieuws-
gierige menrschen rondliepen.

Deze uitspraak niet nieuw, maar blijft
waar, getuige de strafzaak, die heden door de
Par-ijsche , rechtbank behandeld is. Den zoon

t Zomerzegel-voorbeeld na:
Na een brief met ZOMERZEGELS
Zegt "ZIJ" vast en zeker JA.
Pa's en Ooms! U plakt zoo dolgraag
's Middags op de sociëteit;
Plak dan n u eens ZOMERZEGELS,
Dan bent U véél mlnder kwijt.
Stuurt er een naar àl Uw vrienden,
Hier en in het buitenland:
MARIS, MAUVE EN VAN ZWIETEN.
NIC'LAAS BEETS EN STUYVESANT.
Denkt eens aan dat buitenkansje,
Oat U voor precies drie cent
De gelukkige bezitter
Van een èchte Maris bent!
Helpt mee! Van die ZOMERZEGELS
Plakken wij er nóóit genoeg;
Wie ze plakt, plakt óók een pleister
Op een wond, die 't Noodlot sloeg.
U helpt Kunst en Wetenschappen,
Helpt sociaal en cultureel,
U neemt aan een groeten veldtocht
Voor een béter "MORGEN" deel.

IEDERin ons Vaderlandje,
Arm en rijk en groet en klein

Weet al sedert een paar jaren
Wat of ZOMERZEGELS zijn.
red erkent de groote waarde,
led erkent de groote kracht.
red e r weet hoeveel verlichting
Door die zegels wordt gebracht.
Ie der weet, dat 't Land ook dit jaar
Weer bezomerzegeld wordt,
En, als i ede r helpt, dan komt er
'n ZOMERZEGELTJES tekort.

van een zeer welgesteld Parjjsch industrieel is
door een groepje van een zestaloplichters ill
'n handomdraaien de lieve som van £ 30.000
afhandig gemaakt, hetgeen alleen mogelijk was,
doordat deze jongeling alle hierboven genoem-
de etgenschappe-. in zich vereenigdc.
Niemand voelde dan ook veel medelijden

met hem, te meer, daar onmiddellijk gebleken
is, dat hij evenmin gekweld werd door over-
dreven scrupules. Maar laat ons niet op de ge-
schiedenis vooruitloopen.
De jongeling in kwestie had het vorige jaar

een zekere aantrekkelijkheid gevonden in het
speculeeren in peseta's. Dit geschiedde bij den
eigenaar van een wisselkantoor, die, het zij tus-
schen haakjes gezegd, reeds een stuk of vijf
veroordeelingen achter den rug had. Maar
dat wist de cliënt natuurlijk niet.
Deze man, die bij gebrek aan eerlijkheid

wel menschenkennis bezat, voelde onmiddel-
lijk, dat er met den rijken jongeling wel wat
te beginnen viel.

Ik zal u in kennis brengen met een vriend
van mij, zeide hij tot hem, die een miraculeuze
uitvinding gedaan heeft. Mijn vriend heeft een
doos geconstrueerd, waarin met behulp van

Naar Londen!

ZOMERZEGELS! ZOMERZEGELS!
Aanschafkosten zijn zoo klein:

Voor Uw mede-menschen koopt U
Voor een páár cent - zonneschijn.
(Nadruk verzocht.>.

CLINGE DOORENBOS.

Toen fronste de inspecteur zijn wenkbrau-
wen, zeide alleen: ,,0, wilde u Engelsche
bankbiljetten namaken", pakte hem in den
kraag en zette hem achter stat en grendel.. .
Het kostte nog al p"nige moeite den Jonge-
ling enkele dagen later weer uit zijn kerker
verlost te krijgen, maar hoewel de Engelsche
justitie er ten slotte in toestemde, het slacht-
offer te laten gaan, aan het instellen van
een vervolging tegen de oplichters wilde zij
zelfs niet denken.
Hierop hadden deze heeren natuurlijk gere-

kend. Zij meenden . tl eerste, dat het slacht-
offer zelf nooit zou durven verklaren, dat hij
aan het maken van valsch geld wilde mede-
helpen, en ten tweede, dat de justitie nooit tot
een vervolging zou overgaan. Zij rekenden echo
ter in casu niet op het gebrek aan schaamte
van het slachtoffer en de opvattingen der
Fransche justitie. De eerste weifelde namelijk
niet, zijn wedervaren ook aan de Fransche
autoriteiten te vertellen en deze aarzelden niet
zijn aanklacht in behandeling te nemen.
Zij nuldtgden namelijk het standpunt, dat

wel een frauduleuze handeling was voorbereid,
doch niet tot uitvoeri.ng gebracht. Het slacht.
offer werd dus ondanks protesten van de zijde
der beklaagden - wellee protesten heden door
de verdedigers nog eens zonder SUcces her-
haald werden - toegelaten als civiele partij,
hetgeen niet verhinderde dat de president hem
heden een gevoelige schrobbeeri.ng voor zijn
gedrag toediende. Van het geld is slechts een
gering deel, dat door enkele medeplichtigen
getoucheerd was, in een te Cannes gehuurde
safe teruggevonden. Van de zes beklaagden
stonden er vier terecht. Zij beweerden natuur-
lijk slechts een Ondergeschikte rol te hebben
gespeeld. Den uitvinder en z'n hoofdmedeplich-
tige heeft de justitie echter niet kunnen pak-
ken. Zij heeft evenmin het grootste deel van

ZAKENMAN! Plak op Uw brieven
ZOMERZEGELS. Als U 't doet,

Gaan, U zult het ondervinden,
Al Uw zaken dubbel goed.
En ook gij, vacantieganger,
In hotel of in pension,
Plak op d'Ansicht ZOMERZEGELS,
ZOMERZEGELS brengen zon.
Goedgezinde landgenooten,
ZOMERZEGELT met ons mee:
ó f U wint die mooie auto,
o f n iet. Het is één van twee.
Stel U voor, dat U er in zit!
Wat een fijn en fier gevoel!
voor 't geval, dat U er náást zrt
Zit U daar voor 't goede doel.
Volgt, verliefde jongelingen,

manthandelaar liet zitten met een pakje kran-
tenpapier.
De diamanbhandelaar overwon echiter zijn

begrijpelijken schroom, die hem weerhield
ruc!l.tJbaarneid te geven aan zijn Iichtgeloovig-
heid en liep naar de Justitie. Op 27 April
.stond de Pool terecht en hij hoorde twee jaar
tegen zich eischen. De rechtbank veroordeelde
hem tot zes maanden, zoodat hij er nog ge-
nadig afkwam.
De diamanthandelaar heeft tijdens de terecht-

zitting heel wat kwade woorden over zijn mis-
dadige Iichtgeloovigheid moeten hooren. Hij
stond er ook niet leuk voor, want als hij aan-
toonde, dat hij werkelijk in des Pools capaci-
teiten had geloofd, bewees hij meteen, dat hij
daar op onoirbare wijze partij van wilde
trekken.
Misschien is het hem een troost te hoeren,

dat hij niet de eenige is, die tegen de lamp
is geloopen.
(Nadruk verboden).

het geld terug kunnen vinden. De rechtbank
zalover acht dagen uitspraak doen.

Zelfde geval.
ENKELE maanden geleden heeft een Pool

- aanvankelijk met SUcces - hetzelfde
trucje te Amsterdam uitgehaald. Hij was In
conbact gekomen met een diamanthandelaar
en op 10 Februari demonstreerde hij dezen
verbluften man, dat hij met behulp van een
smeerseltje en een pers van één biljet van
tien dollar, twee kon maken. De diamanthan-
delaar liep er in en stelde den Pool vijf dur-
zend gulden ter beschikking om er een zaakje
mee te beginnen.
Zooals de diamanthandelaar toen in zijn

nek is gek-eken, kan men zich nauwelijks voor-
stellen, maar het kwam hierop neer, dat de
POOl dollarbiljetten kocht, het procédé in een
huurkamer begon, even wegldep en den dia-

•
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OVERIJSEL?

Het u t een geheel bestaande GILLETTE scheerapparaat
IS gebleken de grootste vooru tgang te Z jn n de scheertech
n ek 5 nds de u tv nd ng van het ve Ighe dsschee mes
Thans brengt GILLETTE een goedkoop model van d t
wonderl jke eendeel ge apparaat tegen pr jzen vanaf
F 2 50 geheel compleet
Nets s eenvoud ger en hand ger dan de bed en ng van d t
eendeel ge G [lette apparaat Het s zoo vern ft g n

elkaar gezet dat het U de meest vlugge gladde en zachte
man er van scheren waarborgt
Deze n e we G Ilette apparaten Z jn eenvoud g n et te
vergel jken met de meerdeel ge apparaten Een draa aan
den schroef-de kap gaat open-en het mes e kan worden
vervangen of schoongemaakt
Draa den schroef weer terug en het apparaat s klaar voor
het gebru k van den volgenden dag
Vraag Uw handelaar om U de n euwe goedkoope modellen
nog heden te laten Z en

Vragen

egde ten slo te een kran
he gedenk eeken
erd besloten met

•
NEDERLANDER IN CHIN:\ GEttERD

TSJOE:-.TGKING 14 J n - De Ch neesehe
egee ing heef een off c e€ commun qué u
ge even waa n z J haa eken e jkhe d he
u g voor de doo den n Ch na om het leven
gekomen
Bourdrez bewezen d ens en

POLIfIEKE VERGi\DERINGEN OP
ZONDAG

BLOEDZUIVEREND
werken BOOM s laxeer
(S/,m Ga/ Maag p I
len Deze p lien zln zu,·
"er plantaard g en ve1--
dr Iven overtollig gal en

"1m Ze werken zacht bevorderen een
goeden ,toe/gang en Z In goedkoop
Pr IS per doos e met 15 p lien 17 2 ct.,
30 p lien 31 d met 60 p lien 57 d

FONT KOl\IEU Py o

DE
Tweede nat soc

He

o VER A L VER K R IJ :G ,8 A Ä R

Kruiswoordraadsel

(Z e ve de pag 3

MARKIBERJ( HfEN
AARDAPPELEN

ONGELUK BIJ EEN SCHOOL
(Van onzen corresponden

s-GRAVENLAND 14 Jun - Vanm ddag s
b Jeu tgaan van de school aan de Dorp
s aa de 7 Jar ge J de Groot pa does egen ee
benz netankauto geloopen d e langzaam voo b J
reed De chauffeur 5 op e onm ddel jk He
knaapje was n e over eden doch door d n
hok tegen den grond geslagen Het werd be
u e 005 en me een schede f ac ur naar he

z ekenhu s e H versurn ave geb a ht, waa
he 0 e eden

Honzontaal. e h
ekk ng hebbe

(Z e ve der pag 13)
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DRIE OUDKATHOLIEKEN IN DEN
RAAD VAN EGMOND

afwerken

"an onzen cor eonden
EG:\l0::-'<D AAN ZEE 1 Jun - De
n gemeenteraadsve k ez ng had to esu aa

a an de 14 4 ge d ge f'! emmen de oudka ho
eken 9 (683) verwerven S D A P 444

(86 Gemeen ebelang 79 (208) en
room eh atho eken 2 2 (180

De n euw e zete ve deel ng s thans oudka
tho eken 3 (z ttende raad 4) S D A P 2 (1)
Gemeen ebe ang 1 (1) en roomsch ka ho eken
1 (1)

De oudkathol eken hadden n den z ttenden
gemeente aad de vo s rekte meerde he d he
geen een un cum n ons and was Thans heb
ben z j de meerderhe d n et meer doordat z J
een zetel moesten afstaan aan de S D A P
Hun s ernmenc ufer daalde van 683 tot 529 ter
w ui dat der S D A P van 186 steeg to n et
m nder dan 444

DIE VINDT ZIJN WEG WEL • • • • •
opeen 0 ng

hoort men vaak zeggen wanneer he
gaat over een Jongere die zoo bIJ UIt
stek de karakterelgenschapi en heeft
die het matertaal vormen voor eel

goede geestelïjke gezondheid
Zulk materiaal wordt U voorzezet in

be eeken egen Nad uk e boden

n eu OPLOSSING VORIGE MAAL
8 E
9 N be ungen
o a

12 a Tegen den stroom op
door Ur J SM!1

Rector van het Hervormd Lyceum
te Amsterdam

De TWEEUE IJH.UK IS verschenen

La lJns he ke k aa we k
agen

Verticaal 4 6

UJt28ve H , W RECHT VERKRI 'GBAAIt IN UEN BOEKHANUEL

Cux

* Prys Ingenaaid
Pr\lS 2'ehonden

I 1 611
f 2 ~II

VERT CAAL

Speurder en Succes Z!1n Sunoniem
da he

Ingezonden Mededee II g 6979
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Bioscopen, enz.
14.
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DlaLen Je ~olfelJes .....an
LaL" LarJ en slug - Irrite-
ren zÏJnge ...oel.ge LuIJJe!

Alleen Lux IS volkomen veilig voor Let
wassen van babykleertjes, daar

LUX 5 MAAL VLUGGER OP.
LOST DAN GEWONE ZEEP.
VLOKKEN EN ZEEPPOEDERS

Vervolg •
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Nog éénmaal, voor de
Se WEEK

Metro-Goldwyn- Mayer's
juweel in kleurenpracht

~

MACDONALD
JV~ DDY

HOTEL REGINA
HOTEL DES ANGLAIS

COTE O"AZUR

• Bad MIDDELKERKE
HET IDEALE STRAND

10 MINUTEN VAN OOSTENDE

ENGELAND
onOPflelDste Itleszee"ue

TENN S KURS<\.AL

Doen wo! !.rim

Bede""en
babykleertjes.......0·"---b tbijhet. __

ft bobyl" .. ","," alt_ z, .......het
goed krimpeR eft d.
....... ft enchi_ ..

Een gezonde baby hUilt met of er
moet lets bijzonders ZlJD dat hem hID
dert Zo kunnen onopgeloste zeep
deeltjes achtergebleven ID gewassen
babywolletjes oorzaak ZIJD van veel
kinderleed ZIJ prik kelen de tere baby
huid en bevorderen sljjtage van de wol

LUX IS het volkomen veilige wasmld
del voor babywolletjes De ruitvor
mlge Lux krulletjes lossen dadelIjk
op zelfs III koud water zodat er
geen onopgeloste zeep 10 het weefsel
kan achterblijven en dus het gevaar van
knmpen IS uitgesloten

•

ct

Lux IS ook zeer voor
delig l Het gewone
pak (met een breipa
troon) kost slechts
121 ct en het reu
zenpak (met 2 brei
patronen) 25
..
Las worJ. n8011 los ...erLocL.

t,......loLLen zijn veen LUll( C~SCHEtol\(.~~

LX 115-~t
76

BRAND- en
INBRAAKVRIJE KLUIZEN

KLOSTERS
VERHURING VAN GROOTE EN KLEINE

LOCARNO ZUERCHERHOF au

EEN
KN)lL PROGRAMMA

MET2 HOOFDFILMS HANDElSVEREENlGlNG
OOST-INOIE N V

PROSPECTUSSEN EN INLICHTINGEN bet effende de lD deze rubnek vermelde hotels worden
gaarne verstrekt door

REISINFORMATIEBUREAU VAN DE TELEGRAAF en door de voornaamste Reiebureaux

Mend S ohn Ij; Co Ams erdam
Nederlandsche Handel Maatscl appij
Person & Co
Banque de Pa S et des Pays Bas
R Mees & ZoOnen

4 Jun 1939

LETELS &. CO'S
HandelmaatschapPij

412 % Leerring van 1930 der
Services Contractuels des Messagenes Maritimes

Société Anonyme - Gevesrigd te Parfis
IN HET CENTRUM VAN PARIJS

N I N A

Mgestempelde Obbgatien der
3 % Portugeesche BUlten
landsche leenlng van 1902

Ie 2e &: 3e Serle

Noord Hollandsche
Hypotheekbank

gevest gd te :\nlsterdam

Inkoop van 5 % en
5% % Pandbrleven

NV Javasche
Cultuur

Maatschappij
HET INDJANENKIND

EIken avond 8 30 UUl" Prij
zefl f 0 25 f 0 50 f 0 5 f 1

Zonda s 2 30 en 8 30 ur ZIJN GESELECTIONNEERDE HOTELS

Conead
NAGEL

DE IN

MARINE·SPION
BOEIEND en

AVONTUURLIJK
TOEGANG 14 JAAR

.CENTRAAL THEATER
Te 3814 - 830

Schaterlachen om
LOUIS DE BItEE
MYRA Wi\RD

JOS GASTEREN
J\N C DE VOS
SAM DE VRIES
ANS KOPPEN

Ondergeteekende deelt mede dat Z J z ch per c rcula e
d d 15 Jun J I bere d verklas cl heeft gewone aandeelen
resp certificaten daarvan alsmede 3 pCt pref.erent
winstdeelende aandeelen der

INDUSTRIEElE DISCONTO MAATSCHAPPIJ
VOOR NEDERLAND NV

koopen tot ren totaal gezamenl jk nom naai bedrag
van ten hoogste f 50 000 - en wel voor gewone aan
deelen esp cert f eaten daarvan tot den koers van
maximum 15 pCt en Voor 3 pCt prefe ent w nstdeelende
aandeelen tot den koers van maximum 25 pCt een en
ander volgens de voorwaarden Van opgemelde c reula re
w Ike - benevens aanb ed ngsformul eren - verkrijg
baar s te haren kantore S ngel 202-208

Over aanvaard ng der aanb edrngen welke uderlIJk
op 28 )um a s moeten zun ontvangen zal op 30 Juni a I
besl st wo den

INDUSTRIEELE DISCONTO MAATSCHAPPIJ
voor Nederland N V

DE DIRECTIE

, HET POPULAIRSTE THEATER
MET DE STERKSTE "
PROGRAMMA's ::

1 MINUUT v, h, 'oA'MRAK ' >

Naarnloo eVennootschap

KONINKLIJKE FABRIEK
VAN

VERBANDSTOFFEN
V h UTERMoHLEN & Co

Al\ISTERDAM

03

Speurder en
Succes zün

Synon em!

64 2

Noord Hollandsche
Hypotheekbank

gevestigd Amsterdan

NV VOOR
FINANCIERINGEN
EN CREDIETEN,

AMSTERD!lM

Ruim 100.000 betalende abonn6 a
Vrij voor e k accountantsonderzoek
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FAMILIEBERICHTEN.

De Heer en Mevrouw
E. C. LEIERTOUWER-

:B~REDERIKS
geven met blijdschap ken-
nis van de geboorte van
hun Zoon
P.\TL ERNST ROBBERT

Vlissingen. 14 Juni 1939.
Boulevard Evertsen 41

Tijdelijk: Ziekenhu is n,kk3
Tijdelijk:
Ziekenhuis Bethesda.

7725

14 Juni.
6421

Ye I' 10 0 f d:
NETTY KRIKKE

en
PIET KORFF.

Bussum, 18 Juni 1939.
Bussum, Gr. 'Wichman-

laan 25.
Hilversum, Hyacinten-

laan 54.
Geen ontvangdag.

7749

Verloofd:
JEAN. -E D. ;\IEINERS

A. VAX DEN BOS
Z,vaardemakerstr. 8,

Bussum.
Diezestraat 13 II,

Amsterdam Z.
Geen ontvangdag.

B4685

Ver 10 0 f d:
GREET

LA;\DIERTS VAX BL'EREN
en

HENRI A. :\IOOIJ.
Voorstraat 14, Utrecht.
Emmastraat 33, Amsterdam.

Geen ontvangdag.
7772

Verloof d:
WILBORG ASKESTAD

OLSEN
Ir. W. FENENG.i,

D. I. C., M. Inst. W.
Kopenhagen

Juni 1!139.
Amsterdam

J62&6

7740

Get rou w d:
W. C. DEEXIK

en
ANS VERHOEVEN

De Heer en Mevrouw
DEEXIK- VERHOEVEN

zeggen, mede namens we-
derzijdsche Ouders, harte-
lijk dank voor de vele blij-
ken van belangstelling vóór
en bij hun huwelijk onder-
vonden.

Amsterdam, 15 Juni 1939.
7647

Ge tr 0 u w d:
p. W. GROOT

NETTY
en

VERSTRAATEN.
Arnhem, 15 Juni 1939.

.Ios, Israëlslaan 9
Velperweg 135.

Toekomstig adres: Bron-
beeklaan 19, Arnhem.

7735

Hedel' overleed te Hil-
versum onze lieve Zus-
ter, Tante en Vriendin,
;'vlejuffrouw
PETRO. -ELLA JACOBA
ELISABETH STOFFERS
in den ouderdom van
ruim 86 jaar.

Den Haag:
H. E. STOFFERS.

Bussum:
J. A. J. DE WIJN.

Hilversum:
C. M. VALKEN-

v. d. KLUGT
C. D~ HOOG
C. P. C. DE HOOG-

VALKEN.
Hilversum, 14 Juni 1939

Koninginneweg 28. .
Postadres: Stephenson-

straat 28, Den Haag.
De crematie zal plaats

hebben Zaterdag 17 Juni
a.s. te Velsen, na aan-
komst van den trein te
10.40 uur, aldaar.
Eenige en algemeene

kennisgeving.

. 1939'- DE TELEGRAAF - Ävondblad - Derde Blad.

Nederlandsche Grens-Basel reeds van fI. 11.10 3e kJ.
en fI. 16.60 2e kJ.

Plaa tsreserveer-lng op heen- en terugreis inbegrepen.
Vraagt nadere .inlichtingen en ons rijk geïllustreerd

Zomerprospectus gratis!
Speciale inlichtingendienst vanhet ZwitserschHotel·Plan,

Laan v, Meerdervoort 50d, Tel. 392344*Den Haag;
Kamer 47, Centraal Station, Tel. 49449, Amsterdam.

(Kantooruren voor Amsterdam Maandag tim Donderdag
van 9-12 en van 14-18 u., Vrijdags van 9-12 u.)

Boekingen bij de reisbureaux en reisvereenigingen.

Chr. Rusthuis ",,,,STOLLENBURG"
te BERG EN DAL (bij Nijmegen)

Voor rustbeh. en herstell.; hulpbeh. en Ouden v. dagcn. (Ook
voor diegenen, .die hun vacantie rustig willen 'doorbrengen).
Mooi en rustig gelegen, m. schitterend vergezicht op Waal
en weidevlakten. Ruime fr. kamers; flinke tuin en bosch;
goede keuken. Bad, tel. "') centro verw. Priizen nr. gelang
der kam. en der verz v/do pat. vanaf f 3 p.p. p.d. Vast.in-
wonenden gereduceerde prijzen. Tel. Berg en Dal 351. Prosp.
op aanvr. Aanbevelend Zr. W. L. DROST.
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"ra nneer- de bergen "an Znid-ZlvÎtsel'land Jokken,

SAN BERNARDINO 1626 M. b.z.
Hier- ligt m ari in de zon, droomt men aan glinsterende berg-
meren, baadt en roeit. vischt men op forellen, zwerft door
dennenbosschen, langs alpenrozen. werpt zijn zorgen in schui-
mende bergbeken en verkrijgt men nieuwe levenskracht uit
de versterkende hooge lucht. In het gezelllge. rustige.

HOTEL VICTORIA
laat men zich verwennen. Lekkere keuken. Pauschalpr. v.a.
l"r.lO.-, 14 dagen v.a , Fr. 133.-. Heerl. terrassen met aan-
sluit. tuin; orkest. tennis. garage, kamers met privébaden.
VI'. prosp. Eigenaar en Directeur: G.

Eenige Kennisgeving.
Voor devele bewijzen van

deelneming bij het overlij-
den van onze lieve Moeder,

Mevrouw
A. J. BACKER-iUASi\LiX,
zeggen wij U hierbij harte-
lijk dank.

Uit aller naam:
F. J. BACKER

Baarn, 16 Juni 1939.

"
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Heden overleed onze
lieve Moeder, Behuwd-
en Grootmoeder, Jonk-
vrouwe

GERALDINE
JEANNETTE
PHILIPPINE

SCHDIMELPENNINCK,
Weduwe van

Mr. CLEMENS HARO
BEELS,

in den ouderdom van
74 jaar.
's-Gravenhage:

J. W. BE'ELS.
M. S. RÖELL-BEELS.
W. RöELL.

Laren, N.-H.:
G. J. PH. VAN DEN

BERG-BEELS.
E. J. VAN DEN BIDRG.

Leiden:
J. W. RöELL.

Laren, N.-H., 15 Juni '39,
Hoefl.oo 46.

De teraardebestelling zal
plaats hebben Maandag
19 Juni op de begraaf-
plaats "Westerveld", na
aankomst van den trein
te 13.14 uur, aldaar.

Eenige en algemeene
kennisgeving.

Schuldeischers in de onder
het voorrecht van boedelbe-
schrijving aanvaarde nalaten-
schap van den heer WILLEM
CORNELIS BRENK~1AN, ge-
woond hebbende te Amster-
dam, Copernicusstraat 63 en
overleden 9 December 1938,
worden opgeroepen op 30 Juni
1939, des namiddags te 2 uur,
ten kantore van de notarissen
H. J. HARTING en K. ABMA
te Amsterdam, Keizersgracht
636, te verschijnen, ten einde
kennis te nemen van de reke-
ning en verantwoording van het
door de erven gevoerde beheer.
Indien geen verzet plaats heeft,
zal uitbetaling der schuldvor-
deringen daarna plaats vinden,
voorzoover het bedrag der na-
latenschap toereikend is.
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NU ZOMERPRIJZEN !
1000 BONTMANTELS

VOSSEN, CAPES, ENZ.
ONoGEKEND ~ J!~ ,
LAGE PRIJZEN.J;-/~.
Jarenlange schriftelijke garantie. ook
veer reparatiën. Catalogus gratis bij het
engrosmaguijn van de Pelterijenfabr.

PRINSENGR.1079 PELTA

BIZ 0 N DER E OPRUIMINGSAANBIEDINGEN

6448

HET CARTON GAAT OPEN en
de heerlijke honinggeur komt

U al direct tegemoet; het beste
bewijs, dat alleen de fijnste honing
voor deze koek wordt gebruikt.

Daarom is ze zoo
lekker "malsch" en
heerlijk van smaak.
De kinderen vinden ze
fijn op de boterham.

Volstrekt eenige kenuts-
geving.

Den 12en Juni over-
leed mijn beste Moeder,
Mevrouw
J. PHAF1<'-POLVUE'l'.

Uit aller naam:
Ir. M. F. J. PHAFF.

Amsterdam, 15 Juni '3·9,
J. ;VI. Coenenstraat 20.

De begrafenis heeft
heden in alle stilte plaats
gevonden.

Geen bezoek. ADVERTENTIËN.

VAX
PIANO'S EN VLEUGELS
wegens verplaatsing onzer maga-
zijnen!
Kleine Mignon vleugels van de
beste merken, absoluut niet van
nieuw te onderscheiden, bieden
wij aan tegen aantrekke1ijke
prijzen en condities en met voile
garantie vanaf f 3!1ij.-.

Vraagt nu nog aan catalogi en
prijslijst NO.6 van kleine piano's
en vleugels bij

N.V. HEES EN CO.

Hóqdt;, ~~.' BONTKONING j~ het oog... \~. -

DELFT
Muztek insuurnenren (lederen Donderdag op deze pagina) .

Vertrektijden voor Hotelplan-reizigers op 16, 17 en
18 Juni:
via Roosendaal van Den Haag H.S. en wel op Vrijdag-

avond (trein D 15).20.55 u. Compo 1/8, 101 en 301/14,
401/02; Zaterdagochtend (trein D 26) 9.54 u. Compo 1/8,
301/08 en 401; Zaterdagavond (trein n 15) 20.55 u.
Compo 1/4, 301/10 en 401/03; Zondagochtend (trein
D 26) 9.54 u. Compo 1/6, 301/03 en 401.
via Maastricht-Visé van Amsterdam C.S. en wel op

Zaterdagochtend (trein 196) 9.12 u. Compo 1/5, 101/02,
301/06 en 401/02; Zondagochtend (trein 196) 9.12 U.

Compo 1/2, lOl, 301/04 en 401.
via de Rijnroute van Amsterdam C.S. en wel op Vrij-

dagavond (trein 108/D308) 18.47 U. Compo 1/3, 301/02 en
401; Zaterdagochtend (trein D273/l64) 8.14 U. Compo
1/2, 301/06 en 401; Zaterdagavond (trein 108/D308) 18.47
U. Compo 1/2, lOl, 301/02 en 401; Zondagochtend (trein
D 273/164) 8.14 U. Compo 1/2, 301/02 en 401.

let aannemen van annon-
-es in De Telegraaf.
I. Wij behouden ons het
.echt voor van weigering
.ot plaatsing.
!. Wij aanvaarden geen aan-
3prakeJijkheid voor het niet
of verkeerd of foutief uit-
voeren van opdrachten,
noch voor de gevolgen daar-
van; in geval de fout of het BONT _BONT'. '.
verzuim aan ons te wijten
is, wordt de opdracht door •
ons gsatis herplaatst in één
der eerstvolgende edities •
van ons blad. SEEMANN

Adverten tie-afrteellng
\i.V. Dagblad De Telegraaf
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Maison MODERNE
KALYER8TRAAT _I_ DAM

Speciaal Bontmagazijn
TELEFOON 30258

9206

fELH
90017
92%65

VERKIEZINGSANNONCES.
CEINTUURBAAN 125

6376

COÖP. VEREEN. U.A

y, I.IJKBEZORGING
P C, HOOFTSTR. 183

Amsterdam
.. Het begr-arcntstnstttuur

van Anlste."dam"
Lidmaatschap I 11.50 P l·

r), gezin.
"alles inbegrepen"

BO,,"TMANTEJ,S.
VOSSEN - MARTERS.
Speciale rep.inrichting.

Heden ontsliep zacht en
kalm, onze lieve Zoon,
Vriend, Broeder, Zwager
en Oom
J. G. Bt:ITENHUIS,

Dierenarts.
Uit aller naam,
M. J. BUITE~HUIS.

~aarden, 14 Juni 1939.
Godelindeweg 26.

Geen bezoek.
De begrafenis zal plaats
hebben Zaterdag 17 Juni
a.s. des namiddags drie
ure op de tweede alge-
meene begraafplaats te
Utrecht..

Eenige en algemeene
kenntsgevtng,

Advertenties betreffende de
verkiezingen voor de Ge-
meenteraden zullen niet als
Ingezonden Mededeelingen,
doch wel als advet-rentie ge-
plaatst kunnen worden.
Wij behouden ons het recht
van censuur voor, en zullen
geen advertenties kunnen
opnemen, welke aanvallen
op andere partijen bevatten.

Advcrtentle-afdeellng
N.V. Dagblad De Telegraaf.

HONINGKOEK
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De Heer en Mevrouw ___=.

TUINI~GA-
BREITENSTEIN

geven, uitsluitend langs
deze weg, met zeer groote
blijdsohap kennis van de ge-
boorte van hun Zoon

STE"'EX ROBBERT.
Griffen Steynscheplein 21,

Zeist.

De Heer en Mevrouw
KOOY-KOPPEL::\>IAN

geven met blijdschap ken-
nis van de geboorte van
hun Dochter

SBIOXE ANTOINETTE.

Heemstede, 14 Juni 1939,
\Yag::erkade 95.

Diaconessenhuis, Haze-
paterslaan 24, Haarlem. :..---,------~~
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Tot onze diepe droef-
heid overleed heden,
onze lieve Man, Vader,
Behuwd- en Grootvader,
Dr. HERMINlUS CARL

GEORGE LUDOLF
RIBBIXK,

rustend geneesheer
in den ouderdom van
74 jaar.

Noordwijk aan Zee:
C. M. RIBBINK-MOLL.

Rotterdam:
C. A. POLAK-

RIBBINK,
Arts.

Prof. Dr. N. J. POLAK.
Amsterdam:

DRA. C. M. RIBBINK.
::\>11'.H. J. J. VO~

BAUMHAUER-
RIBBINK.

~lr. E. H. VON
BAUMHAUER.

Rotterdam:
G. A. RIBBINK, Arts.
A. C. RIBBINK-

VAN DER SCHALK
en Kleinkinderen.

Noordwijk aan Zee,
14 Juni 1939.

Villa Brinio
Beethovenweg 37.

Geen bezoek.
Geen bloemen.

Geen toespraken.
De verassching zal AU G. UILKEMA

plaats hebben Zaterdag
a.s. in het Crematorium 0 ~~~~~~INGS.
te Velsen, na aankomst RINGEN
van trefn 14.14, halte geheel massief,

Get I' 0 U w d: Driehuis- Westerveld. voegloos. allematen in voorraad, 14, 18. 22,'- ...1
Bll: PAUW Volstrekt eenige kennis- kts, goud. Graveren gratis"

en gevlng- vanaf "... f 3.90
L. P. HEERING. J9

Johannesburg, 15 Juni 1939. Geopend tot 6, Zat. 10 uwr.

Toekomstig adres: Postbox lI""-----------~ ..:8:..:9:..:9:..:1
21Z4, Kaapstad.

JERSEY -SHIRTS

:'i452

ARRANGEMENTEN I
reeds van § ~50 af.

GOEDKOOPE HOTEL-PLAN-RETOURS.

9-DAAGSCHE

@ DiaDlant .
Goud
Zilver

Horloges
COMPAAN, Rozengracht

Tel. 46846.
VERLOVINGSRINGEN

GROOTE KEUZE
Zeer matige prijzen.

GRAVEEREN GRATIS.
GEEN FILIALEN.

lste klas Reparatie·inrichting.
6375

De zwaarste baard wordtverslagen met Gladweg afdoendemesjes. --~ Een Amerikaansch corset
Voor Uw jeugdig figuur ...!

loorwaarder. betreffende

De ideale zomerdracht
voor strand, sport en spel.
Van fijne katoenen tricot.
Witte strepen op bruin-,
mcrine-, qroen-, terre- en
bordeaux-fond.
Voor 9 -18 jaar
all e rna ten.

Wollen shorts, grijs flanel
4.75, 5.25, 5.50.

ZICHTZENDING fRANCO

MAISON DE
BONNETERIE

AMSTERDAM.DEN HAAG
Kelverstreea. ROÎ:în CroenrPi.-Bullenhof
T.!elooIl33300(4lij=nJ _ Tel,,!ool'l\\lUO{411in ..n}

6385

De Pastel-rube .•• het
betrouwbare tandmiddel,
dat Uw tanden in n
ommezien weer blank
maakt! Op de veilige
Pastol-manier! Door op-
lOlling van het tandsteen.

Gewone tube 15 ct.
Dubbele tube 25 et.
Groote tube 40 et.

• 6349

De met zooveel zorg ontworpen Àmerikaan-
sche FIT FaRM-modellen zijn gemaakt voor
iedere vrouw, die, ongeacht haar leeftijd, een
"modern figuur" wil houden Zij zijn verveer-
digd uit het gemakkelijk waschbare New Tex
elastiek, dat naar twee zijden rekbaar is.
volledige bewegingsvrijheid geeft en tevens
door een permanente massage een verslan-
kende werking uitoefent

Er is 'n speciaal Fit Ferm-model voor ieder type
figuur. De coupe is uitzonderlijk fiatteerend.

Corselets vanat 14.25Corsetten vanat f 8.90

VOOI de talrijke geluk-
wenschen, ontvangen bij
onze 5O-jarige eahtvereeni-
ging, betuigen wij onzen
hartelijken dank.

P. H. POUWELS.
A. C. POUWELS- :..:.:..:.

WILLINK.
Nassaukade 37B, Amsterdam ~-----------Heden overleed, nog
-;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;6;;;4;;;1~6.11 onverwacht, na een lang-
;: durig lijden, tot onze

diepe droefheid, onze
innig geliefde Dochter,
Zuster. Behuwdzuster en
Tante,

ANNA
HENDRIKA SIETSKE

SCHELTEMA,
in den ouderdom van
bijna 57 jaar.

A. P. SCHELTEMA
J. SCHEUfEMA
M. E. SCHELTEMA-

JACOBS
en Kinderen

Wed. TH. SCHELTEMA-
BAKKER

H. J. SCHELTEMA.
Amsterdam- W.,

13 Juni 1939.
Je Helmersstraat 157.

De teraardebestelling zal
plaats hebben Zaterdag
17 Juni a.s. tegen 12
uur op de begraafplaats
"Zorgvlied", aan den
Amsteldijk.

Vertrek van Ie
mersstraat 157 te
uur.

De volgende familiebe-I Wijck-Prins, Z., Poritiak:
r cht~n ontlee.nen wij aan Schoute-Van Mervennée,
andere bladen. d., Batavia; Hamel-Knegt,

Get I' 0 U w d: P. A. Blais- z;. R'dam; Siegenbeek-e-
se er V. A. van der Leeuw. van Heukelom-Mazel. Z.,

's-Gravenhage; H. J. Offer. Batavia.
haus en E. W. S. Knokke 0 ver 1ede n: S. H. van
van der .\Ieulen, Den Haag; Aalst-c-Nielsen, v., 71 j.,
C. W. van de Werk en F. Berkel; J. Balke-Boter·
\V C. Blom. ,s.Gravenhage'pans, v, 's-Gravenhage; J.

1l. A. Smeets-Verhallen,
Be v all e n: Van der Y. 5e j., R'dam.

Dr. ]. A. van Hasselt,
Arts voor loboratorium-

onderzoek,
heeft de praktijk hervat.

Laat Uw

BONTWERKEN
des Zomers Repareeren
en Moderniseeren

De nieuwste winter-
modellen zijn reeds
voorradig

In alle filialen van Spruyt
van Rietschoten zifn deze

AMSTERDAM, van Baerle-
straat 70. Kalverstraat 163~
Fel'd.·'I3olstr-aat 124,'Je V. Swin-

denstraat 55.
ROTTERDAM - DEN HAAG
HAARLEM UTRECHT
HILVERSUM ARNHEM
NIJMEGEN DEVENTER

GRONINGEN
"CORSET STERK"

. LEEUWARDEN,

Dejas
heden

6100

van
Engelsche Poplin

of

Egyptisch Katoen

Er bestaat eigenlijk geen betere
en handiger regenjas. Het fijne
weefsellaat geen druppel water
door. En toch is deze jas z66
licht en luchtig; zoo volmaakt
ventileerend, dat U nauwelijks
merkt, dat U haar draagt. Een
echte sportieve, Engelsche jas.
Geheel met dezelfde stóf
gevoerd.

Laat Uw winkelier U eens too-
nen,wat hij heeft in "Falcoline"
(Poplin) en in "Invinca" (Egyp.
tische katoen). U kunt dan oor-
deelen en de kleur uitzoeken.

modellen velklijgbaar

spruyt' van rietsehoten

9523

Dat gebibber bij de rijproef
is onnoodig!

Dar komt alleen voort uit een onnoodig gebrek
aan zelfvertrouwen. Want uit het werkje "Hoe
word ik Rijvaardig" van F_ de Goede put U een
wereld van zekerheid. Wie snel wil slagen voor zijn
examen, hij schaffe zich -dit boekje onverwijld aan!

fI.oel4lnlill .
Rijvaardig?
VERKRIJGBAAR IN DEN BOEKHANDEL

W £ A 7 ~ E R PRO 0 #

15.75 • 19.75 _ 24.50 en hooger.

euseh,
een Speurder
heeft een
fijnen neus)

7701
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EEN TELEGRAM AAN MINISTER
GOSEUNG. ry, I,

Op een propaganda-vergadering der 'R.K.
staatspartij te Haarlem, waar rector Drost
als spreker optrad, over de a.s. gemeente-
raadsverkiezingen, werd op voorstel'van den
voorzitter, dr. Koot, besloten een telegram
te zenden aan mr. Goseling, luidende als
volgt: De algemeene vergadering van de
R.K· kdesvereenigingen te Haarlem betuigt
u in deze, voor u zoo moeilijke dagen haar
volle sympathie en onwankelbare trouw.

UIT DE PERS.

Het rapport-Oss.
De "Nieuwe Tilb. Crt." noemt het requi-

sitoir der Kamercommissie inzake 'Oss 'n
voorbeeld van een zwak juridisch document.

Het betoogt, dat de vier niet-katholie-
ke leden van die commissie van oordeel"
zijn dat de door den minister genomen
maatl'egelen tegen de brigade Oss der
koninklijke maréehaussée niet noodzake-
lijk waren.
Het katholiek lid daarentegen verklaart

dat deze maatregelonder de toenmalige
omstandigheden ten volle gerechtvaardigd
was.
Men kan die twee tegenstrijdige verkla-

ringen voor kennisgeving aannemen.
Alleen maar wanneer men iemand be-

wijzen wil dat hij verkeerd gehandeld
heeft, moet men dan toch afdoende argu-
menten aanbrengen. En deze argumenten
ontbreken. Zelfs wordt een paar maal op-
gemerkt, dat de commissie o.a., omdat
haar niet alle stukken overgelegd zijn,
moeilijkheden bij de overweging van be-
paalde feiten en omstandigheden heeft
ondervonden,
Zij meent echter, de commissie, dat wil

zeggen de vier niet-katholieke leden, dat
zij zich toch in staat achtten een oordeel
over het beleid van den minister uit te
spreken. Men kan deze meerring eerbie-
digen, maar men mag dan tevens zeggen,
dat er voor een veroordeeling van een
overheid meer positiefs moet worden aan-
gevoerd.

Het is te hopen, dat er in de Kamer een
of ander jurist - hoewel ieder ander het
ook wel zou kunnen - de voosheid van
het rapport zal uiteenrafelen.
Voor een rechtbank zou een goed ad-

vocaat een dusdanig zwak requisHoir in
tien minuten kunnen weerleggen, zoodat
er geen stuk van overbleef.

* * *
Wij schrijven dit niet omdat wij als ka-

tholiek blad den katholieken minister
willen bijspringen in zijn wedervaren.
Naar onze meening' heeft minister Go-

seling zeker een fout begaan.
Hij had o.i. kunnen bedenken dat een

katholiek minister iedere critiek, ook de
onrechtvaardigste, heeft te verwachten,
wanneer er anti-katholieke winst in de
politiek mede te behalen is. En zeker een
figuur van de kracht van mr. Geseling,
aan het hoofd van een departement, da~
liefst onbesproken zijn gemoedelijk bestaan
voortdut en waar volgens de ondeugende
verhalen ieder bezoeker, die haast maakt
om weg te komen de geruststellende ver-
zekering verneemt dat er geen gevaar is
voor misbruik maken van den kostbaren
tijd.
Dubbele voorzichtigheid was hem, den

katholieken minister dus geboden en de
grootste waakzaamheid om geen vat te
geven aan de antlclerioale felle taksen, die
In de nolitieke wereld, kamer en pers te-
zamen 'staan te hunkeren om op het katho-
lieke wild te worden losgelaten.

Oss.
De "Nederlander" zich aansluitend bij het

longunstig oordeel van de meerderheid der
. commissie, wijst op het vertrouwen in de be-
doelingen van den minister, door de com-
missie uitgesproken en schrijft:

Wij leggen op deze conclusie sterk den
nadruk omdat hierdoor de critiek, die
wilde 'suggereeren, dat de minister zich als
roomseh-katholiek door andere motieven
had laten leiden dan door den wensen tot
handhaving van het recht, op afdoende
wijze is ontzenuwd.
Het platte anti-papisme, dat een deel

van hen, die bezwaren hadden t,zgen het
ministerleele beleid in zake Oss, dreef,
moge thans zwijgen. Eenige reden ervoor
bestaat niet.
En wij herhalen, wat wij óók na de be-

stu deering van minister Goseling's nota
al schreven, dat de reehterlijke- en parle-
mentaire behandeling van de zaak-Oss ons
eens te meer de zekerheid heeft gegeven,
dat wij in een rechtsstaat leven, ongeacht
de vraag of de minister van Justitie tot
de eene of de andere politieke groepeer ing
behoort.
Die zekerheid is ten slotte van grooter

beteekenis dan de vraag van het beleid,
die de commissie in voor den minister
ongunstigen zin heeft beantwoord.
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GOSELING VERDEDIGD.
Een verstandig woord uit een neutraal

OI:gaan, de "Gooische Tafelronde", waarin
'iets schijnt overgebleven van het ridderlijke,
waaraan de naam onwillekeurig herinnert.
Het blad schrijft:

Voor elk onbevooroordeeld insider
en daaronder rekenen wij allen,' die met
de practijk van onze rechtspleging in na-
der contact kwamen, dus: juristen, reelas-
seeringsambtenaren, journalisten etc.
is hetgeen minister Goseling deed, niet zoo
volslagen onbegrijpelijk. Voor ons is dit
niet de reactie van een Roomsehen "partij-
ganger", die verblind door geloofs- of
politiek fanatisme, misbruik heeft ge-
maakt van de groote bevoegdheid die hem
als minister van Justitie verleend is.
De tactische fout van Goseling is ge-

l(; weest, dat hij incidenteel heeft gedaan,
wat hij principieel had dienen te behan-
delen. In beginsel had hij het slechte in-
sluipsel in ons rechtsbestel moeten aan-
tasten en zoo mogelijk uitroeien, om met I 'I
"ambtelijke rapporten" en gesloten "dos- I
siers", welker inhoud niemand kent, laat
staan de gedupeerden zelf, volmaakt on-
schuldige lieden levenslang te vervolgen.
Ons is een recent geval van nabij be-

kend waarbij een fatsoenlijk en verdien-
stelijk staatsburger, die nimmer in aan-
raking kwam met den strafrechter dan
uit hoofde van zijn beroepsplicht, zijn
carrière zag ondergraven met behulp van
een "dossier", dat de eene procureur-gene-
raal doorgaf aan den anderen. De wet
koestert onze rechtszekerheid met de tee-
derste zorgen. Het formeele verloop eener
procedure is met haast pijnlijke détaillee-
,ring voorgeschreven, opdat rechtvaardig-
heid en openbaarheid treden in de plaats
van methoden, die het daglicht schuwen.
Het systeem de "dossiers" maakt alle deze
voorzorgen tot belachelijke ballast.
In beginsel had voorts Goseling het

stelsel moeten aantasten, waarbij aan lie-
den met een zeer middelmatigen Eescha-
vingsgraad en een dito algemeene ontwik-
keling, opsporingsbevoegdheid wordt ver-
leènd, tot zelfs in de meest delicate en
subtiele kwesties. Er zijn situaties en
verhoudingen waartusschendoor men niet.
de rijlaarzen van een marechaussas.,
onderofficier moet laten beenen. Al is die
onderofficier een uitmuntend militair en
excellent politieman, die in andere geVal-j
len volmaakt op zijn plaats is, ook als
opsporings-ambtenaar. I

Om dicht bij huis te blijven, wijzen wij
op de gecompliceerde Naardensche Zwem-
stadion-affaire. Dit is een zeer moeilijke
zaak van boekhoudkundigen en bedrijfs-
economischen aard, gezwegen nog van de
delicate positie der personen, die bij dit
drama betrokken zijn. Het eerste onderzoek
in deze zaak is opgedragen aan een
onderofficier der Rijksveldwacht, dien wij
alle achting toedragen uit hoofde van zijn
plichtsvervulling en dienstijver, doch die
nu eenmaal geen accountant is. Dat ver-
mindert's mans aanzien in geenen deeIe,
want er zijn tallooze zaken waarin een
accoutant op, zijn beurt zou rondtasten als
een blindeman en waarin deze majoor der
Rijksveldwacht zich onmiddellijk zou kun-
nen oriënteeren. Maar het veroordeelt het
opsporings-systeem.

Het is het ontortuln geweest van minister
Goseling, dat hij deze misstanden het eerst
heeft opgemerkt in de Ossche affaire. In
een katholieke streek dus, waarbij zelfs
de reputatie in het geding is gekomen van
een tweetal geestelijken.
Goseling heeft gevoeld, dat wanneer

deze slechte insluipsels in onze rechtsple-
ging tot systeem zouden worden verhe-
ven, Nederland in volle vaart op weg zou
zijn naar den "politie-staat", dien elk
rechtgeaard vaderlander uit den grond
van zijn hart moet verfoeien!
. Hiermede kan dus een redelijke verkla-

rmg gegeven worden voor het "achterhou-
den" van stukken (lees: gesloten dossiers
van geseponeerde zaken) dat men den
minister zoo zwaar aanrekent in de pu-
blieke opinie. 't Strekt dezen bewindsman
geenszins tot oneer dat hij een einde
heeft trachten te maken aan dit manipu-
leeren met moderne "lettres de cachet".
Dat de consequentie van dit beginsel, dus
ook het ambtshalve verbieden van het
verhooren der bij die gesloten acten be-
trokken opsporingsambtenaren, de positie
van den minister wel moest verzwakken
was te voorzien, doch niet te voorkomen:
En als men schrijver dezer regelen

straks zalopbellen, om hem hoonend te
vragen: "Wat moet hij toch van die Room-
schen hebben, dat je hen zoo verdedigt,
terwijl ze zoo fijn in de klem zitten", dan
kan men hier reeds bij voorbaat het
antwoord lezen, n.l.: "Niets, dan dezelfde
rechtvaardigheid, wanneer straks een
protestantseh of liberaal bewindsman in
soortgelijke omstandigheden zal verkeeren!
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* *". Van de boornen
en het bosch.

Niemand kan iets van "de zaak-Oss" verstaan,
die ze enkel beschouwt als een reeks van ge-
isoleerde gevallen en niet als een geheel van
nauw-verweven onderdeelen, - als een statisch
complex en niet als het dYL 'llische hoogtepunt
in een voortschrijdende ontwikkeling.
De marechausseebrigade te Oss heeft onder

gewijzigde Ielding - en in gehalveerde sterkte
- haar werk voortgezet na de "glorieuze" pe-
riode, waarin tal van misdrijven werden opge-
helderd, door het Ossehe ,,milieu" bedreven.
Hetj.mi lieu", waarvan de Kamercommissie in

haar Verslag eenmaal rept op een wijze, die on-
middellijk verraadt, dat zij geen voorstelling
heeft hoegenaamd, van wat onder dat woord ill
Oss moet worden verstaan.
De brigade, met haar nieuwe Ieiding, is aan

het werk gegaan, met een aanvankelijk wellicht
vaag, maar geleidelijk tot een idee-fixe uitge-
groeid gevoel voor de taak, die haar te wachten
stond.
Ze had uit den tijd van opzienbarende succes-

sen de .,feeling" behouden, dat er in Oss nog
meelt"te zuiveren viel dan de "onderwereld" al-
leen; dat ook in de Ossche "bovenwereld" een
en ander viel te doen.
Dat voor dat gevoel niet iederen grond ont-

brak, is sedert gebleken, er zon in Oss echter
niets zijn gebeurd, wanneer het opsporings-
onderzoek daar steeds met nuchter oordeel was
gevoerd.
Maar het duurde niet lang, of de pers kwam

te weten, dat een tweede bedrijf in het Ossche
misdadigersdrama te wachten stond, een dat én
om de personen, die er bij waren betrokken, en
om het karakter der zaken, én ten slotte om
den uitgebreiden. omvang, ai het' vorige in de
schaduw zou stellen.
Maanden voor den len April van 1938 is ons

dat zelf door Onze plaatselijke relaties .aange-
kondigd ; de "totale zuivering van Oss". die voor
niets en niemand halt. zou maken. ook niet voor
de meest met autoriteit beldeede personen.
,Bij .niemand der zoo geïnformeerden kon

twijfel bestaan omtrent de bron dier Inlich-
I tingen; het vertrouwen. dat men de brigade ge-
neigd was .te schenken, deed geloof slaan _
waarom dit te ontkennen? - aan de waarheid
van de gegeven voorstelling van zaken'.
In deze situatie is gekomen de arrestatie van

de leiders der [eugdwerkversehaffing, met het
bekende verloop; dit verloop heeft, en niet bij
de brigade alléén, den indruk gewekt, dat er ze-
kere kringen waren, die de opheldering in deze
zaak tegenhielden. .
Getracht is door middel van de plaatselijke

pers de voortgang der zaak te forceeren; de be-
kenae door de Kamercommissie gegispte A.N.P.
verklaring, uitgegaan van den Procureur-Gene-
raal in Den Bosch, als later is gebleken, was een
reactie op de opspraak, die door de publieke be-
schuldigingen was gewekt; dat de Ossche ma-

- rechaussee in deze affaire de hand had, is ons
ex professo gebleken!

:rloop der gebeurtenissen is dit inci-
onder belang: aan den eenen kant is
.aam geworden, voor wat betreft de
e Kamercommissie op meer dan een
ide onderzoekmethode der Ossche
n den anderen kant werd de blinde

en, stukken, die niet langs regelma-
n zijn handen zijn kunnen komen?
[1, dat in het eerste stadium van on-
met het geheime karakter van zulke
te Oss eenvoudig is ,gespot!
t de maand Maart 1939, met zijn reeks
le gebeurtenissen, gebeurtenissen,
)ss mogelijk dat karakter niet hadden
e dragen, omdat ze daar niet gezien
rden, zooals ze in Oss moesten wor-
als de losbarsting der lang te voren

aangeJH}U~~gdezuiverende onweersbui.
Alleen de ruimschoots voorbereide en inge-

lichte pers droeg haar opgewonden voorstelling
van zaken door den lande: de "opzienbarende"
arrestatie van v. d. H. in de bladen dankt haar
ontstaan aan het niet onbekende procédé van de
vooraf ',gedocumenteerde reporter.

Het onderzoek tegen beide geestelijken betee
kent een hoogtepunt en een keerpunt tevens
heiden pastoors hadden te voren jaren als kape
laan te Oss gewerkt, beiden hadden er nieuwe
paroohies gesticht; wat te Oss op de hand der
brigade was - natuurlijk had zij om het haar
geschonken vertrouwen aanhang - schrok terug
haar hier te volgen, kreeg met een schok begrip
voor de werkelijkheid: de op hol geslagen ijver
en haar ruwe, rücksichtlose methoden!
Maar wat te Oss een natuur'liike reactie van

bezinning was, kon dat niet zijn in het overige
land: dáár verscheen het optreden van den mi-

jnister van Justitie als het snel en drastische in-
grijpen, dat op verdachte Wij.z.e een einde maa~te I
aan een verdienstelijk werk; te Oss brak dat Ill-I
grijpen een ondraaglijk geworden beklemming.

"--~-_ ............rl-iû
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en het
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nauw-verweven onderdeelen, - als,
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De marechausseebrigade te Oss

gewijzigde Ielding - en in gehalve:
- haar werk voortgezet na de "glc
riode, waarin tal van misdrijven w
helderd, door het Ossche "milieu" 1
Het, "milieu", waarvan de Kamere

haar Verslag eenmaal rept op een VI

middellijk verraadt, dat zij geen
heeft hoegenaamd, van wat onder (
Oss moet worden verstaan.
De brigade, met haar nieuwe lei

het werk gegaan, met een aanvankr
vaag, maar geleidelijk tot een ide
groeid gevoel voor de taak, die haa
stond.
Ze had uit den tijd van opzienbat

sen de "feeling" behouden, dat er
meer te zuiveren viel dan de "ondl
leen; dat ook in de Ossche "bovel
en ander viel te doen.
Dat voor dat gevoel niet iedere

brak, is sedert gebleken, er zou i
niets zijn gebeurd, wanneer hel •__~NUUtlS.
onderzoek daar steeds met nuchter oordeel was
gevoerd.
Maar het duurde niet lang, of de pers kwam

te weten, dat een tweede bedrijf in het Ossche .
misdadigersdrama te wachten stond, een dat èn
0111 de personen, die er bij waren betrokken, ell

om het karakter der zaken, èn ten slotte om
den uitgebreiden. omvang, ai het' vorige in de
schaduw zou stellen.
Maanden voor den len April van 1938 is ons

dat zelf door onze plaatselijke relaties aange-
kondigd; de "totale zuivering van Oss", die voor
niets en niemand halt zou maken, ook niet voor
de meest met autoriteit hekleede personen.
.Bi]. niemand der zoo geïnformeerden k~n

twijfel bestaan omtrent de bron dier Inlîch-
, tingen; het vertrouwen, dat men de brigade ge-
neigd was te schenken, deed geloof slaan _
waarom dit te ontkennen? - aan de waarheid
van de gegeven voorstelling van zaken.

In deze situatie is gekomen de arrestatie van
de leiders der [eugdwerkverschaffing, met het
bekende verloop; dit verloop heeft, en niet bij
de brigade alléén, den indruk gewekt, dat er ze-
kere kringen waren, die de opheldering in deze
zaak tegenhielden.
Getracht is door middel van de plaatselijke

pers de voortgang der zaak te forceeren; de be-
kende door de Kamercommissie' gegispte A.N.P.
verklaring, uitgegaan van den Procureur-Gene-,
raaI in Den Bosch, als later is gebleken, was een
reactie op de opspraak, die 'door 'de publieke be-
schuldigingen was gewekt; dat de Ossche ma-
rechaussee in deze affaire de hand had, is ons
ex professo gebleken!

In het verloop der gebeurtenissen is dit inci-
dent niet zonder belang: aan den eenen kant is
men waakzaam geworden, voor wat betreft de
óók door de Kamercommissie op meer dan een
punt gelaakte onderzoekmethode der Ossche
brigade; aan den anderen kant werd de blinde
ijver, die zich wrokkend den voet achtte dwars
gezet, gestij Id,

Directe terugslag :had een en ander op de pers.
waarvan de Kamercommissie niet zegt, dat zij
in te nauwe af han kei ij k hei d van de bri-
gade werkte, wat de zuivere waarheid is; waar-
van ze alleen het erg nauwe contact toegeeft;
maar ze schijnt dit als "normaal", hoewel niet
zeer gewenscht, te beschouwen.
In dit verband mogen wij wijzen op een inci-

dent, dat tot nog in het duister is gebleven,
maar de aandacht waard is van ieder, die in de
zaak-Oss de waarheid zoekt.
Hoe kan de heer Rost van Tonningen de Ka':'

mercommissie de processen-verbaal aanbieden,
die de minister van Justitie haar niet had willeri
overhandigen, stukken, die niet langs regelma-
tigen weg in zijn handen zijn kunnen komen?
Wij weten, dat in het eerste stadium van on-

derzoek al met het geheime karakter van znlke
bescheiden te Oss eenvoudig is ,gespot!
Dan komt de maand Maart 1939,met zijn reeks

sensationeele gebeurtenissen, gebeurtenissen,
die buiten Oss mogelijk dat karakter niet hadden
behoeven te dragen, omdat ze daar niet gezien
konden worden, zooals ze in Oss moesten wor-
den gezien: als de losbarsting der lang te voren
aangekondigde zuiverende onweersbui.
AIleen de ruimschoots voorbereide en inge-

lichte pers droeg haar opgewonden voorstelling
van zaken door den lande: de "opzienbarende"
ar-restatie van v. d. H. in de bla-ten dankt haar
ontstaan aan het niet onbekende procédé van de
vooraf ,gedocumenteerde reporter.

Het onderzoek tegen beide geestelijken betee
kent een hoogtepunt en een keerpunt tevens
beiden pastoors hadden te voren jaren als kape-
laan te Oss gewerkt, belden hadden er nieuwe
paroohies gesticht; wat te Oss op de hand der
brigade was - natuurlijk had zij om het haar
geschonken vertrouwen aanhang - schrok terug
haar hier te volgen, kreeg met een schok begrip
voor de werke)ijkheid: de op hol geslagen ijver
en haar ruwe, rücksichtlose methoden!

Maar wat te Oss een natuur-lijke reactie van
bezinning was, kon dat niet zijn in het overige
land: dáár verscheen het optreden van den mi-:
nister van Justitie als het s.?el en d~astische in-I
grijpen, dat op verdachte wijze een em de maa~te I
aan een verdienstelijk werk; te Oss brak dat Illl
grijpen een ondraaglijk geworden beklemming.
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Al staat het niet met zooveel woorden in het
Verslag, het komt ons voor, .dat dit als het
groote tekort in beleid bij den bewindsman
wordt gevoeld.

De Kamercommissie volgt in haar Verslag de 'Vij twijfelen _ op onze beurt - niet in het
Nota van den minister op den voet bij de behan- , minst aan de goede trouw van de velen, die zoo
deling der verschillende door de Ossche brigade denken; maar toch is die meerring, naar onze
onderzochte zaken, maar met verwaarloozing vaste overtuiging, een naïeve dwaling.
van den samenhang en den achtergrond, die juist I Zooals in Oss de zaken lagen, - of om het nog
van beslissende beteekenis zijn. meer praegnant nit te drukken, - zooals zij in
Maar daarom ontbreekt ook een gewichtig IOss waren gelegd, zooals daar de opvattingen

element in de fun deering van haar eindconclu-' en het inzicht der brigade werden gedekt door
sie, onderschat ze de zwaarte van de door de hen, die de publieke opinie hadden voor te Iich-
marechaussee begane fouten en kan ze den door ten, zou elke maatregel, die getroffen werd om
den minister getroffen maatregelook niet juist aan grove fouten bij het onderzoek van zaken
waardeeren. , een einde te maken, rumor in den lande hebben
De meerderheid der Commissie schijnt te mee- verwekt.

nen, dat de minister zou hebben kunnen vol- Want dat Iandlawiid dankt zijn ontstaan aan
staan met een waarschuwing, doeltreffender lei- de meening der brigade en v.1!.nhen, die onder
ding en heter toezicht. den invloed van haar mededeelingen stonden,

Dat na het ruchtbaar worden van het onder- dat het opzet was, een om redenen buiten de zaak
zoek tegen de geestelijken, in verband met de gelegen onwelgevallig onderzoek tegen recht en

I beweging, die al eerder om het optreden van de wet te smoren.
brigade was ontstaan, het prestige der brigade Ook bij verwijdering van enkele leidende fi-
in Oss en zijn omgeving zulk een geduchte guren uit de brigade zou het verwijt zijn verno-

* *". Om een objectief
oordeel.

knauw had gekregen, dat reeds deswege over- men, dat schuldigen op verdachte wijze van
plaatsing van de leden der brigade noodzakelijk hooger hand werden beschermd, dat al te scherp
was, schijnt tot die meerderheid niet doorge- speurende politiemannen bewust wetden weg-
drongen! gewerkt, dat het nationale recht voor roomsch
Ook schijnt het aan haar aandacht te zijn ont- reoht moest wijken, dat hoogstverdienstelijke

glipt, dat te Oss geen enkele groep der bevel- lagere ambtenaren tot slachtoffer werden ge-
king, je zelfs geen enkele gezaghebbende indi- maakt door een politiek partijman, zeilende op

en tegen den minister heeft opgenomen.
'Wie de siuatie in Oss van nabij kende, wie ook

achter de schermen heeft kunnen zien, kan
slechts glimlachen over de zachte wijze, waarop
de meerderheid der Commissie het Ossche zeer
zou hebben behandeld.
Ongetwijfeld heeft aan leiding en toezicht Lij

de brigade een en ander ontbroken, waar dan
toch eerst intern; en extern ook niet alléén omdat
't den substituut-officier van Justitie aan kracht
ontbrak; deze is naar onze overtuiging met an-
deren, in den beginne wellicht met velen, het
slachtoffer van bet vertrouwen, het achteraf be.
keken slecht geplaatste vertrouwen, in de he-
kwaamheid, het plichtsgevoel en de betrouw-
baarheid van de brigade.
Wij weten, hoe wij zelf aanvankelijk tegen-

over de~ arbeid der Ossche brigade- stonden, hoe
eerst geleidelijk de ontstellende. werkelijkheid
zich aan ons heeft opgedrongen.
Neen, rikt zoetsappige middelen waren op den

1en April 1938 op haar plaats: er moest afdoende
worden ingegrepen!
Wij. voor. ons kunnen den indruk niet van ons

afzetten, dat de .meening van die meerderheid
der Commissie - zooals van zeer velen in den
lande - bewust of onbewust mede. wordt be.
paald door de dwaas-uitgegroeide proporties, die
de Ossche zaak heeft aangenomen, en die hen _
èn ons! - zeer tegen de horst stuit.
Al dat gerucht-om-Oss had een meer beleid.

voloptreden van den minister van Justitie het
land kunnen besparen, vooral een minder snel
en rninder drastisch optreden.

tionaris, niet bij toeval van zijn eigen richting.
De zaak-Oss zou ons volk ni e t zijn gespaard,

- men weze .er zeker van.
Een objectief oordeel is ons katholieken met

aandrang gevraagd, - die vraag zij wederkee-
rig gesteld!
Maar geen objectief oordeel kan bestaan, als

het alleen wordt gebouwd op het Verslag der
Commssie, dat al te veel belangrijke elementen,
hi het oordeel te betrekken, onaangeroerd loot.

vidueele stem het publiekelijk vóór de brigade het kompas van een "haatdragend" hoog func-
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'(Van onzen parlementairen redacteur).

regelen "u~t.~uitend heeft beoogd de richtige
opsporing' van strafbare feiten te bevorde-
ren" hetgeen uitkwam in de motiveering der
ministerieele beslissing, die feiten en om-
standigheden noemde, "van welke feiten en
omstandigheden klager niet heeft aange-
toond en ook overigens niet is gebleken, dat

vreemde feit, dat de fungeerend directeur zij bij het nemen der beslissing niet als met
var, politie over geen enkele sanctie-bevoegd- de werkelijkheid overeenstemmend aan ver-
held tegenover de onder zijn politieel gezag weerder hebben voor 005en gestaan".
geplaatste marechaussées beschikt, dat hij Het gerecht erkende dus in werkelijk be-
ook verrast moet zijn geweest door het ge- gane fouten der marechaussées den feitelijken
produceerde materiaal en de klachten, die grond der ministerieele beslissing. Dien
hem o.a. vanwege den Commissaris der Ko- grondslag moge de Commissie, alhoewel zij
ningin bereikten. moet toegeven over niet alle gegevens te
Ten v ier de: nergens blijkt uit het Ver- beschikken, minder vast hebben geleken, ook

slag, dat het Ambtenarengerecht niet alleen zij spreekt uit: "De geheele Commissie twij-
fouten vaststelde, maar maatregelen van cor- felt er niet aan, dat de Minister, toen hij zijn
rectie noodig achtte. Dit g,erecht toch sprak maatregel nam, van de noodzakelijkheid
uit, dat "in bepaalde opztchten de betrok- daarvan overtuigd was. Uit niets is haar ge-
ken brigadeleden kennelijk zijn tekort gescho- bleken, dat hij bij het nemen van zijn maat-
ten in het voor opsporingsambtenaren ver-I regelen andere bedoelingen zou hebben ge-
eischte inzicht en beleid". Het gerecht noemt had dan het bevorderen van wat hij be-
vijf krasse gevallen als bewijs voor zijn stel- schouwde als een juiste uitoefening van de
ling. Het gerecht verklaart uitdrukkelijk, dat opsporingstaak der politie. Aan de goede
de brigadeleden, die immers zelf den substi- trouw van den Minister twijfelt zij dan ook
tuut-officier van Justitie voortdurend voor- niet".
lichten, zich slechts ten deele met een beroep Weggevaagd had reeds de rechter de be-
op dien ambtenaar kunnen verontschuldigen schuldiging van overschrijding van bevoegd-
en acht "de voormelde tekortkomingen van heid of schending der wet. Weggenomen
dien aard, dat maatregelen ter verbetering heeft nu ook de Kamercommissie de grieven-
en' voorkoming daarvan op hun plaats moes- de beschuldiging als zou de Minister het hem
ten worden geacht". in handen gelegde gezag hebben gebezigd
Het gewichtige van deze uitspraak zit om bepaalde personen aan den strafrechter

vooreerst hierin, dat het gerecht eigener be- te onttrekken. Indien er iets in deze zaak is
weging verder ging dan het strikt formeel geweest, dat den Minister, zooals hij zelf aan
behoefde te gaan, omdat het behalve de be- het slot van zijn Nota schreef, ten diepste
voegdheid ook het beleid van den minister heeft gegriefd en indien iets de verontwaar-
in zijn consideratiën heeft betrokken; het digde reactie van zooveel katholieken ver-
overwegend belang van de· uitspraak is ver- klaart, dan is het dit geweest, dat men zich
der dit, dat het gerecht - in tegenstelling niet ontzien heeft juist op dit teere punt
met de Kamercommissie - van alle stukken boosaardigen twijfel aan te wakkeren en
kon kennis nemen en alle personen onder lasterlijke aantijgingen tegen den katholle-
eede kon hooren. ken Minister en den katholieken procureur-
Wij weten, dat de Commissie het laatste generaal uit -te spreken.

verlangde, maar daartoe niet in den door Ware dit niet geschied, had men in en
haar gewenschten omvang de medewerking buiten' de Kamer bij verscheidenen niet de
van de Regeering kreeg. De commissie moge duidelijke bedoeling onderkend, de katho-
hetgeen zij wilde geoorloofd hebben geacht lieken te wraken als onpartijdige bedeelers
- des uitdrukkelijk neen - haar erkenning, van recht en ware daarbij de onrust niet ge-
dat zij aan de goede trouw van den Minister stegen, toen men niet alleen bemerkte, dat
niet twijfelt, impliceert, dat zij ook op dit men door deze lasterlijke aantijgingen de
punt den Minister geen verwijten maken katholieken in een uitzonderingspositie wil-
mag. De goede trouw geldt dan ook den man de plaatsen, maar bovendien in de zonder-
in heel zijn optreden in deze zaak. Iinge, onder eede afgelegde verklaringen van
Ten v ij f d e: er gaapt, zoo geen klove, den inspecteur der marechaussées, het on-

dan toch een heele afstand tusschen de eigen- wraakbaar bewijs vond, dat op priesters een
lijke conclusie van de meerderheid der Com- uitzonderingsrecht werd toegepast, de zaak
missie en den commentaar in een groot deel zou anders zijn geloopen. Er zou wellicht ook
der pers. De laatste davert van de "vernieti- niet gedacht zijn aan de geheel uitzondèrlijke
ging" des Ministers. Ten onrechte. Het Amb- behandeling, waaraan het parlement juist
tenarengerecht sprak reeds uit, dat "noch uit dezen Minister onderwerpt. Want het is, voor
de gedingstukken of het verhoor, noch overi- zoover wij weten, nog niet voorgekomen in
gens uit het onderzoek" iets anders was ge- de parlementaire geschiedenis, dat een Ka-
bleken dan dat de Minister door zijn maat- mercommissie zoover ging in haar verzoeken,

HE'I~ VF_JlSLAG INZAI(E OSS.
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Wie zoowel de Nota van minister Goseling
als het Verslag van de Commissie der Twee-
de Kamer onbevangen leest, zal moeten er-
kennen:

10 Het geldt hier geen specifiek-katho-
lieke aangelegenheid, al wil het toeval, dat
behalve de rechters, practisch alle hoofd-
personen in dit melodrama, van den minis-
ter van Justitie af tot den wachtmeester der
marechaussée toe, katholieken zijn en, naar
geen mensch betwist, in het algemeen voor
hun ambt berekende personen.
20 De marechaussées te Oss hebben fou-

ten gemaakt, vele fouten in korten tijd op
een beperkt gebied.
30 Ook als men over den aard van elk

dezer fouten afzonderlijk wil twisten, vor-
men zij bij elkaar een complex, waartegen
maatregelen moesten worden ·genomen en
heel spoedig genomen ook.

40 Men kan van meening verschillen over
de vraag, of zoowel fouten als fouten-com-
plex door Minister en procureur-generaal
meer of mlnder sappig konden worden om-
schreven en of de nu toegepaste middelen
van correctie minder haastig of mindar kras
hadden kunnen zijn.

Zooals het altijd met gedane zaken gaat,
achteraf en rustig oordeelend, voorzoover de
stukken dit althans veroorloven en los van
de sïeer, waarin een en ander geschiedde,
zal de waardeering uiteenloopen. De een zal
geneigd zijn te zeggen: de minister is ten-
minste een kerel, die er geen gras over laat
groeien en van aanpakken houdt; de ander
zal vinden, dat goed beleid vooral hierin be-
staat, dat men geruischloos na ampel beraad
en met alle waarborgen omringd, optreedt.
Sommigen zullen vinden, dat een procureur-
generaal eerder alles dan een doetje mag
zijn; anderen zullen' meenen, dat ook zulk
een hooge ambtsdrager vóór alles een man
met diplomatieke tact moet wezen. Men
hoort menschen. die pootig optreden van
politie, ook al worden' er eens stukken ge-
maakt, nu ja wel betreuren, maar tjJch niet
zoo erg achten, als het hun zelf althans niet
overkomt; daartegenover staan anderen - in
ons land schier altijd de meesten - die oor-
deelen, dat politie-ambtenaren wel eens wat
al te moedig optreden. De veelbeteekenende
bijnamen, die de mareëhaussées hier en daar
in den lande hebben, laten op dit punt wei-
nig twijfelover.

Allerlei psychologische factoren spelen
hier een rol en een loyaaloordeel vordert
nu eenmaal, dat men deze factoren' gelijke-
lijk verdeelt over al de personen, die in dit
drama een rol speelden. Een Buziau of Bé-
ranger zouden ons de zaak pas duidelijk ma- I

ken in een schoon chanson of in een revue.
Maar voorloopig is alles bloedige ernst, of-
schoon men zal toegeven, dat er ernstiger
dingen zijn dan deze affaire, die nu al een
jaar lang een heel departement en tevens
een der Kamers bezig houdt,
Het einde schijnt nu in zicht met het ver-

slag van, de Kamercommissie, opgemaakt in
een rustige sfeer door mannen ,die rustig
hebben trachten te oordeelen en die in meer-
derheid tot een veroordeeling kwamen van
het ministerieele beleid, wat betreft :m .. ~
en tempo. Al erkennen. zij daarbij ook dE>
_.... I f. gU r~pen daar-
van niet in hun· conclusIes, we cd ~

beleid veroordeelen, dat men niet los ViM'
die fouten zien mag.

Welke dingen vallen. op, als men het
Verslag van de Commissie leest?
. Ten eel'S t e: het kennelijk doorloopend
gebruik, dat de Commissie, ook bij de redac-
tie van haar Verslag, gemaakt heeft, van de
pleitnota van mr. James,. den ~dvocaat der
marechauss:ées. Zouden redactie, redenee-
ring en conclusie niet anders i uitgevallen
zijn, indien men de uitspraak van het Amb-
tenarengerecht eens als leidraad had geno-
men? Dan had men een juridisch stuk, het-,
geen een pleitnota, die alle juridische betee-
kenis mist, niet is. Dan was verder alle ge-
vaar voor eenzijdigheid, die aan. het bezig~
van een pleitnota nu eenmaal mhaerent ~s,
vermeden. Dan had er. ook geen oogenbl~k
twijfel kunnen rijzen ove'r de vraag, die
(zooals de Commissie in ander verband op
bI. 34 terecht opmerkt) altijd kan worden
gesteld of het geschrevene, waar men op
Irteunt,' ook ilnderdaad is uitgesproken en
voorwerp is geweest van nadenken over con-
tradictoir debat. '
, Ten t wee d e: de Commissie heeft het
If,errein van pelttie en Openbaar Ministerie
betreden. Zij is gaan oordeelen over oppor-
tuniteit en inopportuniteit v~n . hu,: h~n-
delen in bepaalde gevallen. ZIJ IS ZIch m-
cidenteel gaan maken tot .verlengst~k van
parket en politie en constItueerde ZIch als
opperste hof van revisie. Theoretisch kan dat,
zooals de Kamer er toe kan meewerken alle
rechtbanken tegelijk op te heffen, maar dat
de Kamer met een aldus hanteeren van haar
recht van controle op den verkeerden weg
is, bewijst haar eigen versl~g. Het maakt ee~
dilettantischen indruk, bmtenstaanders ach
teraf te hooren ver~ndigén, ?at de. mare-
chaussées in het eenè geval dit wel en d,at
niet hadden mogen doen. Waar de CommIS-
sie een bepaald geval behandelt, dat kennelijk'
civielrechtelijk is, vermits geen wederrech-
telijk toeëigenen valt te: ont?ekken en dus
geen misdrijf van verduistertng kan worden
geconstrueerd, zal menig jurist verwonderd
het hoofd schudden en zich verheugen, dat
althans één lid der Commissie - vermoede-
lijk dr. Sweens - dadelijk deed vastleggen,
dat het constitutieve element van het ver-
moede misdrijf' ontbreekt.. Men k~n ~eer
passages in het Verslag vmden, die UItne-
mend dierist kunnen doen om candidaten in
de rechtsgeleerdheid te tentee~en, maa~ een
Commissie van Kamerleden, WIer dagelIJksch
werk het hanteeren van de wetboeken niet
is diende zich reeds uit dien hoofde niet op
dit gladde ijs van juridische casuïstiek te
wagen.

Ten der d e: de Commissie bemerkt
niet, dat zij, de feiten al isoleerend en anal~-
seerend, de heele sfeer verbreekt, waa:-m
men zoowel het optreden der marechaussees
als de ministerieele reactie juist verklaren
moet. Die Teile habt ihr in eurer Hand,
fehlt l~ider nur das geistige Band". Zoo komt
de Commissie er toe, hoewel de fouten der [
marechaussées erkennend, die niet zoo ern-
stig te achten; anderzijds echter ~e ,tege~ de
marechaussées getroffen a~mImstratI~ve
maatregelen, die op zich ~~lf met. verschrik- :
kelijk erg zijn, wel ernstig te vmden. Zoo,
komt zij er. toe, allen nadruk t; leggen op i
de rechtspositie der mareehaussées, hetgeen!
heel mooi is, maar wienig oog te hebben voor l'
de rechtszekerheid der burgers, wat beden-
kelijk is. Zoo accentu~rt de C.ommissie..haar
afkeuring o.ver het huitensportg lang lIJken-
de verhoor, dat de procureur-generaal een
wachtmeester deed ondergaan; geen aandacht
wordt echter geschonken aan het toch wel

als wij nu hebben gezien. Dit is óók weer te
begrijpen, na alles wat er gebeurd is, maar
een minder physisch krachtig man zou men
aldus kunnen kraken. Dit is een der ver-
schrikkelijke ziekten, die Benoist aanwees in
de democratie: "La Démocratie est une
grande mangeuse d'hommes".
Het is echter geen democratie maar het

is bederf, iedereen over alles te laten oor-
deelen. Als men nagaat, hoe in deze zaak
achtereenvolgens de Minister, de Kamer, een
procureur-generaal, twee gerechten en het
kabinet door even vrijmoedige als onbevoeg- .
de critici werden bestookt, hoe men alles
aanraakt, alles overhoop haalt, alles door el-
kaar gooit, hoe iedereen zich zelf beter tot
oordcelen bevoegd acht dan degenen, die de
wet tot oordeelen roept, dan beseft men, dat
dat een gevaar is voor onze nationale instel-
lingen zelf. Even gevaarlijk als een parle-
meJlt handelt, dat uitgaven aan de regeering
opdringt, even onnatuurlijk is zijn houding,
als het niet achter de Regeering staat, die
allereerst voor de rechtszekerheid der bur-
gers waakt, maar tegen het hoogste politieele
gezag in en met verbreking van heel de
hiërarchische orde in het opsporingsappa-
raat, allereerst de rechtspositie van subal-
terne ambtenaren ,die fouten hebben ge-
maakt, integraal wil sauveeren.
Indien men "la peur des responsabilités",

. juist in de hoogste rangen wil invoeren, dan
moet men dit doen, Er zal dan een oogenblik
komen, dat niet slechts de regeerders ont-
breken, maar ook de bestuurders. Wij zul-
len dan gediplomeerde politie-agenten met
kennis van dubbel boekhouden hebben,
maar wij zullen arm zijn in de voorziening
van mannen op de hoogste posten. Het erge
s niet, dat men arm is; het ergste is, dat men
lijn armoede niet kent. Wie ziet, hoe in ons

'\
d met menschen wordt gemorst, vraagt
"h at f wi' inderdaad meenen, dat wer-
~ • __,_~' I
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PROVINCIAAL MINDERBROEDERS.

Weer terug in ons land.

Gisteren is de Hoogeerwaarde Pater Pru-
dentius van Leusden, Provinciaal der Min-
derbroeders in Nederland, van het Generaal
Kapittel in Assisië te Weert teruggekeerd.

WIJDING VAN MISSIEBISSCHOPPEN.

,Onze Brusselsche correspondent meldt

'

in de oogen, maar ze wist zich te beh,eerschen.
- Ik ben nu eenmaal in je macht! zei ze.

Goed, ik zal de brieven teruggeven!
- Nu onderschat je me toch! grijnsde

Jim en drukte op een schel. Spoedig daarop
kraakte de trap en verscheen er een meisje
op den drempel, bij het zien waarvan Jenny
nauwelijks een kreet van verrassing kon
onderdrukken. Ze was volkomen he' even-
beeld van Jenny.
- Miss Lala! stelde Jim voor. Lijkt ze

niet sprekend op u? Toen ik haar ontmoette,
was ik zelf ook in de war gebracht .... Zij
zal in uw plaats naar het bureau der ge-
heime politie gaan en zich voor u uitgeven,
Wilt u haar precies zeggen, hoe zij de be-
wijsstukken in handen kan krijgen t
De hitte op haar hoofd was zoo onver-

draaglijk geworden, dat Jenny zacht begon
te kreunen.
- Ze liggen in mijn safe, kamer 89, zeide

zij, ineenkrimpend. De sleutel zit in mijn
taschje. Schakel den stroom toch uit, duivel!
Jim Corck lachte verachtelijk. Het meisje

zette eenigermate nerveus Jenny's hoedje Men seint ons uit Rome d.d. 15 dezer:
op, nam den safesleutel en verliet het op- De H. Vader zal in het najaar twaalf
kamertje. missiebisschoppen uit verschillende missie-
Jim stak bedaard een sigaret op. daarna nstituten wijden.

stelde hij het apparaat buiten werking. I ------

I-Denk nu maar niet, dat hiermee je YIGR. DR. C. CALLEWAERT VIJFTIG
leven gered is! zei hij sarcastisch. Je bent

eH van de politie, je weet te veel en dus moet JAAR PRIESTEH.
oer haar. J je in ieder geval uit den weg geruimd WOT-

IJzi,g kalm draaide de man zich om en I den! De veiligheidsstoppen in dit apparaat
laar den spiegel keek hij haar brutaal en zijn zoo aangebracht, dat ze met een hand-
.ynisch, aan. greep uitgeschake1d kunnen worden. Het
_ Dat hadt u niet gedacht, miss.... doodelijk ongeval in een dameskapsalon zal

Wa,t,son! en zijn woorden priemden. hoogstens twee dagen lang het onderwerp
_ Good heavens! Jij, Jim? fluisterde van gesprek zijn, daarna is het spoedig ver-

:Jenny. Ze'g op, wat wil je van me? geten. Ik geef u nog één minuut, miss Wat-
Tre-iterend kalm haalde Jim Corck, in de son!

New-Yorksche onderwereld de wig genoemd, Hij greep opnieuw zijn horloge en luis ter-
een horloge te voorschijn: de onwillekeurig. De winkeldeur was ge-
- 'n Kleine tien minuten hang je al an gaan - en iemand had een halfluiden kreet

dit apparaat, Jenny ...• alias miss Watson! geslaakt. Onmiddellijk daarop hoorde men
zei hij rustig. Hoogstens één kwartier, dan haastige schreden op het trapje.
zal je alle kwellingen der helondergaan. Je - Nog een halve minuut! mompelde Jim.
mooie kapsel zal verbranden, je huid ver- Nog 28 seconden ....
schroeien.... In den spiegel zag Jenny den man, die het
_ Je bent een duivel! opkamertje binnentrad. Het was ~en forsche
- Wie drie mensch en om hals heeft ge- mannelijke collega van haar, die nog door

bracht, is weinig kieskeurjg in zijn midde- een tweede gevolgd werd. Twee revolvers
len! Indertijd heb ik de domheid begaan richtte~ zich op Jim Corck:
brieven te laten slingeren, die belangrijk - Hands up!
bewijsmateriaal tegen mij bevatten, Zijn Jenn'y zag Jim ineenkrimpen van schrik.
plijn inlichtingen juist, dan heb jij ze mee- Zijn eerste blik trof den spiegel, van waar-
genomen en aan je chefs overhandigd. Die uit hem twee revolvers aanstaarden, die op
!brieven eisch Î!k terug, zoo niet, dan zal je zijn rug waren 'gericht. Daarna zag hij, on-
'en middeleeuwsche foltering ondergaan! 'l.;,nks den schrik, verbaasd Jenny aan.
- En als ik 'Omhulp roep? - - 't Spijt m Jim' '? ,_ -.~""., .."

- Alle menschen hier in -de zaak zijn~!
randlangers. Toen ik gewaar werd, dat je .[
tier regelmatig, kwam, heb ik de zaak over- ,!
enomen, om je in de val te .lokken! "
De hitte, die 'het apparaat afgaf, werd hoe •
mger hoe erger; de tranen schoten Jenny

ons:
Donderdag was het vijftig jaar gele-

den, dat de ook in Nederland zeer bekende
Belgische liturgist, mgr. prof. dr. Camillus
Callewaert, de H. Priesterwijddng ontving.
Mgr. Callewaert werd op 1 Januari 1868

In 't West-Vlaamsche dorp Zwevelgem ge-
boren. Hij studeerde aan het St. Armandus-
college te Kortrijk, waar hij de klassen
volgde als ~'r1mus perpetuus, Vervolgens
studeerde hij wijsbegeerte in het klein-se-
minarie van Roeselaere en godgeleerdheid
in het groot seminarie van Brug,ge, waar hij
op 15 Jun'i 1889 de H. Priesterwijding ont-
ving. Aan de hoogeschool van Leuven, be-
haalde hij het doctoraat in kerkelijk recht.
Van zijn jeugd af legde de jubilaris een

buitengewone belangstel1ing aan den da,g
voor de liturgie. Sedert 1907 is hij president
van het groot seminarie van Brugge en ge-
durende verschillende jaren doceerde hij te
Leuven de geschiedenis van de liturgie. In
1934 werd hij benoemd tot aartspriester van
Brugge.
Ook als hid.n _,_... -t; --" •• ,,~~ f"'~"---

ORDE STUDIEDAGEN.

De studiedagen der Derde Orde van st.
Franeiscus, worden dit jaar gehouden te
Ginrieken op Zaterdag 5, Zondag 6 en
Maandag 7 Augustus.
Z. H. E. Monseigneur Hopmans -al de

opening der Studiedagen bijwonen.
Dit jaar werd als hoofdthema gekozen:

"Sociale idealen der Franciscaansche ge-
meenschap" .

Dit actueele, brandende onderwerp zal
behandeld worden door ter zake zeer be-
kwame sprekers. - •
Br. A. C.- de Bruyn spreekt over "De Paus

wenscht een nieuwe gemeenschap"; P. Pa-
schasius, O.M.Cap. over het onderwerp: "In
hoeverre heeft de Derde Orde een taak in
het streven naar een Nieuwe Gemeen-
sohap?"
Daarnaast zal een drie punten program

worden uiteengezet en wel door P. Mag. dr,
Siegfried Stokman, O.F.M. L Gods verbond:
"Geen zonden tegen Sociale Rechtvaardie ..
beid en sod-ale liefde"; P. LUdovic~s,
O.M.Cap. II. "VrijwiUige beperking bij het
aanwerven en genieten van stoffelijke goe-
deren"; Br. G. E. Huijs, priester tertiares:
III. "Gebruik van de stoffelijke goederen
voor de eer van God en het heil van den
naaste" en door P. Carolus Tessel' O.F.M.
"Ons Program". Hoe zullen we dit doel be-
reiken?

NIEUWE BOEKEN.

E.EN STUDIE VAN nn, JOZEF MULS.

Zoo j't!.ist verseheen in de derde serie
Schijnwerpers, uitgegeven door de Uitgeverij
"Het spectrum" te Utrecht, een studie van
de hand van den conservator van het Kon.
Museum van Schoone Kunsten te Antwerpen
dr. Jozef Muls.
~eze b~kende Vlaamsche schrijver en es-

sayist, wrens korte en pregnante studies op
het gebied van de beeldende kunsten steeds
~et zooveel aandacht worden gelezen, be-
Iicht met deze Schijnwerper een tijdvak Van
de geschiedenis der schilderkunst, dat ons
zoo betrekkelijk dicht nabij ligt en toch reeds
in nevelen is gehuld. Jozef MuIs noemde zijn
boekje "Schilders ,van gisteren". Hij rekent
er onder de levenden en de dooden, zonder
er iets afkeurends mee te bedoelen. Zijn
"Woord Vooraf" moet goed gelezen worden
wiI men wat volgt volkomen verstaan. '
In een groote en bonte parade trekt de

sto~t schilders-van-gisteren, uit Noord- en
Zutd-Nederland ::oorbij. Achtereenvolgens
belhand~lt de sehrjjver het classicisme en het
romantisme, de historieschilders en het ro-
mantische landschap, het Vlaamsche realis-
me, de Haagsche School en het Vlaamsch
Impressionisme, om tenslotte, aandacM te
"'tfl= ~.. GisttYá~. If WI\IG<'"even Ig en stil äar geschreven, hier en _
daar met een belegen en waardevollen hu-
m.0r, zal dit essay zeker de aandacht trekken,
ie ~et zoo volkomen verdient. Het boekje
, rijk en waardevol geïllustreerd met tal
.an uitstekende reproduetles. '

-j~.,
ONTSPANNIN'GSLE.CTUUR. r """'''Tt-

Bij J. Plrilip Kruseman te den Haag ver-
'chenen: ,.De held van Pine Creek" door
'rank C. Robertson (vert. Jan W. A. Kes-
els) ; "Schapenoor log", door Raymond A.
erry (vert. J .. W. v. Hacht) ; en ,,'n Jonge
~an zonder geld" door Maysie Greig (vert .
. J. Werumeus Buning-Ensink); alle drie
lor kath. bibhotheken in de Bi-klasse: als-
ede j,Wie op geluk vertrouwt" door Denise
ibins (vert. Jeanne Kloos-Reyneke van
uwe), dat voor de Be-klasse blijve gereser-
erd.

, {'AI>S.\G£,
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ar hij maar vermoedde, dat de gezochte
nnen verborgen konden zijn, zijn pogingen
de beschuldigingen tegen hem te ontken-

n en te ontzenuwen. Niemand dorst hem
enIijk trotseeren, -maar &e sympathts van
st~~ ging ~l heel gauWl'van hem over op
, vIJf geheimzfnniga vreemdelingen. Dan
gormen de huisvrouwen, die naar Alma
ake geluisterd hadden, haar werk te doen
het duurde niet lang voordat van het toch
sterk geslonken troepje volgelingen van

Cl sheriff vrijwel niemand meer over was
wijl hij overal op passieven maar vastbe~
iten tegenstand begon te stuiten.
Een stevige, grove vrouw verscheen in de
-ordstraat en liep met beslisten pas naar de
ek, waar .de wachten voor dr, Downer's
lis gepostee:d waren. Zij koos er een, haar
:htgenoot, ult voor een geestelijken aanval.
- Schaam, je jezelf niet, Eben Carter?
'~gon zij verontwaardigd. Om te probeeren
e arme mannen te pakken, die Julie Bla-
l'S leven gered hebben! Alleen omdat ze
l safe van dien schooier van een Ben Bo-'
rt hebben opengebroken! En dan jullie met
1 allen tegen die paar! Het is laf, dat is
t! Ik schaam me, dat ik mijn man bij zoo'n
lIletje lafaards, moet vinden!
- Neen maar, Evangeline, je hebt vanmor-
n zelf gezegd ....
- Wel ia! Probeer mij de schuld maar te
len! Alsof ik er wat aan kan doen, dat de
jDschen al die afschuwelijke leugens ver-
tien. Hol' op met dien onzin Eb Carter
kom direct mee naar huis!' •
:b probeerde zich even te verzetten maar
duurde niet lang, voor hij van zij~ post

.dwenen was en de een na den ander volg-
de andere bewaken' zijn voorbeeld.

'(Wordt vervolgd.) j

•
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Wij staan voor den in we~en toc~ aller-
zonderlingsten toestand, dat ieder, cie .,,:~r-
kelijk van de feiten kennis neemt, eenerzlJds
erkennen moet, dat de politie een reeks fO~~
ten beging die correctie behoefden, torwij;
anderzijds de vraag word~ ~esteld, of het be~
leid bij de correctie het [uiste was .•En over
deze laatste vraag staat het land op stelten.
Daarbij vindt de eene partij, dat te kras en
te vlug werd opgetreden, terwijl and~r~n
meenen, dat de getroffen maatregel~n JUlSt
waren en niet weinigen nog krachtiger re-
actie der Overheid tegen bedreiging van de
persoonlijke rechtszekerhei:d op haar plaats
hadden geacht. .'
Dat leden en leiding der bngade-Oss fou-

ten hebben gemaakt, sprak niet slecht~ ~e
rechter uit, maar stelt ook de Commlssl.e
vast. Haar meerderheid betwist, dat de br i-
gade of haar leidj,ng op hol zou zijn gesJ.agen
maar erkent, dat maatregelen noodig waren
om herhaling te voorkomen. Dr. Sweens ech-
ter deed vastleggen, dat hij de door den
Minister genomen maatregelonder de toen-
malige omstandigheden ten voll~. gerecht:
vaardigd acht, al betreurt ook hl},. dat he.
contact met het corpscommando met beter
is geweest. . .
De meerderheid van de CommIssIe had

willen volstaan met een waarschuwing, doel-
ireffender leiding en beter toezicht.
Het is niet duidelijk, hoe zij zich dit, gezien

de omstandigheden en de eigenaardige orga-
nisatle van het rijkspolitiecorps der mare-
chaussées heeft voorgesteld. Voor het
Ambtenarengerecbt kreeg men a~ luisterend
den indruk, dat een waarschuwmg de ma-
rechaussées rniridtr r·echtstreeks b~r~ikt da:,
degene die in het kluw~.n der poll~leorgalll-
satis niet spoedig wegwIJS wordt, zich voor-
stelt.

Wij laten ook terzijde de blijkbaar als
waarschuwing bedoeLde ord~r van 15 N?-
vember 1937, die de opspormgsbevoegdheld
der maréchaussées beperkte, order, welke de
maréchaussées beweren niet te hebben ge-
kregen en die zij dan ?~k hebben overtred.en.
Dat de substituutofficIer deze overtreding
niet heeft afgekeurd, disculpeert toch waar-
lijk de overtreders niet, zooals het Verslag
oprriarkt (bl. 16).
Waar het echter voor den beoordeelaar op

aan komt is alleen deze vraag, of de mare-
chaussées inderdaad de hun toegeschreverl,
ook door het gerecht aanvaarde fouten heb-
ben gemaakt. Zulke en zoo sne~ ope~~volg.en~
de fouten, dat snel en krachhg min ister ieel
ingrijpen gebiedend noodzakelijk was. ~e~
nu deze vraag beantwoordt de Cornrn isaie
op' zoodanige wijze, dat wij volstaan ~et
iederen, nuchteren beoordeelaar d~ ~elte.n
zelf voor te leggen, zooals de CommIssIe die
geeft. Zij zelf stelt vast, dat de marechaus-
sées de volgende fouten begingen: .

Le. onnoodige inverzeke!I'ingstellmg (b!.
13);

2e.
hoofd

* *

ven aan de opwinding van het oogenblik.
Wat echter moet men zeggen van het feit,

dat lang daarna, bij het afscheid van den
Nijmeegsehen districtcom.mandant der ~ar~-
chaussées, de Ossche bngade ostentahef l~
oude formatie werd opgesteld? Dat daarbij
zelfs een oud-officier der marechaussées, be-
kend N. S. B.:er en Leider van een ploeg
colporteurs te Oss, de gelegenheid kreeg ~~t
woord te voeren? Dat zulke dingen mogelijk
zijn, verraadt niet alleen gebrek aan disci-
pline, maar zij wijzen o~~ op e;e.nonho~db~-
ren toestand in de nJkspohheorgamsahe,
welke reeds aangetoond wordt door het feit,
dat een heel district rijkspolitie kan worden
samengetrokken zonder voorkennis van den
directeur dier politie.
Deze organis~tie is zoo duister, dat oo~ de

Commissie er in vastraakt. Zoo lezen WIJ op
bI. 15-16 van het Verslag de vraag, of een
bepaalde order aan marechaussées-opspo-
rÏhgsambtenaren gegeven, ook ter kennis was
gebracht aan den districtscommandant. Men
zou evengoed kunnen vragen of een bepaal-
den wenk van den Commissaris der Konin-
gin aan een burgemeester, die toeva:lig ook,
hulp-officier van Justitie is, ter kenms wordt
gebracht aan den officier van Justitie of den
procureur-generaal.
Elders (bl, 35) lezen wij, dat de onderof- I

ficieren der marechaussées als hulpofficieren
van Justitie "óók rechtstreeks ondergeschikt
zijn aan den procureur-generaal".
De Commissie ziet voorbij - ofschoon het

duidelijk blijkt uit de mededeelingen in de
ministerieele Nota (§ 13, bl. 53-56) - dat
de ambtenaren der marechaussées, in hun
hoedanigheid van rijkspolitieman, eveneens
rechtstreeks aan den procureur-generaal in
diens hoedanigheid van fungeerend directeur
der politie onderworpen zijn. D~.procureurs-
generaal bij de Gerechtshoven zIJn krachtens
art. 14 van het Rijkspolitlebesluit belast met
het toezicht op de geheele Rijkspolitie en
moeten krachtens art. 17 den minister van
Justitie inlichten. Er staat in het Rijkspolitie-
besluit of in de Instructie voor de procu-
reurs-generaal, voor zoover wi_' konden na-
gaan, geen bepaling, welke dit gezag van
die procureurs over de rijkspolitie bep~r~t. t
De wet onderscheidt scherp tusschen politie-
zorg en corpsbeheer, zoodat niet duidelijk is,
waarop de eisch steunt, dat procureurs-ge- \
neraal zich niet dan via commandanten van
onder hem geplaatste politiecorpsen met
klachten tot den minister van Justitie zou-
den kunnen wenden. Wat de Commissie denkt
(bI. 35) spreekt niet altijd vanzelf: ,?e burg~-
meester is het hoofd van de pohhe, terwijl
toch, voor zoover wij weten, nooit Justitie
over te benoemen burgemeesters wordt ge-
raadpleegd, zooals Justitie ook niet wordt
geraadpleegd over de aanstelling ?f. verplaat-
sing van officieren en onderofflcleren en
manschappen der marechaussées. Als wij de
situatie goed begrijpen, komen deze ambte-
naren, die onder het gezag van de p~ocu-
reurs-generaal staan, op zekeren dag bmne~
om kennis te maken en mee te deelen, dat ZIJ
er zijn. Weliswaar hebben de procureurs-
generaal nominaal het oppergezag over alle
dikspolitie in hun ressort, wijzen zij zelfs de
leiding aan, zoodra korpsen samenwerken
en moeten voor hun gezag alle dienstregle-
menten en korpsinstructies wijken. Het zon-
derlinge is echter, dat die procureurs-gene-
raal. verantwoordelijk voor de uitoefening
van de geheele riikspolitiezorg, tegen onjuiste
handelingen door marechaussées op politieel
gebied en a fortiori daarbuiten begaan, geen l
enkel rechtstreeksch werkend middel hebben
om corrigeerend op te treden, als de op hen
rustende verantwoordelijkheid voor de rijks-
politiezorg hen daartoe nope.n zou. pat. daar- I
aaI). schier zeen a?n~acht I~ gewIJd m het I
. - o~ag-Qtr"~ommlsS'le, schijnt ons een te-
kort. Erger dan fouten van individuen zijn
mlstoestan~e?- in zulk een vitaal staatsorgaan
als het pohheele apparaat van het Rijk. De
~~nst va~ ~e zaak is deze, dat niet alle burger-
lijke polItIezorg - en marechaussées hebben
g.~en andere dan politietaak, zeker in vredes-
tijd - onvoorwaardelijk en geheel onder-
worpen IS aan het civiele gezag.
.~oven de persoonlijke botsingen uit, die

WIJ betreuren kunnen, behoorde de aandacht
van alle vrienden der rechtszekerheid op
deze kwestie gevestigd te zijn. En indien de
zaak-Oss, deze goede zijde zou hebben dat
aan dit tekort een einde wordt gem~akt I
heeft zij bij alle narigheid nog een voordeel
gebracht. Marechausséebloed heeft er niet
bij gevloeid; dat er ministersbloed om vloeien
zou, ~unnen .. wij niet aannemen, voor wij
het ~len. WIJ hebben nog zooveel vertrou-
wen m de Kamer, dat deze zaak met billijk-
heid naar alle kanten zal worden afgewogen
en dan ook definitief afgedaan.

HET VERSlj~t\G' INZAI(E OSS.

(Van onzen parlementairen redacteur)

II (Slot).

wordt begrijpelijk, zij het niet steeds vergeef-
lijk, als men ze ziet in de heele sfeer van
Oss. d .
Een volk, dat oorlog heeft gevoer , IS

anders dan een volk dat dit niet need. Een
betrekkelijk kleine gemeente, die in enkele
maanden 72 misdadigers ziet grijpen en ma-
rechaussées met burgemeester, r.enevens
ambtenaren der gemeentepolitie ziet deco-
reeren, komt ook in een sfeer, waarva~ men
den weerslag pas bemerkt, als men er ~s.
Wie in die dagen in Oss geweest. IS, zal

zich de wonderlijke verhalen l1ennneren.
Verhalen over pastoors, verhalen over bur-
gers, verhalen over marechaussées. Men z~g
huizen aanwijzen en mensch en, zoo m~ar
op straat, en kreeg de dolste veronder~tell.:n-
gen te hooren. Achteraf is één ding dU1de~lJk;
aan dezen toestand moest snel een em de
worden gemaakt. Voor zoover wij weten is
er nu rust te Oss. En dáár was het toch om
begonnen?

*
Het verslag gaat niet diep i~. op d~. ver-

houding van gemeente- en nJkspohtl~ ~e
Oss. Wie echter bedenkt, hoe de commissie
zelf constateert dat verklaringen van den
burgemeester ,Jan Oss haar aannemelijker
voorkomen dan van den brigadecommandant
der marechaussees en wie zich h~rinnert, dat
_ geheel in strijd met de waarheId, zooals de
cijfers in de ministerieele Nota op bl~. 47 en
de mededeelingen op bl. 47-48 beWIjZen
de praestaties van de <?ssch~. ge~:ente-
politie op werkelijk ernstige WIjZe zIJn ge-
kleineerd, zal zich verwonderen, ~a.t ~e com-
missie juist ook aan deze verglftlgmg van
di politiëele sfeer ter plaatse geen aandacht
heeft gewijd. ., it
Scherpe critiek oefent de commISSIe U1

op den procureur-generaal. Zij heeft dezen
niet kunnen hooren. Had zij dan wel recht
aldus zonder voorbehoud een ambtenaar te
vonnissen, die bij zijn ondergesc~ikten keer
op keer fouten constateerde en die, ondanks
zïn gezag, zelf over geen rechtstre~ksche
s~nctiemiddelen beschikt? Men verwijt den
procureur-generaalonvoldoende contact met
de officieren der marechaussees. He.eft men
daarbij wel een s~he~pe vo.~rste1l11lg van
de rijkspolitieorgamsa~~e? WIJ komen daar
nog op terug, want ZIJ verklaart psychol?-
gisch veel, waar ~en p~?cureur-generaal .~n
het geding is die z ich blIjkbaar zeer. van ZIJn
ezag bewu~t moge ~ijn, maar wle~ me~

foch alleen iets VerWIjten k-an, als hi] wer
kelijk formeele fouten maakte.

Men moet niet vergeten, hoe de mare-
chaussee-officieren zelve blijkbaar o~k
slechts contact zochten, waar zij dat noodig
oordeelden. Zoo verklaarde de procure~:
generaalonder eede voor het gerecht - IJ
werd niet weersproken - dat hem, ofscho.on
fungeerend directeur van politie, zee.: ~rnst1ge
gebeurtenissen in het korps, waarbIj in dub-
b I . ht onder hem gestelde ambtenarene OpZlC . zelf
waren betrokken (verduistermg en -
moord) verborgen waren gehouden. .'

Zoo blijkt uit het verslag der commIssie
zelve dat het resultaat van een doodr e
offici~ren der marechaussées ingestel ~n~
derzoek naar ernstige beschuldigingen, me

I is meegedeeldaan den procureur-generaa . . '
noch aan den minister van Just1h~ en even-
min aan den minister van DefensIe.. It

.,.,~&ço.~~is~E.:!-.~~~.~~ ~~:~r~,,;~~~~~.~~
uit te spreken over den inspecteur der mare-
chaussées, van wi en naar diens eigen ver-
klaring voor het gerecht muurvast staat, dat
hij de geestelijken in uitzonderingspositie
meende te mogen plaatsen, nog wel met een
beroep op de Grondwet! Is het zoo wonder-
lijk, dat de procureur-generaal, die, zooals
voor het gerecht bleek, de grootste moeite
had, deze absurde meening uit het hoofd van
den inspecteur der marechaussées te praten,
hevig reageerde, toen hem uit de stukken
b~eek, da! de marechaussées blijkbaar toch
die meemng bleven huldigen en niet naar
de in de wetboeken van Strafrecht en
Strafvordering omschreven regels, maar naar
het in "De Telegraaf" bezongen stelsel van
"Wij grijpen hier, wij grijpen daar, Wij gaan
maar recht door zee, daarvoor zijn wij de
marechaussee" te werk gingen?
De wachtmeester heeft recht op zijn repu-

tatie, maar de gouverneur-generaal, zeker
als hij opkomt voor de rechtszekerheid van
burgers, evenzeer. De smaad, die in een <Jeel
der pers over baron Speyart van Woerden
is uitgegoten en vooral de voor zulk een
ambtsdrager wel in hooge mate onteerende
insinuatie, dat hij tweeërlei recht zou toe-
passen, is de ernstigste beschuldiging, welke
men tegen een ambtenaar der Justitie rich-
ten kan. Zij die dit gedaan hebben, zonder
ook maar op één punt aan te duiden, waar
de heer Speyart van Woerden den rechts-
gang van wien ook zou hebben geschonden,
mogen wel eens nadenken, welken schok zij
toekennen aan het gezag in het algemeen
en aan den naam van een ambtenaar in het
bijzonder. Het recht gebiedt ons, buiten-
staanders, ook voor de daden van een man, '
die zich moeilijk verdedigen kan, een ver- I
klaring te zoeken, welke te bezwaarlijk is, ,
omdat hij, minder mededeelzaam dan ande- !
ren, geen hem ambtshalve ter beschikkihg
staande stukken over derden heeft over-
gelegd aan onbevoegden. ·Er zijn in deze
affaire enkele zaken, waarop de aandacht
behoort te worden gevestigd.
De Nat. Soc. afgevaardigde, de heer Rost

van Tonningen, heeft meermalen beweerd,
in het bezit te zijn van door marechaussées
opgemaakte processen-verbaal. Wij hebben
geen aanleiding aan zijn. mededeeling te
twijfelen. Maar de vraag is: wie verschafte
den heer Rost deze verbalen der mare-
chaussées?
Uit het. verslag der commissie (bl. 18)

blijkt, dat ook mr. James over deze door
marechaussées opgemaakte verbalen be-
schikte. Hoe kwam hij daaraan? Maken ma-
rechaussées hun verbalen en rapporten in
duplo of in veelvoud op? Bevinden zich
buiten de dossiers der parketten nog zulke
verbalen en rapporten? Mag de rijkspolitie
.over deze stukken vrijelijk beschikken en
kan zij daarvan, zonder verlof van den
minister van Justitie, afschriften geven aan
derden? Mogen derden die stukken publi-'
ceeren?
Het is vreemd, dat wij daarover niets vin-

den in het verslag van de commissie, want
het is een hoogst ernstige zaak, als zulk
systeem van "lettres de cachet" inderdaad
in Nederland zou bestaan en wanneer bur-
gers de kans loopen aldus, zonder rechterlijk,
gewijsde, aan de handen van onbevoegden 1
te zijn overgeleverd? ;
Een tweede feit, dat ieder heeft kunnen J

waarnemen, was de eigenaardige, om niet te '
zeggen indisciplinaire houding der mare- I

chaussées voor het ambtenarengerecht, ter-I
wijl de procureur-generaal daar als getuige
optrad. Deze houding was van dien aard, dat
zij, zooals de dagbladverslagen .berichtten, I

de verontwaardiging gaande maakte van den
president van het gerecht, die met uitzetting
dreigde. Men kan die houding nog toeschrij-

onvoldoend overleg met het plaatselijk
van politie (bl. 13);

se, onnoodig verhooren melt g2evaar van
----·15'" ,un::,naue (b. 2: );

6e. onnoodige inbeslagneming, belde kee-
ren met gevaar voor ruchtbaarheid (bl, 22);

7e. waarschijnlijk gedane mededeelingen
aan de pers (bl. 25);

8e. gemis aan onderscheid tusschen straf-
bare en niet-strafbare feiten of handelingen
(bI. 30);
ge. onnoodige arrestatie en ophouding (bl.

32) ;
IDe. ongeoorloofde opsluiting in de ka-

zerne (bI. 33).
Al deze fouten staan omschreven in het
Verslag der Commissie zelf, een kleine

twintig. Men moet, om een juist beeld te
hebben van den toestand, waarvoor Minister
en procureur-generaal zich geplaatst zagen,
wel bedenken, dat dezelfde ambtenaren al
d~ze. fouten in de uitoefening van hun be-
dlenmg binnen twee maanden in dezelfde
plaats maakten. Is het te verwonderen dat
zooals dr. Sweens in het Verslag laat' aan~
teekenen .en wat eenieder ter plaatse getut-
ge.n kan, in Oss zulk een zenuwachtige stem-
mmg ontstond, dat er gedacht werd aan het
beleggen van ;en protestvergadering tegen
de marechaussees? (bI. 38). Wij gaan voorbij
de zeer ernstige feiten, die ontkend zijn: zoo
het in de ministerieele Nota vermelde feit
dat de marechaussées aan een getuige val-
schelijk zouden hebben verklaard dat een
geestelijke reeds zou hebben bekend. Zoo ook
de beschuldigingen van mishandeling in de
kazerne van arrestanten. De marechaussées
ontkennen deze feiten, ofschoon verklaringen
Van het tegenovergestelde er toch liggen.

Maar wij stellen deze vraag: indien een
rijksveldwachter of gemeentelijke ambtenaar
van politie in zulk kort tijdvak achter elkaar
zul~e fouten maakt, wordt er dan nog wer-
ke lijk lang overlegd door supérieuren, of
volstaat men dan met een eenvoudige waar-
schuwing en overplaatsing bij gelegenheid?
Als dat inderdaad het geval zou zijn, heeft
de rustige burger stof tot denken over zijn
rechtszekerheid. Wij nemen niet aan', dat het
zóó gemakkelijk leven is voor politte-ambte-
naren. Redelijker is te vragen, of men ver-
klaren kan, wat de marechaussées te Oss de-
den en waarom de Minister zich tot zijn maat-
regelen genoopt zag en niet verder ging.
Zou de heele sfeer te Oss ons Riet veel

verklaren?
Het is waarschijnlijk, dat de marechaus-

sées, die in korten tijd 18 misdadigers over-
leverden aan de Justitie, terwijl de zemeen-
tepolitie te Oss er 54 "binnen" bracht - de
eerste, gewichtige arrestatie verrichtte de
Ossche burgemeester zelf in den nacht van
15 op 16 Mei 1934 - bedwelmd door succes
en wierook, u~ hun evenwicht zijn geraakt
Dat was gevaarlijk, maar verklaarbaar en d('
Minister zelf heeft dit op 7 April OOKzelf in
verschoonende woorden besproken. Zoo ts
ook alleen aannemelijk, dat men zich tot ad-
ministratieve maatregelen op zeer korten ter-
mijn bepaalde. Maar in die sfeer is 't ook
Weer zoo begrijpelijk, dat de marechaussées
onder wie zich immers één of twee ge-
lauwerden van "de" oude brigade bevon-
den, die maatregelen aanvoelden als een
straf. In die sfeer past ook de voor hoofd-
officieren van politie eigenaardige houding,
dat zij den eenen dag bij de Ministers, een
maatregel goedkeuren en den volgenden dag
bij hun mannen, rechtsomkeert maken met
het martiale: "Mannen, wij staan weer ach-
t r [ulüe".
Vele dingen in dit drama zijn onverklaar-

})a..r, als men ze isoleert, doch het meeste
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GEEFT ACHT !... EN ACHT
ZAL U GEGEVEN

WORDEN!

Groote propaganda-bijeenkomst
"Colosseum" _

ROTTERDAM-Zuid is gistermid-
dag met een massale propaganda-

vergadering weer goed voor den dag
gekomen. Deze was belegd in het
groote en geriefelijke Colosseum-
theater aan de Beijerlandschelaan,
door de Zuidelijke afdeelingen van
de R. K. Staatspartij.

De vergadering stond onder leiding van
den heer L. J. Pla:tenburg, die aan zijn
woorden van welkom enkele opmerkingen
:rastknoopte naar aanleiding van de bewering
lil het roode "worstelboekje" over het over-
de~te. zwembad .i.n Zuid, dat er dank zij den
socialisten zou ZIJn gekomen. Als insider kon
spr. mededeelen, dat dat zwembad er nog
niet is, juist dank zij wethouder Ratté. Hoe-
wel drie comité's met het geld op tafel
kwamen, zorgde de heer Ratté voor zooveel
strubbeling, dat de comité's hun bemoeiingen

I liever staakten.
I Vervolgens werd door allen staande het
eerste couplet van het Wilhelmus gezongen,
waarna als eerste spreker optrad pater Bor-
romaeus de Greeve O. F. M., wieris verschij-
nen op 'het podium een storm van applaus

r verwekte.
Rede Pater Borromaeus.

Het best.uur van een .gemeente, zoo ving
spr. aan, IS van machtige beteekenis voor
een geh:e~e sa.menlevin~. Ook al hebben wij
een minfsterte, waarm de christelijke
elementen voldoende vertegenwoordigd zijn,
een gemeenteraad kan nog zooveel doen, om
het schip van staat den wind uit de zeilen
te nemen. Voorts zit in de keuze van een
gemeenteraad ook nog direct of zijdelings een
goed- of afkeuring van de daden der regee-
ring. Hoe sterker de R. K. raadsfractie, hoe
zekerder de uitvoering van een katholiek
gemeenteprogram.

Ik weet, riep spr. uit, dat ik mij nu schuldig
maak aan 'Politiek katholicisme. Een troost
is, dat er altijd nog een noodzakelijk politiek
katholicisme bestaat: Pausen en Bisschoppen
en priesters streven er naar, de beginselen
van den Schepper en Verlosser der wereld
ook op het gebied. van staat en maatschappij
te verwezenlijken.

Zeker, in de politiek speelt het materieele
element een groote rol, maar voor den katho-
liek blijft toch 'het domineerend vraagstuk,
of het christelijk element behouden blijfrt. Al
heeft politie~ een kwaden klank gekregen

t eI'"îTI tre p-OIltleR veel,aat ons onaan-
genaam aandoet, toch moet ook op dat terrein
de strijd gevoerd worden om het beginsel.
Vo.o; den katlholiek wordt die strijd iets
heil igs en het zou den katholiek onwaardig
zijn terug te trekken. Het zou beteekenen
het vaandel verlaten en den vijanden de kans
gev.e? de macht in handen te krijgen. in het
pol itieke leven, waaruit noodzakelijkerwijs
zou moeten volgen de knechting van den
godsdienst en van de Kerk.
.Spr. kan zich niet voorstellen, hoe iemand

die le.vensernst bezit, gebaseerd op zijn
¥eloof m God en in de eeuwigheid, zijn geloof
m de Kerk als goddeliike stichting, nog zün
s~7m ~ou kunnen geven aan partijen, welke
vijandig staan aan christelijke elementen in

enbeginselk westie
de politiek.

Restaurant DORR.US
N. Z. Voorburgwal b. h_ Spul, Amsterdam.
PLATS DU JOUR EN • LA CARTE..
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minstens niet zoo fel en zoo bitter zijn ge-
weest, maar Minister Goseling moest kapot
gemaakt worden.

Maar dan zullen wij uitspreken, dat wij
aan Minister Goseling het volle, onbeperkte
vertrouwe.~ .blijven geven (donderend ap-

lands- of stadsbestuur. Hij zou dat. heusch plaus). HIJ IS onze man, omdat hij is on-
moeten noemen' Christus-verloochening. kreukbaar eerlijk en oprecht.
Juist de beginselkwestie beheerscht alles . Wij zullen ons ook uitspreken tegen de

in de politiek. Het beginsel is in alle poli- Iiberalen. Wat ons hindert is, dat.~n een land,
tieke partijen de bindingskracht, de Ievens- waar men spreekt. over geesteltjke en .mo-
kracht en de werkkracht. De verschillende I r~ele herbewapemng, d. w. z, onderlmge
partijen zijn groepen met andere zielen, hefde, ver.~rouw.en, verdraagzaamheid, er
andere ideeën en levensbeschouwingen. zoovele~ ZIJn, die stelselmatig onverdraag-

De liberalen b.v, vinden onze gezinspoli- zaamheid tegen het k~tholieke volksdeel
tiek economisch verderfelijk voor ons volk, aanwakkeren. In de? shJI van hun pamflet-
maar hun opvatting daaromtrent is moreel ten hebben de ?efbge heeren hWJ. glacé
verwerpelijk. Bij de socialisten behoeven wij handschoenen uitgetrokken. Waar gaat h,et'
niet meer aan te komen tot verdediging van om? Om het z.g. roomsche dwangjukjaf te
het christelijk 'huwelijk. De communisten werpen. ".. "
willen liever allen godsienst met stalen Moesten ZIJ ZIch eigenlijk niet schamen,
bezems wegvegen. De N. S. B. beweert wel Zoo t7. spreken, zij, met hun luttel. aantal,
voor godsdienstvrijheid te zijn, maar in wezen De CIjfers spreken over wat anders, dan
is die beperkt volgens de levensopvatting van ~ver kat.holieke. overheersching en katho-
den totalitairen staat. Dat is practisch een heke dwingelandij, want in heel Nederland
vrijheid van de cel. maken de liberalen maar 4 % van de be-
Juist in gemeentezaken komt het beginsel volking uit, maar zij bezetten 40 % van de

zoo dikwijls beslissen: denk maar aan de hoogere ambten. Wat een dwingelandij van
financieele problemen, de zorg voor het de Roomschen! De katholieken tellen 35 %
onderwijs, woningbouw, handhaving van de van de bevolking en bezetten. toch.m.aar
goede zeden. Beginsel en kleur van een partij 3:t,2 % van de ambten. WerkèliJk' de' Ifbe-
voeren in de gemeentepolitiek den boven- ralen moeten ~en toontj.e lager zî~gen .. ,".. '
toon. Maar, zoo riep spr. uit, de triomf is toch
Waarom zijn onz~ politi~ke tegenstande:s aan .?ns. Want ~7 komende volkstelling zal

zoo bang de kathotleken bmnen te halen m bewijzen, dat WIJ over de 35 % zijn. Wij
de groote. ambte.paren,:,e.reld, b~j het bank- winr:-en! En waarom? Omdat wij hoogachten
wezen en in de legerlelding ? Niet omdat zij en Iiefhebben onze katholieke moeder!
hun plicht niet zouden volbrengen, maar Pater Borromaeus sprak zich vervolgens
omdat de macht. va~ hun ove;tuiging ge- uit. tege?over de N. S. B. en behandelde een
vreesd wordt, die ZIch zou uitspreken in artfkel m Das Schwarze Korps dat hii e
11 I· b .. l' IJ ena er el ~moellngen.. . mengse van godslastering en hoogmoed
Vooral IS ons begmsel gemoeid met deze noemde. Het lezen wekt walging op

verkiezingen, .omdat de algemeene stemming dan welt ook in onze ziel het hi 't mbaadr
Ik . t t't' '1 sc re ge evan e~n _vç' ~eer o. UI mg za . ~omen. op: Geloofd zij Jesus Christus!

Overwmmng . ~f nederlaag .: moet. mvloed Geeft acht op de gevaren van d tiid
'hebben op zijn I).leptaliteit; ook ten opzichte zoo besloot spr., geeft acht op de .noodzaak
van geheel het )a.llds1Je. stuur. " : . van onze eenheid op de eische
H t t· . '.. "1 t ··h·d·· 1· . ,n van uw ge-e an l ...papIsme aa ZIC en aatstsn weten, op het heil van volk e K k d

tijd weer driesthboren, Bij deze verkiezingen waarde van uw i stem. Ge ft
n

~~, op e
moeten wij inanifesteeren, wat wij denken acht zal u gegeven worden: e(O ac ï': en
van de zaak Oss, vsIJi·de .liberalen en "Van applaus). n. verwe digend
de -N. ··S.. B. .>.,.; Er volgde een korte pauze waarop de

,Oss irt h4f:rapport de,' Kamer- ~;~:~~~t:~~e~h:~e~:ng~~~ ~~~~!ro!~;
'. ci:m;missié~: ' 2:IJr:-.vI]ftlgsten verjaardag. hetwelk een har-

telIJk applaus uitlokte.Besprekend h.e,t verslag van de cOmmissie
uit de Tweede' Kamer over de nota van
Minister GbsèUng betreffende de zaak-Oss,
meende spr het algemeen gevoelen van de
katholieken, geen verklaring ex cathedra.
ren. De verdienste der commissie is tenminste
dat zij de heele kwestie-Oss gesimplificeerd
heeft. De commissie vindt dat de straf te
zwaar was, maar dat gevoelen is voor ons,
katholieken, geen verklaring een cathedra.
Het rapport ;;is niet, van groote beteekenis,
omdat de samenstellers ook maar leeken zijn
en het is niet zoo imponeerend, omdat aan
den vorm van het onderzoek veel ontbro-
ken heeft. De inconsequentie van de rede-
neering en het gemis van bewijs hebben
het vertrouwen niet versterkt.
Daar staat onze overtuiging tegenover, dat

duizend andere knappe en edele menschen
in den lande het gevoelen van de commissie
niet deelen. "U zult ons, heeren niet kwalijk
nemen, dat w:i.j uw oordeel voor kenmsge-
ving aannemen!" . •
Zekere pers was vol medelijden, met de

verplaatsing van de marechaussee en met
de onschuldige meisjes in Oss, om daarna
los te barsten tegen de regeering en vooral
tegen Minister Goseling. De uitspraken van
Ambtenarengerecht en Centralen Raad van
Beroep waren volgens die pers "in te snel
tempo" gegaan. En nu schreeuwt die zelfde
pers uit louter leedvermaak voorbarig pro-
fetieën uit, waarbij de wensch de vader der
gedachte is.
~ij, katholieken, hebben in heel die agl-

tatie goed gevoeld het anti-papisme en tel-
kens laat het de bokspooten zien. Ware de
minister een liberaal 'geweest, de toon zou

In de twintig jaar van mijn raadslidmaat-
schap, zei spr., heb ik steeds weer de over-
tuiging veld ~ien winnen, dat wat wij op
P?htlek terrem als vertegenwool'·di.ger of
kiezer ook doen, al onze arbeid slechts on-
derdeel is van den plicht, dien wij in de
katholieke samenleving te vervullen hebben.

Bij verkiezingen wordt vaak alleen ge-
dacht aan direct voordeel en de sroote be-
ginselvraagstukken worden uit het oog ver-
loren. Dan is men op het hellend vlak aan-
geland, dat lelden moet naar het zuiver
materialisme.

Spr. noemde de beweringen in de roode
brochure hoogmoed en overdrijving, omdat
van v~le dingen, welke de socialisten op hun
r ekenf'ng tellen, :bet actieve voorbere1dem:!e
werk door andere partijen is gedaan.
Niet voor niets hebben wij katholieken

een leidraad bij de gemeentepoütiek. Wij
zijn o.m. verdedigers van openbare orde en
goede zeden. Hoe anderen dit verstaan blijkt
Wel uit het de laatste jaren opgekomen z.g.
bar-systeem. Die bars worden door jeugdige
Personen gefrequenteerd. Hier ligt een ter-
rein voor ons, katholieken.

De heer v. d. Brule besprak het verzoek
Van den Bond voor Groote Gezinnen, om
den verkoop van bepaalde middelen te ver-
bieden. Andere partijen haalden er 'haar
schouders Voor op.
Spr. wijdde voorts uitvoerig zij n aan-

dacht aan punten, welke hij in de afgeloopen

Rede van den heer H. E. van

den Brule.

week reeds meermalen heeft behandeld,
zooals het onderwijs en de officieel "esteun-
de propaganda voor de openbare sc-iool, de
volksontwikkeling, den stadsuitleg, de werk-
loosheidszorg en de loonpolitiek, alsmede de
gemeentepolitiek van de toekomst, waarbij
het niet onmogelijk zou zijn, dat de recht-
sche partijen weer de (financieele) kastan-
jes uit het vuur mogen halen.

Dat er thans ook gezorgd wordt voor den
werkroezen middenstand, is geen verdienste
van het college, álthans niet op de eerste
plaats.

De roode heeren hebben van de afgeloopen
periode een. goed gebruik gemaakt, om hun
aanhangersvbaantjes te bezorgen. Bij deze
raadsverkiezingen mogen wij werkelijk het
benoemirigsprobleem niêt over het hoofd
zien. "";.
Ook nu weerlegde de heer v, ei. Brule ver-

schillende ;beweringen van de z.g. worstel-
br-ochure, 'om ten slotte uit te roepen
. ,Geeft acht.!.". katholieke zetels in den
.f1,otterdamschen raad!
'Op deze rëdè volgde eveneens een lang-

durig aIJP~aus, .waarna gezamenlijk .Room-
sehe .~lijaschap" werd gezongen en de zeer
geslaagde vergadering uiteenging.



HAAGSCHE BRIEVEN

Politieke ,villel~eurof
zekerheid?

ZEVENTIEN FOUTEN
ERKEND
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Het rapport inzake Oss

Wannèer de radio-omroeper eenige
dagen achtereen zijn luisteraars het
vertroostende woord heeft toege-

sproken, dat nachtvorst niet te verwachten
valt en wanneer .er 's avonds geen reden
bestaat om naar een vuurtje in den haard
te verlangen, dan rijpt in onze gezegende
Residentié bij mentgen grijsaard het verlan-
gen, zijn ochtenduren te benutten om een
luchtje te gaan scheppen onder het genot
van een geurig kopje koffie op het Sche-
veningsche duinterras van zijn zorgzame
sociëteit. Wij behoeven' daar onzen groeten
vijand, den tocht, niet te duchten: glazen
windschermen met overmaat van vernuft
aangebracht, 'laten het .uitzicht over de
wijde 'zeeën en de ruime luchten vrij zonder
eenig risico voor onze teedere gezondheid
zoo vatbaar voor luchtstroomingen en
weersvetanderingen.

En zoo hadden dan op het eind van de vorige
,week mijn vrienden van eIken dag en ik onze
! zomerkwartieren in het paviljoen weer betrok-
'ken. Wanneer de loopgraven langs den strand-
boulevard en de daarbij behoorende grenadiers-
op-wachtpost ons niet aan den ernst der tijden
hadden herinnerd, zouden wij ons kunnen ver-
beelden een zorgeloozen vacantledag' te hebben
in jaren, welke ver achter ons- liggen; jaren,
toen er aan oorlog niet werd gedacht, toen de
belastingen laag waren en het politieke leven
zich voltrok in de voorname rust van de door
de burgerij zoo gewaardeerde onaantastbaarheid.

"Dat· waren nog eens tijden" zoo begon een
oud-rechterlijke ambtenaar onzen zomer-
ochtendkout. Er was weinig intuïtie voor
noodig om de richting aan te voelen, waar-
in hij het gesprek leiden wilde, maar nie-
mand had veel lust aanstonds toe te bijten.
"Dat waren nog eens tijden" herhaalde hij
en op zijn thema doorgaande voegde hij
er aan toe: "In mijn tijd zou de Kamer er
niet· aan gedacht hebben het Openbaar
Ministerie en den minister van Justitie als
hoofd van de opsporingsambtenaren ter
verantwoording te roepen voor hun optre-
den. Ik houd vol dat geen enkel buiten-
staander in staat is, zich een eenigszins

nauwkeurige voorstelling te maken van de
elementen, welke dat beleid bepalen. Dat
vereischt een inzicht en een ervaring, welke
het uitsluitend bezit zijn van hen, die van
de toepassing van het recht een levensroe-
ping hebben gemaakt. Het is de hoogste
eer voor de rechterlijke macht, dat zij on-
vatbaar is voor beïnvloeding van welke
zijde die ook komt, maar speciaal wanneer
zij politiek getint gaat worden. Ik vrees,
dat de Tweede Kamer op het punt staat,
zich hopeloos te blameeren met het geval-
Oss, voorgelicht door een Commissie-ver-
slag, dat zoo duidelijk de sporen draagt
van onmacht en onvermogen om een be'-
hoorlijke conclusie te trekken uit de feiten.
Vergelijk daar eens mee de uitspraken van
het Ambtenarengerecht en van den Cen-
tralen Raad van Beroep. In deze rechter-
lijke beslissingen fijnheid van analyse,
evenwichtigheid van oordeel, onaandoen-
lijkheid voor bijkomstigheden, klaarheid en
scherpte in de gevolgtrekkingen, in het
Commissieverslag daaren tegen. . . . veel
goede wil om de feiten in het juiste licht
te zetten, maar hoe dilettantisch is het
resultaat geworden, een goede dosis onpar-.
tijdigheid, maar hoe gemakkelijk heeft het:
krantenlawaai en de handige pleitnota vart
den verdediger der marechaussees op dt
meeste leden der Kamercommissie va;;
gekregen en wat mij het meeste heeft gew
schokt - hoe is het mogelijk geweest oe:
grond van de tegen de brigade der K%
ninklijke Marechaussee te Oss Ingebrachty
en door de Commissie, zij het met toepas
sing van alle denkbare verzachtende om"
standigheden, als juist erkende bezwarer'
en grieven, tot de conclusie te komen, da{
deze fouten niet van een ernstigen aard
zijn geweest en derhalve den door den:
Hoogsten Chef dezer opspormgsamhtena-.
ren, den minister van Justitie, genomen
maatregel niet hebben gerechtvaardigd?" v

II

Ofschoon bij onderlinge afspraak in onze·b
vriendenkring het onderwerp-Oss langen tij~
niet meer in discussie was geweest, kon n
dezen cri de coeur het spreekverbod moeiliiC
meer gehandhaafd worden, Ik kan mijn leze;a
de losse kwalificaties en liehtzinnige oordee ~
vellingen welke op de boutade van onzen ou~0
magistraat volgden, gevoegelijk besparen, 2 v
kwamen overeen met hetgeen de liberale e cl
neutrale kranten na een uiterst oppervlakkir s
kennisname van het lijvige verslag der Con f
missie à la minute aan hun lezers hadde ~
voorgezet. Ik heb het gewaagd, mijn g,'
makkelijk te beïnvloeden vrienden de vras
voor te leggen, of zij werkelijk de 96 bladzijds
omvattende nota van minister Goseling hadde 1
bestudeerd en het 45 pa.gina's dikke rapport d' 1:
Commissie-Schouten aandachtig hadden gel,v
zen? Neen, dat hadden zij niet, maar zij name
aan, dat hun kranten in kort bestek den kort Z



I
Hij vervolgde: "Naast deze zes fouten,

n.l. vijf ongemotiveerde arrestaties en een
voorbarige opzienbarende inbeslagneming
alles binnen enkele maanden, erkent de
Commissie-Schouten nog een serie andere

j fouten in het optreden van de Brigade-
Oss. Ik zal ze wederom puntsgewijze op-
noemen:
1.) Gegrond acht de Commissie het ver-

wijt, dat de marechaussee in October 1937
in het geval van de beweerde· fra ude der
twee opzichters der Ieugrïwerkverscnarnng
zich niet dadelijk met den burgemeester in
verbinding heeft gesteld. Dat dit is nagela- Nadat onze welbespraakte leidsman in het
ten - aldus de Commissie _ getuigt in doolhof van het rapport der Commissie-Schou-
ieder geval niet van een ernstigen wil om ten even op adem was gekomenen een versche
zooveel m look td" sigaar had aangestoken,.vervolgdehij zijn niet-

. . oge IJ me e gemeentelijke ambtelijk rapport aldus: De Commissie-Schou-
autoriteiten samen te werken. I ten heeft haar uiterste best gedaan om 0

2.) Toegegeven wordt verder, dat de ma- schier alle onderdeelen van de nota ;an dei:
rechaussee door het hooren van niet min- minister de fou,tenvan de Brigade te minima-

" IlSe~renen ondanks deze verdediging van het
der dan 49 getuigen te veelophef heeft ge- beleld dezer opsporin<><ambtenal'enI ·t··

. . O' , s aag ZIJ er
maakt in deze zaak, welke betrekking had met in de marechaussees in ook maar één der
op gemeentelijke gezagdragers. do~rden minister genoemdegevallenvan schuld
3,) De Commissie betreurt, dat de ma- vnj te. pleiten. :Oe fouten kunnen door de

Cornmtsstn onmogelijk worden ontkend en zii
rechaussee het onderzoek van de gemeen- worden dan ook niet ontkend. J
te-politie in meergenoemde zaak heeft
doorkruist.

inhoud der geschriften zakelijk hadden weer-
gegeven!

Mijn vriend, de oud-rechter, bleek in-
derdaad conform zijn gewoonte, de
stukken volledig bestudeerd te heb-

j
ben en gaf daarvan aan zijn verbaasd ge-
hoor het volgende resumé:
"Ik laat - zoo zeide hij - de nota van

den minister nu geheel ter zijde en bepaal
.. mil tot het verslag der Commissie en dan

kom ik tot deze opsomming van de door de
Commissie erkende fouten in het optreden
der veelbesproken brigade:
1.) Zij het na eenige aarzeling, moet de

Commissie erkennen, dat de ar res tat i e
van de beide ambtenaren (opzichters) der
jeugdwerkverschaffing op 22 October 1937
ongerechtvaardigd is geweest.

2.) De Commissie betwijfelt, of het juist
gezien was om op 20 Maart 1938 den assu-
rantiebezorger t», H.) ook wel "bankie"

j genoemd te doen a r res tee ren. Zoowel
I de arrestatie als de in bes Ia g n e min g,
welke laatste, nog meer dan de arrestatie
natuurlijk ernstige schade aan verdachtes
bedrijf moest toebrengen, had - aldus
woordelijk het Kamerverslag - in elk geval
kunnen zijn uitgesteld.
3.) De gëheele commissie meent, dat

I ar res tat i e (juister: ophouding) van
den winkelier B. op 8 Maart 1938 achter-
wege had behooren te blijven. Ter vergoe-
lijking voegt de goedaardige Commi~ie
daar aan toe, dat het een bekend feit is, dat
klachten over te spoedige arrestatie weï
meer voorkomen, ook in het ressort van
het gerechtshof te 'a-Bosch!

4.) Het "ophouden" gedurende den
nacht van den arbeider W. op 20 Maart
1938 was - aldus de Commissie - .onge-
motiveerd."

Hier onderbrak onze nauwgezette oud-rechter
zijn verslag met. onze aandacht te vragen voor
het ontstellende feit, dat in enkele maanden
tijds - nadat de Brigade naar aanleiding van
het eerstgenoemde geval een reprimande ont-
vangen had - de Ossche marechaussees niet
minder dan vijf maal (waarvan drie maal bin-
nen het tijdsbestekvan 8 tot 20 Maart) ten on-
rechte arrestaties hadden uitgevoerd en boven-
dlen éénmaal voorbarig goederen in beslag
hadden genomen.Maar onze welbeslagenvoor-j
lichter - een oud-voerman hoort nog gaarne
het klappen van de zweep- vlas nog lang niet
aan het eind van zijn resumptie.

26-. t'> ti-rtL-
4,) De Commissie erkent, dat de wacht- ~:...LI-

meester die in de zaak v. H. (den bankier)
optrad bij zijn onderzoek fouten heeft ge-,
maakt. De processen-verbaal hadden _
aldus letterlijk het verslag - met meer
zorg kunnen en moeten zijn samengesteld;
meer aandacht had moeten zijn besteed
aan de vraag of de feiten ook verjaard I
waren.
5,) Ten aanzien van het verwijt van den

minister dat de marechaussees door middel
van de pers ruchtbaarheid gaven aan hun
heldendaden, put de Commissie zich welis-
waar uit In pogingen, om twijfel daarom-
trent te verwekken, maar op blz. 25 komt
toch deze zinsnede voor: "Wel moeten de
correspondenten tot op zekere hoogte ge-
bruik hebben gemaakt van gegevens, welke
van de politie afkomstig waren." De Com-
missie concludeert dan ook, dat zij het in
ieder geval betreurt en zij het waarschijn-
lijk acht, dat de marechaussee in deze
eenige schuld heeft.

6,) Ten aanzien van het geval van pas-
toor V. komt de Commissie tot deze, in al
haar zachtheid wat den vorm betreft, voor
de marechaussee vernietigende conclusie:
"De Commissie acht het nuttig aan deze

beschouwingen over de zaak V. toe te voe-
gen, dat naar haar oordeel het onderzoek
in deze zaak afgeloopen was en dat zij op
herva tting daarvan niet wil aandringen.
Voor zoover zij kon nagaan, zijn alle per-
sonen, die gehoord moesten worden, inder-
daad gehoord en heeft hun verhoor niet
zooveel opgeleverd, dat een strafvervolging
zou kunnen slagen; er is slechts één ver-
klaring met betrekking tot een niet ver-
jaard feit verkregen."
De Commissie geeft dus toe, dat de mare-

chaussee in hoofdzaak gesnuffeld heeft in
I zaken, die reeds verjaard waren!

7.) In zake het geval pastoor B. erkent
de Commissie - aangezien het al weer een
verjaard feit betreft - dat het hooren van
Mevr. X. te Den Haag "beter achterwege

I had kunnen blijven".
8.) Het schijnt de Commissie aanneme-

lijk dat het onderscheid tusschen strafbare
en enkel immoreele handelingen niet bij
voortduring in het oog is. gehouden, "het-

geen in een opsporingsambtenaar een
fout is." I
9.) Het staat - volgens de Commissie

- volkomen, vast, dat een bedenkelijke op-
vatting omtrent de taak der politie met
betrekking tot geestelijken aanvankelijk
heerschte bij den mspecteur der Konink-
lijke marechaussee.
10.) Wanneer de Commissie de slechte

verstandhouding tusschen Rijks- en ge-
meentepolitie te Oss behandelt, komt zij
tot de conclusie "dat de lezing van den
burgemeester op sommige punten aanne-
melijker voorkomt dan- die van den brigade-
commandant."



Samengevat kwamen deze fouten neer
op: 5 ongemotiveerde of voorbarige ar-I
restaties, één ongemotiveerde, voor den

betrokkene hoogst schadelijke inbeslagne-
ming, herhaaldelijke botsingen met de ge-
meentelijke autoriteiten, herhaalde fouten
bij diverse onderzoekingen, doordat ver-
jaarde feiten noodeloos nog eens werden
opgehaald, doordat recherchewerk werd
verricht zonder dat een strafbaar feit was
gepleegd, doordat het onderscheid tusschen
strafbare en alleen-maar-immoreele gedra-
gingen niet in het oog werd gehouden en
doordat ruchtbaarheid werd gegeven door
middel van de pers aan zaken, welke vol-
strekt geheim hadden moeten blijven.
Ik kom welgeteld. tot een 17 door de 1

Commissie-Schouten erkende fouten, alle
begaan in het tijdsbestek van enkele maan-
den waarvan de meeste binnen den ter-

I mij~ der weken voorafgaande aan het
ingrijpen van minister Goseling. Elk on-
bevooroordeelde kan uit de bestudeering
van het verslag der Commissie-Schouten
geen andere conclusie trekken, dan dat
met de grootste nauwlettendheid is\ ge-
poogd de andere door den minister in zijn
nota aan de marechaussee ten laste geleg-
de fouten te verdoezelen en goed te pra-
ten; maar wat er overgebleven is lijkt mij
toch ernstig genoeg om de vraag te stel-
len. wat moeten opsporingsambtenaren
volgens de meerderheid der Kamercom-
missie dan wèl hebben misdreven om hun
fouten te kwalificeeren als ernstig? Ik heb
wel eens hooren vertellen, dat de eenige
manier, waarop een departements-ambte-
naar op staanden voet kan worden ont-
slagen hierin bestaat, dat hij in staat van
dronkenschap zijn minister ten aanschouwen
van diens Kamerbewaarder een draai om
zijn ooren geeft. Dat is natuurlijk bij wijze
van grap bedoeld, maar ik zou er wat voor
over hebben voor een korten tijd lid der
Tweede Kamer te zijn om in die kwaliteit
den heer Schouten en den drie anderen Com-
missieleden de vraag te stellen: wanneer
in eenige maanden tijd u, uw vrienden en
den burgemeester in uw woonplaats zou
zijn overkomen, wat een aantal burgers
van Oss vim de marechaussees hebben te
verduren gehad - een serie ongerecht-
vaardigde arrestatie, snuffelen in zaken die
al verjaard of gesepareerd waren, ruzie
met de gemeentelijke autoriteiten, klets-
praatjes aan de sensatiepers - zoudt gij

[
dat optreden ernstig genoemd hebben? Hoe
zoudt ge daarop hebben gereageerd? Zoudt

I
gij van den minister van Justitie een snel
en doortastend optreden hebben geëischt?
Ja of neen!"

Onze goede oude-rechter-in-ruste had zich
over het geval zoo opgewonden,dat hij met de
vuist op tafel sloeg en de aandacht begon te

\
trekken van andere bezoekersin de naaste om-
geving. Ik nam daarom het gesprek maar van
hem over met de opmerking, dat de Commissie
toch in elk geval een nuttig en prijzenswaardig
'werk had gedaan door elk zweem van verwijt
aan het adres van minister Goselingals zou hij,
gelijk buiten de Kamer geïnsinueerd is gewor- '
I den, door zijn maatregel ten onrechte straf-
vervolgingen, welke voortgang hadd~n moeten
vinden, stop hebben gezet, categorisch af te ,
Wijzenen de volstrekt goede trouw van den \
minister op den voorgrond te stellen. .

2(J_~tI- /~?/
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Maar onze vechtlustige vriend was
nog niet aan het slot van zijn be-
toog. Hij was nu weer in staat rustig

zijn redeneering te vervolgen.
"Mijn bezwaar - aldus zijn conclusie -

tegen het slot van het verslag der Com-
missie-Schouten is, dat na de indrukwekken-
de reeks van erkende en naar mijn oordeel
hoogst ernstige fouten, de Commissie niet
tot de slotsom gekomen is, dat de minister
verplicht is geweest onmiddellijk, 'snel en
doortastend in te grijpen. Dat zou naar
mijn meening, het rechtsgevoel hebben be-
vredigd. De rechtszekerheid van de burgerij
is een der hoogste zedelijke waarden van
een volk en onder deze rechtszekerheid ver-
sta ik vooral het recht om niet zonder
deugdelijke motieven van mijn vrijheid
geroofd te worden, in mijn eer en goeden
naam te worden aangetast en in mijn
eigendom te worden geschaad, ik heb reent
met rust te worden gelaten, wanneer be-
paalde feiten verjaard zijn of wanneer een
wettelijke instantie een strafvervolging
tegen mij terzijde heeft gesteld. Onder
rechtszekerheid versta ik bescherming van
de zijde van den hoogsten gezagdrager
tegen willekeur, machtsmisbruik, verkeerde

mentaliteit en loslippigheid van zijn onder-
geschikten.
Ik dacht dat zulke zaken in ons Parle-

ment louter verdedigers zouden hebben ge-
vonden, vooral in dezen verwarden tijd, nu in
vele landen deze hooge zedelijke goederen
en rechten met voeten worden getreden.
Ik houd het daarom met minister Goseling
en als ik de eer had hem persoonlijk te

I kennen, zou ik hem de hand willen drukken
en toeroepen: gezegend het volk dat nog
zulke ministers kent .... en stevig aan zich
weet te binden!"
Na dit indrukwe~end betoog waren wij

allen stil geworden en ik twijfel er niet
aan, of elk van ons heeft bij zichzelf her-
haald: "ja, vroeger, dat waren goede tijden,
maar nu .... ?"
Ik wanhoop echter nog niet, want het

peil van de debatten in de Kamer pleegt
over het algemeen hooger te staan dan dat
van. sommige politieke organen.
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Naar het laatste
bedrijf.

Geen "stijging~~verwacht

in de slotacte.
Oef!
De tragedie-Oss nadert haar einde en wij

slaken _.:. en vermoedelijk onze lezers met
ons !- een zucht van hartgrondige verlich-
ting.
De Tweede Kamer zal, zeer verstandig, het

hevig geïnteresseerde publiek geen moment
langer laten wachten dan hard noodig is.

Wat wij van de slot-acte verwachten?
Dat zij allerminst zal staan in het teeken

van "vernietigend, verpletterend, mintster-
tragedie, aftreden en liefst onmiddellijk" -
het voortvarende blad, dat dit ilaatste advies
gaf, hee£t dezen lapsus intusschen hersteld
- enz.

Wij verwachtep een rus{ige, zakelijke be-
handeling, zooals-ook de Commissie zich van
haar taak kweet, a) zal vermoedelijk iemand
als de heer Rost, successievelijk door rechter-
lijke instanties en door de Commissie uit zijn
voornaamste stellingen teruggedrongen, wel
niet eigener beweging binnen bepaalde per-
ken blijven.
Wij verwachten meer een sfeer, als waarin

de Kamer de eerste uiteenzetting van den
. minister aanhoorde, waaraan zij zic'h in
groote meerderheid gewonnen gaf.
En terecht, zooals uit de uitspraken bleek

van de rechterlijke instantles en zelfs uit die
van de Commissie, die de zaak terugbracht
tot een meeningsverschil over mate en tempo.
Het is zeer te betreuren, dat de Kamer

zich door een opstekend "veldgeschrei" van
!haar eerste zienswijze <ten deele liet afbren-
gen, daarbij voorgegaan door politiek-draaie-
rige figuren - de zwakste punten voor hun
partij en voor het parlementaire stelsel in
zijn geheel - als de heer Wendelaar, die zijn
naam, althans in politicis, met groote eere
en recht bleek te dragen.
De eer, de Kamer, wat slechts zeer zelden

gebeurt, van haar aanvankelijk inzicht te
!hebben teruggebracht, komt toe aan de pers.

Er is haar daarvoor, o.a. door de pers
zelf, groote lof toegezwaaid.
Wij kunnen ons daarbij, tot onze spijt, niet

aansluiten.
Wil men dit succes aanhalen als een bewijs

voor den invloed der pers, accoord' van een
gunstigen invloed meenen wij 'h~laas! ten
dezen ech~er .niet te kunnen gewagen. Zij
heeft een m ZIch volstrekt niet extravagante
zaak hopeloos opgeblazen, aanzeulend achter
een onbekookte journalistiek als van de
N. S. B.-pers en den sensa;tie-lust van de
"Telegraaf". Aan een blad als de "Nieuwe
Rott. Courant" kostte dit, nu het een katho-
lieken minister van Justitie gold, beslist zeer
weinig zelfoverwinning! !
Wat we als eind-resultaat van de behan-

deling in de Kamer verwachten?
Zeer weinig sensationeels.
Laten we veronderstellen, dat de Kamer

zich im grossen und ganzen bij de conclusies
van de Commissie zou aansluiten, zelfs dan
is er niets tragisch geschied en zal de mi-
nister van Justitie zich vermaedelijk niet al
te hevig in zijn gemoedsrust laten storen, om
van - overigens heet verlangde! - politieke
gevolgen maar niet te spreken.
Een op zich doodgewone administratieve

maatregel: overplaatsing in gelijken rang, die
m zich geen schijn bevat van een "straf"-
element, waaraan de bewindsman, dien 'hem
tegenover zijn ondergeschikten nam, daaren-
boven iedere straf..ibedoeling uitdrukkelijk
ontzegde, al werd hij - wij geven toe: door
de omstandigheden niet onverklaarbaar _
door de .betrokkenen wel als straf gevoeld,
kan op ZIch zelf reeds niet makkelijk de ge-
stalte aannemen van een directe bedreiging
van een mbisterieel leven. En dit nog moei-
lijker, wanneer door bevoegde rechterlijke
en politieke instanties uitdrukkelijk Is ver-
klaard:

Ie. dat de minister stellig de bevoegdheid
bezat tot het treffen van den maatregel in
kwestie;

2e. dat de bedoelingen van den minister
als volstrekt zuiver dienen te worden be-
schouwd;
3e. dat er reden te over was om van die

bevoegdheid gebruik te maken, m. a. w., dat
de fouten van de betrokkenen van dien aard
waren, dat ingrijpen geboden was.

Met dit derde punt zijn wij reeds volop
ibeland op het terrein van het beleid.
Daarop willen wij nog eens met bijzonde-

ren nadruk de aandacht vestigen, omdat
vooral de tegenstanders van den minister
daarvoor in 't geheel geen oog hebben.

Reeds terstond na het vonnis van het
Haagsche Ambtenarengerecht, dat uitsprak,
niet alleen, dat de minîstar bevoegd was,
maatregelen te treffen, maar ook: dat het
breffen van maatregelen noodig was, hebben
wij er op gewezen, dat het Ambtenarenge-
recht hier wel degelijk verder ging dan al-
leen de b e v 0 e g d hei d van den minister
te beoordeelen, en wel degelijk ook, een,
gunstig, oordeel gaf over zijn bel e i d. De
"Avondpost" erkende dit. Of 1e minister
gerechtigd is , maatregelen te nemen, is een

- kwestie van bevoegdheid; of hij van deze
bevoegdheid ook practisch gebruik diende te
maken is een kwestie van beleid. Dat lijkt
ons voor geen tegenspraak vatbaar. En, wij
gelooven, dat de Centrale Raad van Beroep
dit ook zóó heeft aangevoeld en zich daarom
er van heeft onthouden, een uitspraak te
doen over de vraag, of er maatregelen moes-
ten worden genomen, als zijnde dit een b e-
1e ids kwestie. '
En dit raakt wel een zeer voornaam punt

van beleid, misschien zelfs het voornaamste.
Of er maatregelen moeten worden genomen
is de primaire beleidskwestie; de secundaire
is:' welke en op welke wijze of in welke mate
en in welk tempo. ,
Welnu, alleen in deze secundaire beleids-

kwestie is de minister door de Commisie
gecritiseerd; in de primaire heeft zij hem
met het Ambtenarengerecht, gelijk gegeven.
En zou een dergelijke uitspraak over een

kwestie, die met het essentieele van het re-
geeringsbeleid van dit Kabinet volstrekt
niets te maken heeft, aanleiding moeten
geven tot een kabinets- of zelfs tot een mi-
nistercrisis?
De vraag stellen beteekent voor iederen

on'bevooroordee1de haar meteen ontkennend
beantwoorden.

Wij twijfelen er geen oogenblik. aan, dat
minister Goseling van een meer serieuze op-
vatting van zijn ambtsplicht zal blijk geven,
in een tijd, waarin de regeering voor proble-
men staat van dergelijke moeilijkheid, ge-
wicht en omvang, dat heel de Ossche ge-
schiedenis, hoezeer men haar importantie ook
wil doen uitdijen, er volslagen bij in 't niet
zinkt.

De minister trad op en greep in ter ver-
dediging van een VO'0r lederen burger ge-
"eiligd recht. Hij deed dit, naar onbevoor-

weld aangewend, leidend tot droevigen I
strijd, niet de eenheid maar betreurenswaar-
dige verdeeldheid brengend, terwijl juist de
vrije school, gelijk te onzent bewezen wordt
de eenheid brengt en bewaart.
De wensch der vrije school botst derhalve

met geen enkelen staatsvorm; de vervulling
er van is mogelijk onder welken staatsvorm
ook; mogen de leidende staatslieden dat
toch eens bedenken.
Moge dat elders wèl warden overwogen

en te onzent zij men zeer indachtig de woor-
den, waarmee de schrijver, doelend op de
verkregen onderwijspacificatie, zijn proef-
schrift beëindigt: "Pogingen evenwel om
de bereikte bevrediging ongedaan te maken
vormen een rechtstreeksche bedreiging voor
de eendracht der natie."
Dat voor die waarschuwing alleszins grond I

aanwezig is, zal een ieder beamen, die gere-
geld volgt, wat ten onzent zoo al gesproken
en geschreven wordt.

A. VAN WIJNBERGEN.

oordeelde en bevoegde uitspraak van meer
dan één zijde, volkomen terecht en met de
reinste bedoelingen. Dat niet allen het met
mate en tempo eens blijken, moge hij be-
treuren, het zal noch behoeft hem in ernstige
mate te verontrusten. Het belang eener kwes-
tie moet nu eenmaal worden afgemeten naar
haar intrinsieke waarde en niet naar het tu-
mult, dat er om heen gemaak,t wordt. Wat
men wel op de allereerste plaats van een
reg eer der mag verwachten, dat is, dat
hij, vooral in een moeilijk tijdsgewricht, voor
overdreven tumult niet uit den weg gaat.

Of wij zelf dan geen enkele aanmerking
hebben op 's ministers beleid?

Wij hebben reeds opgemerkt, dat wij de
Commissie zoo belist mogelijk niet kunnen
volgen in haar meening, dat niet de geheele
brigade moest worden overgeplaatst. Dat
was bij de gegroeide mentaliteit, die zoo
herhaaldelijk in kort tijdsbestek op een de
rechtszekerheid der bewoners bedreigende
wijze tot uiting kwam, volstrekt noodzakelijk.
Verplaatsing van, een 'halve brigade zou in
dit geval wel echt een halve maatregel ge-
weest zijn, een der ernstigste fouten; waar-
aan een bewindsman zich kan schuldig
maken.
Wil men betoogen, dat de wijze en tempo,

waarop en waarin de overplaatsing geschied-
de, wat minder opvallend had kunnen zijn,
wij zouden daarin kunnen treden. Men zou
dezen katholieken minister welhebt met
eenig recht kunnen verwijten, dat hij geen
voldoende "feeling" getoond heeft voor het
gevaar van, zij het dan- ongerechtvaardigd
tumult, waartoe z ij n optreden in die om-
standigheden (R.K. geestelijken, zooniet in
het geding, dan toch in de buurt!) aanleiding
zou kunnen geven.
Maar hier staan wij wel midden in een

beoordeeling post factum, die altijd, o! zoo
gemakkelijk is. Dat de minister zelfs in die
omstandiglheden van zijn optreden niet een
dergelijk tumuht voorzag, pleit voor den,
helaas! in dit geval al te gunstigen dunk
van zijn volk.
Maar genoeg.
Het slotwoord is aan de Kamer!
Slechts de historicus zal later nog staan

voor •... een puzzle.

t Mr. SWEENS.
Aan het slot van een artikelover "de"

kwestie plaatsten wij een voetnoot, die als
volgt eindigde:

Zelfs mr. Sweens zaloverigens begrij-
pen dat wij de katholieken gaarne door
een mee invloedrijk en gezagvol man -
b.v. den soherpzinn1gen en bekwamen ju- I

rist dr, Kortenhorst - hadden vertegen-j
woordigd gezien dan dit jonge Kamerhd :
uiteraard kan zijn. _J

Een katholiek blad komt hiertegenover
met de verblijdende mededeehng, aat het
bij bevoegde instanties waardeeruig en zelfs
hulde heeft hocren uitspreken over het
"beleid", door mr. Sweens aan den dag ge-
legd.

AIs iemand beihoefte zou gevoelen aan
een geschikte schoor-test, dan zou hij hier
tereent kunnen met de opgave: Toon aan,
dat deze opponent Langs netgeen hij be-
strijdt heen redeneert.
lVIisschien echter zou deze test wat al te

gemakkelijk zijn.
Immers, er IS niet bepaald bijzondere

scherpzinnigheid voor noodig, om vast te
stellen, da, de door ons gtuezlgde termen
"invloed" en "gezag" geenszins worden ge-
dekt door "beleid", waarheen onze geacnte
opponent de kwestie verlegt.
Wij hebben slechts betreurd, dat er niet

Bij de officieele opening de vorige maand een meer gezag- en invroedrijk Kaiholiek
in de aula der R. K. universiteit van het Kamerlid in de commissie zitting had.
even luisterrijk als waardig gevierde gouden Over het beleid of de bekwaamneid, waar-
feest der Katholieke Studenten-Vereeniging mede mr. Sweens zdeh van zijn wel zeer
"Veritas", hield de Münchener hoogleeraar verre van benijdenswaardige taak gekweten
dr. Hildebrand een magistrale rede. heeft, lieten wij ons niet uit,
Vollen nadruk legde hij hierop, dat ten- Om de eenvoudige reden, dat wij daar-

einde zich met vrucht te verweren tegen van ndets wisten.
bepaalde geestesstroomingen van den tegen- Intusschen kunnen wij tot onze groote
woordigen tijd en de exc~ssen, w~ar!oe ze voldoening wel verklaren, dat onze mlich-
aanleiding geven, het beshst noodig IS een tingen, sindsdien verkregen, geheel klop-
flink eind terug te gaan in de historie, ten- pen met die van onzen geachten opponent.
einde den oorsprong te vinden van het kwaad
en toonde hij glashelder aan, dat het niet Mr. Sweens heeft zich uitstekend van zijn
doeltreffend zal blijken enkele uitloopers moeilijke opdracht gekweten en dat hij,
af te snijden, zoolang men de wortels laat zonder nu bepaald op reeds verkregen ge-
onaangetast. zag en invloed te kunnen bogen, toch sue-
Wat wij heden waarnemen is heusch niets cesvol werk heeft kunnen verrichten, pleit

nieuws, doch slechts de onverbiddelijke juist te sterker voor het "beleid" en de be-
eonsequentie van hetgeen in vroeger kwaarnheid, waarvan hij blijk gaf.
eeuwen werd geponeerd. Dat dient wel te Het is ons een groot genoegen, aanleiding
worden bedacht, ook op 'het terrein der te hebben gekregen, dit uitdrukkelijk te
staatkunde. kunnen vaststellen. -.
Ja, met name o~ het terrein der staat- Daarnaast kan ongerept bl_iJ:venstaan onze r

kunde was het, en is het zeer zeker heden, Spijt, dat het katholieke commissieLid niet
van overgroot belang zich niet los te maken den ruggesteun had van een reeds verkregen
van het verleden maar juist in dat verleden gezagvolle autoriteit.
zich terdege te verdiepen, teneinde eener- Het is nu eenmaal het verdiende loon van
zijds uit dat verleden te kunnen besluiten rechtmatig vesworven gezag en invloed,
tot kostbare aanwijzingen voor het doen en dat daarmede, bij overigens gelijke be-
laten in het heden, anderzijds in dat verleden kwaamheid en "beleid", méér bereikt kan
te vinden de zoo geruststellende, zoo zenuw- worden.
stillende gegevens, dat wat heden geschiedt,
ook in het verleden, zij het in ietwat anderen
vorm, is voorgekomen, en toch in die mate
vergeten is, dat, behoudens enkele uitzon-
deringen, de thans levenden werkelijk iets
nieuws meenen te zien. Een en ander is met
name van toepassing op de onderwijspolitiek.

De taak der overheid ten opzichte van het
onderwijs, de opvoeding, de vorming der
jeugd met juistheid te omschrijven en af te
bakenen, behoorde de eeuwen door tot de
allermoeilijkste vraagstukken. .
En zoo zal het wel blijven. I
Vooral in tijden waarin de drang na~r

eenheid sterker zich doet gevoelen, waarm
de nationale gedachte irachtiger wordt ge-
propageerd kan dan een scherp conflict ont- ;
staan tusschen den Staat eenerzijds, de Kerk,
het gezin anderzijds, gelijk we dat nu weer
waarnemen in Duitschland.
Juist dan is het zoo nuttig de aandacht te

vestigen op het verleden teneinde te bekomen
hetgeen boven aangegeven werd.

Zonder ons nu schuldig te maken aan
laakbare zelfvoldaanheid mogen we hier te
lande anderen volken er op wijzen, dat - al
blijven natuurlijk de moeilijkheden tenge-
volge van de verbreking der dogmatische
eenheid in de zestiende eeuw bestaan - men
er ten onzent dan toch maar vrijwel (voor
het hooger onderwijs zijn we er nog niet) -
in geslaagd is een oplossing te vinden,
waarbij de eenheid van den Staat, voor de
natie werd bewaard - een oplossing onge-
rept te handhaven onder welken regee-
rings- of staatsvorm ook. (Zeer juist. Maar:
klinkt het niet ietwat optimistisch? Red. Msb)
Al zijn de geschriften; deze zaak betref-

fende vele en velerlei, toch was het een
goede gedachte van den heer Jan de Nooy
er nogmaals een speetale studie van te ma-
ken en het resultaat er van neer te leggen
in het Academisch Proefschrift, enkele we-
ken geléden verdedigd aan de Rijksuniver-
siteit te Utrecht, getiteld: "Eenheid en Vrij-
heid in het Nationale onderwijs onder Ko-
ning Willem I", een proefschrüt aandach-
tige lezing en ernstige bestudeering over-
waard. Al is, gelijk de titel aangeeft, het
proefschrift in hoofdzaak gewijd aan de
onderwijspolitiek onder koning Willem I, een
niet geringe verdienste is het, dat in be-
knopten vorm geschetst wordt de toestand
tijdens de Republiek en ook de verdere ont-
wikkeling tot den dag van heden toe. Dui-
delijk wordt het uiteen gezet en voortreffe-
lijk gedocumenteerd, hoezeer ten onzent bij
zeer uiteenloopende regeeringsvormen gele-
den is eeuwen lang onder het geweld der

'overheid, waarmede een bepaalde scho?l
werd opgedrongen, het door de ouders m
godsdienstig, geestelijk opzicht voo~. hun
kinderen noodig geoordeelde onderwijs be-
slist onthouden werd, totdat na langen, ban-
gen strijd nog niet lang geleden een bevredi-
gende oplossing gevonden werd.
Dat verleden der onderwijspolitiek helder

in het licht te stellen, is van zoo groot be-
lang, nu in een zoo groot deel der wereld
een zoo heftige strijd gestreden wordt voor
den staatsvorm, waarbij de onderwijspolitiek
dan rechtstreeks betrokken wordt.

Van belang is het, dat zij, die heden als
een der eerste voorwaarden voor den Eenen
staat, voor de Eene natie meenen te moeten 1
stellen de Eenheidsschool, en Eenheid in de
jeugdorganisatie, wel bedenken, dat zij niets
nieuws ondernemen, maar een systeem in
toepassing brengen, eeuwenlang met ge-

Eenheid en Vrijheid.
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worven heeft, gebaseerd op. een scherpe In-
tuïtie ,stelt hem in staat in ieder der door
hem gekozen dansen het verband tusschen
muziek en beweging uiterst sterk te maken.
Elk der dansen, hoe verscheiden onderling
ook in onderwerp en behandeling, krijgt hij
Harald Kreutzberg eigen sfeer, eigen rhyth-
me, eigen schoonheid. Iedere beweging is
verantwoord en blijft ondergeschikt aan het
groote verband van het geheel. Hij danst de
muziek en de muziek vindt in zijn dans de
rhyt'hmische versterking die de klankma-
terie niet ten volle gaf.
Kreutzberg heeft elf dansen van de meest

uiteenloopende SOODtvertoond, bij elk waar-
van men een c~lIllmentaar zou willen schrij-
ven, en waarbij men elk detail zou willen
vangen in woorden, indien zulks al mogelijk
ware. Hij heeft gedanst op muziek van Max
Reger, een koningsdans voor fierheid en
zelfbewustheid, om dan over te schakelen
naar de elegante luchtigheid van een Bar-
carole op muziek van Scarlatti.
Terstond daarna het zeer dramatische van

den dans van den beul naar de muziek uit
het ballet "Don Morte" van den componist
F. Wilckens (die hem ook nu uitstekend be-
geleidde). In een Spaarisch straatliedje naar
muziek van Albeniz is het tooneel weer ge-
heel zwier en levendigheid, waarna hij in
den van hem beroemden dans van den hof-
nar ujt het genoemde ballet, een zijner groot-
ste triomfen viert. .
Zijn meesterschap liet de overgangen, die

vaak zeer scherp waren, nergens ais abrupt
aanvoelen; integendeel, men kwam van de
eene bewondering in de andere. Bijzonder
sterk van spanning was zijn dans "Orpheus
treurt om Eurydice" eveneens op muziek van
Wilckens, Waarbij Kreutzberg met behulp
van een masker zoowel de Orpheusfiguur als
~ie van Eury~ice ten tooneele voerde; prach-
tIg van ~oudIng en uitwerking.
Iets mlnder sterk in sfeer leek ons alleen

de Hongaarsche dans naar muziek van
Brahms, doch weer buitengewoon sterk was

De beroemde danser Harald Kreutzberg, zijn Tyl Uylenspiegeldans op muziek van
die een wereldreputatie geniet, en een der Wilckens.
sterren is van de Salzburgerfestspiele, kwam De volle zaal heeft den gevierden danseur
thans ook 't Nederlandsche publiek van zijn die ook in zijn costuums zich een aestheet
kunst doen genieten. Zijn groote faam had er van bijzondere gavan toonde, meermalen
-bl~kl:>àar 'Y'Oorge2lOr,gd,dat de' Kurzaal goed hartelijk géhuldi~. Ook zijn begeleider werd
bezet was en die er geweest zijn zuüen zeer Tereé1lt door hem daarin betrokken; bloemen
zeker er geen spijt van hebben gehad. Want' werden aangeboden.
zelden was er een dans kunstzinniger dan
deze. .
Men ontwaart tijdens de aesthetische pres-

taties van Harald Kreutzberg ten volle de
waarheid van het gezegde, dat de dans de
meest volledige uitdrukking van \het schoone
kan zijn, maar dat ook schier geen kunst
soo moeilijk, zoo veeleischend is. In Harald
Kreutzberg ziet men de uitbeelding zoowel
zan het muzikale in de eerste plaats, als van
aet litteraire element ; zijn dansen is rhyth-
-nisch volmaakt en harmonisch volkomen
.uiver.
De schier absolute beheersching van de

harmonle van het lichaam, die hij zich ver-

WETENSCHAPPEN. Er moet centrale lelding zijn, wil men ver-
brokkelen en versnapperen van den arbeid
voorkomen.
Spr. behandelde vervolgens de waarde

der sanatoriumverpleging. Hij stelde zich
daarbij op het standpunt, dat aan een ver-
gelijking van de resultaten van de verschil-
lende wijzen van behandeling der tuber-
culose, verpleging thuis of in een sanato-
rium in algemeenen zin slechts onder groet
voorbehoud eenige relatieve waarde kan
worden toegekend, De behandeling in een
sanatorium kost in geld aan de gemeen-
schap ongeveer evenveel meer dan de be-

Wij vestigen hier nogmaals de aandacht op handeli;"g. thuis als de total~ kosten der
het Congres ter gelegenheid van het 4e lus- s~natonUllllkuur bedragen. Uit dien hoofde
trum door de Kath. Artsen- Vereeniging ge- I dJ~ent de du~r :,a,n elke sanatorrumverple-
organiseerd op Donderdag tot en met Zater- g:m~ streng 1ndlVI?fUle~ te worden be~aald
dag dezer week te Nijmegen, waar als alge-/ ~n IS elke schematIsee~Ing te dezen opzw~te
meen onderwerp van bespreking aan de orde z?owel soclaal-ec?nOmISO~, als voo.r helt In-

komt het vraagstuk der homosexualiteit. I div idu verwerpelijk, terwijl collegáaal over-
Inleidingen worden gehouden door prof. leg tussc~en de betro~ker: gene'eskundig~n

mag. dr. J. B. Kors O,P., hoogleeraar aan de ter bepalmg van het h~~stIp van ontslag ill

Keizer Karel-universiteit; dr. H. F. de Vries, verband met de mogelijkheden en de kan-
zenuwarts te Venray; den hoogeerw. heer F. sen op her~laatsing in de maatschappij zeer
lEo H. van de Loo, officiaal van het aartsbis- gewenscht IS. ,
dom; prof. mr. W. P. J. Pompe, hoogleeraar Op deze i1l'le~d1n~volgde een geanimeer-
te Utrecht; G. J. B. A. Janssens, geneesheer- de gedachtenwisseling. T,ensloilb werden
directeur "Voorburg" te Vught; en dr. P. nog enkele huishoudelljke agendapunten
Heijmeijer S.J., prof. in de moraaltheologie behandeld. _'
te Maastricht. Daarna werden de deelnemers aan de ver-
Zaterdag zal in de kapel van het St. Ca- gadering officieel ten stadhuize te Enschedé

ntsius-ztekenhuis mgr. A. F. Diepen, bisschop onsvangen.
van 's-Bosch, een H. Mis opdragen, waar-
onder Z. H. Exc. een korte toespraak houdt.
"I'er lustrumvergadering, die daarop volgt,
1 Z. H. Exc. mgr. dr. J. de Jong, aartsbis-
nop van Utrecht, een kort woord spreken.
Het congres is toegankelijk voor genees-
eren, priesters en academisch gevormden.

LUSTRUM-CONGRES DER
KATHOLIEKE ARTSEN-

VERE,ENIGING.

Het vraagstuk der homosexualiteit.

INTERN. VERLICHTINGSCONGRES.
Zondag heeft een groep van ongeveer hon-

derd deelnemers aan het internationaal ver-
lichtingscongres, dat te Scheveningen onder
voorzitterschap van den Fransehen prof. Fa-
bry wordt gehouden, een bezoek aan de Ia-
boratoria van de K,E.M.A. te Arnhem ge-
bracht. De gasten werden ontvangen door
den directeur der K.E.M.A., prof. ir. J. C.
van Staveren, die tevens secretaris is van
het Nederlandsche bestuur van het congres.
Deze heette de bezoekers in het Engelsch van
harte welkom en zette in den breedte de
werking van de diverse afdeelingen der
K.E.M.A. uiteen.
In een zevental groepen werden hierna de

verschillende laboratoria bezichtigd.
De dames volstonden met een bezoek aan

de voorlichtingsafdeeling, waarna zij een
autotocht maakten naar Roosendaal en hotel
"De Wageningsche Berg" waar ze des mid-
dags met de deelnemers de lunch gebruik-
ten. Na de lunch vond een autotocht plaats
naar de Hooge Veluwe met een kort bezoek
aan het museum.
De terugtocht ging via Groot-Warnsborn,

waar de thee werd gebruikt. Per extra-trein
vertrokken de congressisten weder naar
Scheveningen.

En. VEREENIGING VOOR SOCIALE
GENEESKUNDE.

Zomervergaderîng te Enschedé.

Zaterdag is te Enschede de zomerverga-
lering gehouden van de Algemeene Neder-
andsehe vereentging voor sociale genees-
eumde.
Na de ontvangst van de deelnemers aan

lelt station werd een door de V.V.V. te En-
!chede aangeboden autotocht naar de Kon.
N'ederl. zoutdndustrte 'te Boekelo gemaakt.
a de bezichtLging der fabriek vereendgden
'e deelmemers ziclh aan een Twentsehen
offiemaaltljd.
In de groote societeit te Ensohedé werd

'es middags de wetenschappelijke vergade-
ing gehouden, waarin de heer F. Tijdens,
flt'ts, te Groningen, een voordracht hield
pver "Wijze van behandeling van de tuber-
pulose, sociaal-economisch beschouwd".
Spr. zeide op het standpunt te staan, dat

,llJit sociaal-eeoncmlsch oogpunt bezien, de
prophyla~e en de vroegtijdige herkenning
van de t.b.c. van ,grooier belang zijn te ach-
ten dan de wijze van behandeling der t.b.e.
ijders. Daarom dierst de meest deeltreffen-
Clewijze van opsporing der t.b.c, te worden
toegepast en het systematisch onderzoek
van de contacten der actieve tuberculose-
lijders dis - ook in soolaal-econornisohen zin
- gebleken daartoe een 'der meest efficien-
te middelen te zijn.
Spr. betoogde verder, dat ter bereiking

van zoo goed mogelijke resultaten VO<»' in-
dividu en maatschappij de prophylaxe der I

tuberctrlose, de verpleglng en de behande-
ling der patiënten hand m hand moeten
gaan. De aanwending en de besteding der
hiervoor IUdJt versehfllende bronnen be-
schikbare gelden dienen tevens op econo-
mische ,gro<nden in een enkele, ter zake vo l-
tomen deskundjge hand te worden gelegd.

TOONEEL EN FILM.

HARALD KREUTZBERG IN
SCHEVENINGEN.
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OPERETI'E-GEZELSiClIAP TE
BRUSSEL.

Onze Brusselsche correspondent meldt ons:
Wegens het vroegtijdig en voor den duur.

van vier maanden sluiten van den Mum-
schouwburg te Brussel, tengevolge van de
bekende financieele moeilijkheden, heeft het
afgedankte personeel van de koren en de
balletten van dezen schouwburg een gezel-
schap gesticht onder den naam "Lyrica", dat
gedurende het zomerseizoen den Galerie-
schouwburg zal huren, om er operetten op ~
voeren.
Dit seizoen wordt Ingezet op 29 Juni DH!!I

"De klokken van Corneville",

HANZEMEL
Een heerlijke cacaodrank bereid uit
VOLLE MELK EN DROSTE CACAO.

VRAAGT UW MELKHANDELAAR HANZEMB
Let op de naam "DE HANZE" op het etiquet.

MElKINR. "DE HANZE", DEN HAAG
i'elefooD 33.22.1'1.

~'======================================~
ster-dragers, loerend op een goed-betaalde
opdracht om veedieven, struikroovers en der-
gelijke uit den weg te ruimen.
Charlie Parr was er een van het oude slag.

Hij had al met Boot Hill Kennedy gereden,
toen de andere vier nog in den kinderstoel
zaten. Charlie was niet als gevolg van om-
standigheden op het pad van avontuur ge-
raakt. Toen het bloed in zijn aderen opge-
bruist was tot aan een punt, waarop hij
niet langer tevreden' kon zijn met het rustige
leven op de ranch thuis, was hij er op uit-
getrokken, even beslist als de wilde ganzen
in het voorjaar naar het Noorden vliegen.

Was er in die dagen in zijn streek behoefte
geweest aan een Saint Johnson of een w,:ild
Bill Hickock, dan zou Charlie den sheriff
zijn diensten hebben aangeboden en nu
waarschijnlijk met een zilveren ster getooid

, zijn geweest. Dat was echter niet het geval
geweest, maar Boot Hill vierde zijn triom-
fen en in de oogen van den jongen Charlie
Parr vertegenwoordigde deze het leven, zoo-
als het geleefd behoorde te worden.
Later had Charlie zich, zooals bekend, ver-

zet tegen het onnoodig moorden, hetwelk
door ~e bende, waar hij zich bij had aange-
sloten, vaak geschiedde. Hij had op zijn on-
nadenkende, overijlde manier geprobeerd de
zaak recht te zetten door Boot Hill Kennedy
te dooden en zelf de leiding van de bende
in handen te hemen.
Toen dit ook niet geholpen had, was Char- '

lie er alleen op uit getrokken, enkel gevolgd
door Lockjaw Johnson. Door dit alles was
Charlie, in de oogen van de jongere leden
van hun gezelschap van vijf, min of meer
een raadsel gebleven. Lance had een vaag
idee van Charlie's geestelljke processen; Doc
begreep er waarschijnlijk meer van, maar
Doc sprak nooit. .
Toen Charlie Parr zijn oogen opsloeg be-

vond hij zich op een plek, waar het donker
en stil was. Nog voor hij zich er van over-
tuigd had, waar hij wel kon zijn, had de
oude rot zijn revolver gegrepen en vijf van
de zes kamers opnieuw geladen. Hij zette de
hamer voor de zesde, ledige kamer.

Dan rolde hij zich om en ging overeind
zitten. Charlie koesterde niet den minsten

twijfelomtrent de omstandigheden, welke
hem daar gebracht haduen,

Er was een gevecht geweest. Tijdens qat
gevecht had hij een kogel in zijn hoofd ge-
kregen. Hij bracht voorzichtig zijn hand om-
hoog en toen hij deze daarna vlak voor zijn
oogen hield, waren zijn vingers vochtig van
opdrogend bloed.. Daarop had Doe Grimson
zich over hem heengebogen, hem verzeke-
rend, dat alles in orde was.

Alsof Charlie dat niet geweten had!
Daarna was het hem voorgekomen, alsof

het gevecht was afgeloopen geweest. Er wa-
ren althans drommen kogel-schuwe kerels
binnengedrongen langs de plek, waar Char-
lie, of een van de anderen hen met gemak
had kunnen neerleggen.

Daarop had Charlie zich weer vreemd licht
in het hoofd gevoeld. Die kogel, welke een
stuk van zijn scalp had meegenomen, had
hem danig versuft. Hij voelde, dat hij zijn
bewustzijn weer ging' verliezen.
En met het bijna dierlijk instinct van zijn

ras, had hij een veilig plekje opgezocht, een
plekje, waar je ongestoord wat kon uitrusten
zonder een massa nieuwsgierige vreemdelin-
gen om je heen. Charlie wa~ onder de zware,
kogelvrije toonbank van dr- Golden Nuggett
gekropen en in slaap g::vallen.
Comfortabel, van alle gemakken voorzien

vond Charlie het daar, toen hij zag, dat hij
zoo zijn hand kon uitsteken naar de kraan
van den glazenspoeler. Hij liet het koele wa-
ter flink over zijn hoofd, hals en polsen
stroomen.
Charlie Parr stond op. Toen hij liep, zette

hij zijn voeten weer stevig op den grond. Er
zat nog leven in den ouden veteraan.

Allereerst stelde Charlie een onderzoek
in de Golden Nuggett in, waarbij hij de ge-
zichten van de dooden onderzocht. Geen van
zijn vier vrienden was erbij en het hart van
den ouden vrijbuiter klopte wat sneller.

Hij gluurde door de deur naar buiten.
Waar was Lockjaw? Na een gevecht vond
hij Lockjaw Johnson altijd aan zijn zeide.
Waarom dan nu niet?

(Wordt vervolgd.)



EEN ANTI-REV. OORDEEl;; OVER
"OSS"~ (.. ;
----

"Niets vernietigends voor den
minister" à

De hoofdredacteur van de N. Prov. Gron,
Crt., het A. R. Kamerlid de heer Zijlstra,
merkt in zijn blad over ihet Ossche rapport
o.m, het volgende op:

"Heel de zaak is door de commis.
sie teruggebracht tot een kwestie van be..
leid en daarover kan men altijd verschil.
lend oordelen.
Bij zulke kwesties van beleid moet men

ook: èèn belangrijke zaak nooit uh het oog
verliezen; n.I, dat, wie vóór de zaak staat
en van oordeel is, dat hij de een of andere
beslissing nemen moet, in andere positie
verkeert dan de man die achteraf rustig
alle gegevens bestudeerend tot de conclusie
komt: het ihad anders moeten gaan.
Menigmaal zegt de persoon in kwestie

zelve achteraf: dat had ik toch wat anders
moeten doen; er zijn fouten gemaakt.
Tot die conclusie had de minister zelve

ook kunnen komen en hij had dan rdie
maatregelen kunnen treffen, die mogelijk
waren, om alles weer zooveel mogelijk goed
te maken.
Het is natuurtijk mogelijk, dat de minis.

ter, na bestudeering van het rapport der
commissie, alsnog tot dit oordeel komt.
Wij zien dan ook niet in, dat er iets is

geschied, dat in de vrijzinnige pers "ver-
nietigend" voor den minister wordt ge-
noemd,"
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IDENBURG.

En Goseling.
Er is zooeven een beknopt maar voor de

moderne staatkundige geschiedenis interes-
sant proefschrift verschenen van dr. F. L.
Rutgers, getiteld: Idenburg en de Sarekat
Islam in 1913. De promovendus behoort tot de
bekende gereformeerde geleerden-familie en
behaalt den doctorsgraad aan de Vrije Uni-
versiteit.
Men herinnert zich, dat de anti-revolutio-

nair Idenburg de eerste rechtsche gouver-
neur-generaal was, die naar Indië ging. Uit
brieven van Idenburg aan Kuyper is reeds
gebleken, hoe diep verontwaardigd deze was
over de wijze, waarop de vrijzinnige en libe-
rale pers den strijd tegen Idenburg voerde.
Idenburg, die oud-militair was en die als
Kamerlid toonde het gevecht niet te vreezen,
moet door de venijnige aanvallen te meer ge-
tergd zijn, omdat hij zich in zijn positie van
gouverneur-generaal - zeker vóór de instel-
ling van den Volksraad - practisch in het
geheel niet verdedigen kon. Dit blijkt nu ook
wel uit het boek van dr. Rutgers.
Zooals bekend, had Idenburg den moed op

30 Juni 1913 het door de "Sarekat Islam" in-
gediende voorstel tot goedkeuring van hare
statuten niet botweg af te wijzen. Zijn diep-
ernstige natuur had den landvoogd doen be-
seffen, dat hij hier stond voor der grootste
oogenblikken in de ontwikkelingsgeschiede-
nis van Indië en hij ging dóór, ondanks alle
booze geruchten.
Na een kwart eeuw staat men verbaasd

over de wijze, waarop een groot deel der pers
den gouverneur-generaal bestreed, die zijn
geweten volgde en zijn plicht deed.

"De couranten staan hier gedurig vol met
aperte leugens. En ik heb hier geen pers om
die leugens recht te zetten", schreef Idenburg
op 15 April 1913 aan den minister van Kolo-
niën.
Op 8 Juli 1915 schrijft hij aan den nieuwen,

nu liberalen minister 'I'homas Pleyte over het
.,dom en staatsgevaarlijk geschrijf" van de
linksche pers.

"Ik sta daar machteloos tegenover. Ik heb
toen ik meende, dat de pers haar plicht zou
gevoelen een paar keer heel fatsoenlijk en
-heel ernstig om medewerking verzocht: met
het resultaat dat men het tegenovergestelde
deed. De heeren begrepen het "waarom" niet;
konden dat niet begrijpen en werkten mij
dus heelloyaal tegen, mij nog onverdiend uit-
scheldend erbij".
.Me~ achtte de gestes van den landvoogd

met die van een staatsman. Men miste in zijn
houding: kracht, Hij had geen moreelen
moed.
Telegrafisch moest de gouverneur-generaal

naar Nederland melden, dat de door de pers
verspreide zenuwachtige spanning onder de
Europeesche bevolking in Indië, die in Neder-
land weerklank begon te vinden - natuur-
liJk, het liep hier tegen de verkiezingen! _
ongemotiveerd waren.
Op 31 Juli 1913 seinde Idenburg nog eens

en verzocht de regeering krachtige tegen-
spraak van al de dolle geruchten, die in
Nederland de ronde deden over onrust of op-
roer in Indië. Daar was geen. spoor van te
bekennen.
Wij zijn nu vijf en twintig jaar verder.

Zelfs de namen van degenen, die in die dagen
den "fijnen" Landvoogd hebben bespogen en
belasterd, zijn vergeten. E~n enkeling, die-
karakter had, mr. M'a!l!'êhant, beél't látër dog
als vrijzinnige openlijk erkend, zich' in zijn
aanvankelijk oordeelover Idenburg te hebben
vergist. Hij was vermoedelijk ook slachtoffer
van de gemeene perscampagne, die den chris-
telijken gouverneur-generaal wilde vernieti-
gen. De "vernietigers" hebben zich vergist:
Idenburg is niet alleen nog minister geweest
onder Ruijs, hij zal - en dat is méér - in
de geschiedenis blijven leven als een der
grootste gouverneurs-generaal, die te Batavia
hebben gezeteld. Idenburg groeit naar mate
men zijn leven leert kennen.

"Het staatkundig beleid van den gouver-
neur-generaal Idenburg, door sommigen ten
onrechte als partij- of kersteningspolitiek ge-
brandmerkt, heeft het algemeen belang ge-
diend". Niemand, die deze stelling van dr.
Rutgers nu nog bestrijden zal. Dit is de glorie
van den man, die stand hield, ondanks een
bestrijding, waarover tijdgenooten zelf zich
nu wel zullen .schamen.
Intusschen : eergisteren Idenburg en "Sare

kat Islam, gisteren Heemskerk en ,!De Dage
raad" morgen Donner en Giessen-NIeuwkerk,
ove~orgen Van Schaik en den Larenschen
burgemeester, vandaag Goseling en Oss...

"Wat er geweest is, dat zal er weer ZIJn en
wat gebeurd is, zal weer gebeuren, want er
is niets nieuws onder de zon", zou Idenburg
met den Prediker zeggen.

LEUGENBERICHTEN.

De "Nieuwe Tilburgsche Crt." ontving van
een belangstellend lezer een vertaling uit
"Svenska Dagbladet" van een speciaal be-
richt uit Den Haag aan dit Zweedsche blad.
Het opschrift luidt: "Een kablnecscrfsis dreigt
weer in Holland". en een onderschrift zegt:
"Men verwacht dat de katholieke ministers
zullen aftreden".
Deze opschriften z~n van belang, om-

dat zij er op duiden, dat de schrijver een
bekende is in de anti-katholieke politiek,
zegt onze Tilburgsche collega.
Het bericht luidt dan als volgt:

Den Haag, 10 Juni. Een ernstige kabinets-
cr;~is dreigt weer in Holland. Zij is het re-
sultaat van het onderzoek van een parlemen-
taire commissie ingesteld naar aanleiding van
het feit, dat twee katholieke priesters uit
het kleine plaatsje Oss het vorig jaar gear-
resteerd werden wegens onzedelijke hande-
lingen. In verband met de arrestatie werd
beweerd dat minister Goseling in de zaak
ingegrepen heeft. Zij werd aanleiding tot
vragen in het parlement en al de partijen
met uitzondering van de katholieke verlang-
den een onderzoek.
De commissie heeft nu na'13 maanden ar-

beid haar rapport ingediend. In dit rapport
wordt de handelwijze van den minister ver-
oordeeld en van machtsmisbruik van zijn
kant gesproken.
Het is niet uitgesloten dat de minister af-

treedt wanneer het parlement de volgende
week bijeenkomt.
De andere drie katholieke ministers zul-

len waarschijnlijk zijn voorbeeld volgen.

Wij hebben indertijd de leelijke leugens
achterhaald, die een bekende joodsche jour-
nalist over de Ossche affaire zond aan een
liberaal Belgisch blad. De man scheen zijn
wijsheid alléén uit "De Telegraaf" te putten.
Maar terecht merkt de "N.T.Crt." over het

bericht aan het Zweedsche blad eveneens op:
"Het is een voorbeeld van de misleiding wel-
ke in de wereldpers geregeld plaats grijpt
en ook van de politiek die gedreven wordt
ver alle wereldsteden heen".
Het is inderdaad het toppunt.
Vooreerst zijn de priesters nooit verdach-
n geweest; vervolgens zijn zij nooit gear-

resteerd geweest, en natuurlijk is er geen
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t TEN TWE,EDEN MALE.
Wij hebben er onlangs op gewezen, dat

dominee Bruins onwaarheid schreef, toen hij
in "Tijd en Taak" zijn beschuldigingen tegen
minister Goseling slingerde inzake het
optreden van prof. K. Barth in Nederland.
Uit het ministerieele antwoord aan

dominee Faber, partijgenoot van ds. Bruins,
is komen vast te staan, dat laatstgenoemde
zich vergiste. Met géén woord is daarvan
melding gemaakt in "Tijd en Taak".
Nu schrijft dezelfde soc.-dem. predikant in

hetzelfde religieus-socialistisch weekblad van
17 Juni, dat de minister den schijn op zich
heeft geladen, "dat Kerk en geloof een
leelijke rol gespeeld hebben bij het .hard-
handige en onrechtvaardige optreden tegen
de marechaussees".
Vooreerst is er niet hardhjlndi'g tegen de

marechaussees opgetreden; de heeren hebben
zelfs geen uur straf gehad; vervolgens
betwisten wij, dat onrechtvaardig is opgetre-
den, een meening, waarin wij de rechters
aan onzen kant hebben. Eindelijk - en dit
is het onbehoorlijke in ds. Bruins' artikel -
wij protesteeren ~egen de door niets bewezen
socialisjische insinuatie, als zou de Kerk
met deze aangelegenheid iets te maken
hebben. ..
Ten tweeden male betrappen wij den heer

Bruins in aperte onwaarheden over mr.
Goseling. Hij zal toch ook niet alle slechte
dingen in drieën willen doen?

t REGEE;R1NG, REGEER!
Dat de Amsterdamsche liberalen verga-

deren en zullen probeeren uit de erfpachts-
kwestie een raadszetel te slaan, is be-
grijpelijk.

UIT DE PERS.

Oss.
De Christelijke "Rotterdammer" levert een

serie artikelen, door rust en objectiviteit van
inhoud en vorm uitmuntend - al ware hier
en daar wel eens een vraagteeken te zetten
- over Oss, "een zaak, die zeker belangrijk
is, maar toch wat importantie betreft, weg-
valt bij de groote wereldoorlogen van het
heden". Inderdaad, zelfs de lichtste poging
om ze daarmede in verband te brengen doet
al belachelijk aan. Het blad ziet in de uit-
spraak der Commissie, dat aan de goede
trouw van den minister niet getwijfeld mag
worden, een b..rug o.t:p,uit.Ae moeilijkhe\6 te
raken, Vind! äat ei een spoedig eind moet
komen: "In deze tijden van internationale
spanning is het langzamerhand genoeg ge-
weest" en dat de commissie "misschien hier
en daar wat te ver is gegaan, b.v. bij het
opvragen van stukken omtrerst personen, die
van strafvervolging zijn vrijgesteld" en vangt
het tweede artikel als volgt aan:

sprake van, dat wie ook het recht zou heb- Hoe zou de liberale partij nog kans hebben
ben van onzedelijke handelingen te mogen als anderen geen fouten begingen?
spreken alsof die vaststonden.. Bepaald komiek is echter, dat doctorandus
Intusschen worden zulke aperte leugens G. v. d. Burg, zal praten over "Regeering,

maar doorgeseind. De Zweden zullen den- Regeer!" en dat mr. Wendelaar "lid van de
ken, dat de Nederlandsche katholieken IKamercommissie inzake Oss" - het staat
krankzinnig zijn, maar dat is net de bedoe- waarlijk zóó in de aankondigingen - zal be-
ling. handelen: "Waarheen met het huidige ka-
Dat de zaak precies omgekeerd is en niet binet?"

de minister maar de marechaussées machts- Als er nu eens een snuggere liberaal zit,
misbruik hebben gepleegd, kan elk kind die vraagt, waarom minister Goseling heen
lezen uit de rechterlijke uitspraken en het moet? (dat moet hij immers, blijkens de
Verslag der Commissie. Indien aan een Zweed aankondiging van's heeren Wendelaar's
zou worden gezegd, dat in Nederland een speech).
kablrsetscrisis dreigt, omdat een minister Dan zal het antwoord moeten zijn: Omdat
op advies van den hoogsten ambtenaar van deze minister's heeren v. d. Burg's advies
het O. M. eenige politie-ambtenaren op hun volgde en als regeerder regeerde .
nummer zette, zou hij vermoedelijk hoogst
verbaasd kijken. En dan zou hij toch de
waarheid hooren.
De "N. T. Crt." voegt aan haar bericht toe:
Intusschen vermeldt de schrijver van het

berfcht niet, dat veel grooter puzzle dan de
zaak Oss, ook voor het parlement, gelegen
is in het finantieel probleem en dat het mis-
schien een uitkomst zou kunnen lijken, wan-
neer men de crisis kon laten beginnen met
Oss om het odium op de katholieken te leg-
gen, de breede basis te formeeren met zoo-
veel mogelijk liberale suprematie en wel-
willende medewerking desnoods van meer
conservatieve katholieke figuren, waarmede
echter de politieke en sociale gezindheid van
het georganiseerde katholieke volksdeel geen
. genoegen zou kunnen nemen.

Men ziet, hoe het dan tot conflicten zou
kunnen leiden.
Aldus is de politieke opzet, welke verklaart

de algemeene verzekering in de linksche pers
(zelfs in; hei. ~JI~t) ~ndL.dai de ¥ier k,aiho..-
lieke n!l~i! öe oss::a1l'ärré ~uIJen 81-
treden.
Het is te hopen, dat de katholieken zelf

niet in de val zullen loopen, maar zullen wei-
geren het spel mee te spelen.
Wat men over de geschiedenis van Oss

denken moge, men mag voorzeker aannemen
dat, wanneer minister Goseling niet ware een
katholiek minister, nooit zulk een beweging
die eigenlijk tegen de democratische sfeer in-
gaat, zou zijn ontketend. Wde dat niet wbl in-
zien, begrijpt de toestanden zeer slecht gelijk
ook hier de verklaring ligt van het "op een
hoop" geloopen zijn van de katholieken in het
algemeen.
Wie de politiek der eerstvolgende dagen

aldus beziet, zal beter begrijpen dat wat de
inenschen tegen de katholieken thans samen-
drijft bij allen nog geen anti-godsdienstige
beteekenis heeft. Omdat politieke doeleinden,
gelijk wij boven aanduidden, worden beoogd
en het anti-papisme een lier is, die bij velen
in den lande de meest geliefde klanken voort-
brengt.

Er zijn inderdaad teekenen, die hoe lan-
. hoe meer doen vermoeden, dat hetgeen

~ "N. T. Crt." hier schrijft, niet zoo fantas-
'sch is.
Velen hebben zich al het hoofd gepijnigd

met de vraag, waar ter wereld toch wel die
zoo sterk ~prekende belangstelling in zóó
breeden krmg voor de marechaussées van-
daan kwam. Velen begrepen niet, hoe zoo
systematisch in de liberale pers zeer ernstige
feiten verzwegen of verdonkeremaand werden
en waaraan men het toch moest toeschrijven,

-, hoe zulk een unaniem verzet tegen den mi-
nister, die vóór handhaving van de rechts-
zekerheid en rechtsgelijkheid in het krijt trad
- den eerste, die tegen de politie dorst op-
treden - wel te verklaren was.
Men dacht: antipapisme. Deze factor werkt,

Maar. dr. Arts wijst op iets anders. En met
het oog op het Zweedsche bericht is daar iets
voor te zeggen.
Aandacht is zeker gewensc'ht.

Een vooropgezette meening heeft in de
zaak-Oss velen parten gespeeld. Daar heeft
men in de eerste plaats de N. S. B., welke
hiermede haren grootsten vijand, de
Roomsch-Katholieke Staatspartij, een zwa-
re wonde wilde toebrengen. De wijze,
waarop de N. S. B. hierbij optrad en, nog'
optreedt, is zóó gespeend aan alle regelen
van fatsoen, dat voldoende eer aan deze
actie is bewezen door haar slechts te noe-
men. Alle objectiviteit ontbrak en ont-
breekt nog.
Daarnaast viel a 11 e s op deze historie

aan, wat in verschillende volksgroepen
bloot ligt voor anti-papisme. Dat is helaas
nog steeds niet weinig in ons land. Naar
onze meening is dat anti-papisme gevoed
geworden door de groote felheid, waarop I
dikwijls van Roomsch-Katholieke zijde op- .
gekomen werd voor Minister en Procureur-
Generaal van Den Bosch, den voornaam-
sten departements-adviseur, zonder dat
men ook maar eenig begrip toonde voor
wat volstrekte haters van eIken vorm van
anti-papisme naar voren brachten in het
belang van een zoo goed mogelijk ver-
spreide reectszekerheid. Dit laatste was
daarom te meer merkwaardig, omdat zoo
goed als alle personen, welke in dit spel
een rol vervulden zelf Roomsch-Katholiek
waren, Minister, 'Procureur-Generaal, Os-
sche burgers en marechaussee.

De verklaring hiervan zochten zij, die
gemakkelijk vatbaar waren voor anti-pa-
pistische opvattingen, in het feit, dat ook
twee geestelijken in aanraking waren ge-
komen met de marechaussees, toen dezen
opsporingsarbeid verrichtten. Voor dezul- '
ken lag toen de conclusie maar voor het
grijpen: in het roomsche land wenscht
men, als er kans voor is, de geestelijkheid
in onaangename histories te onttrekken
aan den arm van den wereldlijken rechter,
en op haar het kanoniek recht toe te pas-
sen. De argwaan, welke zooveel kwaad kan
oproepen in de wereld, als zou een zuiver
ultramontanisme op komst zijn, kreeg
voedsel en zij groeide dan ook flink.
De Minister en ook de commissie hebben

met dit praatje voldoende afgerekend, wat
voor de breeddenkenden niet noodig was,
doch voor anderen wel. Deze laatsten be-
roepen zich dan op persoonlijke uitingen
van Roomsche schrijvers, doch dit mag
nooit vereenzelvigd worden met de norm
welke in het openbare leven wordt gevolgd.
Bij alle volksgroepen komen extrême
uitingen voor, welks de meening of den
wensch van den schrijver vertolken. Cle-
ricale of wel dietatertale stokpaardjes wor-
den veel bereden, zoowel bij Protestanten
als bij Roomschen, of bij anderen.
Voor dit anti-papisme liggen velen in ons

land bloot. De psychiater Dr. Van Schelven
brengt dit verschijnsel in verband met den
tachtigjarigen oorlog en wat daaraan voor-
afging. Een soort angst-psychose. Zie den
groei van het Roomsch-Katholieke volks-
deel, redeneeren dezulken dan. Spoedig
is op alles in ons land beslag gelegd.

De "Groene" beëindigt een artikel "Oss
en ons aller welzijn" als volgt:

Wat willen zij, die het ministerieele be-
leid afkeuren? Dat de bewindsman amende .
honorable doet? Het ware redelijk. Of zijn J

er onder hen, die in stilte hopen dat het
positief-Christelijk kabinet over deze zaak
den nek breekt? Zien zij een andere re-
geerings-combinatie dan de bestaande?
Soms een, die op het ouderwetsch en be-
vorig economisch kompas van den heer Trip
zee kan kiezen?
Neen - deze affaire-Oss kan onder geen

omstandigheden bijdragen tot de verster-
king van's lands kracht. Men besteedt
aan een zaak van persoonlijk beleid - op
zichzelf, dat erkennen wij gaarne, van ze-
ker belang - de aandacht die in werke-
lijkheid slechts aan den strijd van groote
politieke beginselen toekomt.

De latente kabinetscrisis.
De "Nederlander" hoopt, dat een kabi-

netscrisis vermeden zal kunnen worden.

In de eerste plaats hopen wij, dat de be-
sprekingen succes zullen hebben, omdat wij
op dit oogenblik in een Kabinetscrisis een
bron van onrust zien, terwijl wij - gaat
deze combinatie thans heen - geenerlei
waarborg aanwezig achten voor het tot
stand komen van een Kabinet, in den boe-
zem waarvan de thans aanhangige geschil-
punten geen rol zouden spelen.
Wat immers zijn de voor de hand liggen-

de mogelijkheden bij een eventueel aftre-
den van het huidige ministerie?
Allereerst het herstel van een "breede

basis-kabinet". Het behoeft geen betoog,
dat binnen een zoodanige combinatie de f

tegenstellingen nog eens zoo sterk zouden
worden. Men denke aan een opnemen van
een of meer liberalen en hun opvattingen
over bestrijding der werkloosheid.
Dit zou in geen enkelopzicht een oplos-

sing zijn.
Is er een tweede mogelijkheid? Volgens

sommigen wel. Ze roepen - wat zij om de
zooveel jaren plegen te doen - om een
"nationaal" Kabinet.
En zij bedoelen daarmede dan meestal,

een Kabinet, min of meer los van de par-
tijen en regeerende bij de gratie van het
feit, dat in de Kamer ~en homogene meer- '
derheid, bereid om een geestverwant mi-
nisterie te steunen, aanwezig is.
In dit roepen om een "nationaal" Kabi-

net zit voor ons gevoel altijd iets naïefs.
Dit blijkt wel duidelijk als wij dezen roep
in verband met de huidige situatie bren-
gen.
Op het oogenblik zijn, niemand ontkent

het, defensie en werkloosheidsbestrijding
van het allergrootste belang.
Voor de behartiging van die belangen is

zeker geen "nationaal" Kabinet noodig als
het zittend Ministerie erin slaagt de ver-
schillen op de hieronder aangegeven wijze
te overbruggen.
Of is de roep om een "nationaal" Kabinet

minder een uiting van naïveteit dan wel '
van een mentaliteit, inhserent bijv. aan
"Nationaal Herstel", die in wezen niet ge-
diend is van onze parlementaire verhou-
dingen en het liefst maar een aantal
"sterke mannen" een conservatieve a-so-
ciale politiek zag voeren.
Zou dàt de oorzaak van het vragen om

een nationaal Kabinet zijn - en wij hellen
over tot de meening, dat deze gedachte
inderdaad bij sommige critici van het hui-
dige Kabinet leeft - dan behoeft het geen
betoog, dat zoodanige "oplossing" de
slechtst denkbare zou zijn.
Tot hier waren wij in de verdediging van

het aanblijven van het zittende ministerie
~alleen negatief. Het dient naar ons oor-

deel aan te blijven, omdat wat er waar-
schijnlijk na komt, aanzienlijk minder
aanvaardbaar, resp. volkomen onaanvaard.
baar, is.
Terecht zou men ons kunnen verwijten

het huidige Kabinet onbillijk te behande-
len als wij ons tot deze negatieve verde-
diging bepaalden.
Er is immers ook een positieve waar-

deering van dit ministerie mogelijk en dus
geboden.
Het huidige ministerie-Colijn immers

was naar onze vaste overtuiging op weg
om de twee groote volksbelangen van het
heden, de versterking der defensie en de
bestrijding der werkloosheid, te verzorgen
op een wijze, die het in waarheid tot een
"nationaal" Kabinet zou kunnen maken.
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Als je zes jaar bent, ben je eigenlijk al
een heele kerel. Je hebt al een echten strop-
das gestrikt gekregen om je hals van je
moeder en je hebt echte zakken in je broek
en dikke, wollen kniekousen aan, geen
meisjessokjes meer. Die kriebelen een
beetje om je bloote beenen, maar dat zeg
je niet. Je zegt ook niet, dat je moe wordt,
zoo moe naast den bakker z'n kar, omdat
die bakker zulke groote stappen maakt,
zoo wijd-uit-elkaar, dat jij er twee tegen
moet doen op een holletje. Als je op kar-
wei gaat 's morgens met den bakker, dan

. is dat iederen ochtend weer aan een feest,
een feest, waar je moe van wordt, waar je
voor zwoegen moet. Maar het is een feest,
daarom juist. Het is een zwaar, moeizaam
feest.
"Heb jij ook al zulke groote jongens thuis,

bakker, net als ik?"
De bakker zocht een kropje en een wit

1 casino uit en schudde zijn kop onder het
'houten deksel van de kar ..
. ,,0, misschien wel kleine jongetjes of een
meisje?"
De bakker gooit de kar dicht met een

slag en schud weer zijn hoofd. Het jongetje
heeft niet veel woorden van den bakker
noodig. Bakkers zeggen niet veel, weet het
jongetje al. Hij houdt het mandje met het
witte servetje klaar voor het kropje en het
casino en loopt zorgzaam door het tuin-
paadje tot aan de keukendeur van den
klant.

"Heb jij heelemaal niks?"
"Niks", zegt de bakker, "maar ik heb j6u

toch".
Het jongetje draa. even zijn hoofd, want

de bakker loopt achter hem aan en er twin-
kelen sterretjes in zijn oogen, terwijl hij hem
aankijkt en langzaam en bedachtzaam "ja"
zegt. Dan 'zet hij het mandje op het stoepje.
De hakker geeft hem een zetje: hoep! Daar
is hij op het muurtje en z66 kan hij bij de
bel. Want bellen dat is zijn taak. "Ieder
heeft zijn werk", zegt bakker Kortekaas,
"en zonder jou, waarachtig, zonder jou
kwam ik niet klaar in mijn leven".
Als het half twaalf is, hebben alle me-

vrouwen brood en de bakkersknecht zijn
loon: een versch krentenbolletje, dat moe-
der door gaat snijden en dik boter op gaat
smeren.

"Er zijn zooveel jongetjes", troostte moe-
der.
Dien ochtend huilde Jantje niet meer. En

hij speelde ook niet. Ja, er waren heel veel
andere jongetjes in de buurt ....
Om twaalf uur kwam het loon VaJIl den

knecht: het versche krentenbolletje.
"Het loon gaat door", had de bakker ge-

zegd. "Dat is bij de groote menschen ook.
Als je ziek bent, gaat het loon door en Ik
neem geen anderen knecht aan, zeg dat
maar".
Dit krentenbolletje smaakte toch zoo lek-

ker. Had moeder het extra dik gesmeerd,
of was het wat anders?

Maar er kwamen dagen, dat het krenten-
bolletje van bakker Kortekaas op het nacht-
kastje bleef staan, onaangeroerd. En die
dagen groeiden tot weken. Tot den -dag, dat
de moeder vroeg, of de bakker niet eens
wilde komen kijken 'naar zijn kleinen kerel.
Hij kwam, de, bakker. Hij zei heelemaal
niks. Hij, legde zijn groote hand op de dun-
ne, -witte vingertjes en hij duwde er zoo
hard op, vond het knechtje, dat met dichte
oogen diep in zijn kussens lag,
"Dag" zei hij eindelijk. En na een pauze:

"Heb jij al een kindje?" I
"Nee".
,,0.... en een jongetjè uilt de buurt voor

knecht?"
"Nee, ik wacht op jou".
,,0, ik kom gauw, volgende week".
Toen duwde de bakker weer zoo hard op

zijn handjes.
"Ik zal vragen, of jij een kindje krijgt,

want later dan moet ik naar. school. Dan
moet jij toch iemand anders erbij hebben
en Onze Lieve Heer heeft boven kinderen
genoeg. Wat wil je hebben een jongetje of
een meisje?"
"Een jongetje", zei bakker Kortekaas en

slikte.
"Ik zal 't vragen en in de vacantie help

ik weer, dan mag h ij niet".
Het was veel leelijker dan bronchitis en

het duurde zoo lang. Het duurde te lang.
Er bleef zoo weinig over van het bakkers-
knechtje. Er lag geen prentenboek en geen
houten paardje meer in het bedje .. En het
krentenbolletje van iederen ochtend twaalf
UUr moest op het kastje naast hem blijven
staan, want, al kun je het niet meer eten,
je kunt er toch naar kijken.
Nog één keer kwam de bakker. Dat was

vele maanden er na.
"Heb je nu al een jongetje?"
"Nee .... e, maar lk geloof vast, dat Onze

lleve Heer ons er gauweentje zal sturen".
,,0. . .. Maar het duurt nog een heel

lange tijd, voordat ie groot is, hè .. ',; voor
ie de kar mee kan helpen duwen, hè?
"Hij moet eerst nog in de wieg".
"Denk je, dat hij later harder kan locpen

dan ik?"
'"Vast niet", zei baklker Kortekaas. "Er

is geen jongen in de wereld, die harder kan
loopen dan jij.
"Ja", zei de bakkersknecht met zijn oogen

dleht, "dat kan nooit".

DE BAKKER EN 4IJN
KNECHT.

, Het jongetje ligt te huilen in zijn bedje;'
! want de dokter heeft gezegd, dat het een
bronchitis is en hij mocht vooral zijn bed
niet uit. Het is wel niet zoo er;g, om 'in je
bed te moeten lLggen, want hij heeft een
nieuw prentenboek en een kleurboek met
potlocden en een houten paardje .... maar
de bakker kwam niet klaar lIIU.... "De
bakker heeft het zelf gezegd.... De bak-
ker heeft het zelf gezegd .... hu hu!"
, "De bakker heeft wel een ander jonge-
tje". .
"Nee, nee, hij heHt g~"i~ niet

eens een meis:je. Hij hl!e:l't . . 16nw
van den bakker heeft geen kindertjes".
"Nee, maar een ander jongetje in de

buurt".
~en ander jongetje? Het kleine knechtje

staarde naar een stukje behang, een ander
jopgetje uit de buurt?

-------------Het was een Wit gelakt houten kistje
Waar ze hem enkele weken er na inlegden.
BI' ~ wat blóëinén op. Er 'lag een·~
ketje bij van wi:tte latyrus met een' lang
lint er aan. Het lint moest lang zijn, om-
dat dit er allemaal op moest staan: Aan een
trouwen knecht van zijn opvolger: Jantje
Kortekaas". A. M.

(Nadruk verboden).

NIEUWE BOEKEN.

D U AL ..8 FOTOGRAFIE BIJ KUNSTLICHT.
Een dosis practlsche wenken ter zake, toe-

gelicht met een kostelijke serie foto's, vindt
men 'in een handig ingesteld en overzichte-
lijk boekske, dat van de hand van dr. J. A.
M. van Liempt en P. Leijdens bij de N. V.
r,ecturis te Eindhoven van de pers kwam.

SCHOOLUITGAVEN.
Bij W. J. Thieme en Cie te Zutphen ver-

soheen: "CrammaJire française" à l'usage
J des candidats 1. o. et m.o., présentée SOus
forme de questions et réponses, avec un

, aperçu pratique de la prononciation et un
supplément idiomatique et morphologtque,
par E. de la Rivière.

Bij H. J. Dieben te Wassenaar verscheen
de 3e herziene druk van "De oude wereld"
door J. Kleyntjéns S.J. en dr. J. Tesser S.J.

zei daarom maar niets en luisterde. Doe had
een papier in zijn hand.
- Ik begrijp het, dokter, zei hij. Zooal$ u

de zaak hier voorstelt, en met uw reputatie
en vele jaren in dienst van de gemeenschap,
zal de gouverneur mij waarschijnlijk gratie
verleenen, zonder ~ vragen wie ik ben of
wat ik gedaan heb. En, indien ik, zooals u
zegt, naar de hoofdstad ga en mijn examen
afleg, kan ik mij weer als medicus ,vesti-
gen, zonder dat ik vragen gesteld zullen
worden Maar hoe zullen de menschen. bier
het vinden door een man behandeld te wor-
den, die een vogelvrijverklaarde is geweest?

Charlie Parr hield zijn adem in. Hij kon
niet alles begrijpen wat er gezegd werd,
maar de bedoeling ervan drong toch wel tot
hem door. .
- Zij kennen u, zei dr, Döwner nadruk-

kelijk. En zij kennen mij. Zij zullen u ver-
trouwen. En ik heb drilllgend behoefte aan
een longeren man, die mijn praktijk kan
overnelften.
Er volgde een oogenblik van stilte, Charlie

dorst nauwelijks ademhalen. Doe, hun lei-
der, hun held, die hen ging verlaten.
- In orde, dr, Downer, zei Doe. Ik zal

het probeeren.
Charlie Parr wankelde van het raam van-

daan. Hij voelde zich plotseling oud en een-
zaam. Hij had altijd geweten, dat Flint Mad-
dox zich vandaag of morgen ergens zou gaan
vestigen, en dat was dan ook gebeurd. En
sinds hij die Alma hier had ontmoet, zou er
voor goed een einde komen aan zijn wilde
avonturen. Zelfs Lance Clayton had den
troep kunnen verlaten. Maar Doel
Charlie schudde het hoofd. Het was eigen-

lijk het beste. Wa.nt indien Doe oud zou
worden, zooals Charlie nu was, zou hij dan
tenminste niet eenzaam zijn.
De oude man ging terug naar de schuur.

Hij vond daar een stevige papieren zak, waar
meel in gezeten had. Het bijna opgedroogde
bloed van zijn hoofd als inkt gebruikend.
schreef de oude Char lie Parr een boodschap,

"Bogart is er vandoor gegaan. Zeg
Lockjaw, dat hij naar me toekomt, wan-
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WETENSCHAPPEN.

NEDERLANDSCH-BELGISCHE
WETENSCHAPPELIJKE

BIJEENKOMST;

De Nederlandsche Vereeniging voor phy-
siologie en pharmacologie hield op Zaterdag
17 Juni, in samenwerking met de Belgische
physiologen en pharrnacologen, een alge-
meene bijeenkomst onder voorzitterschap van
prof. Noyons van Utrecht, in het J. F. Hey-
mans-instituut voor pharmacologie en thera-
pie der rijksuniversiteit te Gent.
Vier en twintig wetenschappelijke mede-

deelingen en zestien demonstraties werden
.gehoudén door ongeveer 30 Nederlandsche en
40 Belgische geleerden. Een gezamenlijk
avondmaal, waaraan de rector der Gentsche
hoogeschool deelnam, besloot deze bijeen-
komst, welke een belangrijken stap vertegen-
woordigde in de steeds nauwer wordende
samenwerking tusschen de Nederlandsche en
Belgische wetenschappelijke wereld.

De meubelkunst

TIJDSCHRIFTEN.

Tijdschrift voor Nederlandsche taal.
en letterkunde.

Van het Tijdschrift voor Nederlandsche
Taal- en Letterkunde zijn afl. 3 en 4 van
deel 58 verschenen.

De afl. openen met een stuk van dr. C. B.
van Haeringen, die onder den titel "Con-
gruerende Voegwoorden" het verschijnsel
behandelt, dat "als", "of" en andere voeg- en
verbindingswoorden die een bijzin inleiden,
in het Nederlandsch soms een verlengden
vorm hebben: "azze", "ovve" e.d., namelijk
wanneer de bijzin een meervoudig onderwerp
heeft.
Dr. J. W. Muller bespreekt de beteekenis

en de herkomst van een paar vljïtiendeeuw-
sehe Amsterdamsche "scheldroepen": "boy~"
en "egellentier" .
Dr. A. Zijderveld bewijst in een opstel,

getiteld "Faëton", dat Vondel het drama "Ko-
ning David herstelt" 'niet kan geschreven
hebben onder den indruk van den dood van
zijn zoon Joost. en voert verschillende mo-
tieven aan ter verhooging der waarschijnhjk-
heid, dat in dit verband allereerst "Faëton"
dient te worden genoemd,
Dr. K. Heeroma publiceert in een artikel.

getiteld "Ingwaeoons" een nieuwe theorie
over het ontstaan van de Friesche taal.
Dr. P. N. van Eyck toont de juistheid aan

van Leendertz' onderstelling, dat "Die Eer-
ste Bliscap van Maria" in 1441 voor bet eerst
is vertoond, en geeft een reconstruetie van
"Dierste Prologhe" van dit stuk, waarult
blijkt hoe streng en logisch inhoud en voem
daarvan oorspronkelijk waren gebouwd.

De heer Th. H. d'Angremond h=eft be-
zwaren tegen de etymologie van "ge-tes", in
Tijdsch. 57 gegeven door mej. dr. J. H. van
Lessen; de laatste handhaaft in een "Na.
schrift" ten deele haar opvatting.
Dr. A. A. Verdenius geeft een aanvulling

op het stuk over .,Veldiep" van wijlen dr. A.
Beets in Tijdschr. 56.

Dr. C. G. N. de Vooys spreekt over "schots",
"schos" en "schors" en over mnl. "genitten'~
en vervolgens over merkwaardige West.
vlaamsche woorden in de taal van den re-
derijker Robert Lawet en eindelijk over
Noordnederlandsche bestanddeelen in den
woordvoorraad van WÎllem van Hildegaers-
berch.
Dr. R. van der Meulen behandelt de ety-

mologie van het Poolsche woord "l'?gart".
Dr. F. de Tollenaere die van .nnl. "coc".

"hanecoc" en. dr. M. Boas wijst op een volks-
etymologischen nevenvorm van het substan-
tief "lantaarn" n.l, "lamptaarn".

FRANSCHE ONDERSCHEIDING.
Ter verbetering van een mededeeling in

ons avondblad van 12 dezer zij gemeld, dat
dr. W. M. A. van de Wijnpersse, leeraar in
de klassieke letteren aan het stedelijk gym-
nasium te Haarlem, is benoemd tot officier
d' académie.

•inert hoogtij.

De Fransche arch. Dubuis-
son exposeert dit exclusieve
interieur bij Van Reeuwijk,
Kipstraat, op de 1ste étage.

Het zijn icelisuiaor zeer kostbare interieurs, die een aantal
tlfln de meest bekwame Fransche, Vlaamsche en Nederland.
sche binnenluusorchitecten. thans bij Van Reeuwijk's Mij.
voor Woninginrichting. Kipstraat en Coo/singel te Rotterdam.
exposeeren, maar het zijn dan ook wel zulke fraaie en
exclusieve meubelen, dat de meest verwende aanschouwer
er van in bewondering geraakt.

De Expositie op de 1e étage Kipstraat en in het gebouw
Coolsingel. is vrij te bezichtigen van 1-7 uur n.m,

schrikt door de kraeht, waarmee het de
sporen kreeg.
Charlie Parr reed jon een boog om de stad

heen en pikte dan het spoor op van het
paard, met het beschadigde hoefijzer. Hij

Met het zadel op zijn schouders keerde moest langzaam rijden, omdat zijn oogen
de oude zwerver op zijn schreden terug. hem min of meer in de steek lieten, al was
Weer langs den achterkant van de huizen het dan ook heldere maan.
naar het centrum. In den achterwand van ,. Maar het oude instinct van den revolver-
de Golden Nuggett vond hij een kwastgat, vechter leerde hem, dat hij tijd in overvloed
waardoor hij naar binnen .kon gluren. had. Bogart had nie-t hard gereden, net
Het leek wel, alsof de halve stad Lance paard had stapvoets geleopen.

op borrels wilde trakteeren! Geen kans den Naar de hoefsporen te oordeelen, was !let
jongen nu naar buiten te krijgen om mee te dier uit het zadel nauwelijks bestuurd ge-
gaan en -een ouden makker 'gezelschap te worden. Op een plek bemerkte Charlie, dat
houden. Dan draaide Lance zich om, zoodat het dier was blijven stilstaan om wat te
zijn borst naar de achterzijde van het lokaal grazen
gekeerd was. Maar Bogart was eveneens een oude rot.
Er glinsterde een. ster op zijn jas! Lance Hij zou niet met schieten ophouden, voor-

Clayton was wetsdlenaar gewordent da.t hij dood' was.
Charlie's lippen vormden een grunmige,

smalle lijn onder zijn lange snor. Totdat
Lockjaw beter was, zou hij alleen moeten
rijden. En zijn eerste rit zou achter Bogart
aan zijn. '
Buiten de stad gekomen, floot hij, waar-

na zijn paard op hem toekwam. De andere
vier paarden ~n de makkers kwamen ook
mee-
Somber legde Charlie Parr zijn zadel op

den rug van zijn paard en gespte de riemen
vast. De andere dieren drongen om hem
samen
Hij joeg ze met zachte tiltken weg. - Tot

kijk, arme jongens, zei hij, terwijl hi} in het
zadel klom. Jullie stomme meesters hebben
hun verstand "'verloren en zullen er niet
meer op uit trekken. Hij dreef Doc's paard
opzij en reed weg.
De groote vos van Lance liep nog een

eindje met hem mee- - Jij, spotte Charlie
Parr, ze zullen nog een ploegpaard van lOU
maken. Kom jij maar liever mee.

Maar de vos bleef reeds een eindje achter
en begon dan te grazen.
- Je hebt gelijk beest, mompelde CharHe.

Blijf jij maar, waar het gras het groenst tso
Zijn eigen paard schoot vooruit, opge-

neer hij beter is. Ik zal Bogart krijgen,
maak je maar niet bezorgd. Het beste,
Doe, je hebt gelijk.

Charlie".

(Adv.}

HOOFDSTUK xx.
ALMA BLAKE·

Flint Maddox zat op den stoep van Al-
ma's kleine huisje en telde sterren. Hij
wist, dat Alma en Jud samen achter net
huis op en neer liepen, zachtjes met elkan-
der redeneerend.

Flint wist wat zij tegen elkander zeiden.
Zijn hart woog zwaar in zijn borst. Hij had
geen kans bij Alma, geen hoop, Hij kende
haar nog slechts enkele uren, Jud had haar
al jaren gekend. Geen kans. Hij kon maar
beter zijn p~rd nemen en wegrijden.
Hij vroeg zich af, wat Lanoe- en Doe wel

zouden uitvoeren, hoe Charlie en Lockjaw
het zouden maken. Lockjaw zou geruime.
tijd het bed moeten houden.

- Hij zalons ergens onderweg moeten
oppikken, mompelde Flint. Dan bedacht tUj
zich en' bloosde. Ons? "Hen", zou het van nu
af aan zijn. De eigenaar van de Arrowhead
Brand zou voortaan netjes op zijn ranch
blijven.

(Wordt vervolgd.).
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Rede Weleerw. heer Henri
Greeve.

Na de pauze voerde het woord de weleerw.
fleer Henri de Greeve.
Spr. begon met erop te wijzen, dat alle

politiek moet uitgaan van het beginsel, van
de christelijke en nationale gedachte, die
zooals spr. aantoonde, niet ver van elkaar
;if staan.

In de politiek moet men van zuivere be-
doelingen uitgaan d.w:z. geen persoonlijke
doeleinden nastreven, maar het Godsrijk.
. Spr. herinnerde ten slotte. aan de affaire-
Oss en trok daaruit de volgende leering: De
Ossche-affaire heeft ons geleerd, dat de ka-
tholieken in ons land 'geen gewild artikel
zijn. Het anti-papisme komt daarin brutaal
tot uiting. Als men kon, zou men ons gaarne
geheel in den hoek drukken. Maar dat mogen
wij ons nooit laten doen, want dan zouden
we nooit onze beginselen in het maatschap-
pelijk leven kunnen verwezenlijken.

Daarom moeten we zorgen een zoo groot
mogelijk aantal stemmen te bepalen bij de
verkiezing.
Een daverend applaus volgde op deze rede,

die met groote bezieling en overtuiging werd
voorgedragen.
De voorzttter deelde onder algemeene in-

stemming der aanwezigen mede, dat het vol-
gende telegram was verzonden aan minister
Goseling: Aanvaard de trouw van: de Haag-
schekatholieken, in grooten getale bijeen in
het Gebouw voor K. en W.
Na een dankwoord van den voorzitter tot

de sprekers en een krachtige opwekking tot
de aanwezigen om hun stem uit te brengen
op nummer 1 van lijst 1, werd deze welge-
slaagde wapenschouw met het zingen van ,
het lied: "Aan U, a Koning der eeuwen" ge- ,
sloten,
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De

haar een mlnder gunstig resultaat heeft
opgeleverd? Iets dergelijks is, meenen wij,
den sociaal-democraten ook wel eens over-
komen, zonder dat dit van eenigen invloed
was op 'hun houding, hun toon en hun
eischen.

politie moet O'edisciplil1eerd De uitslag der ~erkiez~.ngen ka.n hier geheel
- iJ , "uiten beschouwmg blijven. DIe heeft met

•• ~ kwestie niets te maken. De vraag, waar
ZIJn. het om gaat, is, of, in 't algemeen genomen,

de doodstraf aanbeveling verdient, en vooral,
of dit thans voor Nederland gewenscht zou
mogen heeten.
Dat de katholieken te dezer zake een ander

standpunt innemen, dan de anti-revolutio-
nairen, weet men sinds lang. In principe ~n
in theorie ontzeggen zij aan de Overheid
niet het recht, om te straffen "met de straffe
des doods", maar practisch staan zij afwij-
zend tegenover het herstel van hetgeen in
1870 werd afgeschaft. Er zijn gedurende de
laatste. tientallen van jaren opvallend veel
katholieke ministers van Justitie geweest,
te beginnen met Ruijs de Beerenbrouck in
het eerste rechtsche kabinet. Maar geen van
hen heeft er aan gedacht de wederinvoering
der doodstraf in onze rechtspleging aan de
orde te stellen. En wanneer het onderwerp,
zooals meer dan eens geschiedde, aan de
orde kwam, dan werd het verlangde herstel
wel niet in beg ins e I verworpen, maar
het standpunt ingenomen, dat het onder de
bestaande omstandigheden niet noodig was
en niet gewenscht. Alleen wanneer de weder-
invoering der straf nood zak e 1 ij k mocht
blijken, in zekeren zin een eisch werd van
n 0 0 d wee r en zei f ver d e dig i n g,
zou men ertoe kunnen overgaan.
Dat zulk een eisch zich thans zou doen

gelden, is bezwaarlijk aan te nemen. Van
een "uiterste" noodzaak kan ook in dit geval
geen sprake zijn. En dit te minder, daar
tegen de straf zelve meer dan één bezwaar
kan worden aangevoerd. Zij heeft ernstige
schaduwzijden, zooals ook van katêiolicke
zijde meer dan eens werd betoogd, en het
zou - om slechts dit ééne te noemen -
uiterst moeilijk wezen aan te toonen, dat
door haar toepassing de misdaad vermin-
derde en het rechtsgevoel, dat nog iets anders
is dan de zucht naar vergelding, meer
bevrediging vond.
Zelfs in het algemeen beschouwd, heeft

daarom de doodstraf ook bij katholieke
juristen tegenstand ontmoet. En z.oo kon
het geschieden, dat bij de behandeling van
het ontwerp tot afschaffing, door minister
Van Lilaar ingediend, ook enkele katholieke
afgevaardigden daaraan hun stem gaven,
hoewel verreweg de meeste tegen stemden.
Buiten het parlement kwam de bestrijding

van ihet ontwerp vooral van de zij-de van
kerkeraden en kerkeraadsleden der Ned.
Hervormde Kerk, die het niet aan adressen
lieten ontbreken. Tevergeefs. In de Tweede
Kamer werd de voordracht aangenomen met
48 tegen 30, en in de Eerste Kamer met 20
tegen 18 stemmen.
Andere, dan academische debatten zijn er,

sindsdien, in ons land over dit sombere
onderwerp niet meer gevoerd.

Nu de zaak-Oss in het debat over het rap-
port der Kamercommissie de politieke aan-
trekkelijkheid voor een goed deel schijnt te
hebben verloren, kan deze gelegenheid wor-
den gebruikt om aandacht te geven aan ge-
wichtige vragen van algemene beteeke.us.
Het is al dikwijls gezegd: Nederland heeft,

met andere landen, het grote voordeel, dat
het lering kan trekken uit de ervaringen,
door de volken opgedaan, die aan verouder-
de instellingen een nieuw leven hebben ge-
geven, en herstel van het verouderde aan-
vankelijk als een verlossing hebben begroet.
Een van de belangrijkste verschijnselen is

geweest het herstellen van de zelfst~:1dige,
de onafhankelijke macht van verschll~en~e
politie-organen. Zij hebben zelfs de feitelij-
ke beslissing in handen gekregen over de
vrijheid en het leven van staatsburgers. Ver-
gelijkt men die macht met de waarborgen,
welke nog zijn gehandhaafd in de noodzake-
lijkheid van rechterlijke beslissingen voor
vrijheid en leven, dan zijn de laatste nauwe-
lijks meer ernstig te noemen.
De rechtspraak, die het gevaar van deze

ontaarding beseft, zal dus vóór alles moeten
waken, dat aan de rechtswaarborgen, welke
zijn wezen bepalen, niet worde getor~d: ~e
politie, in de ruimste zin, moet gedISCIplI-
neerd zijn. Gedisciplineerd niet alleen door
tucht in het korps zelf, maar vooral gedisci-
plineerd als korpsgeheel in de rechtsorde-
ning van de staat.

Eerste eis is dan, vooreerst dat de po-
litie zich onthoude van wat des rechters is.
En als tweede eis geldt, dat alle politieorga-
nen in één organisatie aan de leiding van
één autoriteit ondergeschikt zijn, die daar-
voor de verantwoordelijkheid draagt. Elke
autonomie zonder onbeperkte verantwoor-
delijkheid aan deze hoogste instantie is uit
den boze, omdat dan de disciplinaire samen-
hang van het geheel niet kan bestaan.

In Nederland is het niet gemakkelijk, tot
deze constructie te komen, en toch is het
noodzakelijk. Het is een werk, dat reeds vele
malen is beproefd, maar waarvoor men even
zoveel malen is teruggeschrikt. En de erva-'
ring heeft ook ditmaal geleerd, dat m~n door
incidentele experimenten dat doel met kan
bereiken. De onderneming moet niet worden
vastgekoppeld aan een incident. Het doel is,
door een juiste organisatie incidenten als
zich thans hebben voorgedaan te voorkomen
en, wanneer zij zich niettemin mochten
voordoen, langs e'en onbetwistbaar vast-
staande rechtsgang te vereffenen.
Men mene vooral niet, dat in de loop der

tijden misslagen en machtsmisbruik zich al-
leen zouden hebben voorgedaan in het
korps, dat ditmaal stond in het br?:ndpunt
van de belangstelling. In de belangrijke be-
schouwingen, door den parlementair~n re-
dacteur van dit blad aan "Het verslag inzake
Oss" gewijd, herinnert de schrijver aan e,en
"feit", in de ministeriëele nota vermeld, !.lat
niet door een bekentenis werd gedekt: "dat
de marechaussee aan een getuige valsche-
lijk zouden hebben verklaard, dat een gees-
telijke reeds zou hebben bekend."
Men behoeft dusver volstrekt geen mare-

chaussee te zijn om aan dit ergerlijke feit
zich schuldig te maken; het is een veel ge-
bezigd middel om een begeerde getuigen-
verklaring te voorschijn te roepen.
Ziehier een geval uit onze eigen ervaring:

een ambtenaar werd van een vermogensde-
lict verdacht en "ingesloten" oftewel "ge-
hecht", oftewel "in bewaring gesteld"; hij
heeft zestien maanden in preventieve hech-
tenis moeten doorbrengen en is toen door
den rechter vrijgesproken; een paar dagen
nadat hij was ingesloten, liep zijn vrouw in
wanhoop, niet naar een marechaussee, doch
naar den substituut-officier van justitie; deze
zeide aan de vrouw, in strijd met de waar-'
heid: "uw man heeft bekend".

Het was zal een man van het vak wel-
licht zegge'n, "een leugentje om bestwil"; de
officier wilde maar weten, of de vrouw er
van wist. Maar een mens, die niet is man
van het vak, stelle zich voor, welke ziels-
angst het leugentje om bestwil moe~t wek-
ken bij de vrouw, die een leugen met ver-
moedde van den officier, maar nog veel
mlnder van haar trouwen man. Bij de
vrouw, die toch al kapot was, doordat de
politie den man en vader uit het gezin had
weggerukt.
Ja, "met de opsporing der strafbare feiten

zijn belast:
Ie, de officieren van justitie en
5e. de officieren en onderofficieren der

marecha ussee;
6e. de rijksveldwachters, de gemeenteveld-

wachters en de 'door Onzen Minister van
Justitie aangewezen militairen der mare-
chaussee beneden den rang van onderoffi-
cier."

Of hier tucht noodzakelijk is! Of een pro-
cureur-generaal streng moet toezien, en de,
noodige bevoegdheden moet hebben!

Och, zal misschien een lezer zeggen: de
man, de -held van deze historie, is dan ~en
slotte toch vrijgesproken! Ja, na zestien
maanden "voorarrest"; nadat een gezin was
gekraakt.
Vrijgesproken. Zie het laatste Verslag der

Algemeene Rekenkamer betreffende Cura-
çao: "Verduistering van landsgelden.
Knoeierijen met port- en postzegels over
1930 tot en met 1936. De van verduistering
verdachte klerk werd in eerste instantie
veroordeeld, doch in hooger beroep, wegens
gebrek aan bewijs, vrijgesproken. Inmiddels I
was hij uit den dienst ontslagen."

Eenvoudig, niet waar? "Inmiddels". En
vrijgesproken "wegens gebrek aan bewijs".
Weet de Algemeene Rekenkamer soms een
andere grond, wegens welke iemand, zelfs
een lid van de Algemeene Rekenkamer, kan
worden vrijgesproken?

H. P. MARCHANT.

P. S.

UIT DE PERS.

Oss.

In een slotartikelover de kwestie-Oss
schrijft de christelijke "Rotterda~me~': niet
te gelooven, dat de minister van Justitie om
de zaak Oss, gelijk zij thans staat zou heen-
gaan, al kan van het verloop der debatten
in de Tweede Kamer natuurlijk nog veel
afhangen.

Hoe men het keert of wendt, alles blijft
draaien om de kwestie van goed beleid. In
dezen kan de Kamer haar teleurstelling
uitspreken. Welke eindconclusie de Ka-
mer daaraan gaarne verbonden zag, is ook
maar niet zoo ineens te zeggen. Wanneer
is de beleidsfout groot genoeg om van een

1

begaafd mensch den levensgang te bre-
ken ?Daar heeft men nu bijvoorbeeld de
S.D.A.P. in haar voornaamste vesting t ..
te Amsterdam. Een raadscommissie heef
waarlijk alles behalve gunstig geoordeelc
over een wethouder en twee raadsleden
dier partij. Deze zaak is, bezien vanuit
het standpunt der publieke moraal, heel
wat ernstiger, dan de overplaatsing der
ijverige Ossche marechaussees. De S.D. I
A.P. juicht ~chter:' "slechts beleidsfouten
- geen corruptie". Zij heeft dus geen be- t
zwaar de candidatenlijst te handhaven.
Wij oordeelen daar heden niet over, doch
deze daad, zij het uit den nood geboren,
bindt de handen der geestverwante Ka-
merleden toch wel stevig.

Indien aan beide zijden goede wil aan-
wezig is, moet het in een gezelschap van
verstandige menschen toch waarlijk mo-
gelijk zijn aan deze zaak, waarvan de
lange behandeling niet tot eer strekt, nu I
snel een eind te maken. Vanuit de Kamer I
zullen de beleidsfouten, welke men ziet, ,
niet verdoezeld behoeven te worden, doch '
het is ook niet noodig ze op te blazen, als-
of de onafhankelijkheid van oris _".and
ervan afhangt. Elk mensch, die een zware
verantwoordelijkheid draagt, maakt f'ou-
ten. Zonder eenige uitzondering! Elk.e
partij weet er ook van mee te praten.

Staat de goede trouw, voor wie van
goeden wille zijn, vast, en zóó is het toch
hier volgens het rapport, dan moeten fou-
ten waarmede niet het allergrootste goed
gemoeid is, en welke wel nooit meer zul-
len worden herhaald na deze ondervin-
ding, niet in de richting van een volko-
men breuk worden opgestuwd."

Bevredigend rapport.

Baron Van Wijnbergen begint een artikel
onder bovenstaand opschrift in de "Utr. Ct."
als volgt:

Vragen omtrent ministerieele be.voegd-
heden en omtrent ministererieel beleid heb-
ben we in den loop der jaren vele gekend
Al mochten ze in meerdere of in min-

dere mate opwinding veroorzaken, toch niet
in die mate als met de zaak-Oss het geval
was.
Waarom ditmaal dan wel die bijzondere

opwinding?
Omdat sommigen het oirbaar achtten,

hetzij openlijk uit te spreke?, hetzij Y: in-
sinueeren, dat de Kat h 0 11 eke Minister
van Justitie bij het nemen van zijn maat-
regelen zich door ontoelaatbare motieven
zou hebben laten leiden - in plaats van
het Nederlandsch recht een in de verbeel-
ding van die sommigen bestaand Roomsch
recht zou hebben doen gelden teneinde
een tweetal priesters te redden.
Dit raakte in de eerste plaats het katho-

lieke volksdeel, maar ook het gansche Ne-
derlandsche volk, wijl immers, wat thans
door een katholieken minister zou zijn ver-
richt, morgen door een Minister van an-
dere politieke richting in een ander ge-
val, op andere wijze, in andere richting zou
kunnen geschieden. De integriteit van ons
openbare leven was in opspraak gebracht.
Wij begrijpen dan ook, dat de Kamer-

commissie, die in deze zaak rapport moest
uitbrengen, hieraan volle aandacht geschon-
ken heeft. ~
En met genoegen mag worden geconsta-

teerd, dat de veelzijdig samengestelde Ka-
mercommissie (1 A. R., 1 R. K., 1 C. H,
1 Soc. Dem., 1 Liberaal, in dezen een-
stemmig een eensluidend oordeel heeft ge-~
veld, een oordeel voor de in deze zaak-
naar voren getreden anti-papisten verniso
tigend. 1_
Van harte zij daarvoor de Kamereces

missie hulde gebracht.
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ENKELE AANHALINGEN UIT HET
RAPPORT-OSS

1'. De Commissie h~eeft geen aanleiding gevon-
den deze rechtsvraag (n.l. of de Minister de
bevoegdheid bezat. Red. N.H.) opnieuw in be-
schouwing te nemen. Zij beperkt zich dus tot dE!
beleidskwestie. Was de maatregel van den Minister,)
zoo moet. zij zich afvragen, door de feiten gerecht ..
yaardigd en was zij doelmatig?

2. Gelijk uit het voorgaande duidelijk zal zijn
geworden, moet dit Verslag tot haar leedwezen
onvolledig zijn. Ook bij haar conclusies moet zij
het voorbehoud maken, dat kennisneming van de.
gegevens, waarover zij niet de beschikking heeft
kunnen verkrijgen, haar wellicht op sommige pun-
ten tot een ander oordeel zou hebben kunnen
brengen.'

3. Zaak z.g.n. fmude bij de werkverschaffing yOOl!
Jeugdige personen.

Deze gedetailleerde mededeelingen, gecombineerd
met hetgeen pit de nota van den Ministar blijkt~
hebben bij haar (de commissie. Red. N.H.) den in-,
druk gew,ekt, dat, de marechaussee kon vermoeden
fraudes van eenigen omvang op het spoor te zijn;

Daarnaast immers sbaat een andere kwestie, die
van de kunstmest, waarop het onderzoek van de
marechaussee eveneens betrekking had. Deze be-
treft,alleen den opzichter R. Ook van deze kwestie
heeft de Commissie zich niet geheel op de hoogte.
kunnen stellen, doch zij meent niettemin ook ten
aanzien van dit punt te mogen aannemen, dat
aanvankelijk wel degelijk ernstige aanwijzingen voor
verduistering, al zouden deze wellicht later onge..
grond gebleken zijn, aanwezig waren.

/
Uit het voorgaande is wel gebleken, dat naar

het oordeel van de meerderheid der Commissie de
geheele 'aangelegenheid van de jeugdwerkverschaf ..
fing onderzocht bëhoorde te worden. Van dit onder-
zoek op zichzelf kan men de marechaussee, wier
taak immers bestaat in het opsporen van strafbare
feiten, geen verwijt maken. ' - ,
Als gevolg van het verloop van de zaak, betrek ..

king hebbende op de z.g. fraude bij de jeugdwerk ..
verschaffing heeft volgens de mededeelingen van
den Minister op 15 November 1937 de substituut ..
officier van justibie aan opperwachtmeester Curls
en wachtmeester de Gier aa,ngezegd, dat de brigade.
zich voortaan had te onthouden Van het instellen
van onderzoeken in aangelegenheden, waarin de.
gemeente Oss en haar organen waren betrokken •.
Of deze aanzegging inderdaad is geschied, staat
intusschen niet vast. Dat de ontkenning, van de,
zijde der marechaussee gegeven; "te eenenrnalq
onaannemelijk" zou zijn, kan de Commissie in
ieder geval niet inzien. -

4. Zaak van den H.
In zijn nota aan de Kamer zegt de Minister, dat

alles samengenomen zijn conclusie aan de hand van
de vóór 1 April 1938 voorhanden gegevens deze
was, dat in de zaak v. d.. H,. door personeel van
de brigade Oss lichtvaardig, onoordeelkundig en
,ondoordacht was te werk gegaan. Het grootscheep-
sche onderzoek was als een zeepbel uiteengespat.
Deze conclusie meent de Minister nog steeds t~
kunnen handhaven.

Hoewel er naar de meening van de Commissie
ook in deze zaak wel plaats is voor critiek op het
beleid van een wachtmeester der brigade Oss, kan
zij 's- Ministers oonelusie nie-t o-n-dee-ec-br.ijveca ,

5. Zaak geestelijken.
Het staat immers wel vast, dat de substituut.

officier van justitie haar (de marechaussee. Red.
,N.H.), na kennisneming van de nieuwe verklarin-
gen van v. d. G. en Z., had opgedragen het onder.
zoek voort te zetten, ten einde 'Zoo mogelijk ere-

gevens te krIjgen over meer recente' feiten. D~ze
mededeeling uit de bijláge van het klaagschrift van
wachtmeester de Gier is niet alleen bevestigd door
de verkla:..ingen van opperwachtmeester Curfs eI!
marechaussee van Ree, doch eveneens door die van
Mr. van der Burg zelf, alle drie voor het Ambte,
narengerecht, en door die van wachtmeester van
Rennes voor den Centralen Raad.
In zijn uitspraak heeft het Ambtenarengerecht

'aan oe Gier als een fout aangerekend, dat hij den
substituut-officier van justitie, niet zou hebben mee-
gedeeld de hem bekende omstandigheden, dat reeds
in 1931 een opsporingsonderzoek ter zake van het-
zelfde delict zonder resultaat was ingesteld en dat
de verklaringen van een tweetal nu opnieuw Cle~
hoorde getuigen volkomen in strijd waren met die,
destijds door hen afgelegd. De Minister heeft dit~
blijkbaar met instemming, geciteerd. Voor de Com~
missie is het niet komen vast te staan, dat de Gier
deze omstandigheden zou hebben verzwegen. Be.
halve zijn eigen verklaring st<tat hier ook die van
opperwachtmeester Curls voor den Centralen Raad
Jijnr~ch~ tegençvgr di~ van Mr. van der Burg.

Aanvankelijk heeft de Minister aan de Giel' ook
'als een fout - en een ernstige - aangerekend,.
dat hij in strijd met de waarheid zoowel in zijn
aanvullend rapport ontkent pastoor B. als in zijn
verbaalomtrent pastoor V. had vermeld te hebben
gehandeld in overleg met den' officier van justitie ..~
Nu deze beschuldiging van onwaarheid is vervallen ,
verliest daarmee tevens het betoog van den Mi.
nister, dat de Gier op eigen gezag, op gronden aan
het algemeen belang ontleend, het onderzoek heeft
'gestaakt, veel van zijn kracht. Als getuige voor:
het ambtenarengerecht heeft trouwens de Procureur ..
generaal verklaard:

"dat hij - getuige en deskundige - niet het
onderzoek tegen de beide geestelijken heeft doen
staken; dat hem is medegedeeld, dat het onderzoek'
was stopgezet; dat hij wel aannemelijk acht, dat
deze stopzetting was geschied als gevolg van de
door hem geuite critiek op dat onderzoek", terwijl
.Mr. yan der Burg aldaar verklaarde: -,

"dat in de zaken tegen' de pastores loci geen
proces-verbaal is opgemaakt; dat n.l. het onderzoek'
in verband met het ingrijpen van den Procureur.
generaal is stopgezet.'.!

Dat hij (de Procureur-generaal. Red. N.H.)'
de Gier mondeling over zijn onderzoekingen nadere
vragen stelde, was op zichzelf genomen evenzeer
juist. Niet juist was echter de wijze, waarop dit
is geschied. De Commissie spreekt hierover haar
afkeuring uit. Wanneer een meerdere een mindere
bij zich laat komen, ten einde hem inlichtingen W
doen geven, niet over door dien mindere begane
strafbare feiten, doch alleen over diens beleid,
waarmee de meerdere zich niet kan vereenigen, dan
is het niet behoorlijk, dien mindere gedurende 7!
uur (volgens de Gier nog iets Ianger] aan één
stuk een verhoor af te nemen.

Men zou er terecht aanmerking op hebben kun-
nen maken, indien het hier een verdachte had be-
troffen; daarvoor is te meer reden, nu bet een' niet
als verdachte gehoorden ondergeschikte betrof.
Blijkens de mededeeling van de Gier beeft hij bet
proces-verbaal, dat door den Procureur-generaal
was gedicteerd, in drievoud onderteekend. Op zijn
verzoek om een afschrift moet de Procureur-gene ..
raaI hem echter hebben medegedeeld, dat hij' er
geen meer beschikbaar had. Ook dit acht de Com-
missie niet juist. Eerst veel later heeft de Gier
door bemiddeling van zijn raadsman een exemplaar
ontvangen.

De Minister beroept er zicb op, dat de Giel' hef
proces-verbaal beeft onderteekend zonder voor.
lezing daarvan te wenschen. Dit beroep acht de
Commissie weinig gelukkig. Dat iemand na een
onverwacht verhoor van niet minder dan 7! uur om
10 uur 's avonds van voorlezing van het proces-
verbaa! heeft afgezien, bewijst in ieder geval niet,
dat in dat proces-verbaal zijn verklaringen op
objectieve wijze zijn weergegeven; het maakt dat
zelfs niet aannemelijk.

6. De genomen maatregel in het Ilcht der feiten~
omstandigheden en gedragingen.

Gelijk uit het voorgaande is gebleken, is de
Commissie van oordeel, dat leden van het personeel
der brigade Oss bij hun opsporingsonderzoek in ver ..
schillende zaken fouten hebben gemaakt.

Naar het oordeel van de meerderbejd der Coni..

missie was het niet noodig geweest, aan de brigade
Oss haar bevoegdheid tot opsporingsonderzoek te
ontnemen.

De tijdelijke onbucming van de opsporingsbe-
voegdheid moge door de daarbij betrokkenen als
straf gevoeld zijn, zij was niet als zoodanig bedoeld ..

(Dit werd door één der leden naar voren gebracht,.
dat tevens mededeelde: "De genomen maatregel
was bij uitstek geschikt om de rust te doen weder-
keeren. " Red. N.H.).

Loopen op dit punt de meeningen dus uiteen, d~
ge~~ele Commissis twijfelt er niet aan, dat d~
Minister, toen hij zijn maatregel nam, van de;
noodzakelijkheid daarvan overtuigd was. Uit niets
is haar gebleken, dat hij bij het nemen van zijn'
maatregel andere bedoelingen zou hebben gehad
dan het bevorderen van wat hij beschouwde als
'een juiste uitoefening van de opsporingstaak der
politie. Aan de goede trouw van den Minister twij-,
felt zij dan ook niet.

Deze meerderheid (van de Commissis. 'Red ..
N.H.) is van gevoelen, dat de door den Minister,
,van Justitie' op 1 April 1938 getroffen maatregel
ten aanzien van de brigade Oss der Koninklijke
Marechaussee niet noodzakelijk was, en dat de Mi-
nister er n,iet in ..geslaagd is dien' maa tregel op g~
noegzame wijze te motiveeren.

, .
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I. De Commissie li~eft geen aanleiding geven-
den deze rechtsvraag (n.l. of de Minister de.
bevoegdheid bezat. Red. N.H.) opnieuw in be-
sch9uwing te nemen. Zij beperkt zich dus tot de.
beleidskwestie. Was de maatregel van den Minister ~
zoo moet zij zich afvragen, door' de feiten gerecht.
yaardigd en was zij doelmatig?

2. Gelijk uit het voorgaande duidelijk zal zijn:
geworden, moet dit Verslag tot haar leedwezen
onvolledig' zijn. Ook bij haar conclusies moet zij
het voorbehoud maken, dat kennisneming van de,
gegevens, waarover zij niet de beschikking heeft
kunnen verkrijgen, haar wellicht op sommige pun-
ten tot een ander oordeel zou hebben kunnen
brengen.

3. Zaak z.g.n. baude bij de werkYel'SCbatnng YOOll
jeugdig~ personen.

Deze gedetailleerde mededeelingen, gecombineerd
met hetgeen uit de nota van den Minister blijkt~
hebben bij haar (de commissie. Red, N.]I.) den i9"
druk gewekt, dat de. marecbaussea kon vermoeden.
fraudes van eenigen omvang op het spoor te zijn •.

Daarnaast immers st~t een andere kwestie, die
'Van de kunstmest, waarop het onderzoek van de
marechaussee eveneens betrekking had. Deze be-
treft alleen den opzichter R. Ook van deze kwestie
heeft de Commissie zich niet geheel op de hoogte.
kunnen stellen, doch zij meent niettemin ook ten
aanaien .van dit punt te mogen aannemen, dat
aanvankelijk wel degelijk ernstige aanwijzingen voor:
verduistering, al zouden deze wellicht later' onge-
grond gebleken zijn, aanwezig waren.

Uit het voorgaande is wel gebleken, dat naar
het oordeel van de meerderheid der Commissie de
geheele àangelegenheid van de jougdwerkverschaf-
fing onderzocht behoorde te worden. Van dit onder-
zoek op zicbzelf kan men de marecbaussee, wier
taak immers bestaat in bèt opsporen van sbrafbare"
leiten, geen verwijt maken.

Als gevolg van bet verloop van de zaak, betrek ..
king hebbende op dé i:g. fraude bij de imigdwerk~
verschaffing, heeft volgens de' mededeelingen van:
den Minis1>er op :£5 N'6Vember 937 e substîl>uU1r<
officier van justitie aan opperwachtmeester curls
en wachtmeester de Gier aangezegd, ,d;3.t de brigada ,
zich voortaan had te onthouden van het instellen
van onderzoeken in aangelegenheden, waarin de
gemeen.te Oss en haar organen waren betrokken,
Of deze a:mzegging., inderdaad is geschied, staat
intusschen niet vast. Dat de ontkenning, van de.
zijde der marechaussee gegeven, "te eenenrnaln
onaannemelijk" zou zijn, kan de Commissie in
ieder geval niet inzien. -

4. Zaak van' den H.
In zijn nota aan de Kamer zegt de Minister, dat

alles samengenomen zijn conclusie aan de hand van
de vóór 1 April 1938 voorhanden gegevens deze
was, dat in de zaak v. d. H. door personeel van
de brigade Oss lichtvaardig, onoordeelkundig en
.ondoordacht was te werk gegaan. Het grootscheep-
sche onderzoek was als een zeepbel uiteengespat.
Deze conclusie meent de Minister nog steeds tEl
kunnen handhaven.

Hoewel e'; naar de meening van de Commissie
bok in deze zaak wel plaats is voor critiek op het
beleid van een wachtmeester der brigade Oss, kan
zij 's Ministers conclusie niet onderschrijven.

5. Zaak geestelijken.
Het staat immers wel vast, dat de substituut-

officier van justitie haar (de marechaussee. Rèd.
N.H.), na kennisneming van de nieuwe verklarin-
gen van v. d. G. en Z., had. opgedragen het onder-
zoek voort te zetten, ten einde zoo mogelijk ge~
geveris te krijgen over meer recente feiten. Deze
mededeeling uit de bijlage van het klaagschrift van
:wachtmeester de ·Giel' is niet alleen bevestigd door
de verklaringen van opperwachtmeester Curls en
marechaussee van Ree, doch eveneens door die va:rÎ
Mr. van der Burg zelf, alle drie voor het Ambte-
narengerecht, en door die van wachtmeester van
. Rennes voor den Centralen Raad.

In zijn uitspraak heeft het Ambtenarengerecht
aan de Gier als een fout aangerekend, dat hij den
substituut-officier van justitie niet zou hebben mee ..
gedeeld de hem bekende omstandigheden, dat reeds
in 1931 een opsporingsonderzoek ter zake van het-
zelfde delict zonder resultaat was ingesteld en dat
de verklaringen van een tweetal nu opnieuw ge-<.
hoorde getuigen volkomen in strijd waren met die,
destijds door hen afgelegd. De Minister heeft dit;
blijkbaar met instemming, geciteerd. Voor de Com~
missie is het niet komen vast te staan, dat- de Gier
deze omstandigheden zou bebben verzwegen. B~-
halve zijn eigen verklaring' staat hier ook dre van
opperwachtmeester Curfs voor den Central en Raad'

. Jijn.r~ch~ ..tegenover di~ van Mr. van der Bupg~

Aanvankelijk heeft de Minister aan de Giel' ook
,als een fout - en een ernstige - aangerekend,
dat hij in strijd met de waarheid zoowel in zijn
aanvullend rapport ontkent pastoor B. als in zijn
verbaalomtrent pastoor V. had vermeld te hebben,
gehandeld in overleg met den offipier van justitie .•~
Nu deze beschuldiging van onwaarheid is vervalleng
verliest daarmee tevens het betoog van den Mi.
nister, dat de Gier op eigen gezag, op gronden aan
het algemeen belang ontleend, het onderzoek heeft
gestaakt, veel van zijn kracht. Als getuige voor
het ambtenarengerecht heeft trouwens de Procureur-
generaal verklaard:

"dat hij - getuige en deskundige - niet het
onderzoek tegen de beide geestelijken .heeft doen
~staken .. dat hem is .medegedeeld, dat bet onderzoek
was stopgezet; dat hij wel aannemelijk acht, dat'
deze stopzetting was geschied als gevolg van de
~door hem geuite critiek op dat enderzoek ", terwijl
Mr. van der Burg aldaar verklaarde: ..

"dat -in de zaken tegen de pastorBS loci geen
< proces-verbaal is opgemaakt; dat n.l. het onderzoek,'
in verband met het ingrijpen van den Procureur-
generaal is Stopg0zet.'!

Dat hij (de Procureur-generaal. Red. N.H.)'
. de Gier mondeling over zijn onderzoekingen nadere
vragen stelde, was op zichzelf genomen evenzeer
juist. Niet juist was echter de wijze, waarop dit
is geschied. De Commissie spreekt hierover haar
afkeuring uit. Wanneer een meerdere een mindera
bij zich laat komen, ten einde hem inlichtingen tè
doen geven, niet over door dien mindere begane
strafbare feiten, doch alleen over diens beleid,
waarmee de meerdere zich niet kan vereenigen, dan
is het niet behoorlijk, dien mindere gedurende 7!
uur (volgens de Gier nog iets langer) aan één
stuk een verhoor af te :nemen ..

Men zou ei" terecht aanmer}j;ing op hebben kun ..
nen maken, indien het hier een verdachte had be-
troffen; daarvoor is te meer reden, nu het een niet
, als.. verdachte gehoorden ondergeschikte betrof.
Blijkens de mededeeling van de Gier heeft hij het
proces-verbaal, dat door den Procureur-genérá~l
~ 2~ènl.· illie:y d,,~k'm . 0 zi'n
verzoek 0Jn een afschrift moet de Procureur-gene.,;
raal hem echter hebben medegedeeld, dat hij. et
'geen meer beschikbaar had. Ook dit acht de Com-
missie niet juist. Eèrst· veel later hëefb de Gier
door bemiddeling van zijn raadsman een exemplaar
ontvangen. .

De Minister beroept er zich op, dat de Gier hef
proces-verbaal heeft onderteekend zonder· voor-
lezing daarvan te wenschen. Dit beroep acht de
Commissie weinig gelukkig. Dat iemand na eerr
onverwacht verhoor van niet mlnder dan 7! uur om
10 uur 's avonds van voorlezing van het proces.
verbaal heeft afgezien, bewijst in ieder geval niet,
dat in dat proces-verbaal zijn verklaringen op
objectieve wijze zijn weergegeven; het maakt dat
zelfs niet aannemelijk.

6. De genomen maatregel in het licht del' feitenf
omstandigheden en gedragingen. ~

Gelijk uit het vooreaende is gebleken is dê
'Comm.issie van oordeel, dat leden van het ~ersoneel
der. bl'lgade Oss bij hun opsporingsonderzoek in ver-
schillends zaken fouten hebben gemaakt.

Naar het oordeel van de meerderheid der Com.
:missie was het niet noodig geweest, aan de brigade
Oss haar bevoegdheid tot opsporingsonderzoek t~_
ontnemen.

De tijdelijke ontneming van de opsporingsoeJ"
voegdheid moge door de daarbij betrokkenen als
straf gevoeld zijn, zij was niet als zoodanig bedoeld ..

(Dit werd door één der leden n!1ar voren gebracht,.
dat tevens mededeelde: "De genomen maatregel
was bij uitstek geschikt om' de rust te doen weder~
keeren." Red. N.R.).

Loopen op dit punt de meeningen dus uiteen, de,
geheele Commissie twijfelt er niet aan, dat d~
Minister, toen hij zijn maatregel nam, van de
nOQdzakeJijkheid daarvan overtuigd was.' Uit niets
is haar gebleken, dat hij bij bet nemen van zijn'
maatregel andere bedoelingen zou hebben gehad
dan het bevorderen van wat hij beschouwde als
'een juiste uitoefening van de opsporingstaak der.
politie. Aan de goede trouw van den Minister twij-
felt zij dan ook niet.

Deze meerderheid (van de Commissie. Red.-
N.H.) is van gevoelen, dat de door den Ministen
vim Justitie op 1 April 1938 getroffen maatregel
ten aanzien van de brigade Oss der Koninklijke
Marechaussee niet noodzakelijk was, en dat de Mi ..
. ni-ster er niet in '>geslaagd.ts dien maatregel 'Op g~'
noegzame wijze te .motiveeren ..

Laten ook andere vereenigingen hun
stem doen hooren!

De Vaderlandsche Club organiseert in Indië een
actie voor vlootversterking.

De Maatschappij voor Handel en Nijverheid
heeft zich tot de Regeering gericht met bet ver-
zoek, zoo spoedig mogelijk met den bouw van
grootere schepen te beginnen.

Laten meer vereenigingen hun stem doen hooren]

UIT DEN ROTTERDAMSCHEN
GEMEENTERAAD

Een woord, dat oyetdenking meer dan waaft) fs.
Ons Hoofdbestuurslid, de heer J. P. de Keyzer,

1.

·heeft in den Rotterdamschen Gemeenteraad gezegd q
Hij verheugt zich over dit debat en is den liefto

Nelemans dankbaar voor de wijze, waarop deze het
ontket.e~d heelt. De heer Dijk immers heeft nu ge-
legenheid gekregen mondeling prae-advies uit te bren-
gen, waardoor de Raad een indruk heeft gekregen van
·de gedachten van het College over het vraagstuk der
luchtbescherming en -verdediging. Spr. verklaart voor-
stander van deze schuilkelders te zijn, ronder er al te
grO?te waarde aan toe te kennen. De heer Dijk heeft
weliswaar medegedeeld, dat 1/3 van de ziekenhuizen
in oorlogstijd ten dienste van de bevolking zal blijven
en 2/3 ;aan Defensie afges~ zal' worden, dooh spr.
gelooft, dat in zulk een periode een hospitaal al spoedig
in een militair hospitaal omgetooverd zal worden en dat
·alleen de volkomen onvervoerbare burgerpatiënten er
zullen blijven gehuisvest. De gedachte om in de kelder-
ruimten tevens een operatiezaal aan te brengen kan
p~t genoeg toegejuicht worden, daar het werk van
het ziekenhuis er voortgang door kan hebben. Een
andere vraag is echter of het mogelijk zal zijn om de
patiënten, in een minimum van tijd naar de kelders
te doen verhuizen. Daaraan zijn inderdaad bezwaren
.verbonden. Aangezien het 'vraagstuk van de Iuohtver-
dediging binnenkort, raar spr. hoopt, in aller belang-
stelling zal staan, adviseert hij den Raad om, ook al
is het geen opwekkende- lectuur, kennis te nemen van
oot boekwerk "Luchtoorlog boven Europa" van Lothar .
Schüttel, uit het Duitseh vertaald. Met de realiteiten,'
daarin vermeld, heeft men hier inderdaad te maken.
Elke gulden, dien de Rotterdamsche bevolking aan,
actieve luehtverdediging gaat besteden, is tienmaal
meer waard dan al hetgeen ten koste gelegd wordt
eau de luchtbescherming, welke passief is. De lucht-
verdediging is een actaviteit, waarbij het bij uitstek
op versterking van het moreel -aankomt; dus in een
spannenden tijd zeer geschikt. Rotterdam is in het be-
zit van .batterijen, die de stad op groote en middel-
bare hoogte tegen vijandelijke vliegtuigen kunnen

·beschermen. Het kost echter het lieve sommetje van
.. 2! millican om Zich batterijen aan te schaffen, die
in staat zijn .om laagdalende vliegtuigen van zich af
~ houd.",... :Dan ... -het. D!>OI?6 _ij,k ODl Rotte. t:à.un In6 een
net van geschutvuur te overdekken, waardoor de
beyol~g inderdaad een zoo groot mogelijke gerust.
heid Kan worden verzekerd. Tegenover de passieve
luchtbe.schermmg merkt spr. op, dat hij al oot ge-
theoretiseer 'oyer de maatregelen, die eventueel door
d_e burgerbevolking genomen moeten worden, erg prach-
tJg vindt, doch dat hij het, in verband met hetgeen hij
v.ernomen heeft van waarnemers in' Spanje, toch prae-
biseher- zou vinden, indien alles voorbereid werd om
vrouwen en kinde:en zooveel mogelijk en onder leiding
van de gemeentelijke autoriteiten, naar de meer vrije
landstreken te sturen, speciaal naar het Westland, waar-
door de kern, die achterblijft, zich ten volle aan de
verdediging Vall de stad zelf kan wijden. Het Gemeente-
bestuur en de pers dienen in samenwerking met de
Stichting "Luchtafweer voor Rotterdam en Omstre-
ken" alles te doen om de Rotterdamsche bevolkm« van
de urgente noodzakelijkheid van de aanschaffini van
~et daarvoor .benoodigde materiaal te overtuigen. Dit
!IS geen kwest.ie van besoherming van de bezitters van
bedrijven of van huiseigenaren of wat dies meer zij,
maar van de vraag voor ieder: Hoe berg ik het veege
lijf. Dan zullen allen zich gelijk voelen en dan zullen
ook allen moreel even sterk zijn om te trachten den
aanvn:J te _doorstaan. Het gaat dus alleen om de vraag:
~ at IS rmjn leven mij waard als die omstandigbeden
zieh voordoen? Indien de Regeering voor Rotterdam
en voor alle andere gerr.eenten in Nederland zou "doen
wat er op dit gebied gedaan behoort te worden dan
zou f 50 per inwoner niet voldoende zijn. Voor' Rot·
terdam's bescherrning moet er f 3 per hoofd komen.
Hier moet het particulier initiatief doortastendheid
betoonen, de Overheid steunen, daar samenwerking
tusschen Overheid en part.ieulieren ook in dit opzicht
iheilzaam is te noemen,
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SOC,IALE "PROBLEMEN

Jeugdwerkloosheid

•

"

allereerst uitvoering door, het particuliere', bedrijf,
desnoods met, werleloozén',' aangewezen' door de be-
trokken 'gemeen'te{n)',' waitt het werk worat uit-
gevoerd .. ' , ,- "

PONTiCI' MÈT WERRGEVERS.

HET ROODE KUNSTJE
, ' I .

Ons Verbsnd heeft tot, nog' toe de eer genoten
door alles, wat rood was, fascist of half-fascist, te
woeden bestempeld. Dit w.as geen, argumentatie,
doch slechts een goedkoop kunstje, om de massa
van ons Verbond verre' te houden.

Doch . thans m?gen ook andere groepen deze eer
met, ons deelen, ja, alles wat niet -rood is, riekt
naar fasció1me.' ' ;
De s.d ..a.p.-er,}? J. Schmidt heeft' "te {3ergen

gesproken en de "Alkmaarsche Courant" vertelt,
dat· vo-lgens den spreker de reacbionnaire geldsehie-
,.ters·-na-..:'18 naar ,den' ,',sterk!"n' man'!·, -zochten.
~i,I?a.a:r, '.~sSG~jh~, .hi~!" o.Dliin~'. DOch" de. dictator,
- komt. er nog bète'r af dan Colijn : "He'diè.tat<>t:·b'leek
tenslqtte,ecllter ook de belangen van, de, kapitalisten
·niet altijd ,te ·Sparen: ... ·;.",
r . Cohjn '.II)~t' diu; blijkbaar. doorgaan voor _ een
·dictator, in ,'t quadraat. ,

En daIi' kom~n "alle nationaal-h~;stellers ()f
daeromtrenn" aan de beurt. Is dat" "of daarom-
trent" niet allerv.ermakelijkst? In dat "daar()m-
.trent" zitten wel de "burgerlijke" partijen. Men
lette meteen op de.algeheele a,fwezigheid van natio-
·nsal besef:

met zijn belangen rekening wordt gehouden en d~
Arbeidsbeurzen ervoor zorgen, dat steeds de reÇlht~
man op de rechte plaats wordt gestuurd, zoodat hij
niet met den een of anderen knoeier of luilak wordt
opgescheept, dan zal men dit wederzijdsçhç .ver-
trouwen kunnen bonubten voor een pr~cFscha,
·hulpverleening, èen hulpverleenlng, aiEl,volkomen
·beantwoordt aande gedachte van onze g~~erbiedlgdej
Vorstin en die Zij tot uitdrukking bracht in Haar,
bekende radiotoespraak over de geestelijke en;
moréele herbewapening. ,-Ó, '

B;et komt mij voor, "'dilt men zoo de z.g.n, jeugd.
werkloosheid het meest intensief bestrijdt. r .•

WBRKLOOSHEIDSVERZEKERING.'
Als laatste punt, waarin verandcring' moet wor-

den gebracht, zou ik willen zien de. verplichte
verzekering van arbeiders tegen- werkloosheid. Het
gaat niet aan,' dat personen, die' er van" ovêrtU:lcrd
·kunnen zijn, dat zij na een periode van 'werken 'we~r:
werkloos worden, achterwege laten zich' hiertegen
te verzekeren. '
Dikwijls zijn er arbeiders bij, die geruimen tijd

, een goed loon hebben verdiend en die niet de minste
reserve hebben gemaakt. Deze nalatigen moeten
.dnn gedwongen worden .sich te verzekeren. En ik
· zou deze verzekering niet in handen willsn geven
van z.g.n. vakbesturen en bonden, doch 'in hand~n
van het Rijk zelve, bijv. dooi ûitbreidiriitde~! ~,Mr-
zwamheden van 'den Raad van Arboid , die"to~zicht
· en controle op door den patroon te plakken; "'doch
door den werkman .te betalen spaarzegëj~ kan 'hou-
den;' Op deze wijze wordt veraiitwoordèlijkh~'ids_
gevoel weliswaar van bovenaf opgelegd" maar de
praktijk heeft bewezen, dàf er vrijwillig" ni.èts ~e
verwachten is, de goeden niet te' na ge~proke·~.

Een Directeur ~van"' '.
Maatschappelijk ..HuIPb.e~.

.. • • •

Zevende Jaargang No. "

i 1': t

:.De huidige Minister van Sociale. Zaken is
hard bezig ons land financieel te ruïneeren , door
zijn altijd maar toegevende beslissingen en hoewel
ik geen persoonlijke relaties met den afgetreden
)'liilister van Financiën heb~" heeft het '~ij niet
"vehvonderd, dat deze er het bijltje tenslotte bij
, -hëeft neergelegd. Ieder, die zich' de moeite wil ge-
.' troosten, een beetje' om zich: heen 'te zien, moest
.: begrijpen, dat een Minister van Financiën onmoge-
lijk voor-dezen socialen geldregen de verantwoording
ivii dragen. Zijn deze tijden al niet moeilijk genoeg
soma? En wat 'hangt ons nog boven het lioofd?" De
·nieuwste snufjes zullen nu geëxperimeIi:tè.érd wor-
de-it bij de béstrijding van de jeugdwerkloosheid.
Mäar/'à propos, waar is eigenlijk deze jeugdwerk-
Ióösheid? Want als er nu één ding in Nederland
niet noemenswaard is, dan is het jeugdwerkloos-
.heid , tenzij zij dan bij Ministerieel besluit gecreëerd
';wordt. Want ket is juist de algemeens klacht onder
de werkloozen, dat zij geen werk kunnen vinden,
omdat jongens hun plaatsen aan den loopenden
band hebben ingenomen en de. werkgevers zooveel
'goè'dkooper kunnen werken, omdat zij maar jongens-
lóbnen behoeven 'te betalen. Een klacht, waar
~ei~ig tegen te doen zal zijn, maar die. in ieder
geval reëel is.
.. ":Dê . erváring heeft óns geleerd, dat de grootste
jeugdwerkloosheid ieder' jaar periodiek terugkeert,
';wanneer het schooljaar eindigt en er plotseling een
'~e' groote toevoer van jonge arbeidskrachten op de
I,\Ifbeidsinarkt komt.
I" "'Dit is echter een volkomen logisch en absoluut
I~ièt ,verontrustend verschijnsel, dat -ook in normale
,~i~d€inevengoed voorkomt. Zou men heel ee~:rvoûdig
~Jc:",nnenbesluiten de cursussen op versGliilI'ende
~ijdstiippen te beëindigen,' zoodat de afvloei:{i:ig'meer
,~ge'lrriatig plaats 'zou vinden, dan zouden Ook deze
~peilijkhede:n grootendeels zijn 'opgelost. . ,
J,I·.!!WiIJ, de Mînister .aá:n éigerilîjke'jeugdwerklqoshèid
,b~trijden?' Of dringt hét langzamerhand tot hem
!door, dat er in Nederland een aantal jongemannen
",an pl.m. 25 jaar rondslenteren, die lak hebben
'aali' l\>Heontwikkelingscursussen, .werkkampen, enz.
~ die er nimmer aan zullen denken iets t~ doen,
,wat hen vakbekwaárn kan tiiäli:èn? Deáê jcngemän-.
nen behoeft men heusch niet meer te -regisbreeren,
Iedere behoorlijke dienst "an Maatschappelijk Hulp-
betoon kan'de vereisebbe gegevens gemekkelijk ver-
'èt",ekken. Op deze . personen sal dwang 4moefen
,'W~rdtm uitgeoefend'; :'Zij zijn, ie'.', .tang ,aan hun lot
OV:~get(l.ten.om nu nog tot "a.ndare .gedachten ,ge-.
'b~aellt te worden'en wat zal het helpen, of ·Zij'- een
~je-"fn een-werk-ka.mp.~worden .Ondergebracht om.
'jet\! lle·leeren,· wat iij tach niet in"de praktijk kun-
ne'ik.Qf .willen brengen. Als de -Minister dit euvel
:.vil' best-riiden, laat hij dan rsdicaa! een verplichten
arooidsdienst in ;het Ieven roepen. Wij' kunnen dan
~J~pig 5t millióen 'besperen en wij behoeven
OO~ "niet te verschuilen achter, "jeugdwerkloosheid",
:wanneer wij bedoelen leegloopsrij van jongemannën
:van 20 tot 25 jaar. Werkelijke jeugdwerklooshei:d
:bestaat .in ons land niet .noemenswaard.

In verband met ,het vorenstaande nog eenige
~merkingen over de uitvoering van diverse werken
in werkverschaffing.

He~ tegenwoordige streven, om alle werkznam-
heden maar in werkverschaffing te laten uitvoeren
is bizar, .duur en tijdroovend, en zoolang men van
de gedachte uitging, dat uitsluitend' in werkver-
schaffing zouden .worden uitgevoerd .werken,; die
in normalen tij.d niet zouden ··worden uitgevoerd,
',:was er., wein~g t~gen -in te breng~. Anders Wordt
·~~~; ~,an~eei-~mel!' ~j:u~gei( &~{l~I)o:nven~~~~2!il~~~
.It]ke kanalen gaj)t gr,a!e~ .en -d.e-zein werlcversèha'f-
fHig_.l~a~ uitvoeren.' Ten ,eer~1ie~WOI'dt 'het' paJ'tic~- '
.Iiere: bedrijf uitgeschakeld " , k:weekt '. meA. ,dl}S

prpiiiè\lW:werJdoo:;;;elJ.-' en .ten tweède .is het, duur,
~(lat de opzichter dikwijls' met ..klef}rin8~ers,
J»roodbakkere, etc. zijn werk moet afmaken.
,Nu moet .gezegd. worden,. .dst het Departement

:VQnSociale Zaken zooveel mogelijk aandringt op
"anbesteding en derhalve bevordert, dat onder lei-.
4i!lg van een partiC.llJie.t,en.aannemer w~or9tgewerkt,
'maar waar het: maar eenigszins mogelijk is, stelt
de S.D.~.P. in de Gemeenteraden dea eisch, dat
het werk, wofd.t. uitgevo~rd, onder direÓtie van de '~ s.<l.a,~.bleek in den strijd tegen het fascisme
·:B:e~del.llaatt>c4appij.,B~zwijkt de. Mi:Q.i$~,~rniet vC?Or' het betrollwbaarst': to.eQ bet er Duit.i1Cl}land~eDll~-
~e op hem. uitgeoefendé pÎ'~sie" dán wordt dikwijls· lijk' om . te doon :waS, ~n -campagne' tegen O~.
'( lari<l 'te v~'en warèn het de meest "natiönale'~
. allel! in het belang van de werkloozen) het werk Oranjebladen, di@aanrieden zich zoo stil mogelijk
Jlchterwege gelaten. te h6I.Jden. Alle n!itionaal·herstellers. of daarom-

En helaas laat de· Minister ,zich nogal gauw', trent ver~lden elkaar, pat Duitsohland .toch .eigen-, . Wel kan schrijver dezes getuigen, dat bij de 1M-
,~ertlligen ,en het werLkost een flinken duit mee!'. lijk weI~n beetje gelijk_had.... . " ders van "Nationaal Herstel" van den beginm~.af
· , EelJ, gtondwe~ket;oC".zeid~,mij, jujst, dezer dage.u: ' . ~~~ ,enk-:!e,b.ur~~.Ji.j.kePflXtij. kan van ziQhzelf. _de dictatuur van de, N.S.B. is afzeweztln; als nie.t.E k getUigen: WIJ SUlan In oon gesloten 'front' tegenover· ~
~, r 'o:qIt<een,tijd, dat ;wij a}Jeen no,g .maar in w.erk- ,; het.fascismè. Alle hebben ,leden; dj(nnin of meer er strookende met onzen volksaard, Ir!et de historiscl!e ...
yerschaffing :wel1k--enep wat mij. ..betreft, htîjft. dat .mee .sy:mpathÎ.8eèren.· " . " . . ,'.', : wording VAl~ ·ons Volk en ons VO!'stenhui~. ·Dit ,~'. .... .jr
.:~~." ~'D.uj(le)iik~l'.:kan.het,al )11et-,.,maal' ~j; ,die. :__, 1.,Ä1L!:eJl,de.~A~.p..)i:~n,y,e~I6!e9:,w~.I_k~geschilI:en.r _van",JJ].anp.,Bllals G~n. Snijders, Gen . .swart en !\fT•.•
·~nzien, 4at, een wantoestand h~nd: (}ver~ It&nd. too- . c ~~O~!fnge~~~.~,~~ 1:1:!:!!~::~ ',Dr: van Gybl:;md . Ooste,rhoff niet anders te v~r-
~~~mt, I»~tén.gez;'~e~lij·k: ~,haJ)deu in~ JilMn. 'keuZe: ~e's.'l.a,p.; , r,', '. :' :: :_~, '. ' • wac~ten: Ook .de !t<Judingen tactiek ,van <leN.S.B,.
[~, .~ ,zo_rgen,., ~t: w~"",v:a.n_ dit, ,8~lU~ . - .', ;~~.p.~p. i3,bieE~~~I~, ~ 1{,.er~..,~,,~.' '" fdi$) .û~,lt·.l~t~&s~~¥- QP"Ii!-Og~'iV1l~~O~I!U,I~r'.,~.ij~~" "
,i>.e.;v;r.-ijd r9.k~ .. ?~3t_~~,,:st,J:ijl1~~"'~.~~r_~~,., ... r.'~'~l~,~ijn y.r'rij,.~~n"J~~,I.~,..._~,~,: ::<0' ""> ""~"'~ , .' ~,4tt~~t:,@!ilt.:w*~lli!.~~. ~g.~" ;!:um -te!! ~~~",.",
~~ !~~W.~tlkli{l~ ","'~~'"} '"._'~~i ". .~.~~~~.fp;;~~~4~~t~~ "!:r ',:.:.:/:,:,~,,,_.~,,:';:i .~: yd.' .': ' i" ',Ay"8!-Wl'tl~,t~d_.. .:',' F '_<' ',n:',,,:' ":' L', ." ", ,~,>!.,">"d~J I" _ - >

Het is mij ti-é)y-W~~s'~Eln taadi3el" waS\rom:"ef niet
méer conbaef .gezOGhtwordt met de werkgevers .
" HQ,f)y,eelw.erkgevers zijn -er niet, die "door de
economische omsbandigheden hun 'bedrijf' noodzake-
lijk hebben moeten inkrimpen en wien het niet
mogelijk is, meerdere arbeidskrachten in dienst te
'nemen" omdat de te rnaken winst aan de te maken
onkosten niet eve~lj;di.g is. Maar er zijn zeker be-
drijven, waar men' eigenlijk met te weinig arbeids-
-kra,chten werkt 9:0:1 de: doodeenvoudige reden, dat
er niet meer betaald kunnen worden, wil tenslotte
de ondernemer ook niet te gronde gaan. .

In het bijzonder is dit zeer zeker het geval in het
tuinders- en boerenbedrijf, waar alleen de absoluut
noodzakelijke werkzaamheden worden uitgevoerd en
de ruinder belangrijke eenvoudig achterwege. blij-
ven. Ook in de kleine andere bedrijven moet rdeze
economie helaas worden toegepast, tot schade van
werkgever, werknemer en ovorheidskas. '

Indien men met· de .daarvoor' in aanmerking
komende bedrijven een regeling zou kunnen treffen,
dat voor', nieuwaan te nemen exbru-kruchtan een
aanvulling 'zou gegeven' 'worden' van plm. 50 pct.,
dan: ben ik er van overtuigd, dat talrijke werkgevers
hieraan hunne medewerking zouden willen ver-
leenen. 'c.,

Vanzelfsprekend zou er dan op gelet moeten
worden, dat de W'érkgev-ergeen misbruik van deze
regeling maakt, dGOrook' de absoluut rióodzakelijke
arbeidskrachten <1ool q_e~Rijk te laten subsidieeren,
doóh- ~an de hand' 'Iq:ui de 10on1i-jsten' van den Raad
van Arbeid en de boekhouding is hier controle zeer·
zeker mogelijk.
De dan uitbetaalde gelden zouden t~t resultaat

hebbenvdabe '.'".,./...', :.,... ,...., '.' .," -
",a,",1ediggang afdoende be,stred~? _\Y.?rdt, terwijl
vakkenis ''gûedkoop \i'rl'''práCtisèhwordt aangekweekt;
, b. d€' werkgever '{in de onaêrnemer beide gebaat Wij hadden gezegd, dat er tusschen ODS Verbond
zijn; de een: door het "verkrijgen 'vàn een goedkQope e-? de N,~.B. nooit ofte n.immer! tiv~r:i.~gof))~Rf~
arbeidskracht; de ánder door het. verkrijgen van klugen Insake ,. de . verltlezingeri haddon pla"f;IJ
werk en een normaal loon. gevonden. '" , ..
_ e: fiet Rijk en de-gemeente bésuinigen; " De ."J:tesidéh.tiéb&le" iiëiii'ijit nu 0.8.: t,;te.\lilv..~-:

M,L z;..l de Rei;<>erilig in deze richting moeten leening behs>e£t nog niet per se te gaan. ~'~

.zoeksn .. waarbij nl£:lt te' veel mag blijven gestaard _Laat "Nationaal Herstel.' ?an eens verkla~ell~,~,tf;
·worden op. een : vrbegër mislukte poging in deze er toen wel voor afspraak IS geweest!" ';
richting.· " Schrijver dezes was in 1935 lid van hes Hoofd-:
Laat 'nien 'zoo m1ri,m(}gélijk forÎnui1er~n en' pápe- ,bestuur van' 'ons, "Verbond en verklaart: ~ie~':~,~~,

'.raSseH :vOO¥sohrijveri;';w:aarinal 'zoo 'rnénïge 'tÉ)g~li~g '-eene, .dat ..hem' OOk 'vsn. een'. afipPääk, :rii~ts'rJ~'~~,
is gestikt,. en daa zär de pnakbijk vanzelf" wel uit- ,kend IS i>

"wijzen~ w~I'kéi c1lM:ÖftK:oriiifl~en"~'er'aàn' :het' licht'· , ,E<!n .. ander toenIl'l&ig;~lI.B.--lià. V61'~oO"'" ~,!
komen." ',,' '. ';",~.. . overig-ens, met· beslistheid, dat -er geeeelei- ~f1JlM!a*:-.:-:~_':
Als de werkgever bemerkt, dat op deze wijze ook heeft bestaan. -

; I : ~.. ,

De .Residentiebode .,nog'::niet'",
. tevreden

U,it het feit, .dat de liberaler, De., Colijn b~j de
verkiezingen v-oor. de Tweede Kamer hebben ge-
· steund, zal de "Residentiebode" toch niet afleidelk
, dat er een' afspraak bussehen de anti-revolutionaire~
en lib~ralen is. geweest. Welnu, evenmin mat; h~t
blad UIt het felt, dat de N.S.B. "openlijk advHI~r-
de, om voor den Raad op' candidaten van "N~t.
Herstel" te stemmen" de conclusie halen dat el"
een afspraak. is geweest tusschen ODS Verbond' en
de N.S.B.
Hoe schrijver dezes de dingen ziet? Om8treek~.,

1930, toen de partijen gezamenlijk hf;jt zoover h-ad-
'den laten komen, dab.het gezag'kapot en het natio-
nale besef. zoo goed als verdwenen was, de defensie
·algemeen gehaat en veracht werd, dé ontbindende
machten Van het marxisme, vrij .spel hadden., én.
ve~heerlij~t werden" ~ t~; 'l';€rd door, enk-6liqg~.n,
.h~{;ft, ,.<l~~,?D:.S vaderlsnd .I}i\~ den afg,ronrl:.gilltJt·
In 1933 toonde de Ze:v~n.Pr<!yinciën-geschiedelli8.
: hoezeer ,d~ grop-a~lag~_n.van"O!l!!volkêb~taan" waren.
aang~tast: Er traden toen twee groepen naar Vor6n-'

-mét'het doel, het gezîlg en het ba.tïonäle·~,te.;.
, versterken,. de defensie weer op peil te brengen, ~
den strijd aan te binden tegen de machten; die ons
volk. in zoc'n ellendigen toestand .hadden gebracht,
te weten het marxisme en de' màchtelooze partij-
politiek.
De. twee bedoelde groepen," Na.tionàal Herstel en

de N.S.B. gingen, wat genoemde punten betrof,
"in dezelfde 6chting .. En in zooverre was het mog~
lijk, dat 'individueele leden, door den nOod.der tijdell
· ged~'ongen, hebben gemeend, hun stem wedèrlieerig
·op beginselen van gelijke strekking te moeten ·uil;..
; brengen.
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Bezuiniging kan' ongedaan gemaakt. worden, devaluatie niet

, 1. Versc!ûlle,nde volksgroepen. hebben gepro-
))e., pe-nooming, van Dr. J. Romein t()t 'hoog- ,te~teerd, çloeh daarender zijn er, die niet- het recht

.leeraar. in' de. vaderlandsche geschiedenis hee~t g!}- ,daar~oe;, h.ebbe;n" want, deze benoeming is niets
lukkig ,bifvérschillepde v<;»ksg.r98p8n,scherpe aikeu~ ~ '. ,'and-eps dan' he,t -resultaat van,de,democl'atie in. nè.a'l"'" is', ve.raI!;d~;, hewijst .de, benoruning van' Dr. J:" ''r'.

ri.ng. gewekt e)l .wij- ,hepen, dat de Mini8t6r' ,.Vitl'i:' )ui\lig@ :VQr;m,~n ."demoçratie:'. waarin. :J,a'n. Rap" _RQn:;t~in.
.,Ondetwij~_ ~~I':l~n -.en ..·Wetens_eÈla-ppen--Q_a_!\ri!l en..,zijnJl).~t !I,teoos weer beslissing~n. aan 'zich 3: Wij hebbe.n--meêrmalen opmerkzAam gemaak\
-mooe s~àn HlÇ:gevinden" de b~raohtiging van.,-de ·trekke~.~.Dr. 1:. Romein's benoeming is, v~lksfront-, -op net ,feit; dàt de polit1èke bedri1vigheid van dë.
rbenoo~~g: n.i~t"te oevorderen: ' '. ' .~' .. ,,- _politiek Jn optirna:':.fOl'ma..: " .marxistische Joden het' anti.se-niiti£JDe versterk~

<; ,r :Q~ yi-9~S~èJ!§t~a1r.,v90r ·.oon...hoogst ,zonderlinge" f~ ,2. "D~~,:s:'~,a,p'. noemt ,0 tegenwoordig ,het woord .WeL goon' nationale' Jood' zal ,.in' tw-ij.iel·verkeeren
î~" "" ;' -',i, !.~i1i:vp.IG~Il§,.,Oq~"'u-?,j~Jl.aw;ij~c:nieL,m~iiijke:;~be-'" '. m'Sr1{~a:me'. buit~~ig met :grá~~èl'l'/weet;~'jMnri1~,r ,_;;.ómtteat 'de· l'éàeti'ëS,~àié: d'è'wooJ;d:en 'en:'dé4ïcltlruój' .. :.-
'.;rè' ,',"" : 'at' ,~i!;lsin:g.~.;Djri.·"ri ..ll@{Bein,,'is .e-~~m_mttnisk~ ',een'" ',gèrlötlg;J(ta1\ttil-êtl'ê""Îièt.rvertrooweÎl' ~äli· v:elên té' ''''::Vl1ndarLëóffim.imist_Wijllkoop biplëtrenoom.tiigj~< . "

, ,lYdJ:!t,ng·!ll~~X~~.::~ij·d!ile~ ili~'')':5!'il.:.':¢Q ,rMa¢jii~::Y~''''" '~in~.' ,~-~!!o;§ "i~ 1V~gf.n!?~:;!.D,.d!! 8.d,·,a..p., " .''Di;' :[:,iWm~R ;~~"1i~;'V'~~ijn~.gàr09~ -

DR. COLIJN ZEVENTIG
JAREN

Dr. Colijn heeft in ons nationaal leven een be-
langrijke .(01 ge!,peeld"en speeltdie nog. 'HIj is een
onzer groote nationale figuren, die vast"'als' êen
~ts staat in de branding yan heden.

In .).933 veroverde hij bij de muiterij del' Zeven
Provinciën door een' woord het 'vertrouwen '1'-38.' het
grootste deel var ons volk: torpedeeren! . '. .
: En iij .h~t niet, ~s()f hij 't4~~, n.u een tw_eeo,e
!,Qm .; .in' den' vorm van onzen ,fiu3ncieeleu~.onder-
_8'~ng d!!'l~gI;,~eel" li~t)w~ ".tO~"Pè4,~J:!3l!~·,('IP~~~~~?
'Als, ,torp®o" fungeert, bhans., ~e .80-miHioen bezuini-
.... '. ,.:.. .. -." ",,'> •. ....., '- '. . -' .,. ,
rgm~.' . , _
: ,:¥vif,.hi~en. dep:.gr~jten ~~a-a~~an o:p;'*ii~'zeven-
:~~ten verj~a:rdag' on~e '.b~~' gelukwensehen 'aan.' ~..'

. .·.·,·'Iil" .

het communiatische blad "De Tribune". Di,~bewijst
reeds voldoende, dat hij roarxistisch-'internationaäl
georiënteerci is en begrippen als vaderland, vadt.\..
landsliefde en vàd'erlandsche geschiedenis als wan-
'b~g]'ippen, als vooroordeelen van de "bO\lrgeoisie','
beschouwt. Hij Z'al dus thans verplieht zijn" onder-
wijs te :geven in"lets; 'dàt"volgens hem aan een
vooroordeel <?ntsproten is; Het is te hopen, dat d~'l
Minister, .wanneer' de marxist ,z-elf niet, de '.kr:;lG4,t
en de 'eer bezit, van een dergelijke voor he~ waan,
z,ipnig,ele~r.~aak' af ti3 zien,' hem daarvoor behoedt.
, 'I'egenover; de' marxistisch·ti <!>pvatti:ng;dflr1;.-begr~p..
.pen als, .vaderland, vaderlandsliefde. el;l dus ook
·x.aQedan~ç]le g~hi~~enis niets anders Z~i!l. ~i}n
een coroplex van' ;,bu-rg~ke" veoroordeelen; tsa
de zic~ steeils Jneer. ontwikkelende en' steeds dieper
wortel-sehietends, overtuiging in ons yolk, dll~"onze
historie i in haar volheid een' realiteit onder Gods
J0idin-g,is. Tu~schen de meening'van,deJl,;maJ;xis,t en
de realiteit zal zicn' een confliej, kunnen op.twikke-

." len; waarvan' een deelonzer' studeerende . jongelui
dan het' 'släciltÓ£fet zal Worden. D~ rniills~r be-
spare Dr. J.. Romein èn mizen studenten zulk een
conflict. .
· Als theoretisch-marxist moet hij het, standpunt
verdedigen, dat. de republiek voor elk volk de ge-
·wenschte. :staats-v;o~m is. Meer dan ..ooit i~ ~n de ,.,~
laatste jai-ElD gebleken, hoezeer dit door. ons ,volk
wordt. .vercordeeld en hoe onvernietigbaac de my-
,stiek!l ba~d.tusschen (){lS Oranjf"huis en ons volk is.
De Minister houde den bevo.oroordeelde in. de ,,!;\der-
landsche geschiedenis van het universrtaire onder-
wijs verre ..
Dr .. J. Romein heeft de marxistische geschied-

hescu.(1)wing:, pat, wi,l.;~egg¥IJ-, ,d<lt hij de ,!!tel_ling
van Marx als'principieele waarheid aanvaardtr: Het
economisch 'zijn bepaalt het bewustzijn. DMrmede
.wordt elk :qI.etaphysiséh zijn, elk Godsgeloof uitge-
sehakeld en deze materialistische tendenz is. vol-
'_komen:i~ stt-ijd met, la zich reeds. lang msnifestee-
:rends gee,st,elij}re.ontwikkeling naar, de' nietaPh'ysjc~,
naar het .Godsgeloof toe, volkomen in strijd. met de
·Christe.l,ijk'.natîoll~e grondslagen,. yiiur.ons ,vplkshe-
',staap.' Dr, 'J. Romein v is daarom een ep_lgo;ontje,
,van 'Wie,n'niets YEX},f de toe¥óm~t .val?-pni? volk is te
verwaeh~q., Hij is de achteraankomer -yan een
atervends ,richting. De Minister beware on's volk
:voo!"dergelijke leeraren. '

,. ",'_.

.:!'" .

HET MARXISMf. ~,
ONTBINDING '!~',,,. \ ::'

,',. t-,'I ,'. :1-:-.

, '
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. ,,' ~, ,
,!,,' '!I" OFFICIËEL ",' ~,

Het ~QIgend adres werd 5 Juni verzonden aan
Z'.Exc:, den Minister van Onderwijs, '~Kunsten ~n
;Wèten~~hV:ppen': ,. '. ' -r "

et,Geeft me~ verschuldigden .eerbied te kennén het
Hoofdbestuur van het Verbond voor Nationäal
HersteC . .
.., 1. dai: net kennis genomen heeft ~an de be~oe-
~tning .va.n den' marxist Dr. J. Romein tot 'hoog-'
-ieerMr in de Vaderlandsche geschiedenis- door den
'gemeenteraad van Amsterdam,

2. dat- het. de marxistische, leer en de marxis,
~\ische geschiedbesehouwing ten strengste veroord-eelt
·&Is in "strijd 'zijnde met de Cbristelijke grondslagen
·van ons'volksbèstaán, ~'. . . . '
~',.3. d!,ït,:hèt .dàa-rom' bovenvermelde. benoeming
:beflChouwt··als een béleediging,' het gezonde natio,
nale g~vo'e-l'",·an ons volk aangedaan, ; , " _
weSh~h7~.genoemd Hoofdbestuur Uwe Excellen-

·tie eerbiedig, ,dóèh zeer'dringend verzoekt, 'bekruch-
tiging 'van .vermelde benoeming niet te willen
b6vorde~n,.· .

De benoeming van.,~"_m~.rxist
r .tot';hoogleeraar:in .de
,,·Vaderlandsche .Ges~hiedènis

Andere,'a8pe~tèn van 'Dr., J. Jlomein's
benoeming ..tot hoogleeraar ,in de

V~~e~lan~8~che'Geschiede~i~, .

.':;-':' •. 1 I ••

. .!ret laatste Paaschcongres 'van de s.d.a.p. toond~
.reéds," dat .d_i "blurer uit is. Het volgende jaar '\IrIo.8il" ..

schijnlijk niet eens zoo'rr bluf-congres meer .. ,O~
arme! '
De gemeenteraadsverkiezingen in de -gr~

plaatsen ~oone'll eveneens' aan; dat net mis begitilt
'te gaan met' de ,,'pärÏif"~. 'En dan de -grondsocialî-
-sat.ie-zaak in Amsterdam! '

Het 'gaa.i misl'Roe lián bet. ook andersJ ' ,
De s.d.a.p. moet interuutionaul zijn; anders ftç~(I

. 'ze geen reden' vail bestnári, ..:_ eh '{lát kan .ze.nief;
'meer zijn:

De' s.d.a.p. moot sociaal zijn," anders he'eft: K&

geen' teden 'van' bestaan, - en ze 'vatte. dit o.p ia
'den zin van een wettelijk georg'ahiseëtue overheve:-
ling uit de beurzen der zoogenaamde ,,-rijken" ia
'de zakken van...... Het sociale, besef werd.
niet ontwikkeld door versntwsordelijkbeid aan té
kweeken .. Daarom' heeft 'het. marxismeede ziel Y,II~

ODS volk kapot gemaakt. Het was .het tegendeel
van sociaal. Het was parcij-egcîstdsch. . . .

De s.d.a.p. kent:g_eên vaderland. Vadér1andsllef<le
was yolge~!l haar een ;;;'~deel. \y"'à<ttbiJ~,~es.d.s.p,
dan ook te. constateeren valt, is geen liefde tot 'vol~
en vorstenhuis, doch alleen haat; .}laat namelijk
tegen het fascisme, een concurrent op soci8IÎ~~-
gebied.' , , .

De s.d-a.p. is van huis uit door en door maP,eri~~
Iistisch, zoowel in de ~ijsgeerige als populaire De-
teekenis van het woord. Materialisbisch-waé'. h~ar
(wereldbeschouwing: alleen materie bestond, ' l1e~
Godsbegrip was een "vooroordeel. Materialistiseh wim
haar .dag.elijks<?he le'l'Wl-s6p.>i'.atting:__meer.cgeld i en
nog eens meer geld: ,De rne?sc!Iheid, 'krijg~
langzamenhand v.a-p. . beide, beteeb:e.!lÏ~sen ,gellc~g•
Het proces van het zoeken naar den Geest. is, J;eed!l
lay,g "iJ,l, gang. Dit. .g:;lt\t.aan de $,~,a.p. b~, !I-PQQl"~
loos 'Voorbij.

Ee~:st wanneer de s.d.a.p. 'en de, roode ,vak~ea
met hun haat en nijd en, afgunst, met hun Qn~
vredenheid-sprediking" me,t hun ziekelijk, alle ver..
antw0Ol.'deli}kheiddoodend sociaal besef; ,1.lit ons vol~
.zoo goed als verdwenen is, kan er .van een IQyale
.samenwerking vap.·; patroon ,en arbeider ~pra~
zijn, kan vah .de bedrijven uitv-een samenwèrkinge-
,vorm o_pgFoeien,waarpij . s~aat en v~boQ.den uitg~
schü.keld worden,." '
~ Itaamm,~ waar men kan, helpe men· het marxism.
brek-en. H-flt",ontbindingsprooes zij: kort. '

R.

-·,·'r ,).
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BOEKBESPREKINGHET GROOTE FEEST VAN .'T GETAU
Terwijl wij dit schrijven, is bet groote feest van

het getal in vollen gang: de gemeenteraadsverkie-
zingen. Getallen en getallen gaan ons oog voorpij~
haast in eindelooze reeksen,: bet resultaat van het
algemeen kiesrecbt. Hier een 'winstje, daar een
;verliesje, en de nieuwe gemeenteraden zetten hoogst-
;w&arschijnlijk de zaak op den ouden, voet voort.

Dat wil zeggen:
. 1. De gemeentelijke belastingen worden ver-
hoogd, want subsidie hier, verhooging daar. Muziek ..
yereenigingen, schouwburgen, leeszalen, enz. _
alles ontvangt subsidie. Waarom de cultuurontwik ..
keling niet buiten bet staatebestel gelaten?

2. De gemeentelijke gas- en electriciteitebedrij,
;ven blijven gemeentelijk en de burgerij blijft veel
:te hooge prijzen voor .gas en electriciteit betalen,
r.waarom deze bedrijven niet aan particulieren over-
gedaan, die heel wat goedkooper kunnen huisbouden 1,

3. De tekorten op de gemeentelijke trarobe-
drijven en grondbedrijven blijven dezelfde en moe-
ten door de belastingbetalers gedekt worden. Waar ..
om ook dergelijke zaken. niet aan .particulieren
pvergedaan?

Alles g~at bij ODS veel te grootscheeps, veel ·te
"Guur, en dat gaat' zoolang tot de politieke partijen,'
de gemeentekarren voor goed in de modder ge-
reden hebben, de burgerij genoeg krijgt van de beo
lastingbetalerij en andere wegen eoekt, om een
gemeente goed;te besturen. z.

HEBT GE LOON, SAL~RIS,
PENSIOEN, LIJFRENTE OF

EEN SPAARDUIT?
Verreweg de meesten van ons leven in deze om-

~tandigheden, zult ge zeggen.
Welnu, steun dan geen maatregelen, die deva-

luatie tot .gevolg hebben.
Meermalen - en wij zullen er steeds weer op

hameren - hebben wij gezegd, dat de arbeiders-
locmen in Frankrijk na alle devaluatiea en ..... .1

loonsverhoogingen van Blum en Jouhaux thans nog
10 pct. lager zijn dan vóór bet socialistisch wan-
beleid.
. Wij kennen een Franscbman, die oorspronkelijk
een lijfrente van 10.000 goudfrancs (de franc à 48
cent Nederlandsch == ongeveer 5000 gulden) had
verkregen. De devaluatie van den franc bengevolge
van den wereldoorlog braebt dit bedrag op onge-
-veer 800 gulden en d(l devaluabies yan Blum Ileb,'"
ben dit bedrag tot 400 gulden doen inschrompelen ..
iVan f 5000 - een heel behoorlijk inkomen - is .
hij dus afgez? J tot 400 gulden! Hoevelen heeft dat
zelfde lot niet getroffen, wat hun pensioen, salaris
of kapitaaltje betrof!

Steun dus geen regeering, die maatregelen neemt.!]
yvelke devaluatie tengevolge moet hebben.

Steun geen looneischen van vakbonden, die ......
zooals Ir. Bosman heeft aangetoond - op den duur
noodzakelijk waardevermindering van den gulden
:tengevolge hebben. In 't kort - verzet u tegen de
yolksfron tpolitiek.

Steun alleen een regeering, die maatregelen ter
bezuiniging neemt, want daardoor wordt de gulden
pp peil gehouden. Versoberen en bezuinigen moeten
wij toch, want wij glijden mee af in de algemeene
verarming. Versoberen en bezuinigen moeten wij
tech, want wij moeten onze defensie zoowel hier
als in Indië op peil brengen.

Bedenk wel: bezuiniging kan ongedaan worden.
gemaakt, doch devaluatie niet.

Drie waarschuwingen,

dat het verkeerd gaat

1. Eerst hebben we een devaluatie gebad van
ongeveer 18 pct. Sindsdien is de gulden zwevend
gebleven. Maar een geldstuk, dat zweeft, zweeft
naar beneden en...... de gulden is opnieuw met
'± 4 pct. gedevalueerd. Het zweven maakt, dat ge
het niet merkt. Doch realiseer u eens, wat het be.
teekent.

Ge hebt een loon, een salaris, een pensioen, een,
lijfrente van f 1000 .....

Door de eerste devaluatie verloor u dus 10 Xl
!l 18 = f 180. Blijft over f 820.-.

Door de zwevende devaluatie hebt u thans we~~
~.2 x f 4 == f 32.80 verloren. Rest f 787,20.

Daaraan ziet u, dat wij langs de helling der ver-
J;trrrlÎng afglijden. Dat is de eene waarschuwing.

2. De tweede waarschuwing heeft Mr. Trip ons
~egeven: De kosten van levensonderhoud en de
productiekosten worden door allerlei overheids-
;maatregelen en ordening in de hoogte gedreven,
:terwijl eèn daling dier kosten voor ons land z.!.]
~an fundamenteel belang is te achten.

3. H.e~ heengaan vp,n Minist~r d~ ~ild~o1
Zal he] baten.z .

ONS VOLK; IN DE KLEM·
Neem een willekeurig blad, tien tegen een, dati

ge op de eerste bladzijde "sociale gerechtigheid">]
op de tweede "sociale rechtvaerdigheid", op de
derde "sociale wetgeving" leest. 't Is alles "soci;l.al~~
wat de klok slaat. Wij lijden aan de sociale ziekte~

In plaats van de arbeiders een goed loon te geven~
waarmee ze zelf moeten zien rond te komen en zich
trachten tot zelfstandige menschen te ontwikkelen,
zijn staat en vakbonden bezig, hun niet alleen
krukken onder de armen te duwen, doch ook
onder de knieën. En al die krukken kosten geldij
heel veel geld. Dit is de eene tang van de klem ..

En de andere tang? Dat is defensie. Het meeren ..
deel van ons volk is er thans wel val! overtuigd, dat
et niet langer getalmd kan worden met de vloot ..
:versterking in Indië. Dit zal - afgezien van haven ..
'verbetering en aanvullend materieel - voor vieI1
slagschepen ongeveer 4 x 80 millioen bedragen.
Tusschen de twee tangen van 'de kosten der

sociale ziekte'· en van onze defensie zit 9flS vader ..
land klem.

Ons vaderland, moet dus kiezen. cc'

Is de keuze moeilijk? '.;.,'
Volgens onze meening+geenszins, . ,<; , ..

~ armeer men bedenlss, dat Denemarken 'ong&!
veer dezelfde grootte als ens land heeft, dat het de..
zelfde bodemgesteldheid als ons land heeft en
.sleehts B! millioen inwoners, dan blijkt daaruit,~
waar ons land 8 millioen inwoners telt, dus 4!
millioen meer, - dat deze 4t millioen grootendeels
door onze bedrijvigheid in. Indië bier kunnen be...
staan.
. Zouden wij Indië verliezen, dan zal men kunnen
beginnen de 4! millioen de Noordzee in te jagen,
het woord "sociale rechbvaardigheid" te vergeten
en onze sociale wetgeving te begraven.

De sociale huil-politiek, van het sentimenteele
marxisme uitgegaan en andere partijen leelijk ge-
.infecteerd hebbende, kan zich dan voor goed op-
bergen.

In de allereerste plaats hebben wij - willen wij
ons eigen volksbestaan handhaven - te zorgen,
dat onze defensie in Indië zoqdanig is, dat wij een
!lventueelen indringer terug kunnen houden.

De keuze is waarlijk niet moeilijk.
Doch de sociaal-zieke groepen in

.in hun sociale gerechtigheidsziekt~
kórtzich"~~. _

ons volk zijn
onbegrijpelij k

De huil-moraal van de
volksfronterij

De vlootversterking in Indié
Minister de Wilde is hclaas heengegaan. Hij was

een van de knapste en degelijkste leden van het
Ministerie. Welk feit of feitje nu de directe aan-
leiding geweest is, dat hij is heengegaan, doet wei.
nig ter zake. Dit mag voor de partijen onderling
een vet politiek kluifje zijn, voor onze positie als
volk is het van minder belang. Door zijn heengaan
heeft hij aan ons volk zijn meening kenbaar ge-
maakt: bet gaat mis met onze financiën.*)

Van verschillende zijden werd met minacbting
of geringschatting gesproken over het "huisboud-
boekje" van minister de Wilde. Het is onbegrijpe-
lijk! Want, wat voor een gezin geldt, geldt evenzeer
voor de volksbuisbouding. De aanhangers V<1nde
volksfrontpolitiek, die de valsche leuze verkondi-
gen: Leef er maar ~p los, - vinden een..volkshuis-
houdboekje natuurlijk uit den booze. ZIJ rneenen ,

• door met geld te smijten, ons volk uit de misère te
kunnen helpen, Hoe kortzichtig ze zijn, bewijst
wel het feit, dat ze van België en Frankrijk, waar
de geldsmijterij op dezelfde wijze werd toegepast
en tot groote mislukking heeft geleid, niets hebben
geleerd. In België immers was het de socialist de
Man, de vader van het beruchte plan van den
arbeid, die de Belgische financiën in het honderd
liet loopen. Ih Frankrijk was het de socialist Blum,
die zoo wild met de financiën omsprong, dat deva-
luatie op devaluatie volgde en bet Fransche volk
verarmde, de arbeiders mee. En dat alles was even-
wel gebeurd juist om de arbeiders te helpen, loon...
eischen in te willigen en zoogenaamde sociale recht-
vaardigheid te betrachten, En het resultaat was
juist het omgekeerde: algemeene verarming.

En alsof ze nooit van België en Frankrijk ge-
hoord hebben, gaan de volksfrontpolitici bij ons
denzelfden weg.' Ze zingen voortdurend hetzel£de
lied van groote werken, van sociale rechtvaardig-
heid, van sociale wetgeving, van sociale geldsmij ..
'terij, tot ook wij geheel in de modder zijn weg.
gezakt ...
. Het is zoo' goedkoop, zoo schijnbaar menschlie-
vend, zoo kiezerslokkend op huilerige. wijze van,

~) Na de·-inwrpeHatie"W-ijnk<JOpweWi:\we ';UU, "waar' de-
a>cllQen wrong, Re9,

QUO VADIS?
OF DE WEG NAAR ONBEKENDE

WELVAART
1e"; II door W. C. SICKESZ .

Een merkwaardig en boeiend boek. Wanneer lie~
geschreven ware door den een of anderen ziekelijken;
idealist, of door iemand, nog zonder lcvcnservaring.,
dan zou de twijfelzucht, welke bij het lezen V;:1U

deze twee buitengewone studies als van zelve naar
boven moet komen, bet werk spoedig doen neer-
Jeggen.

Ook zonder nu dadelijk fouten of leemtes in d~
redeneering te kunnen vast stellen, zal het natuur-
lijke instinct den lezer waarschuwen, en doen den-
ken of zeggen: als de oplossing van. de groote
wereldproblemen van onzen tijd zóó eenvoudig
~as .... n: enz. enz. _
~ Maar hier is, een man aan het woord met groote,
levenservaring, iemand, die als bedrijfsleider heeft
getoond d'ê'ii' strijd om het bestaan te 'kennen, en'"
die uit i dien' strijd mèermalen" als ;''overWinnaar zegt

'l te voorschijn te zijn gekofuen. '.
Hoe men het ook moge beoorde.eleIi, er valt in ieder'
geval veel uit te Ieeren. Met stiJgèiide belangstelling
hebben wij dan ook kennis genomen van de uitvoe-
rige brieven van den heer Sickesz, die als reus-
achtige advertenties in' de groote bladen zijn ver-
schenen.
Er is één punt, dat wij in het geheele werk n,i~fl

of onvoldoende belicht rekenen.
. Stel dat men den weg op ging, dien de schrijver;
aanwijst, en laten wij aannemen, dat er tengevol~E:l
daarvan weder opleving zou beginnen te komen III

allerlei bedrijven. Zou die vooruitgang niet dadelijk
weer om hals worden gebracht door de onleschbure
dorst van de vakvereenigingen?*) -

De heer Záalberg heeft onlangs gesproken ya:n
'een "sit-down-staking van het kapitaal". Een zeel'
~uiste diagnose van de ziekte der maatschappij'1
.Doch in onze oogen is er nog een ander siektever-
schijnsel', een nog grooter beewaar voor de oplossing,
der tegenwoordige economische problemen, n.l. d~
sit-down staking van ondernemingslust (en
-durf}, dewijlonder allerlei bekende invl98denelk~
wleving" iii ~êriig bedrijf dadelijk aanleiding geeft
:tot buitensporige eischen der vakvereenigingen, di~,.
elke verbetering met nooit eindigend egoïsme op~ .
-eisehen voor hunne leden. Hunne bezoldigde leiders
zijn ambbshalve onverzadigbaar. .
:Wij zouden wel eens willen weten, hoe de he~~

S. die verslappende invloeden binnen zekere perken
zou weten te houden, wanneer zijn systeem werd
aangegrepen. Wij zijn geneigd te gelooven; dat he~
daarop zou stranden.

G.
*) Intusschen is al gebleken. dat de Arbeiderspers ge_

weigerd heeft de enorme advortenties van den heer
Sipkesz op te nemen.

VAKBONDEN AAN HET WERK

In ons vorig nummer vermeldden we, hoe op d~
tentoonstelline te New-York door de arbeiders
:"gewerkt", d~i. "niet gewerkt:: werd tegen fonni",.
dabele loonen. De "Telegraaf vermeldt daarvan
een aardig staaltje:

"De eischen der organisaties gingen zelfs zoo
ver, dat voorgeschreven moest worden, dat de ver-
vaardigers van de muurschilderingen een Ameri",
kaansche werkkracht à raison van 2t dollar per uur
naast zich moesten nemen voor het aangeven van
. :verfpotten" en andere werkzaamheden."

Geen wonder, dat - zooals het blad schrijft -
reeds negen-en-veertig staten inderdaad, van deel-
neming in de toekomst zullen afzien.

Bezuinigen moet het wachtwoord van ons volk
worden. De vakbonden storen zich daaraan niet.
Eerst wanneer het te laat is, komen ze tot inkeer,
De fabrieksarbeidersbonden hebben te Alphen

vergaderd, want de patroons hadden een regeling
van de arbeidsvoorwaarden afgewezen. En als nu
de patroons niet gezamenlijk te dwingen zijn, zal
ëlko fabriek afzonderlijk onder handen genomen:
worden .
.weet U, wat dat beteekent?
.wij hopen, dat de patroons in het belang van

ons volk en dus ook V;:Inde arbeiders zelf stand
zullen houden.

.,sociale ge~echtigheid" te spreke~ en een gaudrege~
.over de onverantwoordelijke massa uit te strooien,
;Het is deze huil-moraal, die geheelons volk in den

. ,,~grond ,z~l,~rijven. - ,.
. ~eef~ M!pis~:t: 9~~ild~ ill! ~!en aankolll~nl '

..
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DE ZAAI(-OSS IN DE

TWEEDE KA.MER.

Vergadering van Vrijdag
23 Juni.

VERSCHILLENDIE ONTWERPE,N.

Aan de orde zijn de volgende wetsontwer-
pen en conclusies:
1. wijziging en verhooging van het zevende

hoofdstuk B der rijksbegrooting voor 1938
c(verschillende onderwerpen);
2. idem voor 1939 (aankoop en inrichting

van een gebouw ten behoeve van het rijks-
inkoopbureau) ;

3. goedkeuring van den onderhandschen
verkoop aan de gemeente Heerlen van on-
roerend goed, gelegen aan het Emmaplein te
Heerlen;

4. idem van grond bij de Hoornbrug te
Rijswijk aan J. M. Balvers aldaar;

5. idem aan de gemeente 's-Gravenhage
'van het voormalig arsenaal c.a. aan de Sche-
deldoekshaven aldaar;

6. conclusie van het verslag der commissie
voor de rijksuitgaven omtrent den staat van
credieten, ten laste van de hoofdstukken der
rijksbegrooting en de begrootingen der fond-
sen voor 1939, verleend met toepassing van
het 2de lid van artikel 15 der comptabili-
teitswet 1927;

7. conclusiën van het verslag en vervolg-
verslag der commissie voor de rijksuitgaven
omtrent het verslag der Algemeene Reken-
kamer betreffende hare werkzaamheden over
1937;
8. goedkeuring van de onderhandsche

eigendomsoverdracht aan de gemeente Delft,
ingevolge ruiling. van een perceel grond in
den Wippolder aldaar.
No. I wordt zonder debat en z. h. stemming

aangenomen.
Bij de behandeling van no. 2 spreekt de

heer STUMPEL (R.K.). Spr. verwondert er
zich over, dat er gebrek aan ruimteJs ont-
staan daar er is toegezegd, dat naar inper-
king van het rijksinkoopbureau zou worden
gestreefd. Spr. kan de methode van inkoopen
allerminst bewonderen, daar abnormale kor-
tingen worden bedongen. De belangen van
den middenstand komen daardoor in het ge-
drang. Is de minister bereid te doen onder-
zoeken, hoe de bezwaren tegen de werkwijze
van het bureau kunnen worden ondervangen?
De heer TILANUS (C.H.) waarschuwt te-

gen overschrijding van de ramingen bij aan-
koop van het bedoelde pand.

De minister van Financiën a.i., de heer
COLIJN, noodigt den heer Stumpel uit eens
met hem over dit onderwerp te komen spre- I

ken. Op de opmerkingen betreffende de
werkwijze van het bureau kan spr. in het
algemeen geen antwoord geven. Spr. is vol-
komen bereid eventueele klachten te onder-
zoeken en over een reorganlsatle met den
middenstand in overleg te treden. Het is<
echter on~ cra1r de besparing niet QPweègtJ
tegen de kosten van het bureau; de bespa-
ringen zijn acht à tienmaal zoo hoog als de
kosten. 'Eenig gevaar, dat het bedrag van
f 11.500 te laag zal zijn voor de bebouwing,
is natuurlijk aanwezig, doch spr. zal er naar
streven binnen de raming te blijven.
Het ontwerp wordt z.h.st. aangenomen.
De no. 3 tim. 8 worden zonder debat en

z.h.st. aangenomen.

Voortzetting der bespreking
over de verslag-

conclusies.
De Tweede Kamer heeft hedenmiddag

voortgezet de behandeling van de conclusies
van het verslag der commissie omtrent de
nota van den minister van justitie betreffende
de feiten en omstandigheden, op grond waar-
van op 1 April 1938 aan de brigade der Kon.
marechaussee te Oss is gelast zich tijdelijk
van opsporingsdiensten te onthouden en be-
treffer-r.; eenige daarmede samenhangende
aangelegenheden.
De heer ROST VAN TONNINGEN (N.S.B.)

is van oordeel, dat het dwaas is door gebrek
aan oprechtheid de eeuwige gerechtigheid te
trachten te ontvlieden. In deze zaak is veel
leed veroorzaakt en veelonrecht geschied. De
wijze, waarop spr. deze zaak behandelt, spruit
voort uit zijn nationaal-socialistische levens-
beschouwing. Een der grootste misdaden
tegen mensch en volk is de schending van de
ongerepte eerbaarheid vap. jeugdige men-
schen. Over deze schending is in deze Kamer
nooit met een woord gesproken. Mr. Marchant
heeft van de waarheid van dit onrecht in
Brabant getuigd, spr. citeert uit een artikel
in "Het Noorden",
Welk een schoone taak ware dezen minister

van justitie beschoren geweest, schouder aan
schouder met de marechaussee de onverlaten
~.p te sporen. De misdrijven van de geeste-
lijken en anderen behoorden de kern te zijn
van de onderzoeklngerr.van deze Kamer. De
A.-R. fractie heeft den minister gedekt, even-
als de C.-H. fractie. Spreker voegt den heer
De Geer toe, het negende gebod niet te over-
schrijden. Alle fracties hadden indertijd
slecht.s lof voor den minister. Spr. geeft een
overzicht van de voorgeschiedenis, waarbij
hij wijst op de houding van de partijen om
den minister te dekken.
De volle verantwoordelijkheid voor de on-

volledigheid van het rapport der commissie
draagt deze commissie zelf.
Voor spr. st-ond op grond van inlichtingen

indertijd reeds de schuld van minstens een
geestelijke vast. Spr. wijst op het verbod van
den burgemeester van Oss om deze gemeente
te betreden. Daar men in Oss bezig was de
getuigen te bewerken, diende spreker een in-
terpellatie-aanvrage in. Deze is echter ge-
weigerd. Had de Kamer niet kunnen wachten
met op reces gaan tot de zaak voor het amb-
tenarengerecht behandeld was? Spr. wijst op
verschillende feiten, die moeten bewijzen,
hoe spr. tegengewerkt is.
Van de bevoegdheid om inlichtingen aan de

commissie te verschaffen, heeft spr. slechts
eenmaal gebruik gemaakt. De commissie geeft
van deze feiten in haar rapport onvolledige
inlichtingen, aldus spr.

(De vergadering duurt voort-)
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I(J_L\MER OVER
ZA~f\I(-OSS.

Indische ,Wetsontwerpen. erg helder voor den geest staat) er dáárdoor
allerellendigst aan toe zijn.

Het spijt ons, maar de rede van den heer
v. d. Goes van Naters is ons erg tegengeval-
len. Zij was een requisitoir tegen den pro··
cureur-generaal, die ons om meer dan één
reden niet rechtvaardig en zelfs niet biUijk
voorkwam.
Daarentegen durven wij zonder voorbe-

houd zeggen, dat de rede, welke mr. Van
Maarseveen hield, een even krachtig gedo-
cumenteerd als naar den vorm pracntig
parlementair advies was. De katholieke af-
gevaardigde heeft den miniter niet feilloos
gezien - deze had naar zijn meening eerst
nog ruimer kunnen hooren - maar heeft
ook de marechaussee niet noodeloos aange-
vallen, rnaar hij heeft boven het gewoel van
menschen twee groote beginselen met krucht
op den voorgrond geschoven. Vooreerst de
noodzaak, dat de rechtszekerheid der bur-
gers niet noodeloos door overheidsorganen
mag worden geschonden; vervolgens den
eisch, dat het parlement vooral voor die
rechtszekerheid en rechtsgelijkheid moet

Als men het mocht zijn vergeten: het is opkomen en dus een minister moet steunen,
de vierde maal, dat de Kamer zich bezig die er niet voor terugschrikt, ook e:gen
houdt met de zaak-Oss. Den eersten keer, I,ambtenaren, die hun bevoegdheid over-
op 7 April 1938, met een interpellatie, toen schrijden, een krachtig halt toe te roeren.
de minister blijkbaar alle luisteraars zooda- Dat de Ossche marechaussee te zoeklustig
nig heeft verdoofd, dat de heeren zich nog waren, staat vast en toonde mr. Van Maar-
steeds met verbazing afvragen, hoe zij zoo seve en aan. Dat zij in bepaalde gevallen te
onder den invloed van zijn welsprekendheid ver zijn gegaan, lichtte mr. Van Maarseveen
konden geraken; den tweeden keer, op 24 toe aan de hand van twee gevallen. Hij wees
Mei 1938, toen de heer Rost, die den minister er op, dat het Ambtenarengerecht evenzoo
niet vertrouwt, een interpellatie aanvroeg, had geoordeeld, dat overleggen van gesepo-
en de heer Wendelaar, die hem wel ver- neerde strafdossiers aan de Kamer reeds op
vertrouwt, een enquête-voorstel had iu:(e- 21 November 1936 door den Leidsehen prof.
diend, dat de heer Rost toen aanduidde als Van Oven in het "Ned. Juristenblad" onge-
"het minst doelmatige middel"; den derden oorloofd was genoemd en dat het hooren van
keer, op 21 Juni 1938, toen's heeren Wen- ambtenaren door de commissie in het geheel
delaars voorstel in behandeling kwa:n, maar niet noodig ware geweest, bijaldien deze
vervangen werd door het voorstel-Albarda- bepaalde stukken voor vertrouwelijk gebruik
Oud om den minister een nota met tntich- had aanvaard in den zin van het ministerieele
tingen te vragen. Toen de Ambtenarenrech- voorstel. '
ter in eersten en tweeden aanleg gesproken De commissie is afgegaan op de pleitnota
had en de bevoegdheid van den minister om van den verdediger der marechaussees. Hoe
zijn maatregelen te nemen buiten twijfel had gevaarlijk zij daarmee gehandeld heeft,
gesteld, zond deze op 31 Januari zijn uitvee- lichtte mr. Van Maarseveen met één voor-
rige nota, waarin hij zijn beleid verdedigde, beeld toe aan de hand van de ter griffie
waarna op 8 Juni het verslag volgde van de neergelegde documenten.
speelale commissie, bestaande uit de heeren Uit die stukken blijkt toch, dat ten aan-
Schouten (A. R.), Tilanus (C .. H.), Drees zien van een der pastoors, over wien de
(S.D. A. P.), mr. Wendelaar (LIb.) en den Commissie verklaarde nog in het onzekere
katholieken dr. Sweens. De vier eerstge- te verkeeren, èn de inspecteur der mare-
noemde heeren stellen aan de Kamer voor chaussees èn de wachtmeester hebben ver-
te concludeeren, dat .d~ feiten en o~s~andig- klaard, dat zij wisten, dat hij geen strafbare
heden, v.:elke den minister van Justitie heb- handelingen bedreven had. Deze geestelijke
ben geleld. tot het neJ?en van den J?aatregel is dus wel degelijk slachtoffer van arbitraire
van 1 April ten aanzien v:an de brigade ~ss pohtieele methoden en hij heeft geen redres-
der Kon. ~arechauss~e, dien maatregel r:,et, mogelijkheid. Dat de persoonlijke verant-
rechtvaardlge.n, terwijl aan hetgeen. nad~e~ woordelijkbeid der marechaussees niet ver-
is gebleken m elk geval geen motl'\~eenn? valt, ook al zou de substituut-officier van
voor. dien maatreg~l kan wor~en g~leend. Justitie achter hen hebben gestaan, heeft

Over de al of met aanvaarding van deze de Ambtenarenrechter in eersten aanleg al
conclusie is de Ka:ner ge~?epen haar o?rdeel uitgesproken. En dat de gemachtigde van den
te geven en dus zl~~en WIJ voor d~.n VIerden minister deze substituut mocht hoeren, al
keer te Oss, ~oorblJ.gaande dat WIJ ook nog was hij ook als getuige gedagvaard, 'toonde
twee rechterllJke uitspraken hebben, wa~r- mr. Van Maarseveen onweerlegbaar duidelijk
van de eerste den maatregel van den mmis- aan. Terecht waarschuwde hij het parlement
ter niet in strijd met 't rec~t. verklaarde ,en te waken voor de rechtszekerheid der bur-
er aan toevoegde, dat ~e ministes maatreje- gers en niet te opponeeren tegen een Over-
len nemen moest, tez:wIJl ook: de tweede den 'heiQ., die Juist voor die rechtszekerheid met
regeeringsmaatregel m rechten onaantastbaar kracht waakt, ook al zou die waakzaamheid
verklaarde.. r niet volkomen feilloos zijn uitgeoefend.
Tot dusve:: hebben 'VIer sprekers het woord Dit was een meesterlijk betoog; wij zijn be-

gevoerd, drte voorstanders van de c?nclu- nieuwd wat men er zakelijk op te antwoor-
sie en één tegenstander. Opvallend IS, dat den heeft.
geen der drie voorstanders het o?k maar Een reeks Indische ontwerpen ging zon-
noodig hebben ,g'eacht, naar de uitspraken der veel discussie onder den hamer door. Een
van de rechters te verwijzen. Wij begrijpen vrooIijk moment was, toen minister Wel'.er
wel dat dit hun niet best uitkomt maar aan den anrtirevolutionairen heer Meyering
wij' begrijpen niet, waarom rechterlijke uit- verklaarde, dat hij minister Colijn de bood-
spraken in dit .geval zoo weinig beteekenen. schap zou 'overbrengen, meer geld uit te
De heer De Geer, die reeds :bij voorbaat ver- trekken op de Nederlandsche begrooting om
ildaaa:-de vóór de conclusie te zullen stem- Indië in de vlootkosten tegemoet te komen.
men wilde die conclusie niet zien als poti- "Habe ich doch meine Freude daran", moet
tiek' doodvonnis, maar alleen als zakelijke de bewindsman hebben gedacht. Maar wat
uitspraak. Op welke gronden hij deze za- moet minister Colijn nu van zijn goedhar-
'kelijke uitspraak juist vond, hebben wij ech- tigen Indischen vriend denken, die het te-
ter niet vernomen en dat wave, juist nu het kort maar weer vergroeten wil?
hier alleen een beleidskwestie betreft en de
Igezaghebbende spreker vonnist, alvorens het
laatste woord van den te vonnissen be-
windsman te hebben gehoord, ons wel iets
waard -geweest.

Opvallend is ook, communisten en sociaal-
democraten, althans tot dusver, de partij te
zten opnemen 'Voor de politie orp een wijze,
die den Iudsteraar doet vragen, of hij waakt
of droomt. Dàar is de heer Wijnkoop, die
ons vanmiddag in doedelijken ernst vertel-
'len kwam: als de marechaussees de zeven-
tien in het Verslag der Commissie gemaak- •
te fouten hebben gemaakt, dan is dat de
sohuld van den suostituut en in elk geval
hadden dan andere maatregelen genomen
moeten worden dan die de, minister genomen
!heeft. Verbazend jammer voor de marechaus-
sees, dat zij niet zulke humane rechters heb-
!ben gehad als de heer Wijnkoop pretendeert
er een te zijn. Dan was de heer v. d. GOI'S
van Naters nog veel beter op dreef.

Volgens dezen sociaal-democratischen
rechtsgeleerde hebben de marechaussees
maar drie foutjes gemaakt: ze hadden wat
meer zorg moeten besteden aan hun proces- gende aangelegenheden.

, sen-verbaal; zij hadden een mevrouw K. niet
moeten hooren en zij hebben het onderscheid

. tusschen strafbare en niet strafbare hande-
lingen niet voldoende in het oog gehouden.
De eigenlijke fouten maker is .... de pro-
cureur-generaal bij het Bossche HM. Deze
man moet overgeplaatst of ontslagen, - wat
kan de heer Rost nu nog anders dan de ge-
vangenis vragen - maar aan de brigade
komt eer- en, rechtsherstel toe. Inmiddels
verklaart de heer v. d. Goes dat de minister
een goed jurist, een goed politicus en een
respectabel mensch is.

Dit overschrijdt de grens van ons voor-
stellingsvermogen. Want van tweeën één: de
procureur-generaal is zulk een zonderlinge
vogel als de heer v. d. Goes meent, maar dan
hapert meer dan iets aan het politiek inzicht
en het juridisch vernuft van minister Gose-
ling, óf het getuigschrift, dat dezen onge-
vraagd vanwege jhr. v. d. Goes wordt uit-
gereikt, beantwoordt aan de werkelijkheid,
maar dan heeft deze doorgeslagen in zijn
oordeelover den procureur-generaal. Het is
best mogelijk, dat deze fouten heeft gemaakt,
maar de beweringen van den heer v. d. Goes
bewijzen dit niet. Hij kan ons niet euvel dui-
den, dat wij twijfelen moeten, als hij ons
eerst vertelt, dat die procureur-generaal de
strafbaarheid van notoire delicten niet zou
zien of bepaalde lieden zou sparen vanwege
een dorpsnotaris, die ons wordt afgeschil-
derd als een der machtigste mannen van
Brabant - ieder onzer herinnert zich, nooit
of nimmer van den man gehoord te hebben
vóór de Ossche zaak - en ons even later
meedeelt, dat diezelfde procureur-generaal
als een wildeman laat schaduwen, fiches ma-
ken en zó6 vervolgen, dat de zuidelijke pro-
vinciën (wier plaats op de criminaliteits-
atatistiek den heer 'V. d. Goes blijkbaar niet
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OVEHZICHT.

NA haar goedkeuring te hebben

gehecht aan eendge Indische
wetsontwerpen, heeft de Tweede Ka-
mer heden een aanvang gemaakt met
oe opnhare beraadslaging over de

gewisselde schrifturen inzake de
administratieve maatregelers tegen de
marechausseebrigade te Oss, genomen
op 1 Apeil 1938.

De heer VAN DER GOES VAN NATERS
(S. D.) is van oordeel, dat er door de zaak-
Oss een gevoel van onbehagen is ontstaan
ten aanzien van de reehtszekerheid en rechts-
gelijkheid. In den loop van 'de behandeling
is het element van antipapisme binnengeslo-
pen. Den P. G. verwijt spr. ingrijpen in
rechtszaken die reeds onder de rechtbank
berusteri.
Spr. bespreekt de weigering van den rni-

nister om getuigen toe te staan en stukken
over te leggen.

Naar spr.'s oordeel mag een commissie uit
de Kamer niet beschouwd worden als derde,
.aan wien geen inzage van de stukken mag
gegeven worden. Ten aanzien van het hooren
van personen is er een precedent, n.l, de
Spoorhou t-zaak,
Spr. heeft aan een enquête geen behoefte.
De rol van den burgemeester van Oss in

de werkverschaffingszaak kan spr. niet be-
wonderen.
In de zaak-v, d. H. ziet spr. een ernstige

beleidsfout, dat men geen voldoende aan-
wijzingen aanwezig zag om tot vervolging
over te gaan. Spr. geeft een overzicht van
deze aanwijzingen. De minster heeft zich
wel zeer slecht door den P. G. lateri voor-
lichten. De rechter-commissaris en de offi-
cier hadden verklaard, dat er wel degelijk
reden was voor ve:rvolging van v. d. H.

Spr. acht het onjuist, dat de minister in-
dertijd verklaard heeft deze zaak niet verder
te vervolgen. Er werken waarschijnlijk
krachten, die v. d. H. willen sauveeren. In
dit verband noemt spr. notaris B., "een van
de machtigste van Brabant". Hij wijst op
enkele feiten, die een onaangenamen indruk
geven van de onaantastbaarheid van v. d. H.
en B. cum suis.
Wat de zaak van de geestelijken betreft,

thans is gebleken, dat de man met de 18
strafvonnissen niet de aangever was.

MINISTER GOSELING: "Aangever heb
ik niet gezegd".
De heer VAN DER GOES VAN NATERS

(S. D.) houdt dit vol. Er was hier blijkbaar
sprake van niet-strafbare immoree'le han-
delingen, waarvan het rapporteeren zeer
gewenscht is. Toch waren er aanwijzingen
voor een niet-verjaard strafbaar feit.
Het verhoor van 7'h uur van de Gier acht

spr. een belangrijk incident.
De minister heeft het de marechaussee

zeer zwaar aangerekend, dat deze in de ver-
balen een onwaarheid zouden hebben gezet,
n.l. dat er contact zou zijn geweest met den
officier ten aanzien van de staking 'Van de
vervolging der geestelljken. Het is echter
gebleken, dat dit contact wel degelijk heeft
plaats gehad. En bij het verhoor van 77l!
uur laat men De Gier verklaren, dat er geen
contact heeft plaats gehad. Van de betich-
ting van onwaarheid in processen-verbaal
kan niets staande gehou8en worden. Ook
van de betichting van mishandeling door de
marechaussee is niets overgebleven.
Spr. is van oordeel, dat er niet veel goeds

is gebleken van het beleid van den Bosschen
P. G. Hij haalt hiervan enkele voorbeelden
uit het rapport aan. Ook de verhouding van
den P. G. tot de officieren der marechaussee
is af te keuren. Een ernstig feit noemt spr.
het vervolgen in het wilde weg. Dit is het
systeem van den P. G., dat. hij de mare-
chaussee verwijt. Er wordt m Brabant te
veel geseponeerd. Daardoor is de verhoogde
criminaliteit te verklaren. Het systeem-
Speyart, waarvan de minister het slachtoffer
is gewQrden, noemt spr. verderfelijk en Ne-
derland onwaardig.
De meeste fouten van de brigade-Oss zijn I

geen fouten. De werkelijke fouten wettigen
de genomen maatregelen niet. Daarom acht
spr. de corlclusies aanvaardbaar. Er moet
plaats hebben eerherstel van de hrigade-Oss,
opdracht tot onderzoek door de rijksrecher- ,I
che van enkele zaken en overplaatsing of ont-
slag van den P. G. .1

Ten aanzien van den minister trekt spr.
geen conclusie. Hij onderschrijft de opvat-

Allerminst een consilium abeundi tingen van den heer De Geer.
Spr. noemt enkele precedenten, die veel

overeenstemming vertoonen met het onder-
havige geval. Na een hoffelijke conclusie
bood in 1882 de minister van koloniën zijn
ontslag aan.

DE

volgens oud-minister de Geer.
De heer DE GEER (C.H.) brengt hulde

aan de commissie voor haar rapport. Vooral
nu ihet rapport de laatste dagen in een blad

is aangevallen, ste1t spr. daar prijs op. Dit
rapport kan als model dienen voor al deze
soort gevallen. Spr. zal stemmen voor de
conclusie van de meerderheid. Spr. zal nog
afwachten of de minister nog feiten of om-
standigheden kan vo?rbrengen, die zijn
standpunt kunnen herzien. De zaak is reeds
uitputtend behandeld.
Spr. is van meening, dat hier niet met het

vereischte beleid is opgetreden. Spr.'s stem
zal slechts een zakelijk karakter hebben.
Spr. twijfelt niet aan 's ministers ,goede
trouw. -
Spr. had beter gevonden, dat de minister

achteraf zijn vergissingen had erkend. In dit
verband citeert spr. uit "De Tijd". Dit is
den minister niet gemakkelijk gemaakt door
enkele bladen, die hem bestreden, nog min-
der door bladen, die hem steunden
Als de meerderheid van de Kamer de

conclusie aanvaardt, dan is dit naar spr.'s
meening allerminst een consilium abeundi
(raad om af te treden. Red.) , er, zijn vele
voorbeelden, dat een conclusie werd aange-
nomen tegen den wil van de regeering. Spr.
her-inneet daarbij aan vroeger tijden. De
terminilogie van deze conclusie is daarbij
vergeleken zeer zacht. Dat de regeering on-
juist gehandeld heeft, vormt den geheelen
inhoud van de conclusie, doch dit maakt niet
veel verschil met conclusiên op adressen, die
redres van begaan onrecht beoogen. Aanne-
ming van de conclusie kan verzoenend wer-
ken. •

De regeering is nooit verplicht een aange-
nomen conclusie aan te nemen. Want zij is
voor de uitvoering verantwoordelijk. Na ..
tuurlijk kan de minister zich de vraag stel-
len, of het noodzakelijk zal zijn af te treden;
dit is echter niet de zaak van de Kamer.
Hier kan echter niet van uitvoering van

de conclusie worden gesproken. Het is de
zaak van den minister, of hij samenwerking
met de Kamer nog mogelijk zal achten. Spr.
zou het in hooge mate betreuren, indien de
minister meent te moeten aftreden. Ieder,
die werkt, maakt fouten, deze kunnen een
les zijn voor het leven.
Spr. bestrijdt het betoog van degenen, die

in de conclusie een consilium abeundi lezen.
Dit is geen motie van wantrouwen, daar het
rapport daartoe geen aanleiding geeft.
In de hitte van de polemiek zagen zelfs

zijn geestverwanten een consilium abeundi
in de conclusie. Zelfs meende men dat alle
R. K. ministers moesten aftreden, hiervan
komt men gelukkig terug. Spr. zou het
staatsrechtelijk ontoelaatbaar achten wan-
neer de minister aftreedt, omdat de Karnet'
dat wil. Dit is een zakelijkè uitspraak, geen
politiek doodvonnis.

Het beleid vanJ den P. G.

De heer VAN MAARSEVEEN (R. K.) is I Wat de Iandstreekbegrootingen betreft,
van oordeel, dat er één kant aan de zaak ~s, I sluit spr. zich bij den heer Stokiv.j~aan. Di~
die niet voldoende door het parlement m stelsel brengt naar spr.'s meemng Indië
het oog wordt gehouden: de individueele van den weg naar de staatkundige herver-
vrijheid. Te Oss was het regel geworden al- ming af.
len met politie-onderzoek en politie-maat- De wasode en de beteekenis van -de Ne-
regelen te bedreigen door de ontplooiing van derlandsclhe welvaartsoijdcage laat spr. in
activiteit van de zijde der marechaussee. Bij het midden. De financieele zelfstandigheid
dl' marechaussee bestond de neiging om om van Indië is een fictie. De verklartng, dat de
futiele redenen rechtszaken te forceeren en toestand van's rijks schatkist geen nieuwe
sensatie te maken. welvaartsbijdrage toelaat, noemt spr. kort-

In de zaak van den winkelier B. zou van zicihtig. De finantieele toestand van Inddé
verduistering geen sprake geweest zijn, in- is nog ~1ecihteT. ..
dien het niet om een civiele zaak ging. Door Spr. I'S verontrust door de stijgende de-
nachtelijke opsluiting zouden zoo alle ei- fensie-uiug~ven van I'll'di~: De .ve~oud~ng
viel-rechtelijke kwesties kunnen worden ge- moet her-zien ~rden. HIJ bepleit msteHmg
regeld. Deze maatregel ging allen propor- v.an een d~fen:nefon~,s boven de weerbelas-
ties te buiten en was onbehoorlijk. umg. Spr. 1S tegen dit ontwerp.
Het parlement heeft door historie en tra- DE MIN~STER VAN KOLONIEN, de h~er

ditie de taak om te waken tegen willekeur ~LTER, IS den heeren Van PoLl. en Meije-
van de overheid. De burger, die door de ma- rin'k dankbaar v~or hun steun inzake de
rechaussee wordt gevangengehouden, staat landstreelobegrootingen. Spr. ontkent, dlat.~e

.. ., t d K ontwerpen te zeer geflatteerd zouden zlJn.machteloos. De commissie adviseer e a- D h St n., • t bliikb d t dh "t b d k Iiik g te e eer O""VlJSvrees .1J'Nuaa.r, a eze
mer een 006~ e en e IJ en we op begrootängen zuûlen worden gelbruikt om te
gaan. Aan het gezag zal een zware slag wor- bezuinigen. Dit is in het rgEfueel nüet juist.
den toegebracht, evenals aan de persoon- Spr. citeert in dit verband uit de regeerlngs-
lijke. vrijheid. Een. z?o sc~erp. vo,~uJ?over h~t stukken aan den Volksraad. Spr. verklaart
b~leld van den minister IS ~llet juist. De mi- dat de bedoeling van deze regeling stellig
nister heeft den regel "audl et alteram par- niet is het drukken van de Uliitgaveill.Het
tem" u.it het oog verlo.ren. Deze regel. mag wordt nu mogelijk rgernaalM de uitgaven van
men me.~ s~.raffeloos lilt h~t oog ver liezen. vele landstreken duidelijk te overeten,
Waarschijnlfjk echter had iedereen zoo ge- Zoo kan men ook beter voorelen in de
handeld. Spr. erkent, dat de taak der com- belhoefte van de Buitengewesten. Ooik de
missie zee: moeilijk geweest ..is. Hij heeft vo~r staatkundige voordcelen moet men niet te
haar arbeid respect. Doch hij acht het begrij- laag aanslaan. Hier wordt een voorbereiding
pelijk, dat de minister geweigerd heest in- getroffen voor de ontwilkikeling van de
zage van de dossiers toe te staan. Volgens groepsgemeenschappen, zooals de wetgever
prof. van Oven is deze inzage ontoelaatbaar. zich die voorstelt,
Het lijkt spr. niet aannemelijk, dat dat de Wat de voornemens der regeering betreét
commissie verificatie van's ministers me- ten aanzien van de deïensie-urtgeven, delle
dedeelingen wenschte door het hooren van zijn niet duister, docih blijken uit de stuk-
getuigen. ken. Op het gelbied van de vloot bestaat in-
De commissie had haar oordeelook mogen derdaad onzekerheid in verband melt de uit-

baseeren op stukken, die geheim gehouden breiddngsplannen,
moesten worden. Wij staan inderdaad voor de moeilijkheid,
Spr. vraagt zich af, of de conclusie gehand- dat groote deïenste-ustgaven gepast moeten

haafd zou zijn, indien de commissie kennis worden in een kl~in budget. Hoe, het gaan
had kunnen nemen van de pleitnota van moet, :weet splt'. met, doch ook geen andere
's ministers gemachtigde. Dan was (je com- regeerrng w~et ~~at.
missie tot het oordeel moeten komen, dat de De deïensie-bijdeage van Nedeelandseh-
zaak van pastoor B. terecht niet was voort- Indië is hier niet ter sprake. Spr. raadt den
gezet. !h~er SltokJV1~aan, bij de StaatSibegr~oting e~n
Spr. heeft er bezwaren tegen, dat het on- n~euwe pog'l.r:g t~ doe'~; dan zal hIJ den mi-

'derzoek tegen pastoor B. in het "milieu" nister aan ZIJn ZIjde vlnd~.
plaats had. De burger staat tegenover dit S~r. 2!'~ zooveel mogelijk trachten de de-
optreden van de politie volkomen rechteloos. fensie-uitgaven Nederland ten goe.de te doen
De fout wordt getemperd door het feit, dat komen. De overgroote me~rderlheld :van ge-
de officier van justitie van dit onderzoek niet scbut e.d. moet echter UIt het buiteniand

k d' V I t klIkomen.on un 19 was: ervo gens gaa spr. en e e Voor zoorver mJOlgelijlkis worden de gou-
gevallen na, die ook naar het oordeel van de t t a, ' cl ,·t·. . f te d h vernemen SSIoomscuepen ree SI 'VOor porn le-
cO.J?mlssle OUi n van e rnaree aussee aan- diensten gelbruikt. Tegoen vervanging door
wijzen, ,.... motortorpedobooten is het beewaar, dat doc
~et ware beter g~weest, indien de minister oorlogsschepen zijn. Een adieradius van 100

ru~mere golegenhetd had ge~even om de mijl is bovendien niet zeer groot VOOlt'Indië.
bnga~e ~'e hooren, l?e opvattmgen van de A~ deze wetsontwerpen worden z.h.s. aan-
comml.ssle ten aanzien van v. d. H. deelt genomen met aanteekenlng, dat de heeren
spr. met. ~ok acht spr. h~t .geen fout, dat Wijnkoop en Effendi geacht wensehen te
d~ gemac~t~gde van. d~n I?mlster den sub- worden tegen enkele te Ihelblbengestemd.
stItuut-o~flcler om lnllch~.mgen heeft ver- De ontwerpen 4 tot en met 9, gepubliceerd
zocht. Dit was noodzakelijk voor het opma- in ons avondblad van gisteeen, worden zon-
ken van de pleitnota. Van het uitoefenen van der delbat en z.h.s, aangenomen,
pressie is niet gebleken.

De drie colleges, die's ministers hande-
lingen hebben beoordeeld, zijn alle tot de
conclusie gekomen, dat aan de goede trouw
van den minister niet getwijfeld kan worden.
Zijn oogmerken waren zuiver. De commissie r
is tot een veroordeelende conclusie van het
beleid van den minister gekomen. Kan men
niet komen tot een minder strengen maat-
regel tegen den minister? De minister werd
slechts geleid door plichtsvervulling. Men
dreigt de dienaren der Kroon te dwingen tot
een slap beleid. Men moet het prijzen dat de
regeering burgers beschermt <tegen haar
eigen organen.

Om UI uur wordt de vergadering verdaagd
tot morgenmiddag 1 uur.

Spr. heef·t in een R·K. blad gelezen, dat
de hoofdzaak van het rapport is, dat 17 fou-
fen van de marechaussee worden erkend.
Men vraagt zich niet af, of het hoogere ge-
zag hen er toe gebracht heeft. De commissie
heeft thans den weg aangewezen, waarop de
fouten, indien zij er waren zouden hebben
moeten bestreden worden. De methode van
den minister is niet de juiste geweest. In het-
zelfde rapport worden echter tal van fouten
van den minister van [usti.tie aangegeven,
die in dat blad over het hoofd werden ge-
zien.
Had de minister gemeend tegen bepaalde

mensch en te moeten optreden, dan had hij
niet moeten generaliseeren.
Spr. uit critiek op een dagblad" waarom

hij door den voorzitter enkele malen tot de
orde wordt geroepen. Hij uit zijn veront-
waardiging, dat in dat blad over de çom-
missie gesproken is als zou deze de fouten
van de marechaussee hebben verdoezeld. Spr.
is van meerring, dat daarentegen de fouten
van den minister zijn geminimaliseerd, hij
maakt daarbij de commissie hiervan geen
verwijt, het is een goedaardige commissie.
De heer Sweens staat ten aanzien van de
fomten van den minister tegenover de com-
missie, bij fouten aan de andere zijde naast
de commissie.
Spr. is van oordeel, dat de Kamer wel de-

gelijk het recht en den plicht heeft om den
minister ter verantwoording te roepen in
zijn functie van ihoofd van de opsporings-
,ambtenaren.

Er is een slechte samenwerking, zelfs
tegenwerking tusschen justitie, bestuur en
politie gebleken. De procureur-generaal wei-
gert met majoor Van Everdingen OVeTdienst-
zaken te spreken. De motiveering noemt spr.
"een klassieke uitspraak". Deze procureur-
generaal is gebleken de "aanv:uurder" te
zijn van den minister. Doch daardoor is de
minister als "aanvoerder" niet vrijgeplei't.

Zelfs als het juist is, dat de procureur-ge-
neraal onafzetbaar is, dan moet deze mi-
nister toch in staat zijn om maatregelen
tegen ihem te nemen. Bij een dergelijke pro-
cureur-generaal is geen sprake van rechts-
zekerheid. Zoo'n procureur-generaal moet
iets begrijpen van de grondslagen van recht
en rechtsgelijkheid.
Spr. vindt -de opvattingen van den pro-

cureur-generaal op het punt van de samen-
werking, willekeur. Het blijkt, dat de bis-
schop en de burgemeester achter den procu-
reur-generaal staan. Spr. wijst op een on-
waarheid van den procureur-generaal, als
deze zegt, dat er sinds de groote opruiming
in Oss geen strafbare feiten zijn gebleken.
En op zoo'n duidelijk onware mededeeling
vertrouwt de minister. Ook het langdurig
verhoor van De Gier door den procureur-
generaal laakt spr. en wijst voorts op andere
feiten, die niet pleiten voor den procureur-
genea:-aal.
Ook in de zaak van de werkverschaffing

is van slechte samenwerking tusschen be-
stuur, politie en justitie gebleken. De uit-
drukking "mondje dicht" van den burge-
meester acht spr. niet zoo onschuldig als de
minister. De 'kwalificatie "ongelukkig", die
de commissie hiervoor gebruikt, is zeer zwak.
Ook het feit, dat de gemachtigde van den

minister een getuige, n.l. den subst. officier
van justitie te Den Bosch, heeft gehoord, acht
spr. volkomen onjuist. Ook als hier geen
sprake is van beïnvloeding; dan nog had de
schijn vermeden moeten worden.
8pr. kan niet vinden, dat' de minister zijn

"v'OlIe medewerking" verleend heeft. ;aet
onderzoek werd zooveel mogelijk 'Onmogel!jk
gemaakt. De belangrijke dossiers zijn ge-
sloten, vele stukken heeft de minister aan
de commissie geweigerd, terwijl de minis-
ter zelf in zijn nota daaruit heeft geciteerd.
Hieraan kan de minister geen argument te
zijnen gunste ontleenen. Waren de dossiers
opengegaan, dan had dit de positie van den
minister eerder erger gemaakt dan beter.
De houding van den minister is wat klein
geweest. De Kamer is geen willekeurige
"derde", aan wie de dossiers niet mogen
worden overgereikt.
Ook het verbod van den minister aan zijn

ambtenaren om voor de eommlssle te vF-
schijnen, laakt spr. Bij de zaak-Spoorhout
is dit ook niet geschied.
Heef·t de raad van ministers aan de amb-

tenaren gezegd: "Jullie mogen niet naar de
commissie ,gaan"? Neen. Het werd afgera-
den en' een ambtenaar luistert daar natuur-
lijk' naar. Spr. vindt dit niet elegant.
Gezien het standpunt van den minister, is

spr. van oordeel, dat een enquête eigenlijk
noodig was geweest.
Voor de beoordeeling van de feiten acht

hij een enquête niet meer noodzakelijk.
'Wat de werkverschaffingszaak betreft,
wijst spr. er op, dat van de mededeelingen
van den minisetr niets overblijft. Ook de
!bezwaren van den minister in de zaak-e-vd,
H. kan spr. niet onderschrijven; het verkeer-
de optreden van den minister is !hier juist
naar, voren gekomen. Spr. neemt aan, dat
deminister te goeder trouw gehandeld heeft,
doch hij moet hebben een minister, die de
dingen goed doet. In de zaak-v.d, H. zijn wel
degelijk aanwijzingen voor 'Verduistering en
zeker redenen voor aanhouding. De minis-
ter doet het voorkomen, alsof het over kleine
zaakjes gaat. Over de zaak \Van de geeste-
lijken, de kern van de zaak, za[! spr. niet
veel zeggen, daar de minister hier de meeste
helemmeringen in den weg gelegd heeft. Er
is in 't geheel geen sprake van anti-papisme.
De Justitie-autoriteiten hebben niet uit te
maken, of de geestelijken niet naar de mo-
raal gehandeld'hebben, doch zij hebben straf-
bare feiten te vervolgen en te onderzoeken.
Er is in een geval een aanwijzing voor een
niet-verjaard strafbaar feit, dit had de mi-
nister ontkend, Ook verjaarde feiten leggen
echter voor 'het onderzoek gewicht in de
schaal,
Tegen wat de marechaussee op kleine

punten gedaan zou hebben, zou een waar-
schuwing voldoende geweest zijn.

Spr. wijst tenslotte op de rol van de N.S.B.
Immers de heer Rost van Tonningen heeft
documenten aan de commissie aangeboden.
Dit is of chantage of er zijn hoogere mach-
ten bij de marechaussee, die in betrekking
staan met de N.S.B.

De VOORZITTER maakt bezwaar tegen
het woord "chantage".

De heer ROST VAN TONNINGEN (N.S.B.)
interrumpeert: "Laat dien Jood maar pra-
ten".

De VOORZITTER roept den heeT Rost van
Tonningen tot de orde.
De heer WIJNKOOP (Comm.) ,gaat voort.

Eerst scheen 'het dat de ,subst.-officier het
eens was met den minister en den P. G. Dit
is echter niet waar geweest. Spr. zal stem-
men voor de conclusies. Dit rapport is voor
den minister vernietigend, de minister heeft
de commissie onmogelijk gemaakt om vast
te stdlen of de geestelijken onder ander
recht staan dan anderen, de schorsing van de
brigade was volkomen onnoodig, op die
gronden moet deze minister zoo spoedig mo-
gelijk aftreden.

TENNISSPORT.

. De belangstel'Ilng op de tribunes was niet
gering. Wij zagen er o.a. de oud-ministers
Rambonnet en de Vries, de Eerste Kamer-
leden Jhr. mr. van Asch van Wijck en P. de
Jong, den verdediger van de marechaussees
mr. James, baron E. Ruzette van de Bel-
gische legatie.

VERSLAG VAN DE ZITTING.

(Vervolg).

Aan de orde zijn de conclusiën van het
verslag der commissie omtrent de nota van
den minister van justitie betreffende de fei-
ten en omstandigheden, op grond waarvan
op 1 April 193,8 aan de brigade der Konin-
klijke marechaussee te Oss is gelast zich tij-
delijk van opsporingsdiensten te onthouden,
en betreffende eenige daarmede samenhan-

De heer WIJ1N~OOP (comm-) schetst de
voorgeschiedenis van de kwestie. Bij de in-
terpellatie-Drop heeft spr. reeds verklaard,
dat onverwijld optreden goed is, als de mo-
tieven maar juist zijn.
Hij is van oordeel, dat het antwoord, dat

de minister gaf op de interpellatie, heel wat
leek, doch dat men niet de gelegenheid had
dit antwoord op de juistheid te controleeren.
Toen had spr., evenals andere leden, geen

ongunstig idee van den minister gekregen.
Bij de overgroate rriéerderheid van de Kamer,
n.l. 96 pct., is van anti-papisme geen sprake.
Vragen zijn er echter overgebleven, waarop
nog antwoord moest worden gegeven.
Door een objectief onderzoek moesten de

fascisten de wapens uit de hand worden ge-
slagen.

Nu het rapport is verschenen staat he:t
voor spr. niet meer vast, dat R.K· geestelij-
ken niet onder ander reeht vallen dan de
overige Nederlanders.

Er is nu gebleken, dat de democratie vol-
komen in staat is zonder aanziens des per-
soons op te treden in volle openbaarheid.

Dit wil nog niet zeggen, dat het resultaat
'Voor honderd procent is bereikt, Spr. ver-
klaal'lt nogmaals, dat het fascisme zijn pro-
paganda betrekt uit het schandaal.
De nieuwe informaties na de interpellatie

hebben onmiddellijk twijfel gebracht aan de
juistheid van de verklaringen van den mi-
nister.
Het eene lid, dat zich met de eerste con-

clusie van het rapport niet kan vereenigen,
is de heer Sweens. DH betreurt spr. het
blijkit dus, dat de R.K.-fraotie op het stand-
punt van den minister staat en gemaakte
fouten niet wil toegeven.

... * *
Aan de debaItten over de zaak Oss gin-

Igen eemge besprekingen over Indäsehe be-
grooUngs-aan:gelegeniheden vooraf. Ails ver-
volg op !hetgeen daarover in ons avondblad
van gisteren werd gepubsteeerd, dient daar-
omtrent nog het volgende gemeld:
De heer MEIJERINK (A.R.) kan volko-

men instemmen met de verstérking van Je
Indische defensie. De toestand in het Verre
Oosten vergt dit. Vast staat, dat de weer-
machtskosten in de naaste toekomst nog zul-
len stijgen. Kan de Indische volkshuishou-
ding deze zware lasten dragen? Spr. betwij-
felt dit. Hij is het met den minister eens,
dat het in strijd is met de financieele zelf-
standigheid van Indië, dat Nederland voor
evenwicht van het Indische budget zou zor-
gen. Er moet echter een andere weg gevon-
den worden.
Wat de streekbegrootingen betreft, hier is (

spr. van oordeel, dat het principe van de
zelfbekostiging steeds in het oog moet wor-
den gehouden.
Dit stelsel zal voorloopig slechts op be-

perkte schaar kunnen worden toegepast.
Spr. veetrouwt, dat de regeeririg het den
landstreken niet aan de noodige mlddelen
zal laten ontbreken. Thans is het mogelijk
een inzicht te krij,gen in de besteding der I!
gelden voor de versehitlende landstreken;
deze worden n.l, voorloopig niet aan den
Volksraad onttrokken.
De heer EFFENDI (comm.) betoogt, dat

het vraagstuk van een doeltreffende be-
scllertming van Indië het belangrijkste is
voor het behoud van de zelfstandlgheid van
Indië. Spr. keurt de benoeming van den
nieuwen VoH~sraadsvoorzitter af.
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leven, wees spr. op de driften in den jongen
mensch, zonder welke driften een kind zich
psychisch niet kan ontwikkelen. Elk modern
onderwijsstelsel zal in zich moeten bevatten
de beweging 'voor het kind. De scheiding
tusschen de leervakken moet vervallen en
het oog moet meer gericht worden op de tota-
liteit. Dit geldt niet voor de technische vak-
ken: rekenen, schrijven, zingen, nuttige hand-
werken enz., die meer aansluiten bij den
aaleg van het kind. Deze vakken zullen zelf-
standig moeten blijven bestaan.

Deze radicale onderwijs-vernieuwing zal
voor de overgroote meerderheid der scholen,
een onmogelijkheid blijken, omdat de regee-
ring de meeste obstakels biedt.

Spr. raadde zijn auditorium aan kennis te
nemen van de uitgave van enkele geschrift-
jes, die de idee van de nfeuwe school in be-
paalde vormen accentueerden. In Nederland
zijn verschillende monographieën versche-
nen, maar met het gebruik daarvan moet
men toch ook zeer voorzichtig zijn. "Het
Hooiland" moet men niet invoeren op Rot-
terdamsche scholen en "Het verkeer" niet
in Hoogezand. Het is gevaarlijk zulke boekjes
overal maar toe te passen.

In het vervolg van zijn voordracht ging
spr. dan in den breede in op de beteekenis
van de vakken. welke worden onderwezen.
Spr. zeide eerbied te hebben voor het schrij-
ven, maar waarom moeten alle leerlingen
hetzelfde handschrift hebben? Waarom moe-
ien we de leerlingen dwingen in het gareel
te loopen? 't Schrift moet netjes en duide-
lijk zijn, maar men behoeft van een ieder
geen calligraaf te maken. Het schrijven als
afzonderlijk vak kan, aldus spr. in de hoogere
klassen gerust worden afgeschaft.

Ook het rekenen moet meer worden aan-
gepast aan het leven, Welke kruidenier zegt
nu: ik heb een derde baal en 16 kilogram
koffie verkocht. Levensecht-rekenen moet
worden gegeven en dan is er nog volop ge-
legenheid het denkvermogen te oefenen. Het
taal-onderwijs moet mede gereconstrueerd
worden. Laat de taal, 't kostbaarste van wat
we bezitten in hoofdzaak de gelegenheid zijn
waarin onze leerlingen hun gedachten zoo
vlug mogelijk mondeling of schrifltelijk uit-
drukken. De leerlingen moeten kennen de
beteekenis van de woorden, de mlnder be-
kende woorden en de vreemde woorden.
Reeds van het eerste leerjaar af, moet men
de kinderen wennen aan het maken van
kleine opstelletjes.

Een bepaald systeem, aldus eindigde spr.
zijn hoogst interessante lezing, heb ik niet
naar voren gebracht, maar denkt nu over uw
gewone dagelijksche schoolleven en vraagt u
zelf dan af "welke eischen stelt het leven",

Wij, katholieke onderwijzers, hebben een
plicht, we moeten ons zelf worden en mogen
niet blijven stilstaan. Er komt eenmaal een
tijd, dat onze katholieke jeugd voor het
overgroote meerendeel de scholen zullen be.
zetten en laten we daarom een open oog
houden voor het streven naar hernieuwing
en niet afzijdig gaan staan.

Nadat de voorzitter den inleider had dank
gezegd voor zijn betoog, heeft de Rijksin-
specteur bij het Lager Onderwijs te Rotter-
dam de heer A Smit den wensch uitgespro-
ken, dat nog vele van zulke goed geslaagde
onderwijzersdagen zouden volgen.

Des middags werd, nadat de lunch was ge-
bruikt de cultureele film Toendra gedraaid,
waarna door den voorzitter de vijfde
R. K. Onderwijzersdag, waarop een ieder
met voldoening zal kunnen terugzien, op de
gebruikelijke wijze werd gesloten.

R, K. ONDERWIJZERSDAG.

Geslaagde bijeenkomst te
Rotterdam.

H~t vraagstuk van de onderwijs.
vernieuwing.

Gisterèn is te Rotterdam in gebouw "Pa-
lace" de vijfde R. K. Onderwijzersdag gehou-
den, georganiseerd door de afdeelingen Rot-
terdam, Schiedam, Gouda, Dordrecht en Zee-
land der St. Augustinus-vereeniging, Dioc.
Vereen. van R. 'K. Onderwijzers(essen) in
het Bisdom Haarlem. De heer H. G. De Boer
heeft een voordracht gehouden over de on-
derwijsvernieuwing.

Woensdag in den namiddag zijn de onge-
veer vijf honderd deelnemers, religieusen,
onderwijzeressen en onderwijzers, een groot
percentage kwam uit Zeeland, in het Palace-
gebouw offici:.'eI ontvangen, waar in het:
bijzonder de aandacht werd. gevraagd v~?r
een tentoonstelling van leermiddelen, schrijf-
en teekenmateriaal, projectie- en bioscoop-
apparaten enz. enz,. ingeleid door den heer
A. Boudens. Des avonds werd door den R. K.
Zuider Tooneelkring onder regie van Vincent
Berghegge het Amerikaansch blijspel "Op
de 7de van de 7de" van J. Greven opgevoerd,
waarna tenslotte nog een reunie werd ge-
houden.

Nadat gisterenmorgen in de parochiekerk
van de H. Rosalia aan de Leeuwenstraat een
gezongen H Mis was opgedragen door den
Zeereerw. heer Rector J. Nolet tot welsla-
gen van den R. K. Onderwijzersdag, onder
welk H. Misoffer de rector een geestelijk op-
wekkend' woord heeft gesproken, werd om
half elf de ochtendvergadering geopend door
den heer H. F. Roobeek, voorzitter van de
afdeeling Gouda, die met het praesidium was
belast.

KA TOEN middle 1.
Aanv. AU. Havens
Aanv. Gull Havens
Aanv. Pac. Havens
Uitv. Gr. Brittannië
Uitv. Frankr. en C.
Uitv. Jap. en China

Juli
Aug.
Sept.
Oct.
Nov.
Dec.
Jan, ••••
Febr ••••
Maart ••.
April
Mei

22 Juni
9.35 9.35
8.74 8.74
8.79 8,79
8.68 8.70
8.55 855
8.43 8.44
8.30 8.:;0
8.26 8.26
8.22 8.22
8.18 8.18
8.14 8.14

openin.gswoord van den voorzitter.
In zijn inleidend woord accentueerde

spr. het goed recht en het nut .van een R.~.
Onderwijzersdag. Helt katholLek onderwijs
immers is de laatste jaren geweldig uitge-
breid. Plusminus 40% van de kinderen ont-
vangt katholiek onderwijs. Wij hebben, zoo
vervolgde spr. vele goede schrijvers en pae-
dagogen in ons midden. Daarom mogen we
steun en medewerking verwachten van allen,
die op eenigerlei wijze bij het onderwijs be-
trokken zijn. Hij heette in het bijzonder wel-
kom den spreker den heer H. G. De Boer,
voorzitter van de Diocesane Vereeniging,
vervolgens Rector J. Nolet den bisschoppe-
lijk hoofdinspecteur en de inspecteurs de
Zeereerw. heeren van Berkel, Hulsebosch
S.J. en pastoor Vijverberg, alemede den heer
A. Smit, Rijksinspecteur bij het Lager Onder-
wijs te Rotterdam.

U_.I • _1...__1,:J" ..........0..:1..... Q+ h~ricbt

KATOEN middle L

Jull •••.
Oct.
Dec.
Jan. • •• I

Maart ...
Mei ••••
Juli •••••

22 Juni
9.43 9.43
8.76 8.77
8.53 8.53
8.38 8.40
8.32 832
8,23 823
8.13 8.15

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAPPEN.
Met nummer ll9 er Stcrt worden verzonden

afdrukken van de akten betreffende de Naam-
looze Vennootschappen.

No. 887 N.V. Transport Mij. "Rijnverkeer", te
Rotterdam; •

No. 890 N.V. 's-Gravenhaagsche Technische
Industrie- en Handelsonderneming "Technahon"
te 's-Gravenhage; •

No. 894 "N.V. Tulsa Oliefabrieken" te Den
Haag;

No. 926 Restaurant Jas. Wolff N.V. te Rot-
terdam;
. No. 935 "Biva N.V." te Amsterdam.

•

AMSTERDAM, 22' Juni. Geslaagd de dames
L. M. Slors, 's Gravenhage, T. Wolters, 's Gra-
venhage, G. Oosterbaan, Groningen en de hee-
~on A. J. ter Heide, GT(')1);,,_"pn en B. H. F.

EXAMENS.

23 JUNI

4.000 2.000

1.000
2.000
4.000

21 Juni
9.32 9.32
8.61 8.61
8.66 8,66
8.56 8.57
8.43 8.43
8.30 8.30
8.18 8.18
8.15 8.15
8.12 8.12
8.11 8.11
8.05 8.06

2.000
1.000

20 Juni
9,31 9.32
8.50 8.50
8.55 8,55
8.45 8.46
8.32 8.32
8.19 8.19
8.04 8.04
8,01 8.01
7.98 7.98
7.95 7.95
7.92 7.92

21 Juni
4.45
5.65
vast
VER.

20 Juni
4.35
5.60
prijsh.

KUN.

22 Juni
60
75

21 Juni
60
75

20 Juni
60
75

21 Juni
9,41 9.41
8,65 8.65
8.40 8.41
8.27 8.29
8.22 8.2î
8.15 8.Ui
3.05 . 8.07

20,runi
9.39 9,39
8.53 8.53
8.30 8.30
8.14 8.14
8,08 8.08
8.02 8.02
7.93 7.95

METALEiN.
NEW-YORK, 22 Juni 1939. (R. 0.)

22 Juni 21 Juni 20 Juni
HOOGER ON!DERWIJS.

AMSTERDAM, 22 Juni. (Gem. Universiteit).
Bevorderd tot doctor in de geneeskunde op
proefschrift getiteld: "Groepsadaptatiemetingen"
mevr. H. H. Voet-Mogendolff, geb. te Arnhem.

ROTTERDAM, 22 Juni. Geslaagd voor het
candidaatsexamen economische wetenschappen
de heeren W. G. Roessingh, J. F. de Vries en A.
J. Sissingh,

KOPER
Lake loco bieden ••••
Lake loco laten ••••••
ELECTR. KOPER loco
Conn. Vally bieden ••
Conn Vally laten ••••
f.a.s, New-York bieden
f.a.s. New-York laten
idem 30-90 dag. bieden
idem 30-90 dag. laten
KOPER c.i.f. Hamb.Z
Liverpool/Havre ••

Prompt (vrije handel)
GIETKOPER loco ••••
Conn. Vally bieden ••
Conn Vally laten ••••
STANDARD KOPER
Juli ••••••••••••••September ••••••••••
October ••••••••••••
December ••••••••••
Januari ••••••••••••
TIN loco ••••••••••••
idem 30 dagen ••••

LOOD loco New-York
idem O. St. Louis ••

ZINK loco O.St. Louis
ZILVER in staven ••
ALUM. loco New-York
NIKKEL loco N.-York
GIETIJZ. NO.2 Plain
v.a.b. O. Pennsylvania
id. lev. Boston ••••••
BLIK kist van 112 pl.
PLATINA ••••••••••

NOTARIEEL EXA[I\'LEM'
'S GRAVENHAGE, 22 Juni. Geslaagd voor

deel I de heeren L. Piers, Assen, H. J. Holter-
man, Holten (0.), T. J. F. v. d. Heuvel, Hel-
mond; voor deel II E. Vellinga, Gorredijk.

EXAMENS LICH. OEiF. M. O.

10.- 10.__;' 10.-'

10.- ~O.-· 10.-

9,87%

9.87%

9.87'h

9.87%

9.82%

9.82%

10.15 10.15 10.10

9.52'h 9.62% 9.62'h

8.73/5
8.80/2
8.82/5
8.86/7

8.87/90
49.10
49.05
4,35
4.70
4.50
4?!Ji
20
35

24.50
22.50
5.-
32 a 35

8.74
8.79/81
8,8013
8.85/6
8.86[S

49.15
. 49.10
4.85
4.70
4.50

42~
20
35

24.50
22.50
5.-
32 a 35

8.75[7
8.82[4
8.83
8.88[9
8.89/91
49.12%
49,05
4.85
4.70
4.50
42'%,
20
35

24.50
22.50
5.-

32 a 35
STANDAARD KOPER prijshoudend. IJZER

TIN en KOPER loco prijshoudend.

LONDEN, 22 Juni 1939. (R. B. D.)
METALEN. (4.25 nam.) Koper Stand Cash,

koop. £'4118/9, verk. 42. 3 mnd. koop, 425[_, verk.
42 6/3. Tin Stand Cash koop. 2295/-, verk, 229 15/-,
3 mnd, koop. 22415/-. verk. 2255/-, Lood Vreemd
loop. mnd. koop. 1411[3, verk. 1412f6, 3 mnd.
koop. 14 15/-, verk. 1416/3, Zink ordinair loop.
rnnd. koop, 13 16/3, verk 13 18/9, 3 mnd, koop.
141/3 verk, 142/6. Wolframerts ex pakhuia Lon,
den ·~h. 50/- a 52/_ nom. do. elf. Europ. Hav. af'l,

r- loop/volg. mnd. sh. 49/-. a 51/6 nom. •
.e, De omzetten bedroegen heden: Koper 1350 tons,
?,e tin 200 tons, load 1150 tons, ztrik 650 tons.
In

BERLIJN, 22 Juni 1939 (R. B. D.)
METALEN (slot) Koper Electr. 57'%,; Geraff.

01 52 nom. 52. Lood 18';4 nom. 18';4; Ruw Zink 17'h
nom. 17'10; Aluminium 133; 99 pct. 137; Zilver
Baren 35-38.30.

CACAO.

CACAO
Loco ••••••••••••••
Juli ••••••••••••••
September ••••••••••
October ••••••••••••
December ••••••••••
Januari ••••••••••••
Ddaart ••••••••••••••
Mei ••••••••••••••••
Omzet in partijen ••••
Stemming ....••••••

NEW_YORK, 22 Juni 1939. (R. U.)

22 Juni 21 JunI 20 Juni
4';4 47i. 4%

4,06 3.98 3.97
4.16 .4.09 4.08
4.19 4.14 4.13
4.a1 4.24 4.22
4.36 4.29 4.27
4.46 4.38 4.38
4.56 4.49 4.48
209 227 378

g.prsh. prijsh. traag

LONDEN. 22 Juni 1939. (R. B. D.)
CACAO. (Slot.) Stemming prijshoudend. Juni

20 verk. en 19% koop., Juli 20 en 19'%" Sept. 20%
en 20l;4, Oct. 20'%,en 20'h, Dec. 21l;i en 2171., Jan.
21'h en 21';4, Mlaart 22 en 21''%"Mei 22% en 221i..

es CACAO. Dagomzet 540 tons. Accra F.F. elf.
G. cant. Junr-Jult 9/10'h verk., Trln,ldad G. li'. Junl-

Juli 39/_ genot.

OCHTENDBLAD

GRANEN, MEEL, ZADEN.
CHICAGO, 22 Juni 1939 (R. 0.)

GRANEN: De markten daalden in sympathie
met de gedrukte stemming voor ma.is, op de
uitstekende vochtigheidsgesteldheden in de voor-
ja arstarw eg ebteden en wegens de geringe ex-
portvraag, voorts op algemeene liquidaties en
stoploss-orders, op lager afkomend Liverpool en
op vrees voor toenemend aanbod van Rusland.
'l'AR\VE opende nauwelijks prijshoudend tot

% ct. Jageren daalde op hedges tegen de nieuwe
oogstbeweging en op de voorspelling van war-
mer weer in Dakota, Door den beroepshandel
werd steun geboden, terwijl tevens een gunstige
invloed uitging van ongewenschten regenval in
het Z. W. en berichten over zwarte roest in
deelen van Minnesota. Het slot was traag.
MAlS opende prijshoudend tot ';4 ct. lager en

daalde tot een nieuw laagtepunt voor het sei-
zoen als gevolg van het gunstige weer, de voor-
spelling van mooi en warmer weer en het uit-
trail-g.
ROGGE daalde op de veronderstelling, dat de

jongste regenval aan den oogst belangrijk ten
g oede is gekomen en sloot traag.

HAVER had aanvankelijk een prijshoudend
verloop,e doch daalde later in sympa.tgie met
de andere granen en sloot traag.

TARWE 22 Juni 21 Juni 20 Juni
NO.2 hard winter loco
NO.3 hard winter loco
Juli .....•••••••••••
September ••••••••••
December ••••••••••••
MAlS NO.2 Mix. Ws. 1
Juli ....••••••••••••
September ••••••••••
December "; .
ROGGE No.2 loco ••
Juli ••.•••••••••••••
September ••••••••••
December ••••••••••••
HAVER

68....-% 69%
69%-% 70%-%
70%-% 71'%,-%

44¥.
46'/3-6
47%

47%
49%
50

NEW-YORK. 22 Juni 1939. (R. 0.)
KOFFIE. De termijnmarkt opende prijshou-

dend, steeg op aankoepen door den handel, com-
missiehuizen en ter plaatse, in sympathie met
den betere prijshoudenden wisselkoers, hooger af-
komend Havre, wegens het beperkte aanbod en
sloot prijshoudend. Loco prijshoudend.
KOFFIE 22 Juni 21 Juni
Santos No. loco •••••• 716 7Yo
Rio No.7 loco...... 5'4 5)4
Santos contr. op term.
Juli ••••••••••••••••
September ••••••••••
December ••••••••••
~aart ••••••••••••••
Mei ••••••••••••••••
Verkocht (in 1000 bn.)
Rio nieuw A contract

DERDE BLAD

HANDELSBERICHTEN.

TEXT'IE;LSTOFFEN.
BRISBANE, 22 Juni 1939.

WOL: De veilingen sloten vandaag. Verge-
leken met de opening van de huidige serie waren
goede vette merinos, vliezen en slürtings 5 pct.
hooger, andere soorten waren vast.
De volgende serie zal gehouden worden op 26

Juni a.s, en de drie daarop volgende dag en.
Van andere zijde wordt nog gemeld, dat

Duitschland weer tot de voornaamste koopers
behoorde.

NEW YORK. 22 Juni 1939 (R.B.D.)
KATOEN (opening) Juli 9.37-38; Oct. 8.65-67

Dec. 8.41-46; Jan. 8.34; Maart 8.26-27; Mei 8.19
-21.
KATOEN. (11 uur.) Juli 9.36. Oct. 8.65, D~c.

8.40-41, Jan, 8.29, Maart 8.20, Mei 8.11-12.
NEW-YORK, 22 Juni 1939. CR. 0.)

KATOEN. De termijnmarkt opende vast tot
16 punten hooger, had aanvankelijk een zeer
levendig verloop en steeg voor alle posi Hes tot
een nieuw hoogtepunt op uitgebreide dekkingen
door den handel aankoopen door Wall Street l'en
levendige vraag van het buitenland. Voor latere
termijnen was de stemming zeer vast, hetgeen
verband houdt met de verwachting van subsidie
voor den nieuwen oogst. Later werd de stem-
ming kalmer en trad een gedeeltelijke reactie in
op afwfkkelingen, grooter aanbod van het Zuiden,
Juli liquidaties. hedges en verkoopen door New-
Orleans op lateren termijn, alsmede op geruchten.
dat het subsidie voorstel in het Huis van Argo,
vaardigden op tegenst.and zal stuiten. Later wer-
den dor den handel in nabije posities aankoepen
gedaan, vooral per Oct" terwijl in de latere maan-
den. plaatselijke aankoopen plaats vonden. r.et
slot was goed prijshoudend.

22 Juni 21 Junl 20 Juni
9,90' 9,87* • 9.86*

4971.
50%
51

LIJNOLIE loco opening •.
loco slot ......

KOFFIE.

Juli ••••••••••••••••
September ••••••••••
December ••••••••••
Maart ••••••••••••••
Mei ••••••••••••••••
Verkocht (in 1000 bn.)

5.99
6.0~
6.11
6,15
6.19
16

5.97
6.01
?08
6,11
6.15
15

20 Juni
7%
5';4

5.91
5·96
6.02
6.06
6.09/10

14

4.17
4.17
4.20
4.38
4.41

1

HAMBURG, 22 Juni 1939 (R.B.D.)
KOFFIE (slot) (Resp. verk. en koop.: Juli,

Sept., Dec. en Maart 30, 28.
HAVRE, 22 Juni 1939. (R. B. D.)

KOFFIE. (Slot.) Stemming kalm. Omzet 2;:;00
balen .. Juni 225 Juli 222.25, Aug. 221.75, Sept.
217.75, Oct. 216',75 Dec., Jan. en Febr. 212.16,
Maart 211.25, AprÎl en Mei 210.75.

NEW-YORK, 22 Juni 1939. (R. 0.)
SUIKER. (Nieuw contract.) De termijnmarkt

steeg op aankoepen door Cuba en. h~t buitenland,
op uitgestelde dekkingen per Juli, m sympatrue
met de prijshoudende Londen:,whe markt. en de
hoogere prijzen voor geraffmeerde suiker te
Londen en sloot goed prijshoudend.

(Oud contract.) De termijnmarkt steeg op aan-
koopen door den handel, commissiehuizen en
Cuba op het wegnemen van hedges door produ-
cente'n, op betere vraag, in sympa.thie met de
vaste loco-positie en op de gunstige ontwikke-
lingen inzake den Cubaansehen handel. Het slot
was goed prijshoudend. Loco vast.
SUIKER 22 Juni 21.Tnni
Cuba Centrif .... 2.85 2.80
Portorico •••••••• 2.85
Oud contr. (no. 3)
Juli ••••••••••••
September ••••••
November ••••••
December ••••••••
Januari ••••••••••
Maart ••••••••••
Mei ••••••••••••
Omzet in 50 tons)
Stemming ••••••••
Nw. contr. (no. 4)
Juli •.••••••••••
September ••••••
December •.•••••••
~aart ••••••••••
Mei ••••••••••••
Omzet in 50 ton ••
Stemming

70%
71%

72'%,-%
51%
49%
50%
51%

SUIKER.

45%
47%
49%

4871.
49%
51%

5.000

Juli 30'14 317~ 33%
September •••••••••• 29% 30311 31%
December 30'%, 31% 32';4

NEW-YORK, 22 Juni 1939. (R. 0.)

22 Juni 21 Juni 20 JuniTARWE
NO.2 Am. Durum loco
NO.2 Mix. Durum loco
No, 1 North. Man. fob.
New-York ••••••••••
Nb. 2 h. wint. c.i.f.N.- Y
No.3 hard winter loco
Aanv. W. pl. (in
Aanv. Atl. pl, (1000
Uitv. AU. pl. (bsh.
Bootlad. verk. v. expo
MAlS
No.2 Mix. West loco
Aanv. W. pl. ( in
Aanv. Atl. pl, ( 1000
Uitv. AU. pl. ( bsh.
ROGGE NO.2 loco ••
Am. West. fob. N.•Y.
Bootlad. verk. V. expo
GERST Am. 48 pd .••
No.2 loco c.i.f. •••••• 551A, 551,1, 56~4
MEEL Spring clear •• 4.20[4.30 4.25/4.35 4.30[4.40
Verk, expo in 1000 v. 6 2
VRACHTEN
Graan n. Vereen. Kon.!N a 2/112/9 a 2[11 2[9 a 2/11
Graan n. Continent •• 12a16ct 12a16ct. 12a16ct
TARWE en MAlS loco traag. MEEL loco prijs-

houdend.

TARWE Juli .
October ••••••••••••
December ••.••••••••
Aanvoer No. 1 wagons
Aanvoer No.2 wagons
Aanvoer No. 3 wagons
Aanvoer No. 4 wagons
Andere soorten ••••••
ROGGE Juli •••••••• ,
Ocoober ••••••••••••

December •••• , •••
HAVER Juli ••••••••
October ••••••••••••
December •••••••••••.
GERST Juli ..
.C.ctobel' ••••••••••••
December ••.••••••••
iLIJNZAAD Juli .....
October ••••••••••••

Opening
21/61j.,w
21/8'hw
22/3'1ow
22/5'hw
lustel.

22 Juni
Hess Cloth licht •• 4.45
Hess Cloth zwaar. 5.65
Stemming •••••••• vast.

KATOENVRACHTEN NAAR

High density ••••
Standard Bales ••
• Nominaal.

:NEW-ORLEANS, 22 Juni 1939. (R. 0.)

22 Juni 21 Juni 20 Juni
9.45* 9,45* 9.45*

lull
A.Ug
Nov .....
Jan .•••
Stemming

59%
90%
863i!

2955
32
34
10

63%
435
25

70%
91 '4
87%

2289
23
32
10

64~
563
87

22 Juni 21 Juni

22 Juni
74
6471.
64'%,
471.8
47%

169

58%
59%
110%
53
47
18
6

65
40%
42~g
427~
28%
28%
27%
36'l8
3\\'1"
36){,

139 }oB
118%

21 Juni
75%
65%
66~'.3
48I;.
48%

75%
72%
73%
33%
34';4

71%
92'%,
88%

2037
25

1.89/91
196/7
2.03

65
600
76

1.96/7
1.98/?-
2,-/2.02
165

prijsh.

64% 6814 144
1.19
1.18
1.15'h
1.161(,
104

g.prsh.

4.19
4.19
4,19
4.40
4.43
1

4.18
4.18
4.20
4.39
4.42

20 Juni
2.80
2.80

294
prijsh

1.3.8%
1.14
1.13
1.13
1.14
28

prijsh.

ANTWERPEN, 22 Juni 1939 (R.B.D.)
SUIKER: Stemming prijsh. Ruwe Juni en Juli

193 nom. Gekrist Juni 225 koop. 226 verk.; Juli
226 verk,

LONDEN, 22 Juni 1939. (R. B. D.)
SUIKER Granulated. (Slot.) Dutch Gran. fob.

Amsterdam Juni-Juli 10/3. Belg. Gran. fob.
Antwerpen Juni-Juli 10/-. Poolsche Kristal fob.
Danzig Juni-Juli' 9/9.
SUIKER. W. I, Gecrist. laagste 21j9 genot., do

hoogse 23/6 genot, Tates Cubes A.T.SC. 28/1%
verk,

SUIKER. (ruwe,) (Slot.) Stemming kalm, Juni
8/6 verk. en 7/6 koop., Juli 8/_ en 7/8J, Aug. 7(4J
en 7/3'%" Sept. 6/9 en 6/6, Oct. 6/716'en 6/40, Nov.
6/5';4 en 6[3, Dec. 6/3',4 en ?6/2%, Jan. 6/3% en 6/3,
·Febr. 6/4 en 6/3';4, Maart 6)4 en 6/3'h, Mei 6/4';4
en 6/3'%,.

NEW-YORK, 22 Juni 1939.
~2 Juni 21 Jrmi
1725(32 17'%,

16ft 16",.
14~3 14%
1714 17%
16}i,' 16;',
16% 16i\ï

RUBBER
Plant. First Latex loco
Smoked sheets ••••••
Parà 1ine up river. ••
iFirst latex crêpe koop
Smok. rib sheets koop
dem verkoop

Stand N. L B.:
Juli ••••••••••••••••
September ••••••••••
October ••••••••••••
December ••••••••••
Januari ••••••••••••
~aart ••••••••••••
Mei ••••••••••••••••
Omzet in partijen ••
Stemming op termijn
Stemming loco ••••••

§ Kalm maar vast.
LONDEN, 22 Juni 1939. (R. B. D.)

RUBBER. (4.10 narn.) Ribbed Smoked Sheet.
Stemming traag. Loco en Juli 83/16 bet. en
koop., Aug. 8';4 bet. en koop., Oct.-Dec. 8-l\; bet.
en waard Jan.-Maart 87/16 bet. en waard,
RUBBE:R. (Slot.) Ribbed Smoked Sheet. Stem-

ming prijshoudend. Loco 8';4 waard, Juli 8l;i bet.
en koop" Aug. 8';4 bet. en koop., Oct.-Dec. 8%
bet. en koop., Jan.-Maart 87[16 bet. en koop.

5971.
60%
61%
17
51
30
4

26
42';4
43';4
43'%,
29"4
28%
28';4
37 ;
361J~
367~

1401",
139%

20 Juni
60%
61%
63
26
48
11
1

32
44
44%
45%
3071.
29%
29
37M.
36'1"
36'Hl
141%

141

RUBBER

LIVERPOOL, 22 Juni 1939 (R.O.)
KATOEN (officieel) (Ie dep.) Loco-stemming

prijsh. Juli 4.911 Oct. 4.53; Termijn-stemming
prijsh.
KATOEN (slot) (officieel) (2e dep.) Amerik.

en Brazil. 15, Giza en SakelI. 10, Uppers 8, Indi-
sche 8--10 lager. Am. Middl. loco 5.63; Juli 4.91;
Oct. 4.53; Jan. 4.43; Maart 4.44.

LIVERPOOL, 22 Juni 1939 (R.B,D.)
KATOEN (officieel) (3 u. n.m.) Amerik. Stem-

ming prijsh. Juli 4.94; Oct. 4.57; Egypt. Upper
4.49; Stemming kalm. Nov. 5.61; Giza no. 2 Juli
6.38.
KATOEN.' (Slot.) (Officieel). Amerfkaa.nsche,

Stemming prijshoudend . .Juni 5.17, Juli 5.00. Aug;.
4.84, Sept. 4.73, Oct. 4.63, Nov., Dec. Jan. en
Febr. 4.53, Maart. April, Mei en Juni 4.54.
Egyptische Upper. Stemming prijshoudend.

Juli e.n Nov. 5.67, Jan. 5.71, Maart 5.73; Giza no.
2 Juli 6.45, Nov. 6.54, Jan. 6.57, Maart 6.61.

HAVRE, 22 Juni 1939. (R. B. D.)
KATOEN. (Slot.) Stemming onregelmatig.

Juni 450.50; Juli 447, Aug. 439, Sept. 435.50, Oct.
428.50, Nov. 423, Dec. 419, Jan. 418, Febr. 416.50,
Maart 415, April 414.50, Mei 413.

LONDEN, 22 Juni 1939. (R. B. D.)
JUTE (Slot.) in £ per ton c.t.r. Stemming traag.

Nat First Mrks 1st. Gr. Juni-Juli 26'10 verk., Juli.
Aug. 23';4 verk., Aug.-Sept. 22'10 verk, Ligt.t,
ning Grade Juni-Juli 24 verk., Juli-Aug. 22';4 verk
HENNEP. Stemming 'lusteloos. Manrlla Grade

J. Juni-Aug. 17'%,waard, K Juni-Aug. 15'%,nom.
L no. 1 Juni_Aug. 16 waard, M no. 1 Juni-Aug. 15
norn., Juli-Sept. 15 nom.

SISAL. Stemming --. O. Afr. (Tang/Kenia)
no. 1 FAQ. Juni_Rug. 15'%, verk., Juli-Sept. 15'%,
bet., Aug.-Oct. 15% koop.

WINNIPEG, 22 Juni 1939. (R. 0.)'
TARWE. De termijnmarkt daalde tot een

nieuw laagte punt voor dit seizoen op verkoopen
d.oor belanghebbenden in de Ver. Staten, op op-
t.îmistische oogstberichten, wegens het gunstige
weer en sloot traag.

KANSAS CITY
TARWE NO.2 red w.lJuli ••••••••••••••
September ••••••••••
MA.IS Juli ••••••••••
September ••••••••••
ST. LOUIS
TARWE No.2 hrd w.L
MINNEAPOLIS
TARWE NO.1 N. se, L
Juli ••••••••••••••••
September ••••••••••
GERST Juli ••••••••••
September ••••••••••
DULUTH
LIJNZAAD Juli ••••••
September ••••••.••••
ROGGE Juli 42 44 46;tA,
TARWE Juli 64% 65% 6871.
September •••••••••• 64% 65:;.!. 6'1

ROTTERDAM, 22 Juni 1939.
TARWE: Dagomzet 37 contracten v, 100.000kg.
!;MAlS. Dagomzet 28 contraeten van 50.000, kg.

LONDEN, 22 Juni 1939. (R. B. D.)
IT'ARWE (Slot.) in sh. per 480 Ibs. bij partijen.

Stemming" traag. Manitoba no. 1 Atlantic Juni 26/3
verte. do. no. 2 Atlantic Juni 25/- verk. Rosare
64 Ibs. 20/- verk., Barusso 64 Ibs. Juli 23/1,,~ verk.
Zlldi_Australië Juli 23/- verk. West Australië
(ladingen) Juni 21/9 verk, Fransche Juni 18/_
verk.
MAlS. Stemming nauw. prijshoudend La Plata

Jyli 22/3 verk., Aug 22/4% verk. Sept. 2214% verk.z: Arr. platte witte no. 2 Juli_Aug. 2".l/f>verw .•
ronde gele no. 4 Ju'li_Aug. 22/9 geno., id. no. 6
Juli-Aug. 22/9' genot.
GERST. Stemming kalm. Canada no. 3 Juni

18/1'10 verk, Perzische Aug. 16/3 verk., Califoc,
pehe Juni_Juli 29(- verk.
:,HAVER. Stemming lusteloos. I Plata Jnnl

U/4'!:! verk.
LONDEN, 22 Juni 1939. CR. 0.)

TARWE Manitoba no. 3
22 Juni

Slot
2113w

21/8%w
22[4 b
22[6 w

kalm

20 Juni
74';4
66';4
66%
4971.
49%

16.27
16.35
16.37
16.41
16.43
16.46
16.50
147

prijsh.
76%

77
73%
74JA,
33%.
341;2

78Ys
74%
75'/0
34'10
35%

171 172'h

SPE{:E,RIJEN~

1.88/9
1.95/6

2.-/2.02

1.95[6
1.97/8

242
vast

1.39%
1.17
1.16Yo
1.15
1.16
217

pr ijsh,

16.30
16.39
16.41
16.45
16,46
16.47
16.55
102

prijsh.
kalm

(R. 0.)

20Juni
17%
16t.
14%
17%
16%
16%

16.33
16.42
16.43
16.46
16.47
16.49
16.51
116
prijsh.

§

LONDEN, 22 Juni 1939. (R. B. D,)
SPECERIJEN (Slot.) In pence per Ibs. (Tapioca

en Piment in sh. per cwt./) Tapioca Seeds Singa ,
paret Juni-Juli 10/9 verk., Peper witte Muntok
Aug.-Oct. 35/16 verk., Oct.cDec, 35/16 verk.
Zwarte Singap. Juru-Juä 2% verk., Lampang
Aug._Oct. 115/16 waard, Oct.-Dec. 115/16 zoop ..
Fair Tellecherry loco 4 verk., Kruidnagelen Zan ,
zibar no. 2 Juni-Juli 8 verk., Piment c.i.f. nwe,
oogst Juli-Aug. 64/_.

NEW-YORK, 22 Juni 1939. (R. 0.)

HUIDEN (Slot) 22 Juni 21 Juni 20 Juni
Nieuw contract:

Juni

HUIDEN.

..........•••.
September ••••••••••
December ••••••••••
Maart ••••••..••••••
Termijn-stemming ••
Dagomzet (in partijen)

21 Juni
Opening Slot
22[11 w 21[105w
22/- W 21[105w
22[2w 22/7'hw
22/9w traag
kalm 22[9%w

n.m.
7.01
7.03
6.36
6.38
4.40

15.08
1522

lARWE Juli 6.90
ugustus, 6.90

M'AIS Juli 6,25
Augustus. ...••••• 6,:-5
LIJNZAAD Juli.. 14.95
Augustus. ........ 15.10

BUENOS_AYRES,

v.m.
7.01
7.03
6·32
6.36
4.40

14.93
15.06

10.78w
11.08w
11.38w
11.67w
pr'ijsh.

93

10.79w
l1.1ik
11.40b
11.69w
prijsh.
63

O:r..mN, OLIEZADEN.

10.77b
11.12b
11.43b
11.73w
prijsh.

68

LONDEN, 22 Juni 1939. (R. B. D.)
OLIE (Slot.j in sh. per cwt. Lijnolie !o~o 25%

verk., Juli 24'%,verk., Sept.-Dec. 24% verk., Jan._
April 24'h verk. Katoenolie Egypt. ruwe loco 17Y:a
verk., Raapolie. ruwe loco 30% verk., geraff. loco
31'%,verk, Palmpitolie te Liverpool loco 18 genot.,
Castorolie 1e merken loco 34 verk., 2e mer!cen loco
32 verk., Soyaolie Orient in tanks Rott. Junt-Jult
18 verk, Cocasolie blanke Juli 16% verk, Straits
stoom. 16 verk. Palmolie W. Afr. zachte Juni-Juli
12% verk., zachte Liverpool Juni-Juli 12% vevk,
OLIEZADEN (Slot.) in £ per ton. Lijnzaad ~

Plata Juni 11'%, verk., Juli 11'%, verk., Calcutta
Juni 12 11/16 bet. en verk., Juld 12 11/16 bet. en
verlc., Bombay Juni 131/16 verk., Juli 131,16 verk
Raapzaad Torla Juni-Juli 12% verk., Jutt..Aug.
12% verk., Donau Juli-Aug. 9%, !Castorzaad BOlIl_
bay Junl.Juli 11% verk. Katoenzaad Egypt. Zw.
Juni 5% verk. Soyaboonen Mandsj. Juni 95116
verk., Juli 95[16 verk., Orondoten Coram Juni
11% vark., Juli 11% bet .. Aug. 1111/16 bet. en
verk.. Lljnlwelten Londen 8 pct. loco 90/, verlc.,
Bombay 39 pct. loco 8';4 nom.
COPRAH (Slot.) in £ per ton. Stemming traag.

Singapore F. M. cir, Nrd. Cant. Hav. Juli 10%
verk., F'.M.S. c.Lf; Rotterdam Juli 11 3j16 verk ..
Ceylon cif. 5 Ports Juli 12% nom .. Ned. O. Indië
loco 11lA, genot., Juni 11% verk., Juli 11% verk.,
Aug. 11 3/126 verk., Mixed cif. Juli 10% verk,
Java F.M.S. loco 111,4verk, Straits F.M.S. loco
11';4 verk., Aug. 11 3/16 verk., Sept. 11 3/16 bet .•
Palmkernen (Liverpoo'l) Juli 9 1/16 verlc., Dessf ,
cated Cocoanut Juni_Juli 17'%,verk.,

LIVERPOOL, 22 Juni 1939.
TARWE 22 Juni 21 Jun!

Open, 1n.m. Slot Open. Slot

Jull •••. 3/10"b 3/10'1,3[1O';4w 3/11%b 3[11
October 4/1%b 4/1% 4/1%w 4[2%b 4[2%
Dec. .... 4/3~.i,b 4/3'%, 4/3'%, 4[4%b 4L4%

itemming lustel. prijsh. prijsh. prijsh.
AIS La Plata
uni ..•. 22[7'hv 22[6 V. 22[10öv 22[9 v
Juli •••• 22/9 v 22[6 V. 22[105v 22/10Dv
A.Ug. •••• 22[9 v 22/6 v 22/103v 22[105v
Stemming kalm kalm kalm kalm

ROSARIO, 22 J1!:Ii 1939.
W. van Steed en & Co., Rotterdam).

22 Jun!. 21 Juni
4 uur Slot 4 uur Slot
n.m, not. n.m. not.

6.90 6.89
6.90 6.90
6.20 6.22
6.25 624
14.75 14.81
14.85 14.91

22 Juni 1939.
(W. van Steeden & Co.. Rotterdam.)

4 uur 10.45 10 U.

LONDEN, 22

TARWE Juli ••••
Augustus. . •••••••
MALS Juli .•••••
Augustus. . •••••••
HAVER Juli ....•••
LIJNZAAD Juli ••
Augustus ......•••

v.m.
7.01
7.03
6.32
636
4.40
14.93
15,06

Slot
not.
7.01
7.03
6.32
6.36
4.40
14,93
15.06

RAAPOLIE Juni .•..••.•
LIJNOLIE loco opening ••

" loco slot
Aug. open.
Aug. slot

HULL, 22

Juni 1939.
22 Juni
30/6
25/9
25/9

20[10Y2
24/9

Juni 1939.
22 Juni
24/7%
24/6

(R. 0.)
21 Juni
30[6
25[9
25[9
24/9
24[10 Y2

(R. 0.)

21,Tuni
24/7'h
24/7''12

HULL, 22 Juni 1939. (R. B. D.)
LIJNOLIE (Slot.) Stemming kalm, Loco 24'6.

Juni 24/6, Juli_Aug. 24/6, Sept._Dec. 24f6,
KATÖENOLIE Egypt. loco 17/6."Och, waren alle menschen wijs .. "

(Oat' Is heelemaal niet noodlg, als
ze achter het stuur maar' n klein
beetje beter wilden opletten, daft
konden we al h6él tevreden ziJn I)

ZUIVELPRODUCTEN.
KOPENHAGEN, 22 Jund 11139.

BOTEn. (Offlcleel~. 217 Kronen .(v. W. 21~ Kr.l

1.85[6
1.91/2
1.96/7

Want een kamp
\'Uur is ol. 'n schip zon-
der stuurl Moor veegt
eerst dennenaaiden
en dorre bloaren weg.
denkt om '1 brandgevaar.

1.92[3
1.95/6

mg'E,.
AMSTERDAM, 22 Jun! 1939.

THEE: De middenprijzen van de heden gehou-
den veiling zijn: gewoon schoon Pecco Souchong
47, (veiling 8 Juni 47); idem Pecco 49 (49): idem
Gebralten Pecco 46 (45); gewoon midden Pecco
Souchong 49 (49); idem Pecco 50 (50); idem
Oranje Pecco 54 (53); idem Gebr. Pecco 48 (48);
idem Gebr. Oranje Pecco 44 (43); goed-midden
Pecco Souchong 51 (51); idèm Pecco 51 (51);
goed Oranje Pecco 61 /59); idem Gebr. Oranje
Pecco 53 (52).
Het aanbod in veiling bestond uit: 5608, 1179/2

kn, Java; 2934, 315/2 kn. Sumatra; 74 -[2 kn,
Japan; totaal 8816, 1494/2 kn, (1938: 10.568, 1527/2
1m.)
Aanbod 1 Januari tot heden: Java 73.206,

14.538[2 kn.; Sumatra 40.862, 3,999/2 kn.; div.
theeën 249, -/2 kn.: Indo Chm. 968, -[2 kn.; to-
taal 115.285 18.537/2 kn, (1938: 114.547, 17.833/2 kn.)
De opening was kalm, later werd de stemmmg
beter tot goed prijshoudend en het slat was vast.
JAVA: Or. Pecco. Deze sorteering had een

zeer goede belangstelling. Een deel van het aan-
bod werd tot vorige prijzen verkocht. doch de
meeste nummers brachten 1 of 2 ct. meer op.
De theeën met veel en zeer veel geel, hoewel

eenigszins onregelmatig werden dooreen tot iets
hooger prijzen afgedaan.
Pecco: Enkele theeën, waarvan de smaalt iets

te wens chen over liet werden 1 ct. lager afge-
daan, van de overige waren de prijzen onveran-
derd of 1 a 2 ct. hooger.
Pecco Souchong en Souchong. Evenals bij de

Peeco's brachten de theeën, waarvan de smaak
iets wat terv"geloopen 1 ct. minder op, de ov~-
r;ge nummers werden verkocht tot vorige prij-
zen of 1 a 2 ct. meer.
Gebr. Pee co : De prijzen waren gemiddeld 1

ct. hooger en liepen uiteen met uitzondering xan
een paar nummers die 1 ct. lager warden ver-
kocht van vorige prijzen tot 2 ct. hooger.
Gebr. Or. Pecco. Voor deze sorteering werden

vorige prijzen tot 1 a 2 ct. en voor een paar num-
mers 3 ct. meer betaald.
De theeën met veel geel waren onregelmatig,

de middenprijs was eerder iets lager dan hoo-
ger.
Klein Gruis: Pecco fannings, fannings en gebr,

thee van 1 ct. lager tot 1 ct. hooger.
SUMATRA: De prijzen vergeleken'met vorige
veiling vertoonden weinig verandering. Voor

de verschillende sorteeringen waren zij als volgt:
Pecco fannings, Gebr. Pecco en Pecco, veelal on-
veranderd, enkele nummers 1 ct. lager. Voor
Pecco Souchong en Gebr. Oranje Pecco werd
van 1 ct. minder tot 1 ct. meer betaald.
Gebr. thee werd tot vorige prijzen en 1 ct.

hooger afgedaan.
Oranje Pecco bracht vorige prijzen of 1 a 2 ct.

meer op.
Op het eind van de veiling waren nog slechts

300 kn, onverkocht.
De volgende veiling met een aanbod van 6384,

886/2, 4214 kn, Java en 3354, 441/2 kisten Sumatra
zal op Donderdag 6 Juli worden gehouden.

AMSTERDAM, 22 Juni 1939.
THEE. Heden werden in veiling aangeboden

5620/1, 1188[2 kisten .Javav, 2934/1 en 315/2 kis.
ten Sumatra, benevens 74 kisten Japan. dIlrecta
aanvoer
De veiling opende iets onregelmatig, doch goed

prijshoudend. Later trok de stemming aan en
werd menigmaal 1 a 2 ct. boven vorige notee ,
ringen betaald. Voor fraai gele theeën was de
stemming vast. Er werd weinag opgehouden.

LONDEW, 22 Juni 1939. (R. B. D.I
THEE (in pence per lb.) Stemming lusteloos.

In de heden gehouden veiling van Java- en
Sumatra-soorten liepen de prijzen voor Braken
Pekoe van 9'%,-13'h d., Orange Pekoe 13'%,--1)6
d., Broken Orange Pekoe 9'%,--35'h d.

NEW YORK. 22 Juni 1939 (R. 0.)
Locostemmingen: PETROLEUM, REUZEL en

TALK prijshoudend; KATOENOLIE nauwelijks
prijshoudend. .

22 Juni
5%
4'%,
5%

21 Juni
5%
4%.
5%

20Juni
5';4
4%
5'h

TALK extra loose ••
id. spec. extra ••••••
id. tierces ••••••••••
PETROLEUM
Kerosene water white
Gulf bulk export •.••
Mid Continent Crude
Pennsylv. Crude Oil ••
REUZEL
Prima Weste.rn loco ••
Middle loco West ••••
TERPENTIJN
KATOENOLIE Prima
Sommeryellow loco ••
Nieuw contract:
JuU '••••••••••••••••
September ••••••••••
December ••••••••••••
Maart .
Dagomzet in part. • •••
SCHELLAK T. N. loco

§ 6,32'h/6,42'h
• 6.42'h/6.52'h

3%
1.02
1.10

6.20
§

29~~

3%
1.02
1.10

6.20
6.35/6.45

29',4

3%
1.02
1.10

6.15.
2974

6.39
6,59
6.65
6:73
171

9%.

6.48
6.67
6.74
6.79
64
9'%,

6.50
6.68
6.73
6.80
129
9'%,

CHICAGO, 22 Juni 1939 (R. O.)'
PROVISlëN: De markt opende prijshoudend,

daalde voor reuzel bij gebrek aan belangstelling,
in sympathie met de granen en sloot nauwelijks
prijshoudend.
SPEK prijshoudend.

22 Juni
6.12%

6.27\~k
6.32%
6.40v
5.40

6,62%

21 Juni
6.15k

6.32'1ov
6.35k
6·45v
5.45

6.62%

20 Juni
6.20k
6.35k
6.40v
6.45 .
5.47~

6.62~

REUZEL
Juli ••••••••••••
September
October ••••••••
December .••••••.
Prima Wst. St. loco
BACON drysalted
Bellies loco ••••••
November
VARKENS

120/230 ponds
240/325 ponds

Aanv. West steden
Aanv. Chicago ••••

6,60/7.- 6.50{6.90
6.15/6.60 6.-[6.50

14.000 Vorig j.
53.000Vorig 1.

6.40/6.80
5.85/6.35

14.000
47.000

(R. 0.1
20Juni

24"*
4.50
5.90
6.25
5.05 '
4.80
5.05

H,

SAVANNAH, 22 Juni 1939.
lI2 Juni 21 Juni
24-24';4 24l;i
4.50 4.50
5.85 5.90
6.25 6.25
4.95 5.-
4.70 4.75
4.95 5.-

TERPENTIJN loco
HARS Grade F ••••

.. "W. G
" W.W.
" K ••
" G ••
.. l ..

H

"
"

LONDEN, 22 Juni 1939. (R. B. D.')]
SCHELLAK (Slot.) in sh. per cwt. Loco-stem ..

ming vast. A. C. Carnet loco laagste prijs 46/.
genot., hoogste prijs 46/_ genot .• T. N. Orange loco
laagste prijs 34i6 verk., hoogste prijs 37/6 verk,
'I'errrrijn-atemming vast. T. N. Orange Juni 34/9
verk., Aug. 36/- verk., Oct. 36/9 verk., Dec. 37/9
verk.
RIJST (Slot.) in sh. per cwt. c.i.f. Stemming

kalm, Burma no. 2 Jutl-Aug; 8/11j., verk. Saigon
no. 1 Jult-Aug, 7/3 verk., Siam Super Juli_Aug.
8/4'h verk.

LONDEN, 22 Juli 1939 (R. 0.);
TERPENTIJN: Amerdkaansche Juli-Aug. 33/-.

AANBESTEDINGEN.

's G r a ven hag e, 22 Juni. De rijksg'e<i
bouwendienst heeft heden aanbesteed het bouwen
van een belastlnggebouw te Enschede. Laagste
inschrijvers Gebr. Trebbe, Enschede, met f 133.900.

~,
rn wurtte ~fcen I
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-
Bezuiniging-kan ,ong~daan gemaakt ,worden, devaluatie niet

, ' __. .

· 1.,verschillende .. volksgroepen hebben g~pro- "
De b~oom:ing 'van Dr. J, Romein tO,t hoog- testeerd, doch daaronder zijn er, die niet. het' recht :.:'

Jeer~ar, ~~lde, vs.derlaqdsche geschiedenis hee_it g6:- naartoe. hebben, want deze benoemim- is' niets -:
,lukkig bIJ verschillende volksgroepen scherpe' a£koo.~I" 'anders <ian );let resultaat, van de dèfn:O<iratie>-i:n"haar", 'is' verandecl:, . b6wijst' de "benoeming van Dr'. 'I..
ring gewekt .en ,wij. hopen, dat. de. :,Minister, - nne ~huidigen yorm, een dden»crati-e,"" waarin ,Jan Rap «> ;B.Q,mein·; .. J , ' '''' ' ,. ~

pn_derwijs" ~Kunsten ~',en ,We~m;~h_appen ,- daa-ri~ ,en zijn }n~at steeds ~e,e:, beslissingen aan .zich ',< 3.' Wij hebbén: meermalen' opmerkZaliin gelfialll(J
mooe steun. moge, vinden, de, bekrachtiging van de tre~~en. ;Dr. ~", Romein s, benoemlllg IS volksfront- op ,het' feit,' dat. de 'politieke' bedrtjvigheid van·~dl\
,benoem.i.ng~niet t.e ,bevo~deren.:" . " ,,' '" ' .' " ,politIek IQ op.t~~a forrna.. marxisüisché Joden: het. ';anti-l!emitÏ6me - vel'stet.ki;~
.r,De, Mjnis~rj s~af;.',!oor eert-hoogst. zond-edingé; ~,2. De s.dia:.p: .noeaat te~nwool'dig het v woord W-el goownatKmMe'Jood zat inrtwijfel'verk'eM'ea
~~h: ,volg~ns,'~nze. zle9s:w;jze, niet- «,mooilijke :'b:e..,.;'.', ~'l}.t:ltisme:r,bui[too:shu.i8-niet«glëaag èI1:C'W'eet;;:jámi:liet',,' ''-.Ohitrent de'..;rêadtl.'ss; -die de-wOOi-d'eri'iffi;'dshOlldifil _..;i~li.

,·{JhssJ'"Q:g.'.19N;' ..1. ,.~9meiR'l'..il!, ·,e*."eómmtll!i8~.''eeIj "'1'\'~~n:6ég",$ii\rQ1Më,~het"'hlrtf(:iûwen"':y~n ,'vel~,n te" 'f'yan 'den ooIiun:ünist'WiiDk~}>.'bij~dë~ihf:v6i)·' - ,< ''',l'

R • <~9dI6ng mîl:tlk~ .Ju)' deel :P!k v-an ':;~" l'6daeti~;'Vliil \%iáqëri. ' ,:DOOR'..li~ ."in- w~~U;~; ni~t8'~·iii;j~~'"'8.d .!l.p~',' "Dc,; I.~"RQim~n. '-h~~'""té ~rv~.sooijn è;1Z~~~ 1 .: •• ,~ ".

DR~'COLIJN ZEVENTIG,
JAREN

'j,.';'

Dr. Colijn beeft in ons nationaal leven een be-
langTijke rol gespeeld en speelt die nog. Hij is, een
.!:mzer groote nationale figuren; die vast als een
~ts staat in de branding van beden. " " "I,

, In 1938 veroverde hij bij de muiterij der Zeven
Provinciën door één woord bet vertrouwen van het
grootste 4,e~~.van ons volk: torpedeeren! .
. ' Ep' jl\ ll~~,~~et;, ;M~o£hÎtJh~n~,~nu ~~p)we~~,
}:I}p;l!l in...d~~ ¥o,r,m.;, van.: oiii~n financièè'lim '<}l;I,ûër:-
g6~g dr6~gJJ,wee,I: ,j"t :WOOl! " tórpè(leeren .~sprè~ 1;~

,AIs tor~dQ fungeert, thans de' @-ffiimóen béz:iÏih{~
.ging. ~,~ . . -' , " ' .
. Wij bieden den grijzen staatsman op ziin seven-
,ig~ veï~j.aàrdag;onze' beste gelukwensohsn aaa. .:..

" ,
. \

OFFICIËEL'
,1"'-'-'-

.j

Het v'olgsJ:ul'sdree werd 5 Juni verzonden aaa
Z.Exc. 4tl~ ,Minister van Onderwijs, Kunsten eB
~etenschappen: . '

'-< '. Geeft ,».}è~.,verSchuldigden 'eerbied te kennen he~
Hoofdbeatuur "'van het Verbond VOO!:' NatiQWl.Q;1
}lerstel", . . "
1. dat bet kennis genomen beeft van de benoe-

,h\Ïng v~n" den marxist Dr. J. Romein tot hoog. r.

Jeeraar ~'!,«fl, Vsderlandsehe .gesehiedenis dOOIt,den,
.~oont.ei'aad v~h Amsterdam,

2. dat' bet de marxistische, leer en de maexis-
tiS6he gesehiedbesehouwing teil s-tl'engste veroordeelt
~8 in 8~rij-cl2ijnde met de Christelijke grondslagen
"V1\n ons' vo)kllh"est'aan ' '. '
~.,'3.L döt oW, darit~ oovenvermeld& ,"benoeming
b'e.scbvu~'llUS een .beleediging; ·het..geéonde natio- '
na~e ge~ ""a-n ons volk aangedaan, ~, ' v ~ ,,',' I

- weshalve genoemd: Hoofdbestuur Uwe Excellen.
"~6 eel:b:tedig,.doch. zeer dringend 'Verzoekt, bekrach-
tiging van, vermelde benoeming 'nie~ U;~'willen
bevorderen~" .

. \' ~
:" ..•.

De be ' ,. ."",.. · ",, ' ' ,D()emlng<v:an'n marxist
lot,'hoogleer"aar .i~'l'de

, "

",Vader(a~dsçhe,'·G~Sêhiedenis"

.~. I,

bet communistische bl,ad "De Tribune:'. Dit bewijst
reeds, voldoende, dat hij marxistisch-internationaal
georiënt~erd is en begrippen als vaderland, vadL\.
landsliefde en v,aderlandsche geschiedenis als wan.
hi.lgrippen, als vooroordeelen .van de "bourgeoisie~'
beschouwt. __Hij, eal dus thans verplicht zijn,' onder.
wijs te geve!l in, iets, dat volgens bern, .aan een
vooroordeel ontsproten is. Ret)s .te hQpeI).,"rd3~de
Minister, wanneer de marxist zelf niet dè kraehf
en de eer beûh van een d_li!~g~~ijke.voor hem waan:
r<innige~eer:.~a~kafte .zien, hl2m daarvoor J)ehoeal.
· :'TegèIiover_de: mar*istische opvatti~g, '!i,at begrip.
p® '&ls;, ~derla'Ud, vaderlandslie,fde err dus oo~
yaderlandsche :g~?hied~js niets snders zijn da.~
een comp ex V!,D ,~er111b vroroortieelen, staat
de' zich stee(!s meer ontwikkelende- e!l' -steeds dieper
~ortel t.ch.ie~~nde overtuiging in oos,:velk, dat onze
historie..in haar volheid een realiteit, onder, Gods
leiding is, Tusschen .de meenins ~an:d~n'_m~,ar:xisten
de realiteit zaf zich een conflict kunnen' oJltwikke~',
len, waarvan,' een deel onzer s~de.,rende jongelui
dan het.' sial!htoffer zäl Worden.. De minister-ibe-
spare Dr. J. Romein en onaen studenten zulk, een
conflict. ' ~'
· Als the~ritisch-marxist moet hij b~t sbandpunt
verdedigen , '~d'llt de repuhliek voor elk yolk de ge-
wenschte staatsvorm is. Meer dan ooit is in de
l~~t~t~' jaren 'gebleken, h~~eer dh door oris yolk
wordt veroordeeld .en hoe onverniétigbaar de' my~
stieke band susscheq ,otls-Oranjehuis en ons volk is:
De Minister boude den bevooroordeelde_in de vader-
landsche 'gêschiede~is van het universitaire ond~;~
wijs verre. ,
Dr. ;r; Romein heeft de marxistische ,geschied~

beschouwing .. Dat. wil ~eggen, .dat hij de .s~Lling
van Marx als. principieele waarheid aanvaardt: Het,
eoonomisoh z,ijn hep,aalt het .bewustzijn. Daarmede
wordt elk metaphysiscb zijn, elk Godsgeloof .uitge-
.schakeld, en' deze' materialistische tendenz is vol-
'ko~en in, st:rij~dmet ,46 zich reeds lang manif~tee-
,rende ge~s,t~l~~ ont.wjl!k.e1ing,naar d-e, ~etaph.Y13ica,
naar ret Godsg!'l'lo¢ toe,. yolkomen in striid met dè
Çhri:st~lijkdla:tiona~e grondslagen v,á.nc"ons vo1.ksbe~
staan. .Dr. J., Romein,is, daarom een ep'j,g~ntje,
van wien niets voor -de toekomst van ons volk, is te
verwachten. Hij is de achteraankomer. van een
stervende richting. De Minister beware ons volk
voor dergelijke leeraren-

Andere aspecten van Dr. J.' Romein' s '
, benoeming .lol_' noogleeraar in, de

Yadenlandsche Geschiedenis,
• j', .1 f. _ " f - ";

HET MARXISME IN
ONTBINDING • ,~' 1 t: J:

~ !"", ;:. ,.< r '...~:\:
Het laatste Paaschcongres van- de' -s.d.a.p. toon(l(lj

reeds, dat de bluf er uit is. :s:&. volgende. ja.&~:"w.~r"
,'~chijnlijk nie't eens' zoe-n 'bluf-c(,)t\gr~ me,&-r,,'q~,
arme! ' " '...':;"" ,'>'
De gemeenteraadsverkiezingen' in de' g~e

plaatsen toonen eveneens aan, dà.t, hét mil 'beg,","
te gaan met de "o,Partij",. En aan de grondsOOiM.i;
satie-zäak' in Àmsterdain!
&-t gaai; ~jst--Hoe :'Jes']) 4tet ook 'nà~ ~'

. De s ..d.a.p. moet internationaal zijn, anders heeft
ze geen reden vin 'beStaan, ',~ en ~d«t 'litin:, Ze' n""
meer zijn. '
; De s.d.a.p. moet sociáel: zijn:, -andërs: h.eef1r ~
geen reden van bestaan, - 'en ze ;vattè "dit op ,,\6
~en zi~· van' een wettelijk ~organi8eèrde' overlutv~~
ling UIt de beurzen der- zoogenaamde "rijkeo" in
de zakken van...... Ret sociale' besef.: werd
niet ontwikkeld door verantwoordelijkheid san te
kweeken. Daarom heeft het marxisms, d'e ziel'vall
ons volk kapot- gema~kt.· ~lfét,was hes tegend~l
van sociaal. Ret was partij-egoïstisclI. '.
. De-s.d.a.p, kent g-:een~vaderland. Vaderlandsliefd&
was v0Ig,~nshaar-een. vooreondeel. Wat bij de s4;a.p'.

__ dan ook te constateeren valt, 'ja geen liëfde tot .volk
en vorstenhuis" g~h, alleen haat; haab" 'namelijk
tegen het fascisme, Ben concurrent op socialisme-
pb~d. '
, De s.d.a.p. is-van buis uit door en doQ; materill~

, , listiseh, .zoowel in de' wijsgee'rige als populaire be.
teekenis van het woord. Materialistisch was haar
wereldbeschouwing- alleen materie bésfund, he\
Godsbegrip was een 'vooroordeel. M~terialistisch WIlS
kaar dsgelijksche levensopv:atting: __meer geld_~
nog, ~nS.' meer, geld; De menschheid ktij,gfi
lap.g~a~ha.n~ -van. beide ,beteekènis~~~- genqeg~
Het proces vail het zoeken naar den Geest is .reeds
lang, in gQ.lig:., Dit gaat .aan de s.d.a.p. bijna spooil''!'

. loos voeèbij..

, Eerst'wanneer de s.d,a,p. en de roode vakboiuleû
met hun- haat en, nijd en ~afgim!>t,met hun onte-
vredenheidsprediking, met, hun ziekelijk, aUe ver~
,ant.wool.'delijkheid doodend.sociaal besef, uit ons v()~
zoo goed als verdwenen is, kan er van een loyale
§!a~l1em"eJ::king , . y.'{'n patroon en' arhe~~~r, 8pl'l)k~
zijn, kan vaIl. de bedrijven uit een samenwerking!J1
;VOl;m, oP,g_z;oeiel'l,"waarbij staat en vakbonden uitg~
schakeld. worden. .z .

; Daarom, 'Waal'::men kan; helpe me~·,het marxismÎ
breken-, Het, ontbindingsprooes' z~j ·kort." -; "~, ':

R.

•

-.,.
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BOEKBESPREKING• HET GROOTE FEEST VAN 'T GETAU ONS VOLK IN DE KLEM
Neem een willekeurig blad, tien tegen een, da~

ge op de eerste bladzijde "sociale gerechtigheid">]
op de tweede "sociale rechtvaardigheid", op d~
derde "sociale wetgeving" leest. 't Is alles ;,sociaal',~
wat de klok slaat. Wij lijden, aan de sociale ziekte.

In plaats van de arbeiders een goed loon te geven'l
waarmee ze zelf moeten zien rond te komen en zich
trachten tot zelfstandige mensehen te ontwikkelen ,
zijn staat en vakbonden bezig, hun niet alleen
krukken onder de armen te duwen, doch ook
onder de knieën. En al die krukken kosten geld~
heel veel geld. Dit is de .eene tang van de klem,

En de andere tang? Dat is defensie. Het meeren ..
deel van ons volk is er thans wel van overtuigd, dat
er niet langer getalmd kan worden met de vloot-
versterking in Indië. Dit zal..:.._afgezien van haven ..
verbetering en aanvullend materieel - voor vieI:
.slagschepen ongeveer 4 )( 80 millioen bedragen.

Tusschen de twee tangen' van de koeten der
sociale ziekte "en van onze 'defensie zit ons vader ...
land klem. ' .

Ons vaderland moet dus kiezen.'
Is de keüzi5' moeilijk? ' " '
Volgens onze meeningigeenszin». h"i"

Wanneer men' bedenkt, dat'Denemarken onge-
veer dezelfde 'grootte als ons land beeft, dat het de-'
zelfde bodemgesteldheid 'als ons " land' heeft en
slechts 31 millioen inwoners, dan blijkt daaruin,'
waar ons land 8 millioen inwoners telt, dus 41"
millioen meer, - dat deze 41 millioen gllootendeels
door onze bedrijvigbeid ,in Indië hier kunnen be-
staan.
Zouden wij Indië verliezen, dan zal men kunnen

beginnen de 4t millioen de Noordzee in te jagen,
het woord "sociale rechtvaardigheid" te vergeten
en onze sociale wetgeving te begraven.

De sociale huil-politiek, van het sentimenteele
marxisme uitgegaan en andere partijen leelijk ge-
ïnfecteerd hebbende, kan zich dan voor goed op-
bergen.

In de allereerste plaats hebben wij - willen wij
ons eigen volksbestaan handhaven - te zorgen,
dat onze defensie in Indië zoodanig is, dat wij een
!Jventueelen indringer terug kunnen houden.

De keuze is waarlijk niet moeilijk.
Doch de' sociaal-aieks groepen in

in hun sociale gerechtigheidsziekte
kortzichtig. '

ons vçlk zijn,
onbegrijpelijk

De.huil-moraal van de
volksfronterij

De vlootversterking in Indië
Minister de Wilde is helaas heengegaan. Hij was

een van de knapste en degelijkste leden van het
Ministerie. Welk feit of feitje nu de directe aan-
leiding geweest is, dat hij is heengegaan, doet wei-
nig ter zake. Dit mag voor de partijen onderling
een vet politiek kluifje zijn, voor onze positie als
volk is het van minder belang. Door zijn heengaan
heeft hij aan ons volk zijn meening kenbaar ge.
maakt: het gaat mis met onze financiën.e}

Van verschillende zijden werd met minachting
of geringschatting gesproken over het "huishoud-.
boekje" van minister de Wilde. Het is onbegrijpe-
lijk! Want wat voor een gezin geldt, geldt evenzeer
voor de volkshuishouding. De aanhangers V;1n de
volksfrontpolitiek, die de valsche leuze verkondi-
gen: Leef er maar op los,.- vinden een volkshuis-
houdboekje natuurlijk uit den booze. Zij meenen,
door met geld te smijten, ons volk uit de misère t~
kunnen helpen. Hoe kortzichtig ze zijn, bewijst
wel bet feit, dat ze van België en Frankrijk, waar
de geldsmijterij op dezelfde wijze werd toegepast
en tot groote mislukking heeft geleid, niets hebben
geleerd. In België immers was het de socialist de
Man, de vader van het berucbte plan van den
arbeid, die de Belgische financiën in het honderd
liet loopen. In Frankrijk was bet de socialist Blum.,
die zoo wild met de financiën omsprong, dat deva-
luatie op devaluatie volgde en het Fransche volk
verarmde, de arbeiders mee. En dat alles was even.
wel gebeurd juist om de arbeiders te helpen, loon.
eischen in te willigen en zoogenaamde sociale recht-
vaardigheid te betrachten. En het resultaat was
juist bet omgekeerde: algemeene verarming.

En alsof ze nooit van België en Frankrijk ge-
hoord hebben, gaan de volksfrontpolitici bij ons
denzelfden weg. Ze zingen voortdurend hetzelfde
lied van groote werken, van sociale rechtvaardig-
heid, van sociale wetgeving, van sociale gcldsmij-
terij, tot. ook wij geheel in de modder zijn weg.
gezakt.
Het is zoo .goedkoop, zoo schijnbaar menschlie-

:vend, zoo kiezerslokkend op huilerige wijze van'

.) Na de inteipellllti'e"'WijnkCop'wet®: we' nu, wam' 'l:le.' "
sehoen wrong. Req" ". .-. . '. , '>'

QUO VADIS?
OF DE WEG NAAR ONBEKENDE

WELVAART

"'1,\/

1en II door W. C. SICKESZ.
Een merkwaardig en boeiend boek. Wanneer neil

geschreven ware door den een of anderen ziekelijken
idealist, of door iemand, nog zonder levenservaring"
dan zou de twijfelzucht, welke bij het lezen van
deze twee buitengewone studies als van zelve naar
boven moet komen, het werk spoedig doen, neer.
Ieggen.

Ook zonder nu dadelijk fouten of leemtes in d~
redeneering te kunnen vast stellen, zal het natuur ..
lijke instinct den lezer waarschuwen, en doen den ..
ken of zeggen: als de oplossing van de groote
.wereldproblemen van onzen tijd z6ó eenvoudig
:was...... enz. enz.
.Maar hier is een man aan het woord met groot6

~,(;lvenservaring, iemand, die als bedrijfsleider heeft
gl?t;oond den' strijd' om het Miltaan te kennèn, en
,die :uit dien strijd Irieermaltm 'llls à\>erwinnaar zegt
, te voorschijn' té zijn gekomen. "

Hoe men het ook moge beoordeelen, er valt in iedeït
geval veel uIt te leeren. Met stijgende belangstelling
hebben wij dan ook kennis genomen van de uitvoe-
rige brieven van den heer Sickesz, die als reus-
achtige advertenties in de groote bladen zijn ver ..
"chenen.
Er is één punt, dat wij in het geheele werk ni~~

of onvoldoende belicht rekenen.
Stel dat men' den weg op ging, dien de schrijvelj

aanwijst, en Iaten wij aannemen, dat er tengevolga
daarvan weder opleving zou beginnen te komen in:
allerlei bedrijven. Zou die vooruitgang niet dadelijk
weer om hals worden gebracht door de onlesehbarà
dorst van de vakvereenigingen?")

De heer Zaalberg heeft onlangs gesproken van:
'een "sit-dowI).~staking van het kapitaal". Een zeer;
juiste diagnose van de ziekte der roaatschappij;
'Doch in onze oogen is -er nog een ander ziektever ...
schijnsel, een nog grooter bezwaar voor de oplossing
der tegenwoordige economische problemen, n.l. d~
sit-down staking van ondernemingslust (én
-durf), dewijlonder allerlei bekende invloeden elkËl

""opleving In eenig bedrijf dadelijk aanleiding geeft
tot; buit>ensporige eischen der vakvereenigingen, di~
elke verbetering met nooit eindigend egoïsme op~
eisehen voor hunne leden. Hunne bezoldigde leiders
zijn ambtshalve onverzadigbaar. ' ,
,:\Vijzouden wel eens willen weten, hoe de heel'!

S. die verslappende invloeden binnen zekere perkerl
zou weten te houden, wanneer zijn systeem werd
aangegrepen. Wij zijn geneigd te gelooven, dat he~
daarop zou stranden. .

.,
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ENKELE AANHALINGEN UIT HET'
.RAPPORT-OSS

1. De Commissie neeft geen aanleiding geVOll-.
den deze rechtsvraag (n.l. of de Minister de
bevoegdheid bezat. Red. N.H.) opnieuw in be-
schouwing te nemen. Zij beperkt zich dus tot de
be1eidskwestie. Was de maatregel van den Ministe:r~
zoo moet zij zich afvragen, door de feiten gerech~
vaardigd en was zij doelmatig?

2. Gelijk uit het voorgaande duidelijk z;:11zijn
geworden, moet dit Verslag tot haar leedwezen
onvolledig zijn. Ook bij naar conclusies moet zij
het voorbehoud maken, dat kennisneming van de
gegevens, waarover zij niet de beschikking heeft
kunnen verkrijgen, haar wellicht op sommige pun.
ten tot een ander. oordeel zou hebben kunnep.
brengen.

3. Zaak z.g.n. fraude bij de werkYel'SChafflng YOOll
Jeugdige personen,

Deze gedetailleerde mededeelingen, gecombineerd
met hetgeen uit de .nota van den Minister blijkt~
bebben bij haar {de commissie. Red, N.H.) den, in-
druk gewekt, ~at. ,de ma:recpausl?e,e kon ,vermeeden
fraudes van cenigen omvang op het spoor te zijn;

Aanvankelijk heeft de Minister aan de Gier ook
als een fout - en een ernstige - aangerekend;
dat hij in strijd met de waarheid zoowel in zijû
aanvullend rapport ontkent pastoor B. als in zijn
verbaalomtrent past-oor V. had vermeld te hebben
,gehandeld in overleg met den officier van justitie .•.!:
Nu deze beschuldiging van onwaarheid is vervallen,
verliest daarmee tevens het betoog van den Mi-
nister, dat de Gier op eigen gezag, op gronden aan
het algemeen belang ontleend, het onderzoek heeft
gestaakt, veel van zijn kracht. Als getuige vooe
'het ambtenarengerecht heeft trouwens de Procureur ..
generaal verklaard:

"dat hij -, getuige en deskundige - niet het
9nd.erzoek tegen de beide geestelijke.o heeft doen
staken ; dat hem is medegedeeld, d[lt bet onderzoek
was stopgezet; dat hij wel aannemelijk acht, daj
deze stopzetting was geschied als gevolg van de
door hem geuite critiek op dat onderzoek", terwijl
Mr. van der Burg llJdaar verklaarde: .
, ;,dat in de zaken tegen de pastores loci geen
proces-verbaalIs, opgemaakt; dat n.L hej onderzoek
in verband met het ingrijpen van den Procureu~-
generaal is stopgezet.'o:.

Dat hij (de ProcureUl'-generaal. Red. N.H.)'
de Giel' mondeling over zijn. onderzoekingen nadere
vragen stelde, was op zichzelf genomen evenzeer
juist. Niet juist was .echter de wijze, waarop dit
is geschied. De Commissie spreekt hierover haar
afkeuring uit. Wanneer een mee1,'del'eeen. mindere
bij zich laat komen, ten einde hem .inlichbingen te '
doen geven, niet over door dien mindere begane
strafbare feiten, doch alleen over diens beleid,
waarmee de meerdere zich niet kan, vereenigen, dan
is bet niet behoorlijk, dien mindere gedurende n
uur (volgens de Gier nog iets langer) aan één
stuk een verhoor af te nemen.

Men zou er' terecht aanmerking op hebben kun-
nen maken, indien het hier een 'V'erdachte had be-
troffen; daarvoor is te meer reden, nu het een niet
als ve~dachte' gehoorden 'ó:ndergeschiktè' betrof.
Blijkens de mededeeling van dé Gier heeft hij het
proces-verbaal, dat door den Procureur-generaal
was .gedietee d, in driev.oud oll'kd;Bekend.~ Op zijn..
verzoek om een afschrift moet de Procureur-gene-
raal hem echter .hebben medegedeeld, dat hij ,fjr'

geen meer beschikbaar had. Ook dit acht de Com.
missie niet juist. Eerst veel later heeft de Giel'
door bemiddeling van zijn r,aadsman een exemplaar
ontvangen.' .

De Minister beroept er zich op, dat de Gier liet
proces-verbaal heeft onderteekend zonder voor.
lezing daarvan te wenschen. Dit beroep acht de
Commissie weinig gelukkig. Dat iemand na een
onverwacht verhoor van niet minder dan 7t uur om

\ 10 uur 's avonds van voorlezing van het proces.
verbaal heeft afgezien, bewijst in ieder geval niet,
dat in dat proces-verbaal zijn verklaringen op
objectieve wijze zijn weerg.egeven; het maakt dat
zelfs niet aannemelijk.

6. De genomen maatregel in bet licbt del' feiten"
omstandigheden en gedragingen. '

Gelijk uit het voorgaande is gebleken, is de
'Commissie van oordeel, dat leden Van het personeel
der brigade Oss bij hun opsporingsonderzoek in ver.
'sohillendr, zaken fouten hebben gemaakt.

Naar het oordeel van de meerderheid der Coni.
missie was het niet noorlig geweest, aan de brigade
Oss haar bevoegdheid tot opsporingsonderzoek t~

i onbnernen, -

De tijdelijke ontneming van de opsporingsbe'
voegdheid moge door de daarbij betrokkenen als
straf gevoeld zijn, zij was niet als zoodanig bedoeld ..

(Dit werd door één.der leden naar voren gebracht"
dat tevens mededeelde: "De genomen maatregel
was bij uitstek geschikt om de rust te doen weder-
keeren." Red. N.H.).

Loopen op dit punt de. meeningen dus uiteen, de,
geheele Commissie twijfelt er niet aan, dat - d~
Minister, toen hij zijn maatregel nam, van d6:
noodzakelijkheid daarvan overtuigd was. Uit niets
is haar gebleken, dat hij bij het nemen van zijn:
maatregel andere bedoelingen zou hebben gehad
dan het bevorderen van wat hij beschouwde als
:een juiste uitoefening van de opsporingstaak der
politie. Aan de goede trouw van den ~inister bwij«
felt zij dan ook nieb,

Deze meerderheid '(van de Commissie. Red.
N.H.) is van gevoelen, dat de door den Ministen
van, Justitie op 1April 1938 getroffen msateegel
ten aanzien van de. brigade Oss der, Koninklijk~
Marechaussee niet noodzakelijk was, en -dat de Mi«
ni-ster ell niet, in geslaagd, is, dien. maatregel op ,g~
noe.gzame wijze te motiveeren,

Laten ook andere vereemgmgen hun
stem doen hooren!

De Vaderlandsche Club organiseert lil Indië een:
actie voor vlootversterking.
De Maatschappij voor Handel en Nijverbeid

heeft zich tot de Regeering gericht met het ver ..
zoek, zoo spoedig mogelijk met den bouw van:
grootere schepen te beginnen.
Laten meer vereenigingen hun stem doen hoeren]

•

Terwijl wij dit schrijven, is het groote feest van
pet getal in vollen gang: de gemeenteraadsverkie ..
zingen. Getallen en getallen gaan ons oog voorbij,
haast in eindelooze reeksen: bet resultaat van bet
algemeen kiesrecht. Hier een winstje, daar een
verliesjc, en de nieuwe gemeenteraden zetten hoogst ..
~r.arscbijnlijk de zaak op den ouden voet voort. .

Dat wil zeggen:
1. -De gemeentelijke belastingen worden ver-

hoogd, want subsidie hier, verbeoging daar. Muziek-
;vereelllgmgen, scbouwburgen, leeszalen, enz. _

" alles ontvangt subsidie. Waarom de cultuurontwik ..
keling niet buiten het staatsbestel gelaten? '

2. De gemeentelijke gas- en electriciteitsbedrij-
ven blijven gemeentelijk en de burgerij blijft veel
:te booge prijzen voor gas en electriciteit betalen"
~ aarom deze bedrijven niet aan particulieren' over-
gedaan, die heel wat goedkoeper kunnen huishouden Z

3. De tekorten op de gemeentelijke trambe-
drijven en grondbedrijven. blijven dezelfde en moe-
ten door de beJastingbetalers gedekt. worden. Waar-
om ook dergelijke zaken niet aan particulieren
pvergedaari? .

Alles gaat bij ons veeJ te grootscbeeps, veel te:
duur, en da~ gaa_t zoolang tót. de politieke ,partijen_,
de gemeentekarren voor goed in de. modder ge..
reden hebben, de burgerij genoeg krijgt van de be-,
lastingbetalerij 'en 'andere wègen wekt, om een
gemeente goed te besturen. . z.

HEBT GE LOON, SALARiS,
PENSIOEN, LIJFRENTE OF

EEN SPAARDUIT?
Verreweg de meesten van ons leven in deze om-

standigheden.; zult ge zeggen.
Welnu, steun dan geen maatregelen, die deva-

Iuatie tot gevolg bebben.
Meermalen - en wij zullen er steeds weer op

hameren.i-s- hebhen wij gezegd, dat de arbeiders-
loonen in Frankrijk na alle devaluaties en ..... ".
Ioonsverboogingen van Blum en Jouhaux thans nog
10 pct. Tager zijn dan vóór het socialistisch wan-
beleid.

Wij kennen, een Franschman, die oorspronkelijk
een lijfrente van 10.000 goudfrancs (de franc à 48
cent Nederlandsch = ongeveer 5000 gulden) had
:verkregen. De devaluatie van den franc tengevolge
van den wereldoorlog bracht dit bedrag op onge..
veer 800 gulden en de devaluuties van Blum, heb ..
ben dit bedrag tot 400 gulden doen inschrompelen,
~ an f 5000 - een heel behoorlijk inkomen - is
hij dus afgezp ; tot 400 gulden! Hoevelen heeft dat
zelfde lot niet getroffen, wat hun pensioen, salaris
pi kapitaaltje betrofl

Steun dus geen regeering, die maatregelen neemt,!)
~elke devaluatie tengevolge moet hebben.

Steun geen looneischen van vakbonden, die -
zooals Ir. Bosman heeft aangetoond - op den duur
noodzakelijk waardevermindering van den gulden
bengevolge bebben. In 't kort - verzet u tegen de
yolksfron tpolitiek.

Steun alleen een regeering, die maatregelen ter
bezuiniging neemt, want daardoor wordt de gulden
op peil gehouden. Versoberen en bezuinigen moeten
wij toch, want wij glijden mee af in de algemeene
verarming Versoberen en bezuinigen moeten wij
toch, want wij moeten onze defensie zoowel hier
~ls in Indië op peil brengen.

Bedenk wel: bezuiniging kan ongedaan worden
gemaakt, doch devaluatie niet.

Drie waarschuwingen,

dat het verkeerd gaat

1. Eerst hebben we een devaluatie gehad van
pngeveer 18 pct. Sindsdien is de gulden zwevend
gebleven Maar een geldstuk, dat zweeft, zweeft
;naar beneden en...... de gulden is opnieuw wet
'± 4 pct. gedevalueerd, Het zweven maakt, dat ge
het niet merkt. Doch realiseer u eens, wat het be-
teekent.

Ge hebt een loon, een salaris, een pensioen, een
Jijfl'ente van f 1000 .....

Door de eerste devaluatie verloor u dus 10 x:
rt. 18 = f 180. Blijft over f 820.-.

Door de zwevende devaluatie hebt u thans weer
fl.2 x f 4 = f 32.80 verloren. Rest f 787.20 .. ,

Daaraan ziet u, dat wij langs de belling der ver-
~rming afglijden. Dat is de eerie waarschuwing.

2. De tweede waarschuwing heeft MI', Trip ons
gegeven: De kosten van levensonderhoud en de
productiekosten worden door allerlei overheids~
;maatregelen en ordening in de hoogte gedreven"
:terwijl een daling dier. kosten voor ona. land z.i.:
lYan fundamenteel belang is te achten.' , ..
3. Het heengaan van Minis.~r de ,Yiild§!i
Z!'l !l~~pat~nl

*) Intusschen is al gebleken, dat de Arbeiderspers ge.
weigerd hooft de enorme advertenties van den heer
Sickesz op te nemen.

:VAKBONDENAAN HET WERK

In ons vorig nummer vermeldden we, hoe op d~
tentoonstelling te New-York door de arbeiders
:"gewerkt", d.i. "niet gewerkt" werd tegen formi-
dabele loonen. De "Telegraaf" vermeldt daarvan
een aardig staaltje:

"De eischen der organisaties gingen zelfs zoo
ver, dat voorgescbreven moest worden, dat de ver-
vaardigers van de muurschilderingen een Ameri,
kaansche werkkracht à raison van 2t dollar per uur
:naast zich moesten nemen "voor het aangeven van
:verfpotten" en andere werkzaamheden."

Geen wonder, dat - zooals het blad schrijft --
reeds negen-en-veertig staten inderdaad van deel.
neming in de toekomst zullen afzien.

Bezuinigen moet het wachtwoord van ons volk
worden. De vakbonden storen zich daaraan niet;
Eerst wanneer het te laat is, komen ze tot inkeer ..
De fabrieksarbeidersbonden hebben te Alphen

vergaderd, want de patroons hadden een regeling
v:;tn de arbeidsvoorwaarden afgewesen. En als nu
de patroons niet gezamenlijk te dwingen zijn, zal
elke fabriek afzonderlijk onder handen genomen;
worden.
Weet U, wat dat beteekent?
Wij hopen, dat de patroons in het bell!Pg van:

Ons volk en dus 90k van de arbeiders zelf stand
zullen houden.

"sociale gerechtigheid." te spreken en een goudregen
.over de onverantwoordelijke massa uit te strooien.
Het is deze huil-moraal, die geheelons volk in den;
,.~:fgrond z.al drij;ven.,. -
,'.'C Il~~fj;Min!s~r ~~ ~i!.d~ (l!~,~ien- !!!!nk()m~n:Z ,-

Daarnaast immers s~at een andere kwestie, die
van de kunstmest, .waarop het onderzoek .van. de
marechaussee eveneens betrekking had. Deze be-
treft alleen den opzichter R. Ook van deze kwestie
-heeft de ,Commissie zich niet geheel op de hoogte
kunnen stellen, doch zij meent niettemin ook ten
aanzien van dit punt te mogen aannemen, dat
aanvankelijk wel degelijk ernstige aanwijzingen voor;
verduistering, al zouden deze wellicht later ong~
grond gebleken, zijn, aanwezig waren,

Uit het voorgaande is wel gebleken, dat naar'
het oordeel van de meerderheid der Commissie de
geheele aangelegenheid van de jeugdwerkverschaf ...
fiug onderzocht behoorde te worden. V;1ndit onder-
zoek op zichzelf kan men de marechausaee, wier
taak immers bestaat in het opsporeI:\ van strafbare
;feiten, geen verwijt maken.

Als gevolg van het verloop van de zaak, betrek ..
king hebbende op de z.g. fraude bij de jeugdwerk ..,
verschaffing, heefb '~órgeris'de mededeelingen van:
den Minisoor op 15 November 1937 de substituut..
officier van justitie alm oppcrwaehbmeester Curls
en wachtmeester de Gier aangezegd, dat de brigade
zich voortaan had te onthouden Van het instellen
;van onderzoeken in aangelegenheden, waarin de .
gemeente Oss' ,en haar' organen waren betrokken,
Of deze aanzegging inderdaad is geschied, staat
intusschen niet vast.' Dat de ontkenning, van de
zijde der marechaussee gegeven, "te eenenmal~
onaannemelijk" zou zijn, kan de Commissie in
ieder geval niet inzien. -
4. Zaak van den H.
In zijn nota aan de Kainer zegt de Minister, dat

alles samengenomen zijn conclusie aan de hand van
de vóór 1 April 1938 voorhanden gegevens dese
was, dat in de zaak v. d. H. door personeel van
de brigade Oss lichtvaardig, onoordeelkundig en
ondoordacht was te werk gegaan. Het grootscheep ...
sche onderzoek was als een zeepbel uiteengespat.
Deze conclusie meent de Minister nog steeds t~
kunnen handhaven.

Hoewel er naar de meening van de Commissie
ook in deze zaak wel plaats is voor critiek op het
beleid van een wachtmeester der, brigade Oss, kan
zij 's Ministers conclusie niet onderschrijven.
5. Zaak geestelijken.
Het staat immers wel vast, dat de substituut-

officier van justitie haar (de marechaussee, Red.
N.H.), na kennisneming van de nieuwe verklarin-
gen van v. d. G. en Z., had opgedragen het onder-
zoek voort te zetten, ten einde zoo mogelijk ge·
gevens te krijgen over meer recente feiten. Deze
mededeeling uit de bijlage van bet klaagschrift van
wachtmeester de Gier is niet alleen bevestigd door
de verklaringen van opperwachtmeester Curfs en
marechaussee van Ree, doch eveneens door die vaIÎ
'Mr. van der Burg zelf, alle drie voor het Ambte-
narengerecht, en door die van wachtmeester van
.Hennes voor den Centralen Raad.

In zijn uitspraak beeft het Ambtenarengerecht
aan de Gier als een fout aangerekend, dat ,hij den
substituut-officier van justitie niet zou hebben mee ...
gedeeld de hem bekende omstandigheden, dat reeds
·.in1931 een opsporingsonderzoek ter zake van het.
zelfde deliet zonder resultaat was ingesteld en dat
de verklaringen van een tweetal nu opnieuw ge...
hoorde getuigen volkomen in strijd waren met die~
destijds door hen afgelegd. De Minister heeft dit"
blijkbaar met instemming, geciteerd. Voor de Com~
missie is het niet komen vast te staàn, dat dè Giel'
deze omstandigheden zou hebben verzwegen. Be-
halve zijn eigen verklaring st"at hier ook die van
opperwachtmeester Curls voor den Central-en Raad
lijnrecht tegenover die van Mr. van der Burg. '

UIT DEN ROTTERDAMSCHEN
GEMEENTERAAD

Een woord, dat overdenking meel' dan waard is..
Ons Hoofdbestuurslid , de heer J. P. de 'Keyzerll

heeft in den Rotterdamschen Gemeenteraad gezegd q
Hij verheugt zich over dit debat en is den heee

Nelemans dankbaar voor de wijze, waarop deze het.
ontketend hooft. De heer Dijk immers hooft nu ge-
legenheid gekregen mondeling prae-advies' uit te bren-
gen, waardoor de Raad een indruk heeft gekregen van
de gedachten, van het College over het vraagstuk der
Iuchtbescherming en -verdediging, Spr. verklaart voor-
stander van deze schuilkelders te zijn, zonder er al te
grO?te waarde aan too te kennen. De hoor Dijk heeft
weliswaar, medegedeeld, dat 1/3 van de ziekenhuizen
in oorlogstijd ten dienste van de bevolking zal blijven
e~, 2/3 aan. Defensie afgestaan zal worden, doch Spr.
gelooft, <l:a.ti? zulk een PeriOde een hospitaal al spoedig
m een militair- hospitaal omgetooverd zal 'Wordeneh dat
alleen de volkomen onvervoerbare burgerpatiënten er
zullen blijven gehuisvest. De gedachte om in de kelder-
ruimten tevens een operatieeaal aan te brengen kan
niet genoeg toegejuicht worden, daar het werk van
het ziekenhuis er voortgang door kan hebben. Een
andere vraag is echter of het mogelijk zal zijn om de
patiënten, in een minimum _van tijd naar de kelders'
te doen verhuizen. Daaraan zijn inderdaad bezwaren
verbonden. Aangm.ien ~et vraagstuk van de luchtver-
dediging binnenkort, raar spr. hoopt, in aller belang-
'stelling zal staen, adviseert hij den Raad om, ook al
is het geen opwekkende lectuur, kennis te nemen van
het .boekwerk ,,Luchtoorlog boven Europa" van Lothar
Schüttel, uit het Duitseh vertaald, Met de realiteiten,
daarin vermeld, hooft men hier inderdaad te maken.
Elke gulden, dien de Rotterdamsche bevolking aan
actieve luohtverdediging gaat besteden, is tienmaal
meer waard dan al hetgeen ten koste gelegd wordt
aan de luchtbescherming, welke passief is. De lucht-
verdediging is een acti.viteit, waarbij het bij uitstek
op versterking van het moreel, aankomt, dus in een
spannenden tijd zeer geschikt. Rotterdam is in het.' be-
,zlt van batterijen, die de stad op groote en middel-
bare hoogte tegen vijandelijke vliegtuigen kunnen
beschermen .. Het kost echter het lieve sommetje van
'21 millioen om zich batterijen aan te schaffen, die
in staat zijn om laagdalende vliegtuigen van zich af
te houden. Dan' is het mogelijk Oll) Rotterdam n:>eteen
net; van geschutvuur te overdekken, waardoor de
beyolking inderdaad een zoo groot mogelijke gerust.
heid kan worden verzekerd. Tegenover de passieve
Iuchbbescherming merkt spr. op, dat hij al het ge-
theoretIseer over de maatregelen, die eventueel door
de b~rgerbevolking genomen moeten worden, erg prach-
tIg vindt, doch dat hij het, in verband met hetgeen hij
v:ernomen heeff van :v~nemers in Spanje,' toch prae-
trseher zou vinden, indien alles voorbereid werd OID

vrouwen en kinderen zooveel mogelijk en onder leiding
van de gemeentelijke autoriteiten, naar de moor vrije
landstreken te sturen, speciaal naar het Westland, waar-
door de kern, die- achterbhjft., zich ten volle aan de
verdediging van de stad zelf kan wijden. Het Gemeente-
bestuur en de pers dienen in samenwerking met de
Stichting "Luohtafweer voor Rotterdam en Omstre-
ken" alles te doen om de Rotterdamsche bevolking van
de urgente noodzakelijkheid va~ de aanschaffing van
het daarvoor benoodigde matenaal te overtuigen. Dit
is sreen kwestie van besoherming van de bezitters van
bed"'rijvenof van huiseigenaren of wat dies meer zij,
maar van de vraag voor ieder: Hoe berg ik het veege
lijf. Dan zullen allen zich gelijk voelen en dan zullen
ook allen moreel even sterk zijn om te trachten den
aanval te doorstaan. Het gaat dus alleen om de vraag:
Wat is mijn leven mij waard als. die omstandigheden
zich voordoen? Indien de Regoormg voor Rotterdam
en voor alle andere gemeenten in Nederland zou doen
wat er op dit gebied gedaan behoort te. worden, dan
zou f 50 per inwoner niet voldoende ZIJn.Voor Rot-
terdam's bescherming moet er f 3 per hoofd kome?
Hier moet het p,articulier initiatief doortastendh~ld
betoonen, de Overheid steunen, daar samenwer~mg
·tusschen Overheid en particulieren ook in dit opzicht

, heilzaam is te noemen.
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'met zijn belangen rekening wordt gehouden ell' d~
Arbeidsbeurzen ervoor zorgen, dat steeds de' rechtq
man op de rechte plaats wordt gestuurd, zoodat hij
niet met den een of anderen knoeier of 'luilak wordt
opgescheept, dan zal men dit wederzijdsc~ê. ve~:
. tró1iwen kunnen benutten" voor een practisdi~
'hulpvèrleening, een hulpverleening, die. vo~~omeû
'bëantwoordt aan de gedachte van onze geë'e:rbieái~d~
Vorstin en die Zij tot' uitdrukking bracht'ïni'Ha~
bekende, radiotoespraak over de geestelijke en,
moreels herbewapening. "

Het komt mij voor, dat men zoo de z.g.n •.,jeugd-
werklo~sheid het meest intensief bestrijdt. "t •

~VERKLOOSHEIDSVERZEKERING •.,' ,
,AIs·laatste punt; waarin veranderiûg moet' wor:'

den' gebracht, zou ik willen zien de verplichte
.verzekerinz van arbeiders teb'en' \verkloosheid. :Hêt'" '" .gaat niet aan; dat personen,' die' er van overtUigd
kunnen' zijn, dat zij na een periode van werken wëer
'werkloos worden, achterwege laten zich hiertegen
te verzekeren.
Dikwijls zijn er arbeiders bij, die geruimen tijd

een goed loon hebben verdiend en die niet de minste
reserve hebben gemaakt. Deze nalatigen moeten
dan gedwongen worden zich te verzekeren. En'ik
zou deze verzekerino niet in handen willen geven
'van z.g.n. vakbestUI~èn'en bonden, doch'ih handen
'vsn het Rijk zelve, bijv. door 'uitbreiding' aet wetlr-
zaamheden van den Raad van Arbeid, die toezicht
'en controle op 'door den patroon te plákkerî, '('18&h
door den werkman te betalen spaarzegels' kan hou-
den .. Op deze wijze wordt verant>vöordëlijk'Iiei<fs:
gevoel weliswaar van bovenaf opgelegd, maar de
praktijk' heeft bewezen; dal er' vrijwillj'g"!i{îëts te
verwachten is, de goeden niet te na gesprokeiL '.

-:: . . . -.' \ _'; ~,.(F: Ol

Een Directeur van
Maatschappelijk Jfi~ulph~~~:.

•- . ;' , j'~i;. " .-J,!.;."

Jeu'gdwerklooshei d allereerst uitvoering: £1001', ·h:e-t...pattrcuHeï:~ 15edrijf~
desnoods met werkJQo:z;~n"~,ap:g~wezen dÜ,ói: de be-

, . 1 Z k . trokken g~meente(.n\,.,~ w~»,r het werk wordt TJ.iil-<'De huidige Minister van SOCIae a en IS J
hard bezig ons 'limd financieel te ruïneeren door gevoerd:,' ,"'-' . . ,
~ijri nltijd maar toegevende beslissingen en hoewel CONTACT ME" \VÊRKGEVEn;S~'
ik geen persoonlijke relaties met den afgetrede_n . Het' i~ rnij 'trOllW~~~:'~Bn ra~dsel, w~arom er nief
!K1illistcr van Financiën heb, heeft het mij niet meer contact gezocht'-wordt met de werkgevers.
verwonderd, aat d~ze er het bijltje tenslotte bij H~ev~el '\Vèi'l~,9:~yerJ~·~ijn."~r r;iet',: ~t~.4?~{ de
neéft neergelegd. Ieder, d ie.z ich de moeite wil ge- economische ofrisbandigheden hun bedrijf noodzake-
trOosten, een beetje OIn zich heen te zien, moest lijk hebben moeten inkrimpen en wien het niet
'lYègÏ'ijpen,.dat een .Minister van Financiën onm0;5e- mogelijk is, meerdere arbeidskrachten .in, dienst te,
lijk voor dezen socialen ?eldregeI\. de vera.n.~woordl:p.g nemen, omdat. d'e tê· maken winst aan de,·te maken

. :\Vilqracgen. Zijn deze t.ijden al met moeilijk genoeg onkosten niet evenredig is. Maar er zijn zeker be-
sóms? En' wat hangt ons nog boven het hoofd?]i)e drijven, waar mén 'eigenlijk met te weinig arbeids-
nieuwste' snufjes zullen nu geëxpehmenteerd wor- krachten werkt- dril. de'doodeenvoudige reden, dat
{len bij de bestrijding van de jeugdwerkloosheid. er niet meer betaald kunnen worden, wil tenslotte
!Maar, à propos, waar is eigenlijk deze jeugdwerk- de ondernemer' ook niet te gronde gaan. -
joösheid? Want als er nu één ding in Nederland . In het bijzonder is dit zeel' zeker het geval in het
niet noeinenswaard is, dan.is het ~eugdwel'kloos- tuinders- en boerenbedrijf, waar alleen de absoluut
heid, tertzij zij dan bij Ministerieel besluit gecreëerd noodzakelijke werkzaamheden worden uitgevoerd en
:Wordt. Want het is juist de algemeene klacht onder de minder belangrijlre eenvoudig achterwege blij-
oe werkloozen, dat ~ij geen werk kunnen vinden, 'ven. Ook in de kleine andere bedrijven moet deze
omdat jongens hun plaatsen aan den loopenden economie helaas worden toegepast, tot schade van
band 'hebben ingenomen en de werkgevers zooveel werkgevsr , werknemer en overheidskas,
goedkooper kunnen werken, omdat zij maar jongens- .' 'Indien men met de daarvoor in aanmerking
röonêh .behoeven. te betalen. Een klacht, waar komends bedrijven een regeling zou' kunnen treffen,
#eihig: tegen te doen zal zijn, maar die in ieder dat voor nieuw aan te nemen extra-krachten een
gevaT reêel is. aanvulling ,~c:>~g~g~ye~ worden van ..plm. 50 pct.,
Dè ervering heeft ons geleerd, dat de grootste dan ben ik er vàn overtuigd, dat talrijke werkgevers

jeugdwerklbosh~id ieder jaar periodiek terugkeert, hieraan hunne mildewerking . zouden willen ver-
~atlneer het schooljaar, eindigt en er plotseling een 'leenen.: . " .. " . . . •.
:te groote' toevoer 'van jonge arbeidskrachten op de ., Vànzelfsprekend .ZOl( .er dan op gelet moeten
~tbeîdsma:rkt komt. 'worden," oat de ~erkgeyer geen misbruik van deze ,
- 'Bit is echter een volkomen logisch en absoluut regeling maakt; door' ook de absoluut noodzakelijke!
niet verontr~stend verschijnsel, dat ook in normale arbeidskrachten dÖQf'het· Rijk te laten subsidieeren,
'~jjäe~' evengoed voorkomt. Zou men heel een:oudig d~h :fan de hand 'vail de loonlijsten van den Raad
ltunne:n" besluiten de' cursussen op verschülende van Arbeid en de boekhouding is hier controle zeer
~~i~stip{)l?I!-te beëindige~, zoodat 'de' afvloeiïng meer zeker mogelijk.
t~;ge~~~tig .plaats zou vinden, dan zouden ook deze De dan u~tb;et~,~ldegelden souden tot resultaat
~,:~~,enijk~e,d,eT,lgrootendeels zijn opgelost. ". hebben dat:
;,:,.,Wil"de Minister dan eigenlijk jeugdwerkloosheId 'a.lediggang afdoende. bestreden wordt, terwijl
J>~~trijden? Of dringt bet langzamerhand tot hem vakkenis goedkoop ell practisch wordt aangekweekt;
ijpqr, d~t ~r. in Nederland een aantal jongemannen _- b. dè" werkgever ende. ondernemer heide gebaat
:Y~n. ,pl..rn. 25. jaar rondslenteren, die lak .hebben zijn; de een door pet yerkrijgel};yan een goedkoope
'p'n alle ontwikkelingscursussen, werkkampen, enz. .arbeidskracht, <de aride~ 'door het verkrijgen van
~.' d.ie, er nimmer. 'aan zullen denken iets te doen, werk 'en een. normsaldoon.. ,....... , ...'
~at hen vakbekwaam kan maken? Deze Jongeman- . c~'bet' R~j,ken ge ;gepleen.1ïe hezilÏiiigëri.
nen behoeft men heuscb niet meer te registreeren. M.i. zäI' de Rtrgooring in' d-eze richting moeten
Tedere behoorlijke dienst van Maatschappelijk Hulp- zoeken, waarbij niet;)~ veel mag blijven gestaard
'b.etoorLkap de vereisehfe gegevens gemakkelijk ver- -wordén op èen; ;~~~gêr mislukte poging in deze
~$rekk-en', Op' deze ..persoll:en. . ~al' dwang moeten _richting.'. ':. ~, ,: ..' , I
"~o:r;den u~t>gfil,oE}fep.d. .zij zijn te lang aan hun lot Laat ~ri, z<;>?"ff\iprilOgelij~ formulieren en:'pepe-
9.~tlrg~lat~:n Ol'II QU nog. tot andere gedachten ge- .i'a-à8en-vt:X)i~,w}idjv~ni.waatin.àLzoo inenig~: J:!egeliriog..
brjleht·te· worden en, wat zal ~et helpen; of zij een is. gestikt en dan' zal de. praktijk vanzelf wel uit-
~ie in een- werkkamp worden -ondergebraehf om .'wijzen,- Welker, .tekortKomingen r- -er' aan >-het liëlit.
lets· te Ieeeen, wa~ zij toch niet in de praktijk kun- komen';
• eli:.of willèn brengen. Als de Minister dit euvel . Als de werkgever bemerkt, dat op deze wijze ook
j¥-iLbestrijden, la~t hij dan radicaal een verplichten Uit het feit,: dat de liberalen Dr. C<?Ji}o"bij de
il.i-beidsdienst in het leven roepen. Wij 'kunnen dan verkiezingen. voor de Tweede Kamer hebben ge..
i~~loopig 51 mill~oen be.§lpar.e~·en wij beh~v~;" steund, zal' de "R~ide.ntiehode" toch .niet afleiden.
ons niet te ..v_ersc};jmlenachter ,,]eugdwerk·lOOf:lheId, HET ROODE KUNSTJE dlit er een arspraak ·tu~sclien de anti-revolliof;iqnaiten
.~ahneer wij bedoelen leeglooperij van jongemannên en liberalen is geweest. Welnu, evenmin. 'Illsg hj'lti
:van 20 tot 2p jáa.r. Werkelijke jeugdwerkloosheid Ons Verbond h~eft tot nog toe de eer genoten blad uit het feit, dat de N.S.B. "openlijk adv18OOr-
bestaat in .ons land niet noemenswaard. door alles, wat rood was, fascist of half-fasci.st te 'de, om voor den Raad op candida ten van "Nat .
.' In 'verband met bet vorenstaande nog. eenige worden bestempeld. Dit was geen argumenbatie, 'Herstel" te stemmen" de conclusie balen, dat;, 611

~pmerkingen over de uitvoering van diverse werken doch' slechts een goedkoop kunstje, om de masss een afspraak is geweest busschen ons Verbt)od en
j.n werkverschaffing. van ons Verbond verre te houden. de N.S.B.

Het tegenwoordige streven om alle werkzaam- . Doch thans mogen ook andere groepen deze eer Hoe schrijver dezes de dingen ziet? Om8trook~
had en maar in werkverschaffing te laten uitvoeren met ons deelen, ja, alles wat niet rood is, riekt 1930, toen de partijen gezamenlijk het zoover had..
is bizar, duur en sijdroovend. en· zoolang men van .naar fascisme. ', den laten komen; dat het gezag k:apot en het natio-
de gedachte uitging, dat u~tsluitend in werkve~- De s..d.a.p.-er P.· J. Schmidt heeft te Bergen nale besef zoo goed als verdwenen was; de defen8i6
echsffing zouden. worden uitgevoerd werken, die gesproken en de "Alkmaarsche .Courant." vertelt, algemeen gehaat en veracht werd, de ontbiodEmoo
in normalen tijd niet zouden worden' uitgevoerd, _dat volgerrs den spreker de reacsionnaire geldschie- machten van het marxisme. ,vrij -spel badden .en ~
·~,~s, e.r '\v~i!li~ J;e.geE_ill .te -brengen. Anders wordt ~ .ters: nar ~18naar den" "stël'ken·· man" zochten. verheerlijkt werden, - roeIt werd. door ..el).lrnling~
het; wanneer men bruggen. gaa,t ..6ouwen; noodzake- c,;,Da~. ;M~l~~,i".hie:f .Colijn ". Dool, de" di{lta.t~)J:' beseft.,. dat oas yaderla.nd .naar ,.den afgrond -ging..
.iijke. k~.nalep ga,at,g'ra-ven en d~e- 'in ~.erkversch·a~- . ~omt er nog peter sfdsu Colijn: "De dietetor bleek 'In 1933 toonde de Zev-en-P.rovinciën-geschledenili.
fing laat ultvOffi'en. 'I'en . ~ers.te, .w,o~dt h_!lt..paJ"ticl1- tenslotte -eehter ook de belangen van de. kapitalisten _ . 'h~eer de grondslagen van oas volksbestáan wIVeR'-
liBre bédrijJ. uitgeschakeld .. ~~ kwe.e_k:Lm_eq~dQ$. .niet s1tijd te ~Pa\'en,:..... ' ~ -aangetast.; Er traden, toen twee groepen l!8M voreä;,.... .-
()pB,.ieuw.,w~:t;'kloozen~ en ,teD tweede .is h-et duur, - .Colijn. moet-, dus blijkbaar, doorgaaa, VOOF·· een.. 'met ,het. doel het- O'e~aO"en het nationale. besef te
Oindat de, opzichter dikwijls met kleermakers, ,dictà~r.in·'t quadraat: 'versterken, d~ defe~si-e ~eel"op peil te brengen,'eo--
"rood, 'bakkers, etc. zijn werk moet afmaken. .'. . .... II . .." f den steijd aan te binden tellen de machten, die onsEn dan komen ."a e nationa~l-herstellers () ~

Nu moet gezegd worden,· dat bet Departement daaromtrent" aan de beurt .. Is dat. "of daarom- volk.in zoo'n ellendigen toestand hadden gebr"clit.
yan Sociale Zaken zooveel mogelijk aandringt. qp . . , te weten het marxisme en de machteloose "partiJ'-~ 'trent" niet al1er,~ermakelijkst? In dat "daarom-."anbesteding en derhalve bevordert, dat onder lei- p Iiti ek . '..

d kt trent:' zitte,n wel de "burgèrlijke" 'partijen. Men 0 11 • .ding van een particulieren aannemer wor t gewer . " . De twee- bedoelde groepen, Nationaal Herstel en
'maar waai 'het maar" eenigszins mogelijk ia.. stelt lette meteerrop de .algehee.1eafwesigheid vsn natio- de N .S.B. gingen, wat genoemde punten betrof,
dé S.D.A.P . .In de Gemeenteraden den+eisch, dat 'naaI bese~:, ' , ... ." " ie.deselfde richting. Eil in zooverre was het moge-
hët werk wordt uitgevoerd onder directie van de ~ s.d.a.~. bl~ in den steijd: tegen het faseisme lijk, dat'lndividueele leden, door den nood der tijden
ilIeiqeipaatsch~ppij . Bezwijkt de Minist.er niet; voor ,het ootrouw~arst; toen .qet er Duitachland ke~- . 'gadr,oD'g'en;: hebben: gemeend, hun stem.' wOOerkoor.Ïg... . '. . d kl· lijk' om . te doen ,was,' een campagne tegen' OIlS..
(le op hem uitgeoefende- pressie, dan woe t di wij s land .-te" voo.ëri 'waren het de' rDooSt "nationale" :op beginselen van gelijke strekking te moeten mfi-
'( alleij in het belang van de werkloozen ) het werk Oranjebladen, die aanrieden zich zoo stil mogelijk •brengen.
~chterwege gelaten. -te "houden. .Alle .nationaal-herstellers ol claal'OUl-'

En helaas laat de Minister zich -nogal gauw .trent vertelden elkaar" dat, Duiteohland .toeh eigen- , Wel kan schrijver dezes getuigen, dat hij de lei-
pve£,l-uigen.en het werk kost een flinken .duit meer; lijk wel een beetje gelijk had..... ' .' . del'S van "Nationaal Herstel" van den beginne Ilf

E id .... d d Geen enkele burgerlijke pa,rtij ,kaIi van Ûo)l. ~, .de dictatuur van de N.S.B. is afgewezen; ,al~ qi~t. en grondwerkervsei e mIJ,.]Ulst·· ezer agen : gêtuigêh-; wî.ïst.àim·i'n·oong€slo..oten fron. t'tegenover .
,;Er komt.;een tijd, dat wij alleen 'Pog maar in, werk- . het fascisme. Alle 'hebben .lederi, .die min Of,meet er strookende met onzen volksaard; met de historische
yerschaffirrg, werken 'en wat· mij ,betr.eft, ;b1ijft :dat ',~ liympathi~rr. . ,... , • . .. r,'r . . :'w~ing ¥Ml-·QlU! VQ].k~Il ons V;Ot'stenhuis. Djf;-w;~-
·:zoo:' -Duidelijker 'kan .het al, ni¢t;,··maar zij, .die : ei~~j!P~~rk,J~; -::;l!:t=t:~ v&ll-m31lnffi als Gen. Snijders, Gen'. ,SwQrt en' Mr.
jm;;ien, dat, een -wantoes~~nd hand ove~' hand toe- _ fäsclsme tijn"'~len :ééoa;~~ is" er __ éen ~ :Dr, ';v~ Gybl.an4 'Qoste~ru;ff niet· ~ndet8 te ~eJ;:-
~e:emt, moeten ·gez;un.enJiJk .de -hsnden Ineoo. slaan, -' , '"keui.e": (le's.d..a.fJ.' ;"',; " "1 ~" _".' > :w.3chtoo ..Ook',de-:hollding.en tacsiek van de N.S.B .•
:~,te z~gen; :d~, wij van~ .dit sta9.~lis~~ ,.-:;,_,-; ..,~-~s.4.&~" i•.,~ll~,,~ __ ~~1lGO.: _ [~~ iiqh.i~t1l8sqbeJl ....op~g 'YBe~.ongm}8ti~~r,w:ij~
:~~id, raken."pmd~t,l!et in strijd. _,met.on~e !1Q1'~ - _'"~ .~._~,,¥l'~~~,~~" _". -: fo:_ .. .; r>, " ':' " ;~ft ,~~.w.ü$.W4t 'W-6rd "~ ,~~, .tell '.s.~e~

., -, Pl~l~ ;~t~a.UluiahQu~un$lig~' ;hegt:~@n.,~::j)aam~ 0" r.; ~.~ie~IJ~~~L.~Jk~ ~~n,t;,.<~··,· :;...:;"." ,_, . ·....Y~~4oe~ •." , .. , ,- "",": ',"l :"'".;~"L'
_~ ... , "'. J •

SOCIALE'P ROBL'EME:N'.

•

De Residentlebode nog';:thi¢t:'.
tevreden

Wij hadden gezegd, Ját er tU!jlschenOns Verbond
en de N.S.B. nooit ofte' nirnmer overleg otbespr.é:.
kingen . inzake de verkiezingeu hadden' 'plááis
gevonden. .
-: De' "Resitlentiêbódé" êchi'ijft nil o.a.: SteuliVer..
leening behoeft nog niet. p-en se. te ga.a.n" niêt...o.'v;edei_
Laat "Nationaal Herstel" dan eens verklaren, w!t.t
'~. toen wel voor afspraak' is geweestI" . ,."~i ..."

8chrijyer dezes was in 193-5 lid van het HoofA-
.bestu.ur "ah ons Verbond en' verklaart hier": ,Dag ...._
.eens, "dat hem ook- van OOn' afapraai"' :ni6'ti1':l)&.- .
.kènd is; . "'f ",' "',

Een. andee-f.oenma.l.ig.ELB: ..lid 'V~kI_"" .~ ..~',_.
overigens met beslistheid; dat er geeneleï,..~~::- ..""...
heeft bestaan .

~ .' ,-
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I

"OSS"" in de Kamer
Twee eischen van eenvoudige I

rechtvaardigheid. j
Wij hebben er bij de bespreking van de II

kwestie Oss reeds herhaaldelijk met klem
op gewezen, dat de minister bij zijn m- 1
grijpen opkwam voor een goed, bij welks
allergeringste aantasting onder andere om-
standigheden ons geheele volk tehoop zou
loopen, n.l. de rechtszekerheid van den
gewonen !burger. Het heeft ons altijd ver-
baasd, dat de tegenstanders van den minister
daarvoor zoo buitengewoon weinig oog toon-
den, tegenstanders nog wel, van wie men
dat in 't geheel niet zou verwachten. I

Diezelfde verbazing beving ons wederom,
toen wij in de Kamer de communistische en !
socialistische sprekers aanhoorden: geen
woord over het recht van het individu in
verband met de teere goederen van eer en
goeden naam en persoonlijke veiligheid.
't Was alleen de katholieke spreker, die

daarop wees en dat wel met grooten klem
en daarbij meteen opkwam voor dat recht
in een speciaal geval n.l, in dat van een der
pastoors.
Mr. van Maarseveen, wiens rede, gedegen

van inhoud en keurig van vorm, den ver-
trouwde met het strafrecht verried, betoog-
de, zooals ook wij hebben gedaan, dat de
Commissie, op uiterst zwakke gronden, in-
zage afwees van bepaalde do a r den m i-
n is t e r ter beschikking gestelde
doeurnenten. En hij toonde meteen onweder-
legbaar aan, dat inzage van die doeurneneen
onafwijsbaar de Commissie zou hebben ge-
leid tot een geheel andere en veel gunstiger
conclusie ten opzichte van een der geeste-
Lken en dit wel door de in die documenten
vervatte verklaringen van de mar e-
eh a u sse e s zei f.
Wij hopen en verwachten, dat de Com-

missie hier een daad van eenvoudige recht-
vaardigheid en daarenboven van de meest
elementaire chrfstelijke naastenliefde zal
stellen, door alsnog, in een nadere verkla-
ring, rekening te houden met datgene, waar-
van zij met opzet, terecht of ten onrechte,
geen inzage nam, maar dat stellig een ge-
iheel ander inzicht in deze zaak had m a e-
ten bijbrengen. Er is genoeg en meer dan I
genoeg geleden; de Commissie zal er geen I
prijs, op stelden, dit leed, te gen des ,tu k- I'
ken i n, moediwillig te vergrooten. I

Wij verwachten nog een tweede daad van
eenvoudige rechtvaardigheid, n.l. dat de con-
clusie der Commissie op z'n minst in den
geest van het rapport van de Commissie zelf I
zal vervolledigd worden.

Ieder, die de conclusie, zooals zij .thans
luidt, leest, zonder het rapport van de Com-
missie te kennen - en hoe vaak zal dit in
de toekomst nog gebeuren - moe t n o o d-
zak e Iij k een ver k eer d, ook van d e
meening v a'n de ComJ;llissie zelf
af w ij ken d inzicht krijgen, in den aard
van het rapport.
Het is op zich zelf trouwens een haast

onverklaarbare onvolledigheid, dat de Com-
missie in haar conclusie louter en alleen
geeft, wat zij in het beleid van den minister
meent te moeten afkeuren en met geen
woord rept van hetgeen in diens houding
haar goedkeuring droeg.

Opgenomen dient derhalve te worden ter
vervollediging van het oordeel der Com-
missie: Ie. dat de goede trouw van den mi-
nister voor de Commissie vast staat; en 2e.
dat er reden en grond aanwezig was voor
ingrijpen.

Dan komt de lakende uitspraak van de
Commissie, waarmede wij het overigens on-
eens blijven, in haar juiste omgeving te staan
en voorkomt verkeerde, oGk VBn het inzicht
der, Commissie zelf afwij·kende, meeningen
over het oordeel, dat, de CommÎS&'j.a over
het geheele beleid van d~n Minister velde
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THERrvlALE
rrankrijk: doet een gezond-
land, tegen geringe kosten.

e. Bloedarmoede. Ademhalingswegen.

wanden. Colibacillose.

loeddruk.
physeem. Bronchitis.

redarmoede.
b'INITIATIVE DER BADPLAATSEN.

Rec1.78402 40 ~

Sedert 1892 zijn de Broeders gevestigd op
de Mariaplaats, nadat zij dus drie jaar wa-
ren gehuisvest geweest aan de Lange Nieuw-
straat.
De vestiging op de Mariaplaats en de in-

richting van het Ziekenhuis vorderden in-
tusschen groote sommen, waardoor de Con-
gregatie zich voor zware zorgen geplaatst
zag. In 1894 kwam er een bijzondere uit-
komst in deze financieele moeilijkheden
door een vorstelijk legaat van anderhalve
ton, aan deze mooie instelling vermaakt
door jhr. mr. F. K. Bosch. Architect van
Kesteren maakte een ontwerp voor een
nieuw ziekenhuis, dat in 1896 plechtig in-
gewijd werd, en dat ruim 30 jaar later (na-
melijk in 1928) met een nieuwen vleugel
werd uitgebreid.
Een model-operatie-kamer, een afdeeling

VOOr Röntgen-behandeling en andere mo-
derne vindingen op medisch gebied werden
hier in den loop der jaren ingevoerd. Er
zijn zestig bedden, terwijl regelmatig eeni-
ge broeders zich bezighouden met de wijk-
verpleging in de stad, overal, waar hun hulp
gevraagd wordt. -
Bij het memoreeren van den arbeid dezerk

,,,lJroeders Van Barmbartigheid" willen wij;"~
ook nog met enkele woorden wijzen op del
belangrijke hulp der Broeders bij het jaar-'"
lijksche ziekentriduum, dat elken zomer ge-
leid wordt in de Mariaplaatskerk door de
paters Dominicanen.

De viering van dit jubileum is thans vast-
gesteld op D', sdag 4 Juli.

I
NIEUWE PREEKSTOEL IN DE
ST. JANSBASILIEK TE LAREN.

Sinds de St, Janskerk te Laren (N.H.)' tot
basiliek is verheven heeft men niets on-be-
proefd gelaten om de kerk zoo veel mo-ge-
lijk te verfraaien en in het bijzonder het
inte~ieur. Thans is de basiliek een fraaien
preekstoel rijker geworden.
De kosten van dezen preekstoel, welke

vervaardigd is in de ateliers van de gebr.
Brom te Utrecht uit metftal met een licht
getirrten granieten voet, zijn ten dee Ie be-
streden uit het restant van het bedrag, dat
volgens het z.g, "driejarenplan" werd bijeen-
gebracht door de parochianen voor de ver-
fraaiing van de basiliek en waaruit in 1937
pastoor Th. W. Hendriks de gebrandschil-
derde ramen geschonken werden ter ge-
legenheid van zijn zilveren pastoraat in
Laren.
De preekstoel bestaat uit vier paneelen van

gedreven ijzer, waarop de symbolen en" de
namen van de vier Evangelisten voorkomen,
tegen een fond van green gepatineerd koper,
Ook het klankbord is in koper uitgevoerd. De
paneelen zijn afgesloten door een rand van
blank teakhout.

Het gemeenschapsoord "Drakenburg" is
met de aanschaffing van den nieuwen preek-
stoel gebaat .
. Naar Wl'j vernemen, heeft de heer Van
Dort te Laren, die den ouden preekstoel in
eigendom he"ft "erkregen dezen ten ge-

;":Jor de kH el he



HOOGSTAANDE VERKIEZINGS.
RECLAM.E..

Ter aanbeveling of ter bestrijding van een
of andere candidatuur werd het volgende
visite-kaartje verspreid:

SALLY GOSELING - OSS.
Hoofdvertegenw. Unilever.

Daniël Wolfplein 2. Amsterdam (Zuid.)

Het zal wel niet erg moeilijk zijn vast te
stellen uit welken koker deze fraaiigheid
komt.,
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DE ZAAK-OSS
• de Tweede Kamer.In

RIJKSINKOOPBUREAU
MIDDENSTAND.

Vergadering )van Vrijdag
23 Juni.

OVERZICHT'l

NAeenige kleinere wetsontwerpen
te hebben behandeld, heeft de

Kamer de behandeling van de Ossche..
affaire voortgezet.

•

En wie zijn nu de bevooroordeelden? heb-
ben wij den geheelen tijd gedacht, toen wij
de afgevaardigden beluisterden. Ons, katho-
lieken, wordt bevooroordeeldheid verweten,
ofschoon daartoe niet de minste reden be-
staat, vermits de zaak-Oss met katholieke
beginselen niets heeft uit te staan, zooals mr.
Joekes in zijn rustige rede terecht betoogde.
Waarom dan toonen de katholieken een soli-
dar iteit, die ir. Albarda verbaasde? Een soli-
dariteit welke hij afkeude en waarbij ons
de soci~al-democratische houding inzake de
Amsterdamsche erfpachtskwestie voor oogen
werd gesteld. De vergelijking is onjuist in
zooverre in een bijzondere massa-meeting
te Amsterdam de S. D. A. P. juist wel haar
solidariteit betoonde met het veroordeelde
driemanschap.
Maar de katholieken hebben wel reden

verontwaardigd te zijn. Vast staat door de
beëedigde verklaring van den inspecteur der
marechaussees, dat op hun priesters uitzon-
deringsrecht werd toegepast, uitzonderings-
recht, dat mevrouw Mackay vanmiddag heeft
verdedigd.
Vast staat ook, dat herhaaldelijk is be-

weerd, dat de katholieke minister en de
katholieke procureur-generaal "roomsch"
recht zouden toepassen inplaats van Neder-
landsch recht. Dat heeft de heer Rost, die
vanmiddag beweerde geen antipapist te zijn,
uitdrukkelijk voor de rechtbank betoogd en
dat heeft dominee Kersten vanmiddag op-
nieuw gezegd.

Vast staat verder, dat de katholieke procu-
reur-generaal óók in de Kamer is behandeld
op een wijze, als wij nooit hebben gehoord,
dat één ambtenaar overkwam. Niemand der
beschuldigen heeft mr. baron Speyart van
Woerden gehoord, maar bijna iedereen heeft
hem veroordeeld. Het is mogelijk, dat hij
fouten heeft gemaakt - het is niet aan ons
daarover te oordeelen - maar de minister,
niet zijn ambtenaren zijn verantwoordelijk.

Vast staat tenslotte, dat de minister zelf
aan een exceptioneele behandeling is onder-
worpen. Men moge het psychologisch ver-
klaarbaar achten, dat de Kamer, na de in-
terpellatie van 1 April door een deel der
pers opgejaagd, achterdochtiger is geworden,
het is onverdedigbaar, dat den minister van
Justitie om geseponeerde dossiers wordt ge-
vraagd, dat men hem wil dwingen, ambte-
naren te doen hooren, dat men durft eischen,
~ h" ,el£s 1""'I>n (
ón~~~-iI'ift'l)te~a:M'!'n, 'omaa. net aan
de tegenpartij gelieft, dezen als getuigen
te dagvaarden en dat men stemmen voor
afkeuring van beleid aankondigt zonder het
antwoord van den minister te hebben ge-
hoord.
Is het zoo wonderlijk, dat de katholieken

hier verbaasd en geërgerd staan? Moeten zij
met gekruiste armen toezien, als de heer
:àost opnieuw geestelijken beschuldigt zon-
der bewijzen te leveren? Als hij weer
spreekt van verbalen, zonder ze over te leg-
gen en zonder te zeggen, wie hem die ver-
schafte terwijl hij alweer een hem toege-
:zopden', zoogenaamde . getuigen,:erklaning
áankondigt? Of is het niet exceptioneel, als
ds. Kersten doodgemoedereerd de ambtseer
van een katholieken procureur-generaal en
de persoonlijke goede tro~w van ~en ~inis-
ter aantast, juist omdat zij kathohe~ ZIJ??
Nu [a, zal men zeggen, maar dat ZIJnuiter-

sten, Doch de heer Biererna decreteert ook,
qat de procureuri-generaal "te ee:nenma,le
ongeschikt" is en dat de minister moet af-
treden - de heer Joekes deed dit niet en
ii·. Albarda was .aarzelend - terwijl andere
sprekers, billijker tegenover den minister,
zich niet minder scherp uitlaten over den
gouverneur-generaal, Wat ons daarbij zoo
hoogelijk verbaasd heeft en verbazen blijft,
is de lichtvaardigheid, waarmee men met
den goe.den naam .der burgers omspringt,
het germs aan kenrits der feiten en de ver-
goelijking van de fouten der marechaussees.
Een sterk staal van het eerste gaf ir.

Albarda, die rustig geestelijken van Immo-
reele handelingen beschuldigde, ,Notabene up
gezag van den minister, die direct ontkende,
iets te hebben gezegd. Wij nemen de goede
trouw van den heer Albarda bij voorbaat
aan, want hij is niet de man, die anderer eer
zou aantasten. Maar wij leggen er toch den
nadruk op, dat als een Nederlandsch burger
kwaad doet, dat niet strafbaar is, dit geen
enkelen afgevaardigde iets aangaat. Dit wèl
gedaan te hebben, wèl op niet-strafbare han-
delingen van geestelijken te letten, en daar-
over zelfs rapporten op te maken en getui-
gen te hooren, is nu juist een der fouten
van de marechaussees geweest.
Fouten der marechaussees? Mr. Joekes

heeft nog eenigszins laten doorschemeren,
dat hij toch wel fouten bij de 'brigade zag,
maar de rede van mevrouw Mackay stortte
ons "an de eene verbazing in .de andere. Het
respect, verschuldigd aan een dame, kan ons
niet weerhouden te zeggen, dat wij met stij-
gende verbazing hebben kennis genomen van
haar rechtsopvattingen en als mevrouw
Mackay, zooals zij zeide, dagen lang op de
dossiers gewerkt heeft, zag zij toch door de
beomen het bosch niet meer.
De C.H. afgevaardigde sprak over de "bij-

zondere positie van de koninklijke mare-
chaussee". Die positie heeft niets meer bij-
zonders en niets meer koninklijks dan de
positie van welk ander pol1tiekorps ook. De
marechaussees zijn een rijkspolitiekorps, dat
niet alleen justitieelonder den procureur-
generaal staat, maar óók politieelonder diens
fungeerend directoraat van politie ressor-
teert.
Mevrouw Mackay vertelde ons, dat de op-

sporingsambtenaar zelfstandig is. Dit is toch
in volslagen strijd met de hierarchieke orde-
ning in hei wetboek zelf. De bewering, dat
de procureurs-generaalover justitieele za-
ken met officieren der marechaussees zou-
den moeten spreken, of dat zij als politiëel
gezagdrager met officieren der marechaus-
sees moe ten spreken, hebben wij nergens
in wet of voorschrift gevonden. Mevrouw
Mackay heeft zich daarop dan ook niet be-
roepen. Haar bewering omtrent de onafhan-
kelijke positie van lagere opsporingsambte-

EN naren is trouwens in strijd met het feit, dat
de procureur-generaal het scherp gecriti-
seerde verhoor afnam - een onafhankelijk
ambtenaar had immers kunnen zeggen: ik
groet u" - en met de (door mevrouw Mac-
kay bestreden) re ch ter I ij k e uitspraak,
dat de hooger geplaatste de lagere ambtena-
ren in de uitoefening der opsporingsbevoegd-
heid schorsen kan.
Dat mevrouw Mackay de vraag stelde, of

de Ossche gemeentepolitie misschien jaloersch
is geworden op de succesvolle marechaus-
sees. is toch wel heel sterk. Want het is de
gemeentepolitie, die de eerste en de over-
weldigend meeste arrestaties verrichtte, of-
schoon de misdrijven 'buiten Oss gebeurden
en de marechausseesbrigade verdubbeld was .
Wat wij echter buitengewoon ernstig heb-

ben gevonden, is dat mevr. Mackay ophou-
ding en insluiting verdedigt, als de men-
schen zwijgen - in volkomen strijd met ar-
tikel 29 strafvordering: ,,De verdachte is
niet tot antwoorden verplicht" - en dat zij,
alweer in flagmnten strijd met artikel 4
van de Grondwet: "Allen die zich op het
grondgebied van het Rijk bevinden, hebben
gelijke aanspraak op bescherming van per-
soon en goederen" - h€lt opmaken van rap-
porten over niet-strafbare handelingen ver-
dedigt met beroep op art. 249 W. v. S., dat
van strafbare handelingen spreekt, die er -
het is gebleken uit de beëedigde verklaring
van den inspecteur der marechaussees en
uit de verklaring van wachtmeester de Gier
in het summiere onderzoek, beiden afgelegd
na het ministerieele optreden - n iet wa-
ren. "Dat is om klaarheid te krijgen", zei
mevr. Mackay.
Dit gaat toch werkelijk de perken te bui-

ten. Wij kunnen deze uitingen van mevr.
Mackay niet anders verklaren dan voort-
komende uit een eenzijdigheid, welke den
minister verweten wordt, doch die bij de
chs-isteltjk-hlstorische afgevaardigde in zulk
,een mate aanwezig is, dat zij in ernst ver-
klaart, dat de minister van justitie aan de
marechaussees moet v rag e n om hem rap-
porten te zenden over onderzoeken in za-
ken, waarover die minister, hoofd der po-
ldt ie, het woord heeft gevoerd. Dit is een
zoodanig op den kop zetten van de verhou-
dingen, dat er maar twee mogelijkheden
zijn: of de wet, die alle politie onder het ge-
zag van den minister van Justitie stelt, be-
staat niet, of de marechaussees staan vol-
gens mevr. Mackay boven de wet. Dit is
trouwens het standpunt van den heer Rost,
die zei, dat als de minister in het rijkspoli-
tiecorps der marechaussees een voorbeeld
wil stellen, hij dit aan de commandanten
moet overlaten.

Het onrustbarende is niet, dat de heer Rost
dit zegt, maar dat mevr. Mackay dit stand-
punt practisch schijnt te deelen en dat géén
afgevaardigde tegen zulke gevaarlijke stel-
lingen opkomt, ook niet mevr. Mackay, of-
schoon zij erkent, vroeger dikwijls te hebben
bevonden, dat de politie te veel de hand
boven het hoofd werd gehouden.... Maar
marechaussee schijnt geen politie te zijn. Wat
zij dan wél is, vernemen wij niet.

Intusschen de minister is aan het woord
gekomen. Met één zin heeft hij zijn betoog
ingezet. Dat, hij zich geducht weren zal, kan

moet woraen erkend welwillend geweest
tegenover zijn persoon en bedoelingen, de
critiek op het beleid wás fel en. zij zal be-
antwoord moeten worden. Het is te hopen,
dat de Kamer ook dit antwoord onbevangen
zal wegen. Er zijn onverzoenlijken, maar van
alle leden mag men dat zeker niet zeggen.
Onze indruk is veeleer, dat de meerderheid
eigenlijk den minister ziet als een, die er is
in geloopen door verkeerde voorlichting. Of
en hoeverre zij daarin gelijk heeft, moet
mede uit het ministerieel"e antwoord blijken.
Dr. Colijn , die heden als minister van Fi-

nanciën a. i. in de Kamer was 'Voor enkele
Icleine wetson~erpen, heeft den heer Stum-
pel gracieuselijk uitgenoodigd, hem eens een
bezoek te brengen en te spreken over de
methoden van 'het Rijksinkoop'bureau, we-Ike
de katholieke af,gevaardigde. opnieuk gehe-
keld 'heeft als voor den middenstang ver.
derfelijk.

VERSLAG VAN DE: ZITTING.

(Vervolg).

De heer ROST VAN TONNINGEN (N.S.B.)
zijn rede vervolgend, noemt het geheele
verslag der commissie wat betreft, de hoofd-
zaken van geen waarde. De partijen hebben
voor de verkiezingen het anti-papistisch
element in de zaak gebracht. Aan deze
volksverdeelende actie heeft spr.'s beweging
niet meegedaan.
Dit rapport is één klacht over gebrek aan.

medewerking van den minister. Een en-
quete zou niet weer noodig zijn? De coalitie
onder den heer Colijn moest slechts gered
worden.
Door de maatregelen van den minister is

de eer van de militairen geschonden. Spr.
. eisent eerherstel voor de marechaussee en
aftreden van den minister.
Tot den heer Van Maarseveen zegt spr.,

dat hier geen voorbeeld moest worden ge-
steld, doch men had het aan den comman-
dant kunnen 'overlaten de fouten binnenska-
mers te herstellen. De minister maakt zijn
. ambtenaren huiverig.

Spr. mist bij deze behandeling minister
van Dijk, die minister Goseling nu in den I
steek laat. De nota is een pleidooi van een
advocaat. De minister heeft de aandacht
afgeleid van den procureur-generaal op de
brigade-Oss.
In hoeverre wordt het ingrijpen van den

minister gedekt door zijn bezwaren tegen
de marechaussee? Op deze vraag moet de
Kamer haar uitspraak baseeren. Doch het
rapport geeft over de zaak-Oss geen ophel-
dering. De commissie had haar taak moeten
neerleggen. De minister had terecht moe-
ten staan voor den hocgen Raad.
Hoe kan het lid, dat mededeelingen deed

omtrent het onderhoud van den procureur-
generaal, mr. Van der Burg en mr. Meyjes,
deze feiten kennen?
Of de procureur-generaal óf mr. van der

Burg moet gesproken hebben. Spr. kende
wachtmeester de Gier persoonlijk niet voor-
dat spr. in Maastricht moest terecht staan.
De commissie is met groote oppervlakkig-
heid over de zaak van de twee geestelijken l
heengegleden. De commissie had de zaken
moeten onderzoeken of haar mandaat moe-
ten neerleggen. De commissie weigerde
inzage van stukken van spr.'s zijde. Had de
commissie dit niet gedaan, dan ware het
rapport veel vollediger geweest.
Spr. betoogt, hoe tot arrestatie van pas-

toor V. was besloten, doch plotseling is het
onderzoek gesloten. Wie heeft de stopzet-
ting gelast? Wij mogen aannemen, dat de
procureur-generaal de volle verantwoor-
delijkheid daarvoor draagt. Spr. laakt het

optreden tegen De Gier. Op 30 Maart heeft
de minister een deputatie ontvangen onder
leiding van burgemeester Ploegmakers.
MINISTER GOSELING: Wat Legt u?
De heer ROST VAN TONNINGEN her-

haalt den laatsten zin.
MINISTER GOSELING: Waar?
De heer ROST VAN TONNINGEN : In den

Haag.
De MINISTER: Nergens ter wereld.
De heer ROST VAN TONNINGEN: Ik

houd vol.
Spr. weet, dat hier geen recht zal wor-

den gedaan. Spr. eischt, dat de Kamer den
minister duidelijk maakt, dat verder samen-
werken onmogelijk is. De procureur-gene-
raal moet ontslagen worden. De marechaus-
see moet een onderzoek instellen, de brigade
moet in haar eer hersteld worden; de beide
geestelijken moeten onschadelijk worden
gemaakt.
De heer JOEKES (V.D.) brengt hulde aan
den arbeid van de commissie. Deze heeft
met voortvarendheid gewerkt.
Spr. betwist niet de bevoegdheid van de

regeering om haar ambtenaren voor te
schrijven aan de uitnoodiging van de com-
missie geen gehoor te geven. Het ware ech-
ter beter geweest dit verbod achterwege te
Iaten. Spr. wijst in dit verband op de zaak-
Spoorhout. /"-----
Spr stelt er prijs op te verklaren, dat ook

hij van oordeel is, dat de "minister ~-goe-
der trouw gehandeld heeft. Het is een van de
goede zijden van de democratie, dat de mo-
gelijkheid bestaat het beleid van de be-
windslieden in het openbaar te bespreken.
Dit debat draagt daarom 'Voor het grootste
gedeelte een zakelijk karakter:
Wat is het oogmerk van den minister ge-

weest? Spr. is er van overtuigd, dat dit ge-
weest is: de bevordering van de rechts-
zekerheid en het vestigen van een krachtig
gezag. Doch brengt ook mede rechtvaar-
dige behandeling van ambtenaren.
Men mag aannemen, dat de handelingen

van de brigade-Oss de bedoeling hebben ge-
had inbreuken op het recht op te sporen.
Slechts bij den inspecteur van de mare-
chaussee was een bedenkelijke opvatting
omtrent de taak ten aanzien van misdragin-
gen van geestelijken. Dit geldt niet voor de
brigade. Door de brigade is een vijftal fou-
ten begaan die aanleiding gaven tot den
maatregeL Spr. betoogt, dat deze fouten niet
alleen schuld waren van de marechaussee
en den genomen maatregel niet rechtvaar-
digen. Een ernstige grief is inderdaad, d~t
de brigade wel eens te snel tot ?r~estatle
overging. Er was inderdaad. aanleIdmg om
remmend op te treden. WellIcht ha~ tegen-
over een enkele een zekere cor-rect.ie kun-
nen volgen.
De genomen maatregel, schorsing van de

opsporingsbevoegdheid van d~ gansehe
brigade, was wel een zeer buitengewone
maatregel. De indruk van den ~a~tregel kan
sterker geweest zijn dan de mtnister ver-
wachtte. Kan men thans nog beweren, dat
de maatregel gerechtl"aardigd was?
Spr. keurt het optreden van den procu-

reur-generaal af. Suiting van het onderzoek
in enkele gevallen voordat de zaak volk~men
was onderzocht, getuigt niet van den wrl de
rechtszekerheid te bevorderen.
Spr. laakt het feit, dat de brigade niet is

gehoord voor de maatregel genomen werd.
Het verhoor van De Gier is beneden de
waardigheid van een Nederlandsche magi-
straat.
Ook het onkundig laten van den divisjs-

commandant van de 'bezwaren tegen de bri-
gade laakt spr.
Het optreden ten aanzien van de com-

mandanten verdient volgens spr. eveneens
afkeuring. De uitdrukking ,terreur e':t dora-

6."" ....6' vä weT zeer groote
vooringenomenheid van den procureur-
generaal tegen de brigade.
Wie is hier op hol geslagen? Het is dui-

delijk, dat deze ambtsdrager bezwaarlijk op
die plaats kan worden gehandhaafd
Spr. kan zich vooralsnog met de conclu-

sie van het rapport vereenigen. Dit zal een
zakelijke uitspraak zijn, welks gevolgen
ter beoordeeling van den minister staan.
Voor de R. K.-fractie is geen aanleiding om
andere dan zakelijke gevolgen er aan toe te
kennen. Aanneming van de conclusie be-
teekent bovendien een zeker eerherstel
voor de marechaussee en openlijke aïkeu-
ring van den Bosschen procureur-generaal
De heer BIEREMA (Lib) richt eveneens

woorden van lof tot de commissie SpI' be-
treurt het, dat destijds niet besloten is tot
het houden van een enquete De argumeu-
tatie, dat de ambtsplicht den minis tel ver-
bood stukken ter inzage te geven, gaat in
dit geval niet op, omdat de minister er zelf
uit citeerde Ook acht spr het onjuist, dat
de minister zijn ambtenaren verbood te
verschijnen Het parlement heeft het rech~
en den plicht met alle middelen op te ko-
men ,tegen gevallen, waarin de overheid
schending van de rechtszekerheid dekt.
Van anti-papisme is hier geen sprake. De

zaak draagt een zuiver zakelijk karakter.
Spr. laat in het midden, of een enquete niet
meer noodig is. Uit volle overtuiging zal
spr.'s fractie haar stem aan de conclusie
geven. De rechtszekerheid zal daardoor ge-
diend zijn. De minister kan geen andere
argumenten meer voorbrengen.
De MINISTER: "Daar weet u niets van".
De heer BIEREMA (Lib.) wijst op enkele

gevallen, waarin een minister in een con-
clusie aanleiding zag om af te treden.
De minister zal voor zich de vraag moe-

ten stellen, of hij er politieke gevolgen aan
wil verbinden. Niemand is onfeilbaar, doch

spr. begrijpt niet, dat de minister zijn ver-
gissing niet wil erkennen en dat hij een
procureur-generaal dekt die gebleken is
ongeschikt te zijn voor zijn hooge betrek-
king Spr zou het niet kunnen begrijpen, in-
dien de minister na dit oordeel zou aan-
blijven.
De heer VAN HOUTEN (C,D.U.) laakt

het weigeren van stukken door den minis-
ter. De inhoud van deze stukken zou slechts
de positie van den minister zwakker kun-
nen maken. De minister had de Ka.ner
vooraf moeten inlichten. Thans weet spr.,
dat de Kamer bekocht is. Een enqueLe zou
alsnog het beste zijn.
De commissie had haar mandaat neer

moeten leggen. De eerste conclusie waar-
mede spr. zich vereenigen kan, is vernieti-
gend voor den minister. Spr. zal een defini-
tief oordeelopschorten tot na de rede van
den minister. Een diepgaand en onpartijdig
onderzoek lijkt spr. noodig, ook in verband
met het beleid van den minister na den
maatregel. Den procureur-generaal ziet SI;r.
als den boozen genius van den mintster.
Er rijzen vele vragen die een na-ter on-

derzoek wettigen. Heeft het Neder landsche
recht tegenovër de beide geestelijken zijn
loop gehad?
Zijn er nog meer misstanden in Brabant.
Aanvaarding van de conclusie is afkeu-

ring van een reeks van fouten. De minister
zal niet rustig kunnen aanblijven. Doet hij
dit toch, dan zal een motie van wantrouwen
moeten volgen of afstemming van de just i-
tiebegrooting.

Spr. vreest, dat het coalitie-belang be-
langrijker zal worden geacht dan het lands-
belang.
De werkelijke fouten van de marechaus-

see rechtvaardigen den genomen maatre-
gel niet. De minister heeft voorbar-ig, over-
haast en onbillijk gehandeld.
De brigade-Oss moet in haar eer hersteld

worden. De Bossche procuretn--uencraal
dient niet ,te worden gehandhaafd, Si.r. laat
zich noch door anti-papisme, noch door po-
litieke overwegingen leiden. Van een voort-
zetting der samenwerking zal bij aanne-
ming der conclusie geen sprake kunnen zijn.
De minister dient dan af te treden.

De bevoegdheid van het ambte-
narengerecht.

Mevr. MACKAY-KATZ (C.H.) wil de
zaak zien in het Iicht van de rechtszeker-
heid.
Had de marechaussee deze rechtszeker-

heid in gevaar gebracht Heeft de minister
de rechtszekerheid door zijn maatregelen be-
vorderd? Heeft de m inistér het gezag krach-
tig en evenwichtig gehanàhaafd?
Spr ontkent de bevoegdheid van het amb-

tenarengerecht om over de zaak te beslissen.
Met de beslissing is zij het niet eens. Deze
minister had zelfs niet de bevoegdheid om
de opsporingsbevoegdheid tijdelijk te ontne-
men. Ook de rechten van de opsporingsamb-
tenaren worden beschermd.
Is de minister niet te veel beinvloed ge-

worden door zijn oude beroep, de advoca-
tuur? De positie van den opsporingsambte-
naar is een zelfstandige. Zijn taak is het op-
sporen van onrecht, waarvoor hij groote be-
voegdheden heeft. Zijn eigen verantwoorde-
lijkheid staat voorop. De controle en de lei-
ding moeten zeer tactsich geschieden. Het
systeem van den Bosschen P. G. kan men
geen evenwichtige, tactvolle leiding noemen.
Den substituut-officier wordt zijn bedacht-
zaamheid verweten. Herhaaldalijk worden
hooge personen gearresteerd, doch van in-
grijpen hoort men dan niets.
Spr. brengt hulde aan de commissie. Spr.

gaat de verschillende gevallen van het rap-
port na en komt tot de conclusie, dat de ma-
rechaussee de rechtszekerheid. niet in gevaar
had gebracht.
De taak van den marechaussee is zeer

moeilijk. Van grove tactische fouten is ech-
ter niets gebleken. De rechtszekerheid heeft
de marechaussee stellig niet in gevaar ge-
bracht. Wel zou men dit kunnen zeggen van
den P.-G. Zij betreurt het, dat de P.-G. niet
is gehoord kunnen worden. Spr. betreurt
voorts, dat zij van den heer van Maarseveen
geen woord over dezen P.-G. gehoord heeft.
De minister heeft, naar spr.'s meening door

zijn te eenzijdig en te kras optreden', de
rechtszekerheid niet bevorderd. Ingrijpen in
het werk van een opsporingsambtenaar is
op deze wijze niet juist. Welken weerslag
zal deze maatregel hebben voor alle andere
opsporingsambtenaren in het land?
De minister heeft door zijn te krachtig op-

treden het gezag niet krachtig en evenwich-
tig gehandhaafd. Foutief acht spr., dat de
minister den ministerraad gemengd heeft

in het hooren van ambtenaren. De commissie
heeft haar bevoegdheid niet overschreden. De
minister had den vroegeren verdachten eerst
recht rehabilisatie kunnen verschaffen door
de, stukken ter inzage te geven. De minister
had den P.-G. kunnen gelasten met de offi-
cieren en de marechaussee te spreken. Zij
laakt het contact tusschen den P.-G. en deze
officieren. Naar spr.'s oordeel, was er bij de
mededeeling, dat de opsporingsbevoegdheid
tijdelijk wordt geschorst, geen haast. Immers
de onderzoekert waren alle gesloten. Men
had voor een betere verhouding tusschen de
verschillende corpoon moeten zorgen.

Spr. betreurt, dat de minister tusschen 1
April 1938 en 31 Januari 1939 niet van oor-
deel is veranderd. Daarom betreurt zij de
rede van den heer van Maarseveen. Is deze
P.-G. door zijn vlugge carrière niet over het

,
paard getild? Had de minister erkend, dat
hij eenzijdig was voorgelicht, dan had de
meerderheid van de Kamer dit gewaardeerd.
Spr. vraagt eerherstel voor de brigade,
maatregelen tegen den P.-G. en heropening
van het onderzoek tegen een der beide
pastoors. Spr. zal met een gerust hart stem-
men voor de conclusies.
De heer KERSTEN (S.G.) onderschrijft

volkomen de conclusies van het rapport. De
onvoldoende medewerking van den minister
keurt spr. af. De minister heeft een schoone
gelegenheid gehad om zijn beleid te recht-
vaardigen. Spr. acht het den plicht van de
Kamer om over deze zaken met den minister
te spreken en de maatrelegen af te keuren.
De commissie had, zonder's ministers mede-
werking, haar mandaat moeten neerleggen.
Spr. kan het optreden van den minister

niet anders zien dan een poging om te recht-
vaardigen, dat pastoors aan het Nederland-
sche recht worden onttrokken. Het Roomsche
recht moest gelden boven het Nederlandsche.
Spr. wijst op de vele fouten van den P.-G.,
die eerder had moeten worden weggezonden.
Spr. zegt op te komen voor het recht van de
diep vernederde marechaussee.
Spr.'s oordeelover den maatregel is ver-

sterkt. De minister heeft onjuiste inlichtingen
aan de Kamer gegeven.

Hoe kan deze minister nog langer gehand-
haafd worden? Hij bestrijdt op dit punt de
rede van den heer de Geer.
De Kamer kan niet minder doen dan

scherp het beleid van den minister afkeuren,
de brigade eerherstel geven en den Bosschen
P. G. heenzenden. 's Minister's goede trouw
laat sprk. buiten beschouwing.
Spr. zal voor de conclusie van het rapport

stemmen.
De heer ALBARDA (S.D.) verklaart, (lat •

in de zaak vele elementen zijn, die hem anti-
pathiek zijn. Hij bedoelt daarmede het anti-
papisme en ongezonde belangstelling in
"kloosterschandalen". Spr. betreurt de hou-
ding van de katholieke politici en pers in de
zaak-Oss. Hij neemt echter in aanmerking,
dat de aanvallen op de kerk dit bewerkstel-
ligd hebben. Velen in den lande hebben zich
over deze zaak ongerust gemaakt. Niet alle
critiek was minderwaardig. Men had moe-
ten trachten te komen tot een gezamenlijke
uitspraak over deze pijnlijke zaak.
Spr. betreurt daarom, dat ook de commis-

sie in haar conclusie niet homogeen is ge-
weest. In Amsterdam is een betel: voorbeeld
van moreelen moed en objectlvitelt gege-
ven.
Rechtszekerheid beteekent niet alleen, dat

onschuldigen ongemoeid 'Ql~ve:r,t,doch ook,
dat schuldigen worden gestraft. Twijfel aan
dit laatste is door het rapport niet weggeno-
men. In sommige zaken, waarvan het onder-
zoek werd gestaakt, waren gèestelijken be-
trokken. Er zijn immoreele handelingen ge-
bleken. Van kerkelijke maatregelen niets.
De P. G. had op zijn minst een duidelijke

terechtwijzing moeten krijgen. Tegenover
hem paste een krachtig gezag evenzeer.

Spr. richt een woord van dank tot de com-
missie. Weigering van de inzage van stuk-
ken geeft blijk van slecht beleid.
Spr. is evenals' de commissie van oordeel,

dat aan een enquete geen behoefte meer is.
Denkt men echter door een enquete tot een
andere conclusie te komen, dan zal spr. dien
leden niet in den weg staan.
Spr. spreekt er zijn verwondering over

uit, dat de heer Rost van Tonningen zich
heeft opgeworpen als kampioen van recht en
zedelijkheid. Wij allen hebben meermalen
gehoord van handelingen in eoncentratie-
kampen, zekere jeugdvereenigingen enz.
Niets menschellJks is het nationaal-socia-
lisme vreemd.
Spr. zal voor de conclusie stemmen, tenzij

de minister overtuigt van de onjuistheid van
de conclusie. Wanneer de minister nieuwe
feiten naar voren brengt, dan kan het wen-
schelijk zijn, deze a tete reposé te overden-
ken. In dat geval zou spr. schorsing wil-
len vragen.
Naar spr.'s meening bracht de heer de

Geer de conclusie tot te geringe waarde
terug. De interpretatie ervan zal van den
minister zelf afhangen.
Een achtenswaardig man vernedert zich

niet, als hij erkent onjuist te hebben gehan-
deld, integendeel.
Spr. hoopt, dat de brtgade eerherstel zal

krijgen en dat de P. G. in Den Bosch de
hand van den minister zal voelen.

De minister aan het woord.
De MINISTER VAN JUSTITIE, de heer

GOSELING, spreekt er zijn voldoening over
uit, dat de Kamer de kwestie lil. zakelijke
sfeer heeft behandeld. Men begrijpt, dat hij
naar dit oogenblik heeft verlangd, doch hij
heeft voldoende geduld om 00 verzoeken zijn
rede later te mogen voortzetten.
De vergadering wordt om 18.20 uur ver-

daagd tot Dinsdagmiddag 1 uur.
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In de Seine Infèrieure. Calvados en Normandië
staat de oogst over het algemeen zeer goed en
bedraagt de lengte reeds ongeveer 85 tot 90 c.M.
In de andere departementen op vele plaatsen
zeer kort. Ook in de Pas de Calais is de lengte
over het algtameen voldoende. terwijl in de Nord
de stand onregelmatig is. De goede stukken wer-
den duur verkocht en de kooplust is groot. De
prijzen zijn ongeveer 10 tot 20 ceniemen per kg.
gestegen. Het oude sfroov las is practisch gespro-
ken uitverkocht.
HENNEP: kalme stemming voor alle herkom-

sten met beperkta antal zaken. In de garen
lwnden voor het binnenland verschillende con-
tracten worden afgesloten.
JUTE: Daar de prijzen voor directe versche-

ping zeer hoog blijven. koopen de spinners slechts
het allernoodzakelijkste. De garenmarkt is vast-
gestemd en de prijzen voor de No. 6 kettingkwa-
liteit varieerden tusschen de fr. 8.10 en fr. 8.50
per kg. volgens kwaliteit.
LINNEN: Daar de spinners van geen prijsver-

laging voor hun garens willen hooren, in verband
met de vaste stemming voor de grondstoffen.
koepen de wevers slechts het allernoodzakelijkste.
Voor het leger en de marine hebben de wevers
nog steeds veelorders uit te voeren. terwijl de
zaken met den particulieren binnenlandschen
handel nihil zijn. Voor export was er ook minder
vraag. daar het linnen te hoog in prijs is te-
genover de katoen. De vraagprijzen waren dezelf-
de van de vorige week. terwijl de groote be-
langstelling nog steeds uitga.at naar de grove
kwaliteiten. Voor de fijqe soorten 'bestaat geen
vraag.

GRANEN., MEEL, ZADEN.
CHICAGO, 23 Juni 1939. (R. 0.)

GRANEN vast. in sympathie met Minneapolis
als gevolg van de vrees, dat het heldere weder
in het N.W. het wederoptreden van roest tenge;
volge zou kunnen hebben. alsook op ongewenschte
regens in de oogstgebieden van Oklahoma. Er
waren aanwijzingen omtrent goede meelverkoo-
pen in het ZW.
TARWE opende prijshoudend en onveranderd

tot % ct. hooger, steeg op dekkingen en aankoo ,
pen door plaa.tselijke firma's_ en meelfabrieken
op de gunstiger technische condities. alsook op
de vastere stemming op de locomarkt. Het slot
was vast.
MATS opende prijshoudend en tot '4 ct. lager,

daalde aanvankelijk, doch herstelde zich spoedig
in sympathie met tarwe. op de gunstiger vraag
voor verscheping en de gunstiger exportpariteit
tusschen Argentinië en het buitenland. Het slot
was vast.
ROGGE opende aarzelend, steeg later op dek-

kingen voor N.W. rekening en sloot vast.
HAVER verliep als mals, steeg op goede loco-

vraag en premies en sloot vast.

TARWE
NO.2 hard wintor loco
NO.3 hard winter loco
Juli .....••••....•••
September •.••••..••
December .
MAlS NO.2 Mix. Ws.. 1
Juli .....••.....••••
September •..•••••••
December .......•••
ROGGE No. 2 loco ••
Juli ..........••••••
September ••••••••••
December ••••••••••••
HAVER
Juli .......••••••••••
September ••••••••••
December .

69'%.-%
70%-'%.
62-2%

50'';'
48'1.
50
50%
47
45%
47%
48%

23 Juni 22 Juni 2] Juni

68~"-% 69%
69%-% 70%-'",
70%-'%. 71'%.-%

4H'. 49%
49% 50%
50 51

44'1. 45%
46';,>-6 47'%.
47% 49%

31%
30'4
31'4

30%,
29%
30'%.

NEW-YORK, 23 Juni 1939. (R. 0.)
23 Juni 22 Juni 21 Juni

69%
91'%.
87¥..

2311
85

69%
90~
86"8

2955
32
34
10

70~;"
91%
87%

2289
23
32
10

63%
514
77

63%
435
25

64% 63't<i

55%0 55'.4 55',{,
4.20/4.30 4.20/4.30 4.25/4.354 6

ARWE Juli
23 Juni

58%
59' .:

21 Juni
75%
65'1.
66%
48%
48%

20 Juni

76%

77'%.
7414
74'%.
33%
35

77
73'1"
74'4
33%,
34~~

169 171

43%
66¥..
66'4

44
65%
65~~

22 Juni 21 Juni
~~~ ~~{1

3174
30%
31%

CACAO.

LONDEN. 23 Juni 1939. (R.B.D.)
GRANEN (slot) in sh. per 480 Ibs. bij partijen.
TARWE stemming flauw; Manitoba NO.1 At-

lantic Juni 25/10% verk.; No. 2 Juni 24/6 verk.;
Rosafe 64 Ibs. Juni 19,9 verk.; Barusso 64 Ibs.
Juni 23/1'12 verk.; Zuid Australië Juli 22/9 verk.;
West Australië Oadingen) Juni 21/9 verk.; Fran-
sche Juni 17/9 verk.
MAlS stemming kalm. La Plata Juli Aug. en

Sept. 22/11;" verk.; Z. Afl'. Platte Witte No. 2
Juli-Aug. 22/6 verk.; Ronde Gele No. 4 en No.
6 Juli-Aug. 22/9 genot.; .
GERST: stemming kalm. Canada No. 3 Juni

17/10'12verk.; Perzische Aug. 16/- verk.; Calif or-
nische .Juni-Juli 29/- verk.
HAVER stemming lusteloos. La Plata Juni

11/3 verk.

BUENOS-AYRES, 23 Juni 1939.

(W. van Steeden & Co.. Rotterdam.)

4 uur 10.45 10 U. Var
n.m. v.m. v.m, Slot

l'ARWE Juli
Augustus ....•••••
MAlS Juli
Augustus. . .••••••
hAVER Juli ....••
LlJNZAAD Juli •.
Augustus.

7.01
7.03
6.28
6.31
4.40
15.05
15.15

7.01
7.03
6.27
6.30
4.40
15.05
15.18

7.01
7.03
6.35
6.38
4.40
15.IQ
15.22

ROSA~, 23 Juni 1939.

W. van Steeden & Co., Rotterdam).
2? JunI. 21 Juni

4 uur Slot 4 uur Slot
n.m. not. n.ro. not.

lARWE Juli ....
Augustus ...••••••
MAlS Juli
Augustus ....•.•••
LIJNZAAD Juli •.
Augustus.

6.90
6.90
6.25
6.25

14.85
14.95

6.90
e.so
6.25
6.:'5
14.95
15.10

TABAK.
ROTTERDAM, 23 Juni 1939.

TABAK. Afloop der inschrnving van 18.28&
pakken Java tabak.

64.....
563
87

Doorsnee; Op-
tax. brengst

N.V. Intern. Crediet_ en Han_
delsver. ",Rotterdam".

475 1938/A/Gawok/M 37
445 1938/B/Gawok/M 36
305 1938/C/Gawok/M 32
45 1938 L/Gawok/M 13
92.1938~C/Gawok/T 20
44 1938/D/O-awok/T 17
571938/E/Gawok/T 18
269 1938/A/Gawok/BT 17%

A. van Hoboken & Co.
1819JF/Besoeki/div. 43'1.
709 KED/HK/div. . 19
316 LMOD/L/1jdiv. 18%
167MlS/Besoeld/div. 38'1.
4149J/Besoeki/div. . ..
-74 SraboelL 34 )
75 Sraboe/II 36'1.)

Voor de 149 plm. bijeen 35 45
140 Sraboe/HK/div. 23'1. 29';,.13 Salak/div. . 35 50
854 Sa.Ja]{/HK/div. 26 39
475CMD/HK/div. 22 29';!,
318 KED/div. 34'1. 45
441 Biting/div. 31 46
873 B-iting/HK/div. 251;' 31
1089M/Besoeki/div. 25 34
547 CMD/div. 28 35'%.
374 Nangkaan!HK!div. . 23 32
313 PLK/HK/div. . :...................... 111;' 16¥..
73 DLK/KK!E ,.......... 71;" 9
195 GRS/div. 9 12
8& Kedoe/Gruis/div. 8% 12
lri de heden gehouden inschrijving voor Java

ta.bak, bestond het hoOfdaanbod uit Besoeki blad
en hangkrossok. De oogst blijft zijn goede roep
handhaven en de Nederlandsche groothandel legde
letterlijk op alles tot hooge prijzen beslag.
Duitsche koopers kochten slechts spaarzaam.
De Vorstenlanden bleven eveneens op het be-

staande hooge niveau.
Eenige partijen Kadoe Krossok toonden niet

het goede karakter van vorige aanbiedingen en
er bleven daarvan enkele pan;ijen opgehouden.

pn.

64% NEW-YORK. 23 Juni 1939. (R. 0.)

CACAO 23 Juni '22Juni 21 JunJ
Loco _.. _............ 4';4 4'4 4*
Juli ....... _. _ _... 4.09 4.06 3.98
Se_ptember • 4.17 4.16 '1.09
Octobp.r ••• •. . • . ••• • 4.21 4.19 4.14
December 4.31 4..n 4.24
Januari 4.35 4 36 4.2~
Maart • . • .. .. .. • • .. • 4.45 4.46 4.3
Mei , • 4.55 4.56 42i~
Omzet in partijen.... 196 209 .. h
Stemming ...•......•• ortreg. g.prsh. PrIJs

AMSTERDAM, 23 Juni 1939.
CACAO. (Weekbericht van de firma C. W. M.

Heslenfeld). De cacaomarkt van d~ze- week was
nagenoeg gelijk aan die van de vorrge. De sten;-
ming bleef kalm en prijshoudend, daar er WeI-
rug verkoopers waren die bereid war.en op d.e
huidige basis iets te ondernemen: MIdd~lerwIJI
konden eenige kooporders van. mdustrIe. tot
enkele zaken leiden, waardoor de noteermgen
iets meer weers tad vertoonden.
Ace l' a: De prijzen bleven meer of mind~r

onveranderd. Handelaren kunen wel o~ de h':';'-
dige basis de aanda?ht trekken van de mdu.strIe,
d ch de mogelijkheId om hun verkoopen m te
d~kken blijft hun onthouden .. Men blijft du~. af-
wachten, zoodat za1_<enlaten~ m de markt bhjven
welke eerst weer in bewegirig zullen komen,
zoodra de spannIng tusschen afladers .ideeën en
de markt weer tot normaler propor-ties terug-
komt.

JJ r g 0 siC a mer oen was wederom prijs-
houdend. doch er waren weinig offertes, of-
schoon een enkele zaak in nieuwen oogst werd
gerapporteerd.
Tho m é vond geen koopers voor prompten

afscheep.
Bah i a trachtte eenige verschepingen te

plaatsen, doch de koopers verlieten hun lagere
prijsniveau niet. Nieuwe oogst Trinidad verloor
een fractie in prijs bij katmen hanael. doch de
loopende verschepingen wa.ren vast ~n kalm.
Ook zomer A rib a werd op prus gehouden

bij kalmen handel.
LONDEN. 23 Juni 1939. (R.B.D.)

CACAO: Dagomzet 310 tons.
CACAO (slot) FF cif cont. .Iuni-J'uli 20/- verk,

Trinidad GF Juni-Juli 39/- genot.
CACAO (Slot.) Stemming kalm. .Tuni 20%

verk. en i91;' koop., Juni 20',8 en 19%. Sept. 20'h
en 20'4. Oct. 20% en 20%. Dec. 21% en 21%, Jan.
21% en 21%, Maart 22% en 21%"Mei 22% en 221,4,.

74'4
66'4
66%
49%
49%

78~fg
74%
75'h
34'h
35'1.

172¥..

46"4
68¥.
67

SUIKER.
-Iuni 1939. (R. 0.)

•

7.01
7.03
6.35
6.38
4.40
15.10
15.22

KOFFIE.
NEW YORK, 23 Juni 1939 (R.O.)

KOFFIE: De termijnmarkt opende nauwelijks
prijshoudend, daalde op liqui-daties per Juli, ver-
koopen door Europa en commissiehuizen, den
lageren Braziliaanschen wiseslkoers en kalm
afkomend Havre. Het slot was nauwelijks prijs-
houdend. Loco kalm.
Gedurende de eerste helft van Juni zijn 189.000

balen koffie vernietigd.
23 Juni q2Juni 21 Juni

7% 7Y. 7'Jo
5'4 5'4 5'4

KOFFIE
Santos No. loco .
Rio No. 7 loco
Santos contr- op term.
Juli .
September •..••..•.•
December .••.••••.•
Maart ........•...••
Mei .
Verkocht (in 1000 bn.)
Rio nieuw A contract
Juli' ...............•
September ..••••.•••
December •...•••••..•
Maart ........••.•••
Mei ..............••
Verkocht (in 1000 bn.)

5.94
6.-
6.09
6.11
6.14
12

4.16
4.17
4.18
4.38
4.39
1

5.99
6N
611
6.15
6.19
16

4.19
4.19
4.19
4.40
4.43

1

6.88
6.90
6.27
6.29
14.93
15.06

ROTTERDAM, 23 Juni 1939.
KOFFIE. (Weekbericht). Koffie was ook in

de afgeloopen week wederom kalm gestemd. ,Er
ging slechts weinig om, daar de belan zsterüng
van koopers beperkt bleef tot hetgeen voor
directe behoefte benoodigd was. De cif·prijzen
van de ongewasschen en gewasschen Robust.a-
soorten waren een fractie lager, daarentegen
zijn de fobprijzen van Santos en Rio bij de
meeste afladers thans 3 a 6 d. per cwt. hooger
dan een week geleden.
Van de productielanden werd deze week geen

nieuws van beteekenis ontvangen, behalve een
mededeeling van het koffie-instituut van Sao
Paulo, dat de in dien staat teruggehouden hoe-
veelheid aan h.et einde van Mei verminderd was
tot 6.782.000 balen, bestaande uit 1.064.000 balen
oogst 1937/38 en 5.718.000balen oogst 1938/39. Op
15 Mei bedroeg de totale hoeveelheid nog
7.380.000balen.
Verder werd nog telegrafisch bericht, dat in

de eerste helft van de maand Juni in Brazilië
wederom 189.000 balen zijn ,vernietigd. waardoor
de sedert 1931 aan de vernietiging prijsgegeven
hoeveelheid het cijfer van 66.434.000 balen heeft
bereikt.
~e officieel loco-noteeringen, die sedert ge-

runnen tijd onveranderd 15 cts. voor Superior
Santos en 13 cts. voor Robusta W. 1. B. waren,
werden aan het einder der vorige week met 1
resp. lA, ct. verlaagd en staan thans op 14 cts.
per h. kg. voor Superior Santos en op 12% cts.
voor Robusta W. I. B.
Aan de Rotterdamsche termijnmarkt bleven

de "noteeringen ongewijzigd. De markt sloot dus
VI'lJdaenamiddag wederom als volgt: Juni 10,
Sept. 10, Dec. 10%, Maart 1940 10%. Mei 10'4.

AMSTERDAM, 23 Juni 1939.
:K'OFFIE. (Bericht van N.V. Henri L. Boas).

NieUwe gezichtspunten deden zich deze week
niet Voor en in den internationalen toestand die
de rnarkt beheerscht, trad nog geen onts'pan-
ning in. zoodat men in de afwachtende houding
bleef volharden.
Wat de offerten der productielanden betreft,

.zoo stellen de prijzen van Santos en N. O. 1.
Robusta zich min of meer in het voordeel van
kOOPers. zonder dat zulks evenwel tot zaken van
eenige beteekenis kon leiden.
Uit de deze maand door de vereeniging voor

den goederenhandel te Rotterdam gepubliceerde
cijfers blijkt, dat - hoewel enkele groote con-
surnptielanden slechts weinig konden betrekken
- de afleveringen gedurçride de loopende earn-
p.~gne tot nog toe (11 maanden) zeer bevredigend
zIJn geweest; deze bedroegen n.1. 22.433.000 bn .•
waarvan 12.916.000balen Braziliaansche soorten,
tegen in 1937/38 gedurende hetzelfde tijdsverloop
resp. 21.314.000en 11.024.000balen. De onderlinge
verhouding heeft zich dus gewijzigd ten gunste
var:' Brazilië. waaraan de door dit land gevoerde
prijspolitiek uiteraard niet vreemd is.
VOlgens berichten uit Brazilië, werden gedu-

rente de èerste helft van deze maand vernie-
tlg

4
189.000 balen en in totaal sedert 1931

66. 34.000 balen.
De loco-noteering werd hier aan de markt

verlaagd tot 14 cent voor Superior Santos en
bleef 13 cent voor Robusta faq.

HAMBURG, 23 Juni 1939. (R. B. D.)
KOFFIE. (Slot.) Juli 30 verk. en 28 koop .• Sept.

30 en 28, Dec.· 30 en 28, Maart 30 en 28.
HAVRE. 23 Juni 1939. (R, B. D.)

KO~· (Slot.) StemmIng pzijshoudend. Omzet
50() bn. Jum 225.75, Juni 223, Aug. 222.50, Sept.
218.50, Oct. 217.50, Nov. 214.25, Dec. 213.25, Jan.
213.25.Febr. 213.25.Maart 212, April 211.50.Mei 211

48

18
31

25

60
23
27~2
50
40

RUBBER.
NEW. YORK. 23 Juni 1939. (R. 0.)

Rtr13BER
Plant First. Latex loco
Smoked sheets .
.Para fine up river ..
First latex crêpe koop
Srnok. rib sheets koop
dem verkoop

Stand N. I. B.:
Juli ........•.•.••..
September .
October ...•.....•.•
DeCember •••.•••.••
Januari ..
]\I[aart •..•••.•.•.•••
]\1[' .
O;;zet in partijen
Stemming op termijn
Stemming loco .....•

23 Juni
17%

1613(32
14%
17H
16fJ
l6-&,-

16.29
16.36
16.37
16.39
16.41
16A5
16.49
101

prijsh.•

~2 Juni
172"/:<2
16,\
14

8
."17M

16'.4
1E%

~6.27
16.35
16.37
16.41
16.43
16.46
16,1\0
147

pr ijsh.

21 ;r'mi
17'x"
16'\
14%
17%
16i.,
16T\,

16.30
16.39
16.41
16.45
16.46
16.47
16.55
102

prijsh.
kalm

• lusteloos, doch prijshoudend.
AMSTERDAM, 23 Juni 1939.

RUBBER. (Weekbericht van de N.V. Make-
laardij Joosten & Janssen). De stemming op de
rubbermarkt was in de afgeloopen week goed
Prijsboudend. De fluctuaties bleven binnen zeer
enge grenzen. De omzetten waren niet onbe-
vredigend. Er was wederom veel vraag naar
dicbtbij stoomende Crepe.
In de premie voor de Crepe kwam vrijwel geen

verandering deze blijft 3% a 3'4 cent.
}let dringende aanbod op d.e termijnmarkt

11001' verdere posities was afgeloopen en de prij-
zen kwamen voor vrijwel alle termijnen weder
op 33'%..De markt sluit in een kalme goed prijs-
houdende stemming op de navolgende nominale
noteeringen: Loco Hevea Sheets f 0.33%, en
loco Hevea Crepe f 0.36%.

LONDEN, 23 Juni 1939. (R. B. D.)
RUBBER. (Slot.) Ribbed Smoked Sheet. Stem ,

rning lusteloos. Loco 8"4 bet. en koop., Juli 8'4
bet. en koop., Aug. 85/16 bet. en waard, Oct._
DeC. 8% bet. en koop., Jan.-Maart 87/16 bet.
en koop.
RUBBER. (4.10 n.m.) Ribbed Smoked Sheet.

Stemming traag. Loco 8'4 bet. en waard, Juli 8*
bet. en waard. Aug. 8'4 bet. en koop., Oct.cDec.
8% bet. en koop .• Jan.-Maart 87{16 bet en koop.

_---().I ~

5.97
6·01
?08
6.11
6.15
15

4.18
4.18
4.20
4.39
4.42

SPECERIJEN.
AMSTERDAM, 23 Juni 1939.

SPECERIJEN. (Weekbericht van de fa. Val-
kenburg & Dunnewo.Jd.) Notemuskaat en foelie
prijshoudend bij geringe omzetten. Peper zwarte
Lampong en wit te Muntok bij voortduring kalm
met afbrokkelende prijzen. Krudinagelen zeer st il
Kaneelonveranderd.

LONDEN. 23 Juni 1939. (R.B.D.)
SPECERIJEN (slot) in pence per Ibs. Peper

Witte Muntok Aug.-Oct. en Oct.-Dec. 3 5/16 verk.
Zwarte Singap. Juni-Juli 2% verk.; Lampang
Aug.-Oct. en Oct.-Dec. 1 15/16 waard; Fair Telli-
cherry loco 4 verl<.; Kruidnagelen Zanzib. No. 2
Juni-Juli 8 verk. Piment cif. nwe oogst Juli-Aug.
64/- waard.

MEXALEN.
NEW-YORK, 23 Juni 1939. (R. 0.)

23 Juni ~2 Juni 21 JuniKOPER
Lake loco bieden •.••
Lake loco laten .
ELECTR. KOPER loco
Conn. Vally bieden .•
Conn Vally laten ....
f.a.s. New-York bieden
f.a.s. New-York laten
idem 30-90 dag. bieden
idem 30-90 dag. laten
KOPER c.i.f. Hamb./
Liverpool/Havre

Prompt (vrije handel)
GIETKOPER loco ....
Conn Vally bieden .•
Conn Vally laten
STANDARD KOPER
Juli ........•.••••••
September ••••••••••
October •.••••••.•••
December ..
Januari ..
TIN loco .......•••.•
idem 30 dagen ....

LOOD loco New-York
idem O. St. Louis ••

ZINT( loco O.st. Louis
ZILVER in staven .,
ALUM. loco New-York
NIKKEL loco N-York
GIETIJZ. NO.2 Plain
v.a.b. O. Pennsylvania
id. lev. Boston .
BLIK kist van 112 pI.
PLATINA .

10.-

10.-

9.75

9.75

10.02'1.

9.52¥..

8.79/80
8.86
8.88f91
8.93
8.94(96
49.10
49.05
4.85
4.70
4.50
42'%.
20
35

24.50
22.50

5
32 a 35

10.-

10.-

9.87'1.

9 B7'1.

10.15

9.52'1.

873/5
8.80/2
8.82!5
8.8(;'7

8.87/90
49.10
49.05
4.85
4.70
4.50

4?%.
20
35

24.50
22.50
5.-
32:J 35

10.-

10.-

9.87'1.

10.15

9.62',..

8.74
8.79181
8.803
8.85/6
8.8G/S

49.15
49.10
4.85
4.70
4.50
42~4
20
35

24.50
22.50
5.-
32 a3S

STANDAARD KOPER vast. TIN loco traag,
IJZER en KOPER loco prijshoudend.

LONDEN. 23 Juni 1939. (R. B. D.)
METALEN. (4.25 nam.) Koper Stand. Cash.

koop. £ 4118/9, verk 42, 3 mnd. koop. 42 5/-. verk.
42 6/3, Tin Stand Cash. kapo. 22915/-. verk. 230,
3 mnd. koop. 22415/-, verk. 2255/., Lood vreemd
loop. mn d. koop. 1411;3, verk. 1413(9, 3 mnd.
koop. 14 5/-, verk. 1416/3, Zink ordinair loop. mnd,
koop. 14 1/3. verk. 142/6, 3 rond. koop. 146/3, verk.
147/6. Wolframerts ex pakhuis Londen sh. 50/_
a 52/- nom .• do. cif. Europ. Hav. afl. loop.jvolg.
mnd. sh. 49/- a 51/6 nom.
De omzetten bedroegen heden: koper 850 tons.

tin 505 tons, load 1550 tons, zink 1300 tons.
BERLIJN, 23 Juni 1939. (R. B. D.)

METALEN. (Slot.) Koper Electr. 58, id. gerafl'.
521,4, nom. 52'4. Lood '1.8'4 nom. 18'4. Ruw zink
17'1. nom. 17¥., Aluminium 133, id. 99 pct. 137.
Zilver baron 35.4(}-37.80.

THEE.
ROTTERDAM. 23 Juni 1939.

THEE. (Weekbericht). In de op 22 dezer te
Amsterdam gehouden veiling bestond voor vrijwel
alle sorteeringen goede kooplust. De afloop was
min of meer onregelmatig, doch in doorsnee
waren de betaarde prijzen iets hooger dan die
der vorige veiling. Er bleef slechts weinig on-
verkocht.

LONDEN. 23 Juni 1939. (R. B. D.)
THEE. De officieele averageprijs der veilingen

van deze week was voor: Nd. Indische 13.75 d.,
Zd. Indische 14.10 d. Ceylon 14.89 k. Java 12.89 d.
Sumatra 10.66 d.
De aanstaande week komen in veiling de vol.,

gende hoeveelheden: Indische 20.134, Ceylon 25.814
en Java en andere 2450 call.
Woensdag 28 Juni wordt geen veil,lng gehouden.

ffiJIDEN.
NEW-YORK. 23 Juni 1939. (R. 0.)

HUIDEN (Slot) 23 Juni ?2 Juni 21 Juni
Nieuw contract:

Juni ............•.••
September .
December ••..•..•••
Maart .
Termijn-stemming
Dagomzet (in partijen)

NEW YORK, 23 Juni 1939 (R.O.)
LOCOSTEMMINGEN: PETROLEUM, REU-

ZEL en 7'AL:::' pr7jS:lOudend.
KATOENOLIE vast .

CHICAGO, 23 Juni 1939 (R.O.)
PROVISlëN: De markt opende kalm, verliep

voor reuzel kalm. steeg in sympathie met de
varkens- en graanmarkten en sloot goed prijs-
houdend.
SPEK prijshoudend.

REUZEL 23 Juni
Juli ........• " • 6.15v
September 6.30
Octobqr • . . . . . • • 6.35v
December 6.42';4,
Prima Wst. St. loco 5.40
BACON ctrysalted
3ellies loco ••••••
November
V.ARK'RNS
120/230 ponds
240/325 pondS

TALK extra losse
id. spec. extra
id .. tierces .... , .•.••
PETROLEUM
Kerosine water white
Gulf bulk export '"
Mid Continent Crude
Pennsylv. Crude Oil •
REUZEL
Prima Western loco ..
M;rlrllp loco West ....
KATOENOLIE Prima
TERPENTI.TN
Sommeryellow loco ••
Nieuw contract:
Juli ..............••
September •.••.•.•.•
December .....•...•
Maart ............••
Dagomzet in part.
SCHELLAK T.N. loco

§ 6.32'1./6.42'1.

l1.08b
1l.30b
ll.58k
11.85w

vast
151

23 Juni
5%
4%.
5%

3%
1.02
110

6.25
6.35/6.45

29

6.45
6.65
6.71
6.78
226

9'%.

6.62%

1078w
11.08w
11.33w
11.67w
pr+sh
93

22Juni
5J,{.
4'%.
5%

3%
1.02
1.10

6.21)
§
29%

6.39
6.59
6.65
673
171

9~

22 Juni
612'1,a

6.27'~k
6.32'1.
6.40v
5.40

6.62%

Aanv. West steden.
Aanv. Chicago ...•

6.60/7.10 6.60/7.-
6.15/6.60 6.15'1).60

9.000Vorig j.
50.000Vorig j.

IO.79w
11.1Ik
11.4Gb
11.69w
prrish.

63

21.Juni
5%
4"4
5%

3%
1.02
1.10

6.20
6.35/6.45

29'4

21 Juri
6.15k

6.32'hv
6.35k
6.45v
5.45

6.50/6.90
6.-/6.50

SAVANNAH. 23 Juni 1939. (R. 0.)

ROTTERDAM. 23 Juni 1939.
VE'1'WAREN. (Bericht van de makelaars Bes.,

sem & De Schepper). De stilte in zaken duurt
onveranderd voort. neemt beter gezegd nog
steeds toe, want de vorige week was er althans
nog wel een en ander te doen. doch thans zijn
de zaken werkelijk sporadisch geworden. Daar ,
bij blijven dierlijke vetten goed prijshoudend.
doch de plantaardige oliën zijn met een enkele
uitzondering rondweg flauw te noemen.
TALI·{' De vorige week aangekondigde veiling

te Londen bleek ook nu weer geen succes. Van
de aangeboden 800 vaten werden er 98 verkocht
tot onveranderde prijzen, alleen inferieure soor-
ten waren 6 d. per cwt. lager. Op aflading zijn
Australische talken goed prijshoudend, Beef- en
Muttontalk onveranderd te koop, mixed soor.,
ten eerder zelfs 5/- per ton hooger, atles even-
wel zonder zaken, behoudens een enkele afdoe-
ning voor buitenlandsche rekening. ,
De Zuid_Amerikaansche talk en zijn zoowel loco

onveranderd als op afJàding, misschien zouden
sommige houders geneigd zijn tot een zeer kleine
prijsreductie. doch aangezien er geen koopers
zijn ontbreekt hiervoor het tastbaar bewijs. Het
valt op. dat aan den anderen kant zoowel in
Australische- als in Zuid-Amerikaansche talken
het aanbod buitengewoon klein is en de ver.
koopers zich geen moeite geven om iets kwijt
te raken. Ook de loco voorraden zijn allesbehalve
ruim. Natuurlijk is dit ook de oorzaak van de
prijshoudende stemming.
Noor dc.Ameuika verlaagde de officieele notee,

ring opnieuw met %. Oleo Oi! was onveranderd
zonder zaken en de Reuzelprijzen konden iets
menteeren.
BEEF PREMIERJUS. Op aflading is het aan.

bod zeer klein. doch ook de koopers ontbreken.
Loco wordt wa.t ruimer aangeboden, tot prijzen
die weer wat onder die voor aflading liggen.
doch hiervan wordt aJ evenmin gebruik ge-
maakt.

TERPENTIJN loco
HARSGradeF

W. G.
W. W.
K
G
I.....

23 Juni
24

4.50
5.85
6.25
4.95
4.70
4.95

~2 Juni
24-24"4
4.50
5.85
e.zs
4.95
4.70
4.95

21 Juni
24'4

4.50
5.90
6.25
5.-
4.75
5.-

9.87%

FAILLISSEMENTEN.

PALMOLIE. Terwijl de eerste hand voor Su.
matra Palmolie op latere levering wel een kleine
onderbieding schijnt te willen aanvaarden. is de
tweede hand voor prompt wel f % per 100 kg.
lager. dan vorige week. maar ook in 'dit artikel
moet men op het oogenblik de koopers met een
lantaarntje zoeken. Liverpool voor de Weat.-
Afrikaansche soorten ook weer 2/6 per ton Ia«
ger, eveneens zonder afdoeningen.
KATOENOLIE. De noteering in Noord-Ameri.

ka brokkelde langzaam af, terwijlook de off'er ,
tes voor Engelsche olie belangrijk werden ver.
laagd, echter alles tevergeefs.
GRONDNOTENOLIE. Werd evenals de vorige

week 50 cent per 100 kg. verlaagd, hetgeen dus
in 14 dagen een val van f 1 beteekent, waarbij
in aanmerking dient te worden genomen dat dit
artikel bij de laatste hausse ook verreweg het
sterkst gestegen is. .
LIJNOLIE. Op ca. f '4 per 100 kg. lagere prij.

zen lusteloos.
SOYAOLIE. De vraagprijzen zijn een ktein ig.,

heid verbeterd, n.l. 2/6 per ton, hetgeen overigens
ook zonder eenig belang is. want noch voor. noch
na deze verhooging legden de koopers eenige
attentie aan den dag.
COCOSOLIE. De houders van Java olie lieten

hun partijen andermaal f ':Ia per 100 kg. lager.
doch koopers is dit nog niet genoeg, zij boden
in een enkel geval nog f ',4, lager. doch deze bie ,
dingen werden geweigerd. Voor Inlandsche olie
werden de vraa~prijzen f '4 per 100 kg. ver.,
laagd. Er schijnt 'hter met een bod nog wel iets
meer te bereiken te zijn. White Ceylon ten slotte
werd 2/6 per ton verlaagd.
PALMPITOLIE. Was de" vorige week reeds

sterk gedaald, doch nu opnieuw f 'A. per 100 kg.
lager te koop, op welk prijsniveau het artikel
aantrekkelijk blijft. doch koopers hielden zich
niettemin afzijdig.
VETZu:REN. Hoewelook hierin deze week

niet veel te doen was, gingen in bepaalde soor-
ten nog wel eenige partijen van de hand, en is
daardoor in verreweg de meeste vetzuren het
aanbod weer uiterst beperkt geworden, als ge_
volg waarvan voor sommige de prijs zelfs iets
aantrok.
HOUTOLIE. Na de zeer sterke stijging van de

laatste twee weken (£ 16 per ton) was het ar.
tikel nu iets rustiger, al blijft de markt vast en
zat er nog een kleine verdere stijging in. De
zaken stokken op deze prijshoogte echter.
PARAFINE. In de prijzen kwam geen wijz!.

ging, heel stil.
AMSTERDAM. 23 Jun! 1939.

RIJST. (Weekbericht.) Ongepelde Burma is
vast gestemd. Siam kalm en lager genoteerd. De
Java markt blijft vast gestemd.
Gepelde onveranderd goed prijshoudend.

AMSTERDAM:. 23 Juni 1939.
VERFWAREN. (Bericht van P. & G. C. Cal.

koen.)
TERPENTIJN. Gedurende de afgeloopen week

bleven de prijzen vrijwelonveranderd.
HARS. Voor prompte levering vast door gebrek

aan voorraad. Op aflading iets gemakkeli'y<:er te
koop.

LONDEN. 22 Juni 1939.
BIJENWAS prijshoudend. Jamaica loco 105/-

nom.; Abessijnsche nom. (87i6 C.i.f.), Dar-es-
Salaam 102/6 (98{6 c.I.f.) , Benguela 92[6 ondes
rijksversluiting (86/6 c.i.f.), Conakry 100/- Incl,
rechten (86j6 C.i.f.), Marokko 85,- onder rijks_
versluiting. Calcutta gebleekte 120/- (114/- c.i.f.),
gewone 90/-.

LONDEN. 23 Juni 1939. (R.B.D.)'
RIJST (slot) in sh. per Cwt. cif. Stemming

kalm. Burma no. 2 8/1¥.. verk.; Saigon No. 1
7/1% verk.; Siam Super 8f4¥. verk.
SCHELLAK (slot) in sh. per Cwt. Loco-stem-

ming vast. A. C. Carnet loco laagste prijs en
hoogste prijs 46/- gen.; TNOrange loco laagste
prijs 35/- verk.; hoogste prijs 38/- verk. Termijn-
stemming vast. TNOrange Juni 35 '6 verk. Aug.
36/6 verk.; Oct. 37f- verk.; Dec. 38,- verk.

LONDEN. 23 Juni 1939. (R. 0.)'
TERPENTIJN. Amerikaansche Juli_Aug. 33/-.

MANCHESTER, 23 Juni 1939 (R.O.)
MANUFACTUREN onzeker als gevolg van de

schommelingen der katoenprijzen. Goede zaken
kwamen tot stand naar Zuid Amerika en Britsch
Indië. alsook aan den binnenlandschen handel.
GARENS met matigen omzet.

6.48
6.67
6.74
6.79
64
9'}4

Opgegeven door v. d. Graaf & Co.
(Afd. Handelsinformaties.)

UITGElSPROKEN:
ARNHEM, 22 Juni. P. Emons, wolzaak, Bak_

kerst r .aa.t 78. Rechter-comm. mr. H. R. de Zaayer
cur. mr. C. J. Pické, Velperplein 2.
APELDOORN, 22 Juni. J. C. van Tetterode,

in schrijfmaehines enz. Stationsstraat 77. Rech ,
ter_comm. mr. H. L. Wilkens; cur. jkvr. mr W.
L. v. Spengler.
AALTEN, 22 Juni. H. J. Kempel'S. pet.roleurn.,

en benzinehandelaar. Recht.erccomrn. mr, H. Sluy.,
terrnan cur. mr. K. Wolters.
BUSSUM. 22 Juni. Maria Elisabeth Walta, but.,

ten gemeenschap van goederen gehuwde echtge_
noote van Hen dt-ikus Gregorius Marie Sieverding,
houdster van een schoonmaakbedrijf. Helrners.,
straat 104. Rechter-comm. mr. H. D. Feenstra;
cur. mr. J. C. P. H. Coster. Torenlaan lOa.
GELEEN, 22 Juni. J. Simons, Napoleonbaan 71tRech tervcomm. mr. J. Gadiet. Maastricht; cur.

mr. V. PijIs, Beek (L.)
HELMOND. 22 Juni. R. Moons-van der Steen.

koopman in visch, kaas boter, melk. Molen.
straat 30 b. Recht.er-comm, mr. J. Jurgell$; cur.
mr. F. de Wit.
Joh. Melters, drukker. Mierloscheweg 36. Rech.

ter-comm. mr, J. Jurgens; cur. mr. M_ van
Nieuwstadt.
NIJMEGEN. 22 Juni. Arnoldus Josephus Johan.

nes Peeters. sigarenwinkel, Berg en Dalscheweg
202. Rechtervoomm. mr. H. R. de Zaayer' cur.
mr. H. M. L. \.-Vils,Marienburg 60. •
OUDWOUDE, 22 Juni A. van Darn. molenaas

en fouragehandelaar. Rechter-comm. mr, S. N"
van OpstalI; cur. mr. J. van der Schraaf"
Leeuwarden.
SITTARD, 22 Juni. H. Wolf, manuracturierç

Limbrichtersstraat 15. Rechtervcomm. mr. W.
Hustinx; cur. mr. U.Postma. Hoensbroek.
P. Hendriks, taxiverhuur en antiquair, Ros.

molenstraat 5. Rechter_comm. mr, Th. van Door.
ninck; cur. mr. J. Kallen.
TZUMMARU:M, 22 Juni. H. Dijkstra, expedi.,

teur. Rechter-comm. mr, S. N. van OpstalI; cur.
mr. J H Cornelis, Sneek
WEESP. 22 Juni.. Reijer Albers, Heerensingel

66. Recht ervcomm. mr. H. D. Feenstra; cur. mr,
J. C. P. H. Coster. Torenlaan lOa. Bussum.

TARWE
NO.2 Am. Dururn loco
NO.2 Mix. Durum loco
No.1 North. Man. fob.
New York .
NO.2 h. wint. c.i.f.N. Y.
No.3 ]lard winter 10(;0
Aanv. W. pl. (in
Aanv. Atl. pl. (1000
Uitv. Atl. pl. (bsh,
Bootlad. verk. V. expo
MAlS
No.2 Mix. West loco
Aanv. W. pl. ( in
Aanv. AtI. pl. (1000
Uitv. AtI. pl. ( bsh,
ROGGE No. 2 loco ..

. West fob. N. Y.
ootIad. verk. v. expo

nERST Am. 48 pd •.
o. 2 loco c.i.f. . ...••
EEL Spring clear .•
erk. expo in 1000 v,

iVRACHTEN
Graan n. Vereen. Kon. 2/9 a 2/111/9a 2/112/9 a 2/11
Graan n. Continent •_ 12a l6et 12a16ct 12a16ct.
TARWE. MAlS en MEEL loco prijshoudend ..

WINNIPEG. 23 Juni 1939 (R.O.)
TARWE: De termijnmarkt steeg op aankoopen
oor verscheping-belanghebbenden, op dekkingen
n sympathie met de gunstiger Amertlcaarische
arkten en op verspreide export zaken. Het

slot was goed prijshoudend.
ANSAS CITY 23 Juni
ARWE No 2 red. w.l. 73'%.

~uli 65'4
September • • • •• •• •• • 66
~AIS Juli 47¥..
September •••••••••• 48%
ST LOUIS
;rAHWE No 2 hrd w.I.
jM'INNEAPOLIS
;rARWE No 1 N. Sp. 1.
uli .
eptember .

~ERST Juli
~eptember ..
pULUTH
IJNZAAD Juli ••••••
entember .
1l0GGE Juli ..
il'ARWE Juli ..
September •.•••••••••

6.62'h

OPGEHEVEN. '
Wegens gebrek aan actief,

APELDOORN, 22 Juni. W. G. v. d. Veen. han-
delende O. d. naam Techn. Bur. Veeno,
ARNHEM, 22 Juni. D. G. R. de Wit.
G. van Lier.
EMST, (gemeente Epe), 22 Juni. H. Kaal.
LEEUWARDEN. 21 Juni Uieuwe Jellema.
MAASTRICHT, 22 Juni. A. Vastbinder.
J. A. Schmitz.
OMMEREN. 22 Juni. Th. Berends, Gem. Lien.

den.
VENLO, 22 Juni. M. Verkoyen.
IJSSELMONDE, 21 Juni. A. Disser.

GEDEPONEERDE UITDEELINGSLIJSTEN.
20 Juni. Jelle Paulsma, Garijp. Geëindigd door

het verbindend worden der eenige uitdeeJingslijst.
Uitk. nihil.
'21 Juni. A. de Heer, Waddinxveen, Geëindigcl

door het verbindend worden der eenige uttdea;
lingslijst. Uitk. 0.254 pct.
21 Juni. Nalatenschap H. Witte. gewoond heb-

bende te Rotterdam, Geëindigd door het verbin-
dend worden der eenige uitdeeJingslijst. Uitk. nihll

12.000
41.00

AI co holgebrui kende
autobestuurders en (doc>

delijke) ongelukken zijn
onafscheidelijk, want vei-

ligheid eischt nuchter-
heidI - Bezint, voor gij

beaint.

Bij sneIYer.ke~r geen a~~~hOI ,

\



"DE HOOFDZAAK". \
In het ar~ikel van oud-minister Marchant

Woensdag j.l. onder bovenstaand h~
ons avondblad gepubliceerd ver~
tweetal fouten verbetering. \
In de derde alinea staat in den 3en regel I

van onder: "rechterlijke beslissingen v 0 ~.r I
vrijheid en leven", dbt meest zijn: 0 ver VrIJ-
heid en leven. Voorts staat in den eersten
regel der 4e alinea: ,.De rechtspraak" in
plaats van "De rechtsstaat".

~~~Li!:al~/:~~:::::a~overzicht in de
" "Avondpost" over den tweeden "Oss"-dag in

de Tweede Kamer begint als volgt:

En wat zegt de roomsch-katholieke pers
nu wel van dit debat?
Niemand, niemand - behalve dan p.:>n

roomseh-katholiek - heeft het in het par-
lement ook maar even voor den Minister
opgenomen.
Niemand!
Hij is letterlijk van alle kanten op de

meest stellige en zakelijke rnanier veroor-
deeld, hij èn de (ook door die pers zoo
hartstochtelijk in besoherming genqmen!)
Procureur-Generaal. Van dezen laatste
blijft letterlijk niets over; men vroeg maat-
regelen tegen hem; men eischte zijn over-
plaatsing; zelfs zijn ontslag. Maar ook de
Minister zelf wiens "kwade genius" die
P.-G. was, hoorde uur na uur zijn beleid
uiteen rafelen 'en veroordeelen.

ZÓÓwillen wij het hooren. Dat is tenmin-
ste iets anders dan de benauwende en haast
geniepige anti-katholieke eenzijdigheid van
de Kameroverzichten in de ,.N.Rott.Ct." Dat
is een uitbundigheid met het aantrekkelij ce
van het kinderlijke. ZÓÓ komt kleine Jan
binnen na een smadelijke nederlaag van zijn
school-vijand. "Heb je het niet gezien, van
ieder kreeg hij op z'n kop!"
Maar dat mogen we wel.



No. 28694.

'~,Oss~~ill tie I(amer

JVloeilijke positie van den
minister.

"F am.a crescit eundo".

VROUWELIJKE LOGICA.

Aanstaanden Dinsdag zal dan eindelijk
minister Goseling zijn woord van verdedi-
ging en toelichting kunnen spreken.
E'en gemakkelijke taak zal de minister

Diet hebben, noch een aantrekkelijke.
Iemand als oud-minister de Geer stelde

al aanstonds de, naar onzen smaak, niet erg
"parlementaire" daad, om zijn stem nage-
noeg zonder meer direct vast te leggen, vóór
de conclusie van de commissie. Hij liet nog
een zéér klein voorbehoud volgen, zoo ge-
ring, dat het blijkbaar alleen gemaakt werd
"pour besoin de la cause". Zich volstrekt en
algeheel vastleggen ging nu eenmaal niet.
Vele sprekers zijn den parlementairen ve-

<teraan op dezen weinig aanbevelenswaar-
digen weg gevolgd. Ir. Albarda gaf aan het
slot van den tweeden dag vrijwel het ge-
voelen of liever het "gevoel" van's minis-
ters bestrijders weer: de mogelijkheid, dat
de minister ons zou bekeeren of ons inzicht '
op eenige wijze reëel zou kunnen beinvloe-
den is slechts een theoretische.
Voorwaar geen prettige situatie voor een

"defendens". De stelling van den minister
wordt nog moeilijker, omdat de meerder-
heid der Kamer het spijtige, voor rustige en
objectieve beoordeeling noodlottig gevoel
heeft, in April 1938 door den minister, laten
we met den heer Wijnkoop maar zeggen, te
zijn .,overdonderd".
De meerderheid der Kamer staat in de

postuur van: Dàt zalons geen tweede maal
overkomen.
Dat bleek wel allerduidelijkst uit de aan-

kondiging van den heer Albarda ,dat hij,
mocht, geheelonverwacht, de minister toch
DOgkomen met mededeelingen van beteeko-
nis, terstond schorsing van de beraadslagin-
gen zou vragen, om gelegenheid te krijgen
tot rustige toetsing en overweging.
Op zich zelf wellicht zeer verstandig, juist

om niet alleen een spoedig - dat is wel
noodzakelijk, dat zijn we met Albarda eens, I
- maar ook een afdoend eind aan de zaak- I
Oss te maken. Land, Regeering en Kamer
hebben belangrijker werk te doen; ook dat
zijn we met den socialistischen leider eens.

Wat de taak van den minister echter voor-
al moeilijk maakt, dat is de bepaald verbit-
Iterde, ja moorddadige stemming, die bij Je
meerderheid der Kamer tot uiting kwam
tègen den PProcureur-Generaal. Speciaal
het "onbehoorlijk" verhoor en de voor iede-
ren buitenstaander zeker uiterst vreemde
uitlating tot een autoriteit der marechaus- I

sees in dezen zin: Met uw voorganger kon
ik niet samenwerken, met u zal het dus ook
wel niet gaan, hebben kwaad, haast kwaad-
aardig bloed gezet. Wij hopen de juiste toe-
dracht omtrent deze punten van den minis-
ter te vernemen. Wij gelooven hier te doen
te hebben met een door persoonlijke kwa-
liteiten, mogelijk niet geringe "defauts" van .
niet . geringe gayen, allerpuntigste ver-
SCherping van de vrijwelonmogelijke posi-
tie van onze nog altijd "fungeerende" di-
recteurs van politie tegenover een deel van
het personeel, waarmede zij moeten samen-
werken. Wij gelooven, dat het niet de eerst-
noodige taak is van minister Goseling om de
positie van den betrokken procureur-gene-
raal aan te tasten, maar veeleer de nog
steeds niet afdoend geregelde positie van
onze fungeerende directeuren van politie.

Een andere gedachte wilde ons ook niet uit
het hoofd bij het aanhooren der discussies:
de waarheid van het aloude woord: "Fama
erescit eundo". Ongelukkig hij, die terecht of
ten onrechte, in publieke opspraak komt. Er
blijft niet alleen steeds iets van hangen, maar
het neemt voor de publieke opinie steeds ge-
drochtelijker proporties aan.
Dat iemand als de heer Rost "unverfroren"

'kon verklaren,' dat het de algemeene opinie
is in Oss, dat er - ook wat de geestelijken
betreft - erge dingen gebeurd zijn, kan ons
Itot zekere hoogte nog koud laten. Ieder, die,
met het doelom de waarheid te leeren ken-
nen, ook slechts een vluchtig onderzoek in-
stelt naar de publieke opinie in Oss, zal aan-
stonds ervaren, dat de verklaring van den
heer Rost met de waarheid en de werkelijk-
heid zoo flagrant mogelijk in strijd is.
Als de N.S.B. door de Ossenaren werkelijk

algemeen zou worden beschouwd als redder
van de eer hunner kinderen, dan zouden zij
zich toch wel aan de zwartste ondankbaar-
heid hebben schuldig gemaakt door aan die
N.S.B. een zoo allersmadelijkste nederlaag te
bezorgen bij de jongste 'gemeenteraadsver-
kiezingen.
Maar dat iemand als de heer Albarda, een

rustig, reëel echt menschelijk man, van anti-
papisme vrij, die niet den minsten lust kan
gevoelen iemand, wi en ook, in zijn goeden
naam aan te tasten, in goede trouw meent te
kunnen verklaren, dat het de algemeene over-
tuiging is, dat er door geestelijken in Oss
erge dingen zijn gebeurd, al of niet strafbaar
en al of niet verjaard, was voor ons toch wel
het ontstellend bewijs, dat de laster hier met
een allerbedroevendst resultaat zijn duivelsch
werk heeft gedaan. Zelfs meende hij, geheel
tegoedertrouw, dat de minister zelf dit had
erkend!
Overigens gelooven wij, dat onze voorspel-

ling: de kwestie-Oss zal in de Kamer een
rustige en zakelijke behandeling ondervinden,
juist is gebleken. De minister kon daarop
terecht wijzen al moest hij een enkele ont-
sporing constateeren. Of hij hierbij alleen
dacht aan een Rost en een Kersten of een
Wijnkoop, of ook aan mevr. Mackay, kunnen
wij niet vaststellen. Onze persoonlijke ver-
eering voor vrouwelijke logica is er onder het
aanhooren van de beschouwingen van dit
vrouwelijk Kamerlid stellig niet op vooruit-
gegaan. Maar overigens was de sfeer rustig.
De Kamer had niets van een "meute" en
de minister niets van een hert alleen reeds
om het feit, dat het schichtige, dat deze edele
diersoort kenmerkt, dezen minister te eenen-
male vreemd Js.
En nu : Tot Dinsdag!
Wij verwachten een ministerieel betoog,

dat, in gematigèien en rustigen vorm, scherp
de puntjes op de i's zal zetten.



DE ~')P. G."
WIJ hebben er reeds met een enkel woord

op gewezen, dat het meest frappante, dat in
de "Oss"-discussies in de Tweede Kamer
naar voren sprong, was de bepaald verbit-
terde stemming tegen den P(rocureur)
G(eneraal). Wij geleoven haast, dat deza
"P.G." gevaar loopt een vaste plaats te gaan
'krijgen in het vocabulaire der hedendaag-
sche en toekomstige ~-ederlanders als aan-
duiding voor een beoeen genius, dien m=-i
achter iemands handelingen vermoedt. Ons
t~ekomstig ~esla~ht zal in der.,gelijke omstan- I.
digheden misschien gaan zeggen: Aan zij'l I
goede trouw twijfelen we niet, maar.... de I
"P.G." zit er achter! .
Het staat voor ons vast, dat de meerder- !

held der Commissie en vermoedelijk ook van
de Kamer er ten volle van overtuigd is, dat
de P.G. op zeker moment .heeft ingegrepen
ten bate van een paar justitieel gevaarloo-
pende geestelijken en toen den niets-ver-
moedenden minister met een bekogeling van
snel op elkaar volgende brieven heeft "OVE'r-
donderd".
Zoo zien velen in de Kamer, naar on~~

vaste overtuiging, de situatie.
Dit is volstrekt niet alleen het standpunt

van N.S.B. en "Telegraaf" of "Nieuwe Rot-
terdamsche Courant", van Rost en Kersten
en Wijnkoop, maar ook van vele anderen, die
geheel tegoedertrouw - wij hebben altijd cp
deze nuanceering onder de tegenstanders V1n
den minister gewezen - en niet onder in-
vloed van antipapisme, eenvoudig als fe i t
aannemen, wat het ge rue h t de wereld in
zond: er zijn in Oss erge din-jen gebeurd on-
der geestelijken en deze moesten aan de ge-
wone justitie worden ·onttro.{ken Dit wilde
de minister niet, maar de ,.P.G.", die hem
dreef wel degelijk. En de onnoozele Excel-
len tie - overigens niet de meest opvallende
kwaliteit in dezen minister! - is er blinde-
lings ingeloopen.
Dat zelfs voor "rechtsche" Kamerleden de

schuld van althans één der geestelijken vast
staat, bleek wel allêrduidelijkst uit de, in de
liberale pers bewonderde, rede van mevr.
Mackay-Katz. Als voor haar de schuld van
althans één der geestelijken niet afdoende
vaststond, moest het voor een geloovige oro-
testantsche vrouween volstrekte onmoge-
lijkheid zijn geweest, zóó over katholiek'!
geestelijken te spreken. Dit bereikte zijn top-
punt, toen de spreekster, met miniek en g'!-
baar van een geboren tragedienne, Minister
en Kamer wees op het verschrikkelijk?
Di a a rvo 1kom e non j u i s t e feit, dat
een der pastoors overste of directeur wa s
van een meisjesgesticht.
Dit onverkwikkelijk moment had mevr.

Mackay ons moeten besparen. Hoe zou zij zelf
aan dit oogenblik, waarop zij een met de
venijnigste insinuaties tot oerstens toe g=-
laden onjuistheid aan de Karner mededeel-
de, terugdenken, als het eens vast kwam te
staan, dat er door den betrokken persoon
ni ets ergs is gedaan?
Maar het blijft een feit, dat deze christe-

lijke vrouw dergelijke suggesties in een ver-
gadering als de Tweede Kamer lanceerde op
grond van geruchten, welker juistheid niet
bewezen is en naar onze innige overtuiging
nooit zàl of kàn bewezen worden.
Men behoeft mevr. Mackay-Katz slecnts

éénmaal te hooren, om vast Ie stellen, dat in
dit Kamerlid een actrice verloren ging van
een eerste-rangskracht zoowel in het tra-
gische. als in het comische. Ongetwijfeld een
verlies voor onze vader.landsche kunst, maar
de Staten-Generaal lijken ons nu eenmaal
niet het eerst-aangewezen terrein om dezen
schadepost in te halen, zelfs of liever vooral
niet bij zóó tragische omstandigheden.
Intusschen bleek ook in de Kamer maar col

te zeer de waarheid van hetgeen de "Groene" <1
in zijn jongste nummer schreef, dat "zeker,' I,
vermoedens omtrent zekere handelingen van
zekere geestelijken" voor velen in de Oss- tI
historie het hoofd-element vormen.
En wij hopen en verwachten, dat menig

Kamerlid zich nog eens met al den ernst,
die deze zaak van hem met zooveel recht
vordert, zal afvragen of de wankele basis
wan "zekere vermoedens omtrent zekere
handelingen van zekere geesteüjken'' solied
genoeg is om als grondslag te dienen van
de te nemen beslissing.
En dat dit d ~ grondslag zal zijn, waarop'

de beslissing genomen zal worden, staat
voor ons vast, omdat die beslissing zal wor-
den geïnspireerd door het veroitterd verzet
1legen den "P. G.", den "boozen genius" van
den minister, een verzet dat zijn basis vindt
in de overtuiglng, dat deze ingegrepen heeft
om katholdelee geestelijken aan het gewone
reoht te onttrekken.
Natuurlijk, markante handelingen en uitin-

gen van dezen temperamen1Nollen magistraat,
die een wel zeer sterk relief verleenen aan
zijn optreden, accentueeren dit verzet op
scherpe wijze, maar de h 0 0 f d g ron d van
ihet verzet berust op bovengeschetste basis,
die een zeer wankele is.

Wij kennen onze Nederlandsche afgevaar-
digden voldoende, om de hoop te koesteren,
dat zij aanleiding zullen vinden tot een ge-
wetensvolle overweging, of de hoofdfactor
Ibij het vaststeNen van hun inzicht w.:;l een.
voldoend zekere was.

Wij kennen daarentegen ook den minister
voldoende, om te verwachten, dat deze het
ruiterlijk zal erkennen, wanneer hij in de
maanden, dat hij moest wachten op publi-
catie en bespreking van het rapport, tot de
bevinding zou zijn gekomen, dat zijn optre-
den iets minder voortvarend had kunnen
wezen, ofschoon dit laatste bij dezen bewinds-
man toch waarlijk niet zoo gemakkelijik het
geval zal zijn. Hij is nu eenmaal volstrekt
niet zoo teugelloos voortvarend als sommige
!Zijner tegenstanders, mede onder suggestie
zijner betrekkelijke "jeugd", wenschen voor
:te stellen. Hij is veeleer een bedachtzame.
!Zelfsberekenende natuur, die echter na rijpe
en zorgvuldige overweging stevig doortast.
De spreulk: in dezen zin, die zijn werkkamer
op het departement siert, had opperbest door
dezen minister gekozen kunnen zijn.

Intussohen is het toch niet uitgesloten, dat
tzelfs deze bedachtzame tot de conclusie zou
ikunnen komen, dat b.v. de overplaatsing uit
Oss der geheele brigade, wat minder "p- 1
'Vallend en meer geleidelijk had kunnen ge- ,
schieden, zoodat deze maatregel, geheel
overeenkomstig de bedoeling van den mi-
nister, niet zoo sterk als een straf gevoeld
zou zijn.
Komt deze minister tot deze of een der-

gelij1ke overtuiging, dan zal hij haar ook on-
omwonden uitspreken, maar hij zal dit ook
a 11 een doen, wanneer het in werkelijkheld
!Zijn voLle overtuiging is.

Alleen om den lieven vrede een derge-
!I.ijke verklarlng afleggen, doet hij beslist
miet.

Komt ze toch, dan zal de waarde ervan
!te grooter zijn.

_..r-



TOONEEL EN FILl\1.

SAl SROKI IN SCHEVENINGEN.
Sai Shoki was den vortgen winter al

reeds in ons land en haar wederverschijnen
op het Kurhauspodium was een verhouge-
nis in groot formaat, omdat zij den Ooster-
sehen dans wel op zeer fijnzinni,ge art is-

1
t.eke wijze doet kennen. Zij is de danseres
zoowel van charme als van de wijshei ..l en
de bezonkenheid van geest van het verre
Oosten. Zij doet ons de traditie en de folk-
lore kennen op een wijze die geen woorden
van noode heeft om zich in alle volkomen-
heid uit te drukken. Ook zij kan het zich
veroorloven, evenals Harald Kreutzberg, het
onderwerp van haar dansen plotseling om te
schakelen van het folkloristische naar het
humoristische en dan weer naar het be-e-
schouwend innerlijke.
Als bij schier alle Oostersehen is haar

dans in hoofdzaak statisch uit zich veel ~
scherper en sterker in het gebaar der han-.
den en voeten, dan in het supplement van
de rest van het lichaam. Alleen bij de meer'
humortstische dansen, dlle ook trouwens
eer van 't moderne neven ademen, is haar

,ebaar breeeder en plastiek, hetgeen voorall
111 de geestige caricatuur van den snoeven-'
den generaal tot uiting kwam. Maar wat te
zeggen van haar prachtige Boeddha-dans;
de Bodhisattva? Dat was van een ingekeerd-
heid en een zuiverheid, die werkelijk niet,
met woorden is te benaderen; men zou er
het boek Wu Wei van Henri Borel op na-
willen lezen, om de sfeer ervan te benade-
ren. Terecht werd deze dans dan ook her-
haald.
Ook Sai Shoki werkt met maskers in me-

nigen dans; <trouwens, de affiniteiten met
hetgeen van de oudere Oostersche dansen
bekend is, zijn talrijk in haar Koreaanscha
dansen. En men wordt ook getroffen door
overeenkomstige gebaren in de Spaarische
dansen zooals Argentina die gaf. ,
Haar dansen is buitengewoon leerzaam en

belangrijk, zoowel om 't onderwerp als om
ie perfecte uitvoering, die in alle opzi -hten
aeheerscht moet heeteu.
Ook muzikaal gezien is haar dans, die in:

hoofdzaak op het rhythme is gebaseerd, in
teressant. Hij werd begeleid door de pri-
mitieve muziek van de rebab of 'n dergelijk
instrument en in sommige dansen door enkel
slagwerk van groote varieteit. De muziek
van de rebab doet onzen Westerschen oeren
niet bepaald aangenaam aan, maar wanneer
men de rhythmische gangen ervan na-
spert, wordt men getroffen door de groote
var letert en uitdrukkingskracht van deze
prdmltieve, schier embryonale muziek.
De danseres, die a.s. Dinsdagavond weder-

om in de Kurzaal zal dansen, boeide haar

I'publiek ten zeerste; zij werd met bloemen
en veel applaus gehuldigd.

J. K•.

INGEZONDEN.

(Buiten verantwoordelijkheid der redactie).

VROUWENARBEiID.

't Zij mij vergund, n-a.v. het ingez- stuk van
den heer M. Broers, 't volgende op te merken;
't Komt mij voor dat de geachte inzender de'

zaak niet van de juiste zijde beschouwt. Im-
mers men moet m.i, hier niet van het stand ..
'punt uitgaan: Nu de jongemannen onder dienst
zijn. moeten ,I!).eisjes ,_. al d~ ~~ #1.ü_
salarieering - hun plaats vervangen, doch

I dient hier op de eerste plaats gedacht aan onze
jeugdige werkloozen, die niet dienstplichtig
zijn en dient men deze - al dàn niet met ge-
lijke salarieering - in te schakelen.
Zou hierin niet een taak voor de overheid

gelegen zijn?
Wat de leuze: "De Vrouw in het Huisgezin"

betreft: Zoo ooit, dan nu!
Zij dient, waar maar eenigszins mogelijk,

plaats te maken voor haar gelijkwaardig~,'l,
mannelijken partner, dien zij in tallooze "met
specifiek vrouwelijke beroepen" verdrongen
heeft. Men neme 'maar eens een kijkje op de
kantoren van onze fin. instellingen fabrieken
industrieele ondernemingen en b;"'reaux der
niet R. K. Dagbladen. '
Voorts zijn er nog tallooze "specifiek vrouwe-

lijke beroepen" waarvoor - tegen goede sala-
rissen - geen meisjes te krijgen 7ijn. Men be-
zie maar eens de advertentie kolommen, waar in
bijria avond aan avond voor de eonfectieate-
liers bekwame vrouwelijke krachten en leer-
lingen gevraagd worden. Ligt hier - buiten
bet dienstbodenvraagstuk - qpk niet een op-
lossing voor een meisje met H.B.S. opleiding?,

J. v. R.

HANZEMEL
Een heerlijke cacaodrank bereid uit
VOLLE MELK EN DROSTE CACAO.

VRAAGT UW MELKHANDELAAR HANZEMEII
Let op de naam "DE. HANZE" op het etiquet.

MELKINR. "DE HANZE", DEN HAAG
Telefoon 33.22.17.

Een green gelakte autobus staat op ge ..
zette tijden ter beschikking van een ieder,
die dé zuivere lucht van Beaoonstree wil
verwisselen voor de met benzine dampen
doortrokken stcaten van de metropool. En
op den bewusten Maandagochtend om half
twaalf bevonden zich onder de passagters,
welke in Londen uitstegen, ook de jongste
leden van de Pembel'ton-familie.
- ,Hier is het, merkte Michael op, die in

zijn schoone kleeren onherkenbaar was. Dro ..
go's kamers liggen hier vlak om den hoek.

- Vierde, zei de liftboy lakoniek in àn1;..o
woord op Rosalind's vraag: en een paar se-
conden later bevonden zij zich in dè ruimte,
welke in het prospectus beschreven werd als
"ruime hall".
- Miss Pemberton? informeerde Bassett.

Drogo's bediende. Wnt U hier binnengaan,
als 't U belieft? Mr. Catchpole verwacht U.

De bezoekers spitsten de ooren. Van achter
Ie door Bassett aangewezen deur klonken
ien aantal doffe slagen, zoo nu en dan af-
~ewisseld door 'n scherp gerinkel, alsof er
fets op den grond viel. Rosalind keek den
ediende vragend aan.
- Het is in orde, miss, verzekerde Bassett

baar. Master Drogo oefent alleen wat met
djn werpspel. Hierheen, als 't U blieft, miss
Het beeld, dat zich na het openen van de

deur aan hun oogen vertoonde, was €'Ven
[nteressant als onverwacht. Drogo Henderson
"'atchpole stond op het haardkleedje, onder
ndere gekleed in een zijden ochtendjas van
een meer dan brutale kleur.
Boven den schoorsteenmantel achter hem,
Is het ware gelijkend op een stralenkrans
pm zijn wezenloos hoofd, hingen de inge-
lijste foto's van een klein dozijn leden van
tie andere sexe, terwijl aan den muur er
l.e enover, boven e~ dressoir, dat uitnoodi ..

hi r
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Defensie, Oss en het oersche cadetje.
De "Vollkskrant", een betoog besprekend

van 'VIce-admiraal Furstner, schrijft o.m. !het
votgende ;

In het verband van de 'Verdediging van
Indië rnaakte de vice-admiraal een ver-
standige opmerking.
Een opmerlking met het oog op de zeer

:betrekkelijke belangrijkheid van vraag-
stulklken waarover zoveel drukte wordt ge-
maakt.
De heer Fustner hoopte, dat de Neder-

Iandse gesCihiedschrij'vers over vijft1g jaar
tegenover de kwestie van het verse kadetje
en de Osse affaire rullen weten te stellen
de wijze, waarop het Nederlandse imperium
zijn ~e1fstandiglheid heeft weten te hand-
haven.
Niet beter kon de vice-admiraal de be-

trekkelijke ersbelangrijkbeid van het verse
kadetje en de zaak Oss demonstreren.
Het behoud van onze zelfstandigheid en

'Van de integriteit van ons gebied is een
ander vraagstuk dan de opgeblazen en op-
geschroefde 'kwesties, waaraan kolommen
en kolommen zijn gewijd en waarmee men
de openbare mening op een dwaalspoor
poogt te brengen.

Dit heeft de soldaat die de vice-admiraal.
is ter dege 'iIllgezien.
En den soldaat die de minister van

Defensie is kan dit evenmin ontgaan.

Oss.
Uit een artikel 'in de "Groene":

Oss gaf het beeld van een minister die
waarschijnlijk onvolledig voorgeltcnt,
maatregelen nam die hij later niet kon of
wilde desavoueeren. Ernst1ge beleids-
fouten worden hem aangewreven, naar
het sclhijnt op goede gronden. Waarschijn-
lijk had het groote publiek echter aan
deze zaak niet meer aandacht besteed dan,
bijvoorbeeld, aan den bouw van de admi-
nistratie-inrichting waartoe het departe-
ment van defensie overging, zonder dat de t

volksvertegenwoordiging de gelden had f

toegestaan - een kwestie die in tijden J
dat de democratie van binnen en buiten
uit belaagd wordt, van eminent princi-
pieel belang was en waartri .de Kamer
alleszins lofwaardig op haar stuik bleef
staan - ware het niet dat de Oss-sche
zaak gelegenheid bood tot sensationeele ,
besc'houwingen. Het waren met name ze-
kere vermoedens omtrent zekere hande-
lingen van zekere geestelijken die in deze
zaak de ietwat smoezelige sfeer brachten
welke de voorwaarde schijnt te zijn voor
!blijvende publieke belangstelling. Mare-
chaussees die - zij 't met, methoden wel-
ker hardhandigheid in de Iinksche pers
nogal eens tot de beschuldiging van
sadisme leidde (dat zouden wij zoo niet
uitdrukken. Red. Msb.) - jarenlang een-
voudige ambtenaren hun picht hadden
gedaan en wien nu plots een onrecht ge-
schiedde, werden gebombardeerd tot na-
tionale vrijheidshelden. Gewil en onge-
wild, leidden de beschouwingen in de
oppositioneele, vooral i:n de "neutrale",
pers tot een herleving van het anti-
papisme dat een der diepste instincten
van het Protestantsche deel der natie is,
in vroegere tijden - het zal hem die met
de pamfletten-literatuur der vorige eeuw,
niet slechts ten tijde van de April-bewe-
ging, op de hoogte is, .weloekend zijn ._
openlijk geuit en be1e4en... thans voort-
woekeren onder de oppervtatcte en z-icll 1
blijvend slechts verloonend m de kleuter-
partij van t'bn meester Pennewip der Ne-
derlandsche politiek, ds. Kersten. I

En aldus kon de affa~ss meer dan '
een jaar 1ang aanspraak rnaken op een
belangstelling die zij niet Verdient.

Een. Ossche geestelijke marechaussees-
, zoon aan het woord.

In "De Middenstandslkrant" van 24 Juni jl.
sCihrijft pater Jos. Gevaert uit Baarlo (L.):

Met Uw permissie... ik kom van Oss!
Wel niet door geboort~r«K:'9.t, doCih als je
vader en moeder 20 jaar in Oss gewoond
hebben, mag je je toch welOssenaar noe-
men. Dus met Uw verlof .•. ik kom van
Oss!
En nu wilt U mij meteen wel voor de

tweede maal excuseeren, wantik ben ook
nog zoon van een mar'echaussea, Mijn
vader z'g. !heeft 26 jaren :lang Koningin en
Vaderland gediend bij ihet wapen der Ko-
niIllklijke Marechaussee, wel niet in de veel
besproken brigade te Oss.. maar daar toch
vlak in de buurt.
Volgens velen zou ~k.nu ook nog ten

derde male Uw clementie moeten inroepen,
omdat ik behoor tot..... de Geestelijke
stand.
In deze drievoudige hoedanigiheid, waar-

op !bijna a1le eontrasten op één naam ver-
enigd worden, heb ik natuurlijk de z.g.
ikiwestie-Oss met meer dan gewone belang-
stelling gevolgd.
Oss .ging me natuurlijk ter !harte, de

marechaussee niet minder en - last not
least - vanzelfsprekend ~ .de Geestelijke
stand.
En ik moet eerlijk bekennen: ik begrijp

er hoe langer ihoe minder. van; tk bedoel
van het zö !hoog geroemde, Hollandse ver-
stand.
Zelfs !bij de meest bezadlgden schijnt dat

"nuchtere verstand" op drift geslagen, bij
velen is het totaal op hol. .,
Oss is niet slechter - misschien wel

beter - dan heel wat andere plaatsen van
16 à 17 duizend inwoners. Ga er maar eens
een tijdje wonen en IT komt 'bekeerd terug,
juist als die Groningse reiziger, die zich
met een angstig gemoed naar Oss begaf en
opgelucht met een heel ander inzicht naar
huis terugkeerde.
Het roemrijke wapen der Koniniklijke

marechaussee verliest niets van zijn goede
naam, ails enkele van zijn leden wat al te
voortvarend optreden in hun dienstijver.
Want dat was het tooh!
,,'t Was zó erg", vertelde me onlangs een

hooggeplaatate persoon uit de omgeving
van Oss, "dat je instinctmatig vreesde ge-
aeresteerd te worden, als je een mare-
cihaussee tegen kwam".
Plaats die leden in een andere omgeving

en de zaak is gezond. .
En wie de beide veel besproken Geeste-

lijken van Oss persoonlijk kent in hun
ijverig Priester- en Parochieleven. schaamt
zich als mens en als Nederlander over de
vuige laster rondom hun persoon.
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OLIEN, OLIEZADEN.

ANTWERPEN, 26 Juni 1939 (R. B. D.>:
OLIëN. Stemming kalm. Lijnolie disp. Antw,

in barrels 307'12-312',4" in tamb. 27674-278%, bin-
nen!. tamb. 272'12-75; Juli 273%-27674, Aug. 275
-277'12, Sept.-Dec. 27674-278%, Soya-olie ruwe
in barr. 370-375, geraff. 435-440. KatoenolJe Eng.
Ind. 375--380. Maisolie geraff. -15ü-455, ruwe in
tamb. 360-365. Ricinusolie Le persing 420-425, 2e
400-405, Raapolie in barr. 44ü-445, in tamb. 400-
405. Cocosolie ruwe in barrels 290-295, ruwe
Ceylon vaten 285--290. Grondnoten 220-225. Oleine
zeepfabrieken 485-490, distillatie 485-490, blanke
585--590.
LIJNZAAD. Stemming kalm. La Plata disp,

157'12,3 van Juni 157'12,4 laatste 158'12.
LONDEN, 26 Juni 1939. (R. B. D.)

LIJNOLIE. (1 uur.) Loco 25%, Juli en Aug.
24%, Sept.-Dec. en Jan.-April 24%.
OLIEZADEN in £ per ton. (Slot.) Lijnzaad La

Plata Juni en Juli 11% verk.; Calcutta Juni en
Juli 12% verk ": Bomlbay Juni en Juli 13}. verk.
Raapz.a.ad Toria Juni-Juli en Juli-Aug. 12%

verk.. Donau Juli-Aug. 9% verk. Castorzaad
Bombay Juni-Juli 11% verk. Katoenzaad Egypt.
Zw. Juni 57{. verk. Soyaboonen Mandsj. Juni en
Juli 9is verk. Grondnoten Corom Juni 11P' verk.,
Juli 1% verk., Aug. 11H verk. Lijnkoeleen Lon-
den 8 pct. loco 8% verk.; Bombay 39 pct. loco
874 nom.
OLIE in sh. per cwt. (Slot.) Lijnolie loco 25%

verk., Juli 24% verk., Sept.-Dec. en Jan.-April
247(, verk, Katoenolie Egypt. ruwe loco 17'10
verk. Raapolie ruwe loco 30'10verk., geraff. loco
31% verk. Palmpitolie te Liverpool loco 18 genot.
Castorolie Le merken loco 34 verk., 2e merken
loco 32 verk. Soyao'lie Orient in tanks Rotterdam
Juni-Juli 18';4 verk. Cocosolie blanke Juli 16%
verk.; Straits stoom. 16 verk. Palmolie W.-Afr.
zachte Juni-Juli 12 verk., zachte te Liverpool
Juni-Juli 12 verk.
COPRA.( Slot) In £ per ton, Stemming traag,

Singapore f.m. c.i.f. Nrd. Cont. havo Juli 10 nom.,
f.m.s. c.i.f. Rotterdam Jul! 1013/16 w., Ceylon
c.i.f 5 ports Juli 1~% w., Ned. O.~Indië loco 10%.
genot., Juli en Aug. 10% v., Sept. 1013/16 v.,
Mixed c.i.f. Juli 103(16 v., Java f.m.s. loco 10%
genot., Straits f.m.s. loco 10% genot., Aug. 10%
v., Sept. 1013/16 v. Palmkernen (Liverpool) Juli
8% v. Deasicated Cocoanut Juni-Juli 17% verk •.

HULL, 26 Juni 1939. (R. B. D.)!
(1 uur.) Loco, Juli, Aug. en Sept,«LIJNOLIE.

Dec. 24/7'10.
LIJNOLIE. (Slot) Stemming kalm, loco, Jun!,

Juli-Aug. en Sept.-Dec. 24/6.
KATOENOLIE. Egypt. loco 17/6.

LONDEN, 26 Juni 1939. (R. 0.)'
26Juni
30/6
25/9
25;9
24/9
24/7'10

..
24 Juni
30/6
25/9
25/9
24/9
24/9

RAAPOLIE Juni ••••••••
LIJNOLIE loco opening ••

loco slot ••••
Sept.-Dec. open.

Sept.-Dec. Slot ••
HULL,

n

26 Jun! 1939. (R. 0.):

LIJNOLIE loco opening ••
.n loco slot ......

26 Juni
24/7'10
24/6

24 Juni
24/6
24/6

RUBBER.
NEW-YORK, 26 Juni 1939. (R. 0.).)

26Junl.
17.%
16%
14%m~
16%
16'12

23 Juni
17%

1613/32
14%
17H
16t.
16I\;

i RUBBER
Plant First. Latex loco
Smoked sheets •.••••
Para fine up river ••
First latex crêpe koop
Smok .. rib sheets koop

'dem verkoop
Stand N. J. B.:
Juli 16.35
September 16.45
October 16.45
Dscember' •••••••••• 16.47
Januari • • • • • • • • • • • • 16.49
Maart . . • • • • • • • • • • • • 16.53
Mei •..•••••••• ••••• 16.57
Omzet in partijen .. 225
Stemming op termijn pr ijsh,
Stemming loco •.•••• g.prsh
* lusteloos, doch prijshoudend.

LONDEN, 26 Juni 1939. (R. B. D.)
RUBBER. (4.10 n.m.) Ribbed Smoked Sheet:

Stemming lusteloos. Loco 874 bet. en koop., Juil
8% koop., Aug. 8.fa bet. en waard, Oct.-Dec •.
8% bet. en koop., Jan.-Maart 8% bet. en vark,
RUBBER. (Slot) Ribbed Smoked Sheet: stem-

ming "lusteloos, loco en Juli 874 bet. en k., Aug.
85/16 bet. en w., Oct.-Dec. 87116 bet. en w., Jan.~
Maart 8% bet. en waard.

16.29
16.36
16.37
16.39
16.41
16.45
16.49
101

prijsh.
*

16.27
16.35
16.37
16.41
16.43
16·46
16.50
147

prijsh,

HUIDEN:
NEW_YORK, 24 Juni 1939. (R. 0.)

HUIDEN (Slot) 26Juni 24 Juni 23 Juni
Nieuw contract: \

September .......... 11.04b 11.32b 1l.30b
December .......... l1.32b l1.59k l1.58k
Maart ...••........• 11.58w 11.87w l1.85w
Juni 11.84w -Termij~:~i~~i;,.g •••• traag. pr ijsh. vast
Dagomzet (in partijen) 130 41 151

I· NEW-YORK, 26 Juni 1939. (R.O.'

\

Locostemmingen: PETROLEUM, REUZEL en
TALK prijshoudend, KATOENOLIE vast.

26 Juni 24 Juni 23 Juni
. TALK extra losse 57{. 57{. 57{.
id. spec. extra 4% 4%. 4~
id. tierces 5% 5% 5'iá
PETROLEUM
Kerosine water white
Gulf bulk export ••. "
Mid Continent Crude
Pennsylv, €rude Oil •
REUZEL
prima Western loco •~
Middle 10-::0 West ••••
KATOENOLIE Prima
TERPENTIJN

; Sommeryellow loco ••
1 Nieuw contract:
j Juli ..... ""." •••••••I September ••••••••••
December •..•.•••••
Maart .........• : •••
Dagomzet in part. • •••
SCHELLAK T.N. loco

3%
1.02
1.10

3%
1.02
1.10

3%'
1.02
110

6.15
t

29

6.20 6.25
6.25/6.35 6.35/6.4S

29 29

6.36
6.55
6.61
6.69
259

9%

6.45
6.65
6.71
6.78
226

9~

6.40
6.60
6.66
6.77
86
9lM.

t 6.22'10;6.32'10

CHICAGO, 26 Juni 1939. (R. 0.'
PROVISIEN. De markt opende prijshoudend,

daalde voor reuzel op liquidaties en in sympathie
met katoenolie en sloot prijshoudend.
SPEK prijshoudend.

REUZEL 26 Juni
Juli • 6.05k

I 80utember 6.20
C ctober •••••• ".. 6.25
December •. • • • •• • 6.30k
Prima Wst. St. loco 5.30
BACOr:r drysalted
3ellies loco
November
VARKENS
120/230 ponds
240/325 ponds

24 Juni
6.07'hk
6.25k
6.30k

6.37'hv
5.35

23 Juni
6.15v
6.30
6.35v
6.42711
5.40

6.62'h 6.62'10

6.65/7.15
6.25/6.75

6.60/7.10
6.15/6,60

6.60/7.10
6.15/6.60

Aanv. West steden
Aanv. Chicago ••••

16.0eoVorig j.
63.000Vorig j.

SAVANNAH, 26 Juni 1939. (R. 0.):
26 Juni 23 Juni :".2Juni

TERPEJljTTIJN loco 24 24 24-24',4
BARS Grade F 4.50 4.50 4.50

W. G. 5.90 5.85 5.85
W. W. 6.25 6.25 6.25
K 5.- 4.95 4.95

Ol G •• 4.75 4.70 4.70
I. •••• 5.- 4.95 4.95
LONDEN, 26 Juni 1939. (R. B. V.)

RIJST in sh. per cwt. cif. (Slot.) Stemming
kalm. Burma no. 2 Juli-Aug. 811'10verk.; Safgon
no. 1 Juli-Aug. 7/- verk.; Siam Super Juli-Aug,
8/4'10verk.
SCHELLAK in sh. per cwt. (Slot.) Loco-stem-

ming kalm. A.C. Garnet loco laagste en hoogste
prijs 46/- enot.; T.N. Orange loco laagste prij!!
3.5/- verk., hoogste prijs 38/- verk. Termijn-stern-
mmg kalm. T.N. Orange Juni 35/6 verk., Aug,
36/- verk., Oct. 37/- verk., Dec. 38/- verk.

LONDEN, 26 Juni 1939. (R. 0.)
TERPENTIJN. Amerikaansche Juli-Aug. '33/-.

Ol

~,DEREN TE AMSTERDAJ\1..

-

6.62~

--



De. vereenigde Anti-Revolutionnaire Pers 1
("De ..Rotterdammer" met 4 kop-bladen),

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

Uit een artikel in "De Nederlander";

Slechts willen wij uitdrukkelijk vast-
stellen, omdat hierin een van de oorzaken
van de beweging rond deze geheele zaak
lag, dat de marechaussée 66k in het onder-
zoek tegen de beide Ossche geestelijken
ernstig heeft gefaald. Op gezag van een
tweetal slecht bekend staande personen
heeft de marechaussée deze onderzoeken
ingesteld, wetende, dat de eventueale feiten
Of niet strafbaar Of verjaard waren. Ter-
wijl ten aanzien van een bewering, die -
ware zij juist - een strafbaar feit zou heb-
ben opgeleverd, het onderzoek niet met -
gezien de bron, waaruit die bewering
kwam - noodzakelijke voorzichtigheid en
kieschheid is ingesteld ,doch op een wijze,
die de reputatie van den betrokken gees-
telijke bij de bevolking ernstig moest
schaden.
Uit niets is ons gebleken, dat er pogin-

gen zijn gedaan om het onderzoek tegen
de geestelijken in den doofpot te stoppen,
om hen te sparen omdat zij geestelijken
zijn Dit willen wij zeer bepaald vaststellen. I
Wèl is gebleken van het andere- en even

verwerpelijke uiterste: van de opvatting
n.l., die de betrokken wachtmeester der
marechaussée huldigde, dat men op een
geestelijke strenger moet toezien dan op'
eenig ander burger.
Noch de eene, noch de andere theorie

werd of wordt in Nederland aangehangen.
Overtreedt een geestelijke de strafwet,

dan wordt hij - en ook daarvan zijn
voorbeelden, óók in de Zuidelijke provin-
ciën - gestraft als elk ander burger die
zich aan hetzelfde feit heeft s,ehuldig ge-
maakt.

Het blad is van meening dat de minister
,alle aanleiding had maatregelen te treffen,
maar heeft bezwaar tegen het tempo, waarin
de minister optrad. "De Nederlander" meent
dat bij een meer gematigd tempo "de zaak-
Oss ons volk naar alle waarschijnlijkheid
geheel "of g~ootendeels bespaard zou zijn ge-
.bleven . WIJ wagen het dit laatste te betwij-
felen.
Het C H.-orgaan besluit zijn beschouwing

als volgt:

Ten slotte nog dit: Uit de behandeling
van deze geheele kwestie blijkt eens te
meer welk een voorrecht het IS te Ieven in
een staat, waarin de publieke zaak publie-
kelijk wordt behandeld.
Na de interpellaties en de vragen in de

Kamer, na de behandeling voor het Amb-
tenarengerecht en voor den Raad van Be;
roep, volgt t~.ans dez~ Nota, die - en wij
stellen' er PrIJs op dIt, juist nu wij tegen
het gevoerde ministlerieele beleid enkele
bezwaren ontwikkelden, met nadruk vast
te s~ellen - met groote zorgvuldigheid
openmg van zaken doet.
Een opening van zaken, die - al bewon-

deren wij het gevoerde beleid niet - ons
e~~s. te meer zekerheid heeft gegeven, dat
WIJ m een rechtsstaat leven. Ongeacht of
de minister van Justitie tot de eene- of tot
de andere politieke groepeering behoort!
En dàt is tenslotte van alles beheerschen-

de beteekenis.

En ondanks dit critisch artikel in het C. H.
hoofdorgaan drukt het "Nationale Dagblad"
rnet dikke letters .af: - .

waarin ook minister De Wilde geïnteres-
seerd is, kondigt op de voorpagina van haar
uitgaven van 2 Februari minister Goseling's
Nota over Oss aan als een apologie. Wij
meenen het Christendom mitsgaders de
katholieke kerk een dienst te bewijzen.
waneer wij openlijk vaststellen dat minis-
ter Goseling een slecht apologeet is.
In een bezadigd en rustig artikel - al

verklaart dan de redactie, dat, uit het oog-
punt van beleid van den minister, "geen
waardeerend woord aan haar pen kan ont-
vloeien" - schrijft de Arbeiderspers:

Wat de weleer te Oss gevestigde brigade
der marechaussee betreft, wij hebben nim-
mer verheeld ,dat het ons allerminst uitge-
sloten scheen ,dat deze heren, bij hun on-
derzoekingen, wel eens wat met de ruwe
hand zouden zijn opgetreden. Dit toch is,
bij de opsporing van strafbare feiten, he-
laas een niet zelden voorkomende praktijk
en ook de opruiming van de Osse onder-
wereld is zeker niet met fluwelen hand-
schoenen geschied. Zulks heeft de- regering
nochtans niet verhinderd de hierbij be-
trokken marechaussee-brigade hogelijk te
eren en zelfs te bevorderen, dat de onder-
scheidingstekenen door de Koningin per-
soonlijk werden uitgereikt.
Het bevreemdende is nu, dat praktijken,

die wel werden gedoogd, toen het de Osse
onderwereld gold, den minister aanstonds
tot een overhaast ingrijpen brachten, toen
de marechaussee hun succesvol gebleken
systeem ook in toepassing . brachten ten
aanzien van enkele vooraanstaande inge-
zetenen, omtrent welker zuiverheid twijfel
was gerezen Men versta ons wel: wij keu-
ren deze praktijken niet goed. Ook heeft
de nota ons nog versterkt in de indruk, dat
de marechaussee inderdaad op een weinig
aantrekkelijke wijze is opgetreden.



No. 28698. DE MAASBODE

DE ZAAK OSS IN DE
TWEEDE KAMER.

Minister verdedigt zich.Goseling
Het ingrijpen ten behoeve van

wien ook is een fahel.

een interpellatie-Schaper inzake beweerde
mishandelingen door de marechaussee. Mi-
nister van Raalte had bezwaar tegen over-
legging van strafdossiers in berechte zaken.
Dit pleit in's ministers voordeel.

In dit geval had men geen uitzondering
mogen maken, daar een precedent beteekent
afschaffing van den regel. Het bezwaar, dat
spr uit de dossiers heeft geciteerd, heeft spr.
in zijn schrijven aan de commissie voorzien.
De publieke opinie beoordeelt nl. deze stuk-
ken geheel verkeerd. Indien men tot publi-
catie overgaat, zit men volop in het volksge-
richt. Geen verantwoordelijk bewindsman zou
dit doen. Ruimere opvattingen van zijn plicht
waren den minister wellicht voordeeliger ge-
weest, doch het gaat niet om den persoon,
doch om het stelsel.

Geen. enkele loopende rechtszaak
is stopgezet.

(Wordt vervolgd).

DE Tweede Kamer kwam heden-
, middag bijeen onder voorzitter-
schap van mr, J. R. H. van Sehaik
ter voortzetting van de behandeling
van de zaak-Oss,
Minister Goseling ·kwam direct na

opening van de Kamer aan het woord.
Ten aanzien van het verbod van ambtena-

ren om de commissie in te lichten merkt spr.
op dat al zijn ambtsgenooten met hem van
meening waren, dat ook hier geen precedent
mocht worden geschapen.

De MINI-8TER VAN JUSTITIE de heer
GOSELING, is van oordeel, dat dit oogen-
blik niet erg gelukkig valt voor de behan-
deling van deze zaak, internationaal en mis-
schien nationaalook niet. Men moet deze
zaak naar waarde schatten zonder haar
anderzijds te minimaliseeren. Groote waar-
den zijn er aan verbonden.
Spr. heeft sedert 7 April 1938 met de

Kamer geen mondeling contact hierover
gehad.
Spr. zal eerlijk zijn overtuiging zeggen.

Spr. spreekt niet voor degenen, die aan zijn
eerlijke bedoelingen twijfelen. Dit zijn er
weinigen, een gevolg van de nieuwe men-
taliteit, die tegenstanders slechts als vijan-
den ziet Spr. zal niet spreken over de aan-
tijgingen, die hij met zijn gezin ondergaan
heeft. Deze mentaliteit heeft niet die zorg-
vuldigheid betracht, die tegenover een
minister betaamt. Over smaad en laster
spreekt de minister niet.
Alle instanties, die de zaak hebben onder-

zocht, zijn tot het oordeel gekomen, dat
inzake, de beide pastoors den minister geen
blaam treft. .
Reeds op 7 Februari 1938 heeft spreker

verklaard, dat indien van strafbare feiten
gebleken was, de pastoors eenzelfde recht
hadden ondergaan als de anderen. De aan-
tijgingen op dit punt' hebben spr. het diepste
gegriefd. Daar stak de angel.
Spr. heeft er steeds voor geijverd de ka-

tholieken dienstbaar te maken aan de Ne- I
derlandsche gemeenschap. De dwaze stelling \
dat critiek op den minister aanvallen op de
katholieken inhoudt, heeft spr. steeds be-
streden. Ook van andere dan katholieke
'zijde zijn den minister blijken van sympa-
thie niet onthouden.

Over het rapport is spr. in meer dan een
opzicht voldaan. Hij voelt er- zien EIC:lft~niet
door vernietigd. De. iIWoud van l:tet rapport
is niet volkomen onwederlegbaar, tle eom-
rmssie n.aald zeLf rese1:v-es. •
Van groot belang acht spr. dat de com-

missie van oordeel is, dat de minister de
genomen maatregelen noodzakelijk achtte,
dat aan zijn goede trouw niet wordt getwij-
feld. In vergoelijkenden zin wil de commis-
sie dezen term gelukkig niet zien opgevat.
Ook de bespreking van de zaak v. d. H. en
de beide pastoors door de commissie wijst in
deze richting.
De debatten van de vorige week hebben

spr. er toe geleid juist dit punt ter sprake
te brengen. De motieven om voor de con-
clusie te stemmen liepen nogal uiteen.
Spr. zou gaarne zien, dat het mogelijk

ware een weg te vinden, waarlangs degenen
die door stemming voor de conclusies der
commissie wantrouwen willen uitspreken in
spr.'s onkreukbaarheid, daartoe openlijk en
eerlijk de gelegenheid krijgen.
Naar de meening van de commissie was eF

geen sprake van machtsoverschrijding en in
gevaar brengen van de rechtszekerheid.
Wat de werkwijze van de commissie be-

treft, deze beperkit zich terecht tot de be- I
leidskwestie. Dit beleid is het beleid van ~
ambenaren van politie en justitie in straf-
zaken. Daarin ligt de moeilijkhed in deze
zaak.

De rol, van de Kamer met betrek-
king tot strafzaken.

Welke rol kan de Kamer hebben met be-
trekking tot strafzaken. De bepaling van
art. 1 van het Wetboek van Strafvordering
heeft wezenlijke beteekenis. Niemand zal de
Kamer willen bekleeden met de functie van
een orgaan boven de aangewezen organen.
De artikelen ,160 en 161 bevatten den plicht
voor iederen burger om aangifte te doen.
Waar' gaat het heen, als men aangifte gaat
doen bij de Kamer?

De Kamer heeft op düt gebied een con-
troleerende bevoegheid. Bij de verantwoor-
cing van een minister van Justitie zal deze
wijze matiging moeten betrachten, daar l'
groote belangen van burgers erin betrokken
zijn. Spr. geeft hiervan een voorbeeld. Voor-
al op het oordeel, of een vervolging had ~
moeten worden ingestel, moet de Kamer ma-
tiging betrachten. .
De Kamer mag wel aantoonen, dat de nor-

male rechtsgang niet zou zijn gevolgd. De
citaten in spr.'s nota dienden om te bewij-
zen, dat de rechtsgang niet geschonden is.

Geen enkele loopende rechtzaak
is stopgezet.

Onomstootelijk staat vast, dat spr. geen en-
kele lo"pende rechtszaak heeft stopgezet.

Wanr~eer hij de pastoors had willen sparen,
ihad spr. beter den maatregel niet kunnen
nemen. De maatregel diende om te voorko- I
men, dat de tekortkomingen van de mare-
chaussee zich zouden herhalen.

Dat spr. zou hebben ingegrepen ten bJ-
hoeve van wien ook, is een fabel.

Spr. heeft bij te drag.en tot eer:. stukje p'!r-
lementaire geschiedems, als hl] verkla~rt,
dat hij weigering van inzage ..van. dossiers
iheeft opgevat als gevolg van Zl]n pltchtsver-
vulling. ..
Wat de dossiers betreft, er zlJn geseponeer-

de dossiers, "geheime dossiers" onder den
minister zijn er niet. Inzage d.aarvan heeft
spr. moeten weigeren, daar dit het ergste
is in Nederland, dat iemand kan overkomen.
Men wordt niet vervolgd, doch wordt later
berecht'door deze Kamer. Meent men, ~at
dergelijke gevallen in Den Haag ook met
~~ .
Men weet, wat het precedent beteekent m

het staatsrecht en in de politiek. In 1907
heeft zich een dergelijk geval voorgedaan bij,



GEDRANG OM OSS.... Gistermiddag was het woord aan
tnilllistem.- Goseling. Groot was het aantal, dat èen plaatsje op
de publieke trilbune van de Tweede Kamer wilde bemacht1gen.



Rapport-Schouten verder
behandeld

In de VrijdagmMdag onder vooraitterschap
van mr, J. R. K. van Schalk voortgezette
ziNing van de Tweede Karner, werden de
debatten vervolgd over 'het rapport-Schou-
ten Inzake de kwestie-Oss.

De heer Rost van Tonning·en (N.S.B.)
was van oordeel, .dat het dwaas is door gebrek
aan oprechtheid de eeuwige gerechtigheid teI trachten _te ontvlieden. In deze zaak ~s veel
.leed veroorzaakt en veel onrecht geschied. Deiwijze; waarop spr. deze zaak behandelt, spruit
voort uit zijn nationaal-socialistische levens-

: beschouwing. .
, Welk een schoone taak ware dezen MinisterI van Justitie beschoren geweest, schouder aan
I schouder met' de marechaussee de onverlaten
op te sporen. De misdrijven van d.~ geestelijken
en anderen hehoorden de kern te zun van de oI_I-
derzoekingen van deze Kamer. De A.R. fractie
heeft den minister gedekt, evenals de C.H.-
fractie. Hij voegt den heer D~. Geer toe, het ~e-
gende gebod niet te overschriiden. Alle fFll:ches
hadden indertijd slechts lof voor den mintster.
Spr. geeft een overzicht van de v_?orgeschie-
denis waarbij hij wijst op de houding van de
partij~n om den minister te dekken.

De volle .verantwoor deliikheid voor de on-
volledigheid van het rapport der commissie
draagt deze commissie zelf.. .
,Voor spr. stond op grond van. inlichtingen

indertijd reeds de schuld van minstens 'een
"eestelijke vast.
'" Spr. wijst op het verbod van' den burgemees-
ter van Oss om de~e gemeente te. betreden.

, Daar men in Oss bezig w!ls de getu.lgen te be-
'werken, diende spr. ee~ mterpellahe-aanvrage
I in. Deze is echter geweigerd.

Had de Kamer niet kunnen wachten met op
reces gaan tot de zaak voor' het ambtenarenge-
recht behandeld was? Spr. wijst op verschil-
lende feiten, die moeten bewijzen, hoe spr. te-
gengewerkt is.

Van de bevoegdheid om Inlichtingen aan de
commissie te ~erschaffen, heeft spr .. slechts
eenmaal gebruik gemaakt. De oommissIf! geeft
van deze feiten in haar rapport onvolledige m-
lichtingen, aldus spreker.

"Verslag van geen waarde".

Spr. noemt het geheele verslag der commissie
wat betreft de hoofdzaken van geen waarde.
De partijen hebben voor de verkiezingen het
anti-papistisoh element in de zaak gebracht.
Aan deze volksverdeelende actie heeft sprv's be-
weging niet meegedaan.
Plot~eling is de houding van de commissie

gewijzigd: er .~inge~ geruchten dat een enqnet.e
noodiz zou ztjn. DIt hing samen met de drei-
erende'"kabinetscrisis. Dit rapport is een klacht
~ver aebrek aan medewerking van den Mi-
nister.oEen enquete zou niet weer noodig zijn?
De coalitie onder den heer Coliin moest slechts
gered worden.

Door de maatregelen van den minister is de
eer van de militairen geschonden, Spr. eischt
eerherstel voor de marechaussee en aftreden
van den minister.
Tot den heer van Maarseveen zegt spr., dat

hier geen voorbeeld moest worden gesteld,
doch men had het aan den commandant kun-
nen overlaten de fouten bin nenskamers te her-
stellen. De minister maakt zijn ambtenaren hui-
verig.
Spr. mist bij deze behandeling minister Van

Dijk, die minister Geseling nu in den steek
laat. De nota is een pleidooi van een advocaat.
De minister heeft de aandacht . afgeleid van
den procureur-generaal op de brigade-Oss,

Het ingrijpen van den minister;

In hoeverre wordt het ingrijpen van den mi-
nister gedekt door zijn bezwaren tegen d·e
mar-echaussee? Op deze vraag moèt de Kamer
haar uitspraak baseeren •. Doch het !["apport

geeft over de -zaak- oss geen opheldering. De.
commissie' had haar taak moeten neerleggen;
de minister had terecht moeten staan voor den
Hocgen Raad.
Spr. noemt het ergerlijk, dat de minlster 'en

de procureur-generaal de marechaussee in het
openbaar baleedigen. .
Spr •.gaat de verschillende :gevaHen na, waarin

de 'commissie tot andere conclusies. komt dan
de 'minister, Hij laakt het gezag van den Bos-
schen procureur-generaal. De methoden der
Staatspartij in Oss blijken zonneklaar uit het
rapport. Beinvloeding der getuigen is zeer ge-
woon, ook de minister maakt zich daaraan
schuldig ..

Hoe kan het lid, dat mededeelingën omtrent
het' onderhoud Van den procureur-generaal,
rnr, van der Burg en mr, Meyjes, deze feiten
kennen?

Of de procureur-generaal of mr, van der
Burg moet gesproken hebben. Spr. kende wacht-
meester De Gier persoonlijk niet voordat spr.
in Maastricht moest terechtstaan. .
Tien maanden zijn onvoldoende geweest om

den minister tot 'bezinning te brengen. De
strafbas-e feiten stonden vast.
De minister geeft van alles de schuld aan de

marechaussee,
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Verwijten aan de commissie.

De commissie is met groote GppervlakkicI'heid
over de zaak van' .de. twee geestelijken heen':
gegleden. De commissie had de zaken moeten
onderzoeken of haar mandaat moeten neerles-
gen. De oornmrissde weigerde inzage ván stuk-
ken van sprv's zijde. Had de commissie dit niet
gedaan, dan ware het rapport veel vollediger
geweest.

De marechaussee heeft de geestelijken niet
in opspraak gebracht, doch het gedrag van de
geestelijken zelf. Spr. betoogt, hoe tot arresta-
tie van pastoor V; was besloten, doch plotseling
is het onderzoek gesloten.

Wie heeft de stopzettingen gelast?
Wij mogen aannemen, dat de procureur-ge-

neraal de volle verantwoordelijkheid daarvoor
draagt. Spr. laakt het optreden tegen, De Gier.

Interruptie van den minister.

Op 30 Maart heeft de Minister een depu-
tatie ontvangen onder leiding van Burge-
meester Ploegmakers.
Minister Gos e I i n g: Wat zegt u?

De heer Ros t va n Ton n i n gen her.
haalt den laatsten zin.
Minister Gos e I i n g: waar?
De heer Ros t van Ton n i n gen: In

Den Haag.
De minister: nergens ter wereld.
De heer R.o st van Ton n i n gen: Ik

hond vol.

Spr. weet, dat hier geen recht za! worden
gedaan. Spr. eischt, dat de Kamer den minister
dui delijk maakt, dat verder samenwerken on-
mogelijk is; de procureur-generaal moet ant;
slagen worden; de marechaussee moet een on-
derzoek instellen, de brigade moet in haar eer
hersteld worden. De beide geestelijken moeten
onschadelijk worden gemaakt.

.,Voortvarendheid" der commissie:
geprezen.

De heer Joe k es (V. D.) brengt hulde aan
den arbeid van de commissie. Deze heeft met
voortvarendheid gewerkt.

Spr. betwist niet de bevoegdheid van de 're-
geer ing om haar ambtenaren voor te schrijven
aan de uitnoodiging van de commissie geen ge-
hoor te geven; bet ware echter beter geweest
di~: verbod achterwege te laten. Spr. wijst in dit
verband op de zaak-Spoorhout,

If]et Land van en
Spr. stelt er prijs op te verklaren, dat ook hij .St W1ollihrordusherdenking

van oordeel is, dat de minister te goeder trouw •
gehandeld heeft. Het is een van de goede zijden te Oss.
van de democratie, dat de mogelijkheid bestaat
bel beleid van de bewindslieden in het open-
baar te bespreken. Dit debat draagt daarom
voor het grootste gedeelte een zakelijk karak-
ter.

Wat is het oogmerk van den minister ge-
weest? Spr. is er van overtuigd, dat dit
geweest is: de bevordering van de rech'ts-
zekerheid en het vestigen van een krachtig
gezag.

I Doch brengl' ook mede rechtvaardige behan-

ldeling van ambtenaren.
Men mag aannemen, dat de handelingen van

de br igade-Oss de bedoeling hebben gehad in-
breuken op het recht op te sporen.

Slechts de inspecteur van de marechaus-
see had een bedenkelijke opvatting omtrent
de taak ten aanzien van misdragingen
VIaJll geestelijken.

Dit geldt niet voor de brigade. Door de bri-
gade is een vijftal fouten begaan, die aanleiding
gaven tot den maatregel. Spr. betoogt, dat deze
fouten niet alleen schuld waren van de mare-
chaussee en den genomen maatregel niet recht-
vaardigen.

Een ernstige grief is Inderdaad, dat de
brigade wel eens te snel tot arrestatle over-
ging. Er was inderdaad aanleiding om rem-
mend op te treden; wellicht had tegenover
een enkele een zekere correctie .kunnen
volgen.

De zaak Oss in de Twee-de
'Kamer.

Een zeer buitengewone maatregel.

De genomen maatregel, schorsing van de op-
sporingsbevoegdheid van de gansche br-igade,
was wel 'n zeer buitengewone maatregel. De in-,
druk van den maatregel kan sterker geweest
zijn dan de minister verwachtte. Kan men
thans nog beweren, dat de maatregel gerecht-
vaardigd was?
Spr. keurt het optreden van den prooureur-

generaal af. Sluitin.g van het ouderzoek in enkele
aevallen voordat de zaak volkomen was onder-
~ocht, getuigt niet van den wil de rechtszeker-
heid te bevorderen.

Spr. laakt het feit, dat de brigade niet is ge-
hoord voor de maatregel genomen werd. Het
verhoor van De Gier is beneden de waardig-
heid van een Neder-landsehen magistraat.

Ook het onkundig laten van den divisiecom-
mandant van de bezwaren tegen de brigade
laakt spr.

Het optr-eden ten aanzien van de oomman-
danten verdient volgens spr. eveneens afkeu-
ring. De witdrukking "t,erreur en domheide-
maeht" getuigt van wel zeer groote vooringe-
nornenheld van den procureur-generaal tegen
de hr-igade ..

Wie is hier op ho'} geslagen? Het is duide-
lijk, dal dese armbtsdrager bezwaarlijk op die
plaats kun wordien gehandhaafd,

Instemming met de conclusie der
comnusste.

Spr. kan zicth vooralsnog met de conclusie
van het rapport ver-ecnigen. DH zad een zske-
Iijke uitspraak zijn: ~elliks gevolgen ter beoor-
deeling van den mll1:1s!er staan. Voor de R. K.-
Ir-actie is geen aanleiding om andere dan zake-
lijke gevolgen er aan toe te kennen. Aan'11elllliIng
van de conclusie heteekent bovendien een ze-
ker eerherstel voor de marechaussee en open-
lijke l3,fkeuri'ng van den Bosschen procureur-
generaal.

De heer Bie 'r em a (Lih.) richt eveneens
woorden van lof tot de commissie. Spr. be-
treurt het, dat destijds niet besloten is tot het
'houden van een enquête. De ar-gumentatie, dat
de ambtsplicht den minister verbood stuwken
ter inzage te geven, gaat in dit geval niet op,
dat de minister er zelf uit citeerde. Ook aeht
spr. het onjuist, dat de minister zijn arnbtena-
ren verbood te verschijnen. Het par-Iement
heeft het r-echt en de plicht met alle middelen
op te. komen tegen gevaUen, waarin de over-
heid schend'l'l1g van de reCJhtszekerherd dekt.

Van anti-papisme is hier geen sprake, De
zaak draagt een i1'uiv'e'r za'kelijk ~arak~er. Spr.
laat in het mddden, of een. enquête met meer
ncodig is. Uit volde overtuiging za! sprv's frac-
tie haar stern aan de conclusie geven, De reehts-
zekerheid .z.alldaardoor gediend zijn.

Argumenten uitgeput?

De minisier kan geen l3il1de!re argumenten
meer voorhr-engan,

De min i st er: ".naar weet u niets van",

De heer Bie rem a (Lib.) wijst op el1!ke~e
gevallen, waarin een minister in een conclusie
aanleiding zag om' af te treden.
De minister zal voor zdch de vraag moelen

stellen, of hij er politieke ~evolgen aan wil
verbinden, Niemand is onfeilbaar, doch spr.
begr-ijpt niet, dat de minister zijn vergissing niet
wil erkenn'en en dat hij een procureur-generaeû
dekt, die op onornstootelijke bewijzen gebleken
is ongeschikt te zijn voor zijn hooge hetrekking.

Spr. zou het niet kunnen begrijperr, indien
de minister na dit voorval zou aanblijven.

De 'heer Van H a u t (C. D. U.) laakt het
weigeren van stukken door den minister. De
in/houd van· deze stukken zou slechts de positie
van den minister zwakket- k.unnen maken. De
.mlinis,ter had de Kamer vooraf moeten inlichten,
hhans weet spr., dat de Karner bekocht is, een
enquête zou lsnog het beste zijn.
De cornmissle had haar mandaat neer moeten

leggen. De eerste conclusie waarmede spr. zich
vereentgen kan, is vernietigend voor den mi-
nister. Spr. zal een definitief oordeel cpschor-
ten tot na de rede van den minister Een diep-
gaand en onpartijdig onderzoek lijkt spr. noo-
dig, ook in verband met het beleid VI3Ill den mi-
nister na den maatregel. Den procureur-gene-
raal zie! spr. als den beozen Genius van den
minister.

Het "donkere" Brabant! ..•...

Er rijzen vele vragen die e-en riader onder-
zoek wettigen. Heeft het Ncder-Iandsche recht
tegenover de beide geestelijken zijn loop
gehad?

Zijn er nog misstanden in Brabant?
Aanvaarding van de conclusie is afkeurbng

van een reeks van fouten. De minister zal niet
rustig kunnen aanblijven. Dod hij ddt toch, dan
zal een motie van wantrouwen moeten volgen
of aïstemming van de j'l1'stitielbe-grooting.

iDe bri,gade-05s IllllOet :in haar eer i!J;eTSlteild

Onder de plaatsen in Noondbrahant, die in
de gescfriedschr iiving over St. Wüarribrord's
leven en werken dlitkwljls genoemd worden,
staat Oss veelat V'OOrai3Jn.Langen tijd iheeft hij
daar gewerkt, hCII:H. Geloof gepredikt en aan
tal van onze voorouders het H. Doopsel toe-
gediend.

De Sociale Studie- en On!lwiklke1,in~clwb "St.
Tlhomas Morns" heeft dit oo'g1l'epen en zij nam
het initiatief om het 112eeeuwfeest van St. W1:1-
librord's dood ook hier ter plaatse plechrig en
grootsoh te -herdenken.
Onder presidum van dem heer J3il1 Buyvoerts,

voocaitter van voormelde club, werd een ver-
gadermg hele/gd, waarop ahle R. K. Vereent-
gingen der stad waren uitgenoodigd. Op deze
goed ibezo~hte vergadering wer-d hesloten het
päan, opgezet en ontworpen d'ÜQITde Vereend-
glÎng "Sit. Thomas MoT!US" OV1erte nemen. Ver-
VlO,I~enskwam aan die orde de sa:menlSteBi'llg
van een comité, Mie1 het oog op de verdeeläng
der workzaacnheden achtte men !het gewenlSlClht,
dat versohlllende or'ganisafie's hier-in vertegen-
woordigd zouden zjjn,

De algemeene Ieid.ing werd opgedragen aan
den heer A. van Zon.

Dezer dagen had de eerste vergadermg van
het werkcomité plaats, op welke vergadecing
mede aarrwezdg waren een tweetad vertegen-
woor-digers van de R. K. M,iddlenstand'S'wree-
n[g~ni5' een vertegen woordiger der Jeugd ver-
eerngmgen en een vertegenwoordiger Vla!U !het
Leekena pOMa.} aat.

Na opening met den chr-istelijken groet ;!l'3f
de v(){):rzlÎititeiTnog eens een uiteen:ret!ling van
het doel dier feestelijkheden en VI3!l1 de plan-
nen, welke uitgevoerd moesten worden om 'If.
feest te doen siagen,

Plannen, .rlooaUs due aan de vengaJdiCIrÏJ11!gwer-
dien voorgelegd, om V'lJ.Hoo:

Ie, de Kerlkelijke vdering van heit feest van
St. WiH,ilbrorrd;

2e. de opvoer-ing _ van een openhichtspel,
waaraan ongeveer 1~1(} 'personen zullen mede-
weTiken;

Sle. !he:t o'ngan'Îsee<ren van een tentcJ.onlS'teJ.-
l'Înlg; .

4e. het geven van St. \Vi'I~,uhrordusavol1id,en;
en 5e. den I?0uw, even~e~l nog' dit jaar, van
een .ik3ipel !bIJ dien St. WIlUl!b<rOI,dusput.

DIt programma succesvol teneinde re bren.
g;~n, ~?u voor !het Dagelijksol; bestuur- onrnogc-
h~lk z!Jn en daarom werd in dien geest dier op-
r'ich tm:gS'Vle:r·gadleII'Ï:l1IgIgeihande1d en besloten de
noodi-ge CommÎ'~~li'e)s in lhet Ievern te roepen,
welke ibCII:Da:gehJrksc:h Bes'Vuur ter zijde zouden
'slaan.

E'en pers- en ipTlOlpaganda-commisslie werd
gevormd, waaa-in z:i:tti:ng zouden hebhen ver-
tegenwoordlgers .van de R. K. Mdddenstands-
vereerriging ; R. K. 'Werk!liedenv'C1re'eni,ginlg;
R. K. Boerenbond ; Ho K. Jonge Middenstand;
R. K. Jou1ge Boerenstand en af,gevaa:lxfi,"'den
van Jeu:gdveJ'leenigingen. (Namen /lwn,nen" noa
niet genoemd worden omdat verseheidens- ve'r~
eenilgiulgen hun af:gevaa'l'ldli:rndlen nO'''' aan het
D<a:ge'lijiksclhBestuur müeten"" opigeven). .

Een f,in!3ndee~e comrndssie werd eveneens
g·amengeSlteJ,d ui,t aiglCvaalfidi'S'den van diverse
\;e'reeni,gil1lgen.
Een tooneelcommiseie, waarin veoschillende

deslkund!ig'eln op dit ,ge>bied 2liUilll,g zuHen ne-
men, staalt o~d'~ leiding van Frater Matemus,

Ben oom~nssa.e voor het or,gan,isoolfiei!l van 'n
f:entoonsteJhn:g, waarvan de samenswlHng
werd owrg,eiIarten aan !het Dagelijiksclh Bestuur,
Y.::rvoIlg1ens werd de taalk van iedere COIl11-

mISSIe g'I'omj~lg onder de oogen gë-zi!ei!l.
Na nl()~ e<eni'ge gedaclh:tenwisse~.inlg over- on.

derwerpen van alf,g<emeenen aard, werd de
eerste v:e:ligad:e~intgen we mogen gerust zeggen
een vergadering met v'1'llcJh.fbare besprekingen
beëindigd, '

Uit :dit korte w~l3ig' ·za'l.viOMioende blijke'n,
dat hi er hewaarihedd :bail moeten worden dat
"V'eJe rha'nden Iiclht werk ma!ken".

Zoowel Ibij de uitvoertng als oTiganlÏ5uiflieza'}
op ve,~:en een 'be'roep worden Ig'Crdaan,mawr het
J)a.gel'lJ'ksoh B:eS'tuur ziet met vertrouwen de
huJ'P van eerri edor- tegemoet.

O'SlS ~aail; die. st'eNldag van dien H. W,iIH'brQIT-
dus waardig vies-en. Miet vereende krachten z.aJ
het een ve'reiere!1dI~ herdeniking worden.

De pe'l'scomnussII'e zal U IÏn het 'V'e'l'VoiLgs,teeds
op die rhOQlg:Dehouden.

Se'oret'aI'is WHlli/broTldus~OooniÎté
MlQllen,SItr,1'79.

worden, De Bossche proc.ureur~generaaJ dient
met te w,?rd'e~ gehandhaafd. Spr. laat moo nodh
doo~ anh~p~plsme, noch door pulitie'ke over-
wegmgen. lelden. Vo<;lu een voortzetting der sa-
men werking zal bIJ aannemmg der conclusie
geen sprake kunnen z,ijn. De minister di..ent dan
af te treden,

Rede van mevr. Mackay.Katz.

. Mevr. 'Ma c iJl: a y-K at z (C. H.) wil de zaak
ZIen In het Jicht van de rechtszekerheid
Had de marechaussee deze rechtszekerh,eid in

gevaar ?ehradht? !~eeft de minister de rechts-
zekerheid d~o~r znn maatregelen bevorderd?
Heeft de m'inister het gezag krachtig en even-
wichtig gehandhaafd?

Spr. ontkent de bevoegdheid van het ambte-
narengerecht om over de zaak te beslissen, met
de beslissing is zij het niet eens. Deze minister
had zelfs niet de bevoegdheid om de opspo-
ringsbevoegdbeid tijdelijk te ontnemen. Ook de
rechten van de opsporingsambtenaren worden
beschermd.

Is de minister- niet te veel heinvloed gewor-
dien. door zijn oude beroep, den advocaat? De
positie van den opspor ings ambtenaar is de
zelfst'a;ndoige. Z~in taak is het opsporen van on-
recht, waarvoor hij groote bevoegdheden heeft.
Zijn eigen verantwoordeliikheid staat voorop.
De controle en de leidirig moeten zeer tac-
tisC)l~ geschieden. Het systeem van den Bos-
when procureur-generaa1 kan men geen even-
wiClh11'ge, tactvojle lelding noemen. Den sub-
stituut-officier wordt zijn bedachtzaamheid
verweten. Herhaaldelijk worden hooge perso-
nen gearresteer-d, doch van ingrijpen hoort
m'en dan niets.

De verschillende gevallen.

Spr. ibrengt hulde aan de commissie. Spr.
gaat de verschijlende gevallen van het rapport
na en 'komt daaruit tot de conclusie, dat de ma-
rechaussee die rechtszekerheid niet in gevaar
had gebr.aclht. 1111 het geval vam den winkelier
~. zag spr. zeker geen ciV'Ïelreohtelijke kwes-
.t1e. Het vaS'fJhourlen van den werkmla!n W.. was



dwars inziens Ierecht geschied. Ook de zaak ten trachten te komen lot een gezamenlijke uit-
van de opzichters bij de werkverschaffing was spraak over deze pijnlijke zaak.
\Z~er ernstig. ~1·.war·el1 !'ll hel laatste geval ',:,e,1 Spr. betreurt daarom, dat ook de commissie
d~~ellJ'k aanwuemgcn, die ver~noedel1:s vall nus- in haar conclusie niet homogeen is geweest. In
drijf opleverden. De vel'houdI~'~ va_n de mare- Amsterdam is een beter voorbeeld van \110-

chaussee tot de geme~ute-'PohtJe. I'S een leer Ilreelen moed en objectiviteit rre"even.
punt, De verstandhouding was niet goed. Rechtszekerheid beleekent ni~t ~ lleen dal 0'11-
. S~)l'. ach: het een groote fout van den pr ocu- schuldigen ongemoeid blijven, doch ~ok. dat
a CUI -gener aal, ~lat deze order- gaf aan de mare- schuldigen worden zestrnft T "C 1 dit I: . t-.
chaussce om z ieh van zaken, de gemeente be- , . "'. WIJ e aan I .aa I
treffende, te onthouden. Ook in (J,e~zaa'k v. d. H. se IS .~oo.r het rapP?r.t met Wegg~~lO:l~en., In
ZIet spr. geen bedreiging van de rechtszeker- SOI1lI1lI"e zaken,. waal v~n het onder zork, "e!.d I
lheid. De minister en de P. G. zijn te naïef ge- gestaakt, waren g~estellJken betrokken. Er ~.~In
weest. Ook de burgemeester van OS'S heeft ver- Ill1ll1or~ele handelingen gebleken van kcr kel ljke
Iklaard, dat v. d. H. had moeten worden ver- maatregelen Diets.... . ...
vo'lgd, De P. G. heeft hier een eigenaardige rol De P:.-q. had ap zun ll_l.lUst ce~l duitlel IJb'! lc-
gespeeld. Hier- heeft de milliSlt,er de reohtszc- rechtwijzing mo~ten kr-ijgen. 1 cgcnover hem
kerelheld niet bevor-derd paste een krachtig gezag evenzeer.
Spr. acht iret een bel~ng'rij~{ feit, dat gecsté- .Sp!'. rieh~ ee}l woord val? dank tot de com-

Iijk.en iu hun eer worden aangetast, doch ook IlIISSIe.. Weigering van de. mzage van stukken
SH'Ut het hier om de em' vain veel jonge men- geeft blijk van slecht beleid,
scherr. Het is fout; te beweren, dat een onder- Spr. is evenals de commissie van oordeel, dat
zoek naar gedragingen van geestelijken wor- aan een enquête geen behoefte meer is. Denkt
den ondereocht, omdat dit bU arideren ook niet men echter door een 'enquête tot een andere
geschiedt. Art. 249 van het Wetboek van Str'a,f. conclusie te komen, dan zal spr. dien leden niet
rccht is uit het oog ver-loren: de geestelijken in den weg staan.
hadden de Ierding van kinderen, bij, ,geruchten
h een onderzoek noodig .. Bij' zedeneaken moet
men wel tV·eel.getuigen hoeren, . voordat men
liets te weten komt. Spr. is verheogd, dat wácht-
meester de, Gier k,abhoNek is, daar dM onder-
zoek daarvoor van obiectiviteit getuigt. Bewe-
zen is ndet, det de mareeliaesse aan de zt!:'uik
lJ'uohtba'ar~l!eid had gegeven.

De rol. die de P. G. 'heeft gespeeld, hTijikt dui-
delijk uit zijn. vcrklarnrgen voor het gerecht.
Stalking vande onderzoeken was ook naar Slpt.'5
meening niet .gewetfi'gd. De twijf'el zal WÓ'l'_

den weggenomen, indien helonderzoek tegen
pastoor B. wordt heropend.

Spr. zal voor de conclusie stemmen, tenzij
de manister overtuigt van de onjuishheid van de
conclusie. Wanneer de minister nieuwe feiten
naan voren brengt, dan kan het wenschelijk zijn,
deze a tàte reposé te overdenken, in dait geval

De taak van den marechaussee is zeer moei- zou Spr. schorsing will'en vragen. .
Hik. Van grove factische fouten is' ec'ht'er niets Naar spr.'s meerring hraçht de heer de Geel
gefbleken. De. rechtseekerheid heeft de mare- de conclusie tot te geringe waarde terug, De in-
chaussee stellig niet in gevaar gebracht. Wel terpretatie ervan zal van den minister zelf af-
ZOu men dit kunnen zeggen van den P. G. Zijhe- haugen,
treurt het, dat de P. G. niet is ge1hooDd kunnen Een achtenswaardig man vernedert zich nief
worden. Spr. betreurt voorts, dat zij' van den als hij erkent onjuist te hebhen gehandeld, in-
heer van Maar-seveen geen woord over dezen tegendeel.
P. G. gehoord heeft. Spr .hoopt, dat de brigade eerherstel zal

De minister heeft, naar SIPr.'S meening, door krijgen en dat de P.-G. in Den Bosch de han I
zijn te eenzijdig en te kras optreden, de rechts- van den minister zal voelen.
zekerheid niet bevorderd, Ingrijpen in het week J
van den opsporingsambtenaar is op deze wijze De minister van Justitie, de heer Gos e I i n
niet Juist. Welken weerslag zal deze maatregel spreekt er zijn voldoening over uit, dat de Ka-
'lwbQ)en VOO'l' able andere opspor irigsarnhtena- mer de kwestie in zakelijke sfeer heeft behan
l'en in het land? deld. Men begrijpt. dat hij naar dit oogenblik

De minister- heeft door z~in te krachtig op- heeft verlangd, doch hij heeft voldoende geduld.,
treden 'het gezag niet krachtig en evenwichtig Om te verzoeken zijn rede later te mogen voortf
gehandhaafd. Foutief acht spr., dat de minister 'zetten.
den minister-raad gemengd heeft in het. hoor-en De vergadering wordt om 18.20 uur verdaagd
van ambtenaren. . tol heden-Dinsdagmiddag 1UIUl'.

De commissie heeft haal' bevoegdheid ni et
overschreden. De minister had den vroegeren
vcrdachten eerst recht rchaliilitafie kurirïèn
versohaffen door de stukken ter ineage te ge-:
ven. De minister had den P. G. kunnen gelas- iDe hier ter plaatse hestaande R. K. Gyrnna-
ten met de officieren 'en de marechaussee te' stiekverceniging K. en V. onder-afd. van den
spreken. Zij laakt het contact tussohen den P.' Ned. R. K. 'Bond voor Groote Gezinnen afd.
G. en deze officieren. Naar spr.'s oordeel, was "Oss" zal op Zondag 2 Juli a.s . gaan deelnemen
el' b\j de mededeeJing, dat de opspor lngsbe- aan de g,de Nationale eendaagsche afstands-
voegdheid tijdelijk wordt geschorst, geen' haast; rnarsch te Nijmegen, uitgeschreven door- de
immers. de onderzoeken war.en alle gesloten, N. K. en A. V. "Noviomagulll."
Men had V001' een bet-ere verhouding tussehen Onder deskundige Ieidîng van den heer P.
de verschillende corpsen moeten zorgen. Loosschilder en mjuffrouw van Leur zullen de

Spr. betreurt, dat de minister tusschen 1 April tippelaars met ongeveer 140 leden, jongens en
1938 en 31 Januari ,1939 niet van oordeel is ver- meisjes gekleed In hun helder wit uniform,
anderd. Daarom betreurt zij de rede van den vergezeld van tamboers, bazuinblazers, ban ie-
iheer Van Maarseveen (R.K.). Is deze P. G. door l'en en vlaggen onder geleide van het. voltallige
zUn vlugge carriere niet over het paard getild? . bestuur en de noodige .verzorgers (sters) dien
Had de minister erkend, dat hi] eenzijdig was voormiddag per trein van Oss naar Nijmegen
'Voorgelicht, dan had de meerderheid van de . vertrekken om dien ochtend om 1.0 uur vanaf
Kamer dit gewaardeerd. Spr. vraagt eerherstel het Concertgebouw de "Vereeniging" (Keizer
.voor de brigade, maatregelen tegen den P. G. Karelplein ) het zware parcours van 25 K.M.
en heropening van het onderzoek tegen een der
b id t SIt tIt aan te vangen. '" ,. el e pas oors. pr, za me een gerus lar Door 'Plm. 100 leden zal aan 't voormeld par".stemmen voor de conclusies.

De heer Wij n ka 0 p (Comm.): Bravo. Ver- cours worden deelgenomen, terwijl de overige
leden {Hen dag onder vertrouwde Ielding en

scheidene Kamerleden drukken mevr. Mackay- verzorging in.de stad Nijmegen met hare na-
'Katz de hand. "tunrriike omgeving zullen zoek brengen. Het be-

looft voor deze [eügdtgc gymnasten en tippe-
laars een gezellige dag te worden, die hen door
de verceniging geheel gratis wordt aangeboden.

Wij wenschen deze. svmpathiekc vereeniging
met haar ijverig bestuur een gezel ligen en
succesvollen dag toe ..

De taak der morechaussée.

Dominee Kersten aan het woord.

De. heer Kers ten (S.G.) onderschrijft vol-
ikomen de conclusies v-an het rapport, De on-
voldoende medewerking van den minister keurt
spr. af. De minister heeft een schoone gelegen-
Iheid gehad om zijn beleid "te rechtvaardigen.
Spr. acht het de plicht van de Kamer 0111 over
deze zaken met den minister te spreken en de
maatregelen af te keuren. De commissie had,
zonder's ministers medewerking, haar man-
daat moeten neerleggen.

De taak van den minister van Justitie is niet
het dekken van kwaad; in dit verband be-
spreekt hij de 'Vers-chillende gevallen, waar de
marechaussee heeft ingegrepen.

Het "roomsehe" reclit er bij gesleept..
Spr. kan het optreden van den minister niet

anders zien dan een poging om te rechtvaar-
digen. dat pastoors aan het Nederlandsehe
r echt worden onttrokken. Het Roomsene .recht
moest gelden hoven het Nederlandsche." SpI',
wijst op de vele fouten van den P. G., die eer-
der had moeten worden weggezonden. Spr. zegt
op te komen Voor het reoht Valt de diep verne-
derde marechaussee,

Ten aanzien van de geestelijken, is spr. in de
meening versterkt, dat deze niet voor de we-
aeldliike' rechtbank mochten worden gebracht,
~letgeen in strijd zou zijn met het canonieke
a-echt. Het onpartijdig optreden van de. mare-
chaussee. was een doorn in het nóg van de
gees.Lel~jkheid. '.

Spr. gaat de verschillende gevallen na. Van
mishandeling is niets gebleken, Het optreden
van den minister tegen de marechaussee con-
centreert zich '0111 de zaak van de heide gees-
telijken. Spr. laakt het contact tusschen den
·P. G. en de marechaussee-oftieren,

.spr.'s oordeelover den maatregel is ver-
sterkt. De minister heeft onjuiste inlichtingen
aan de Kamer gegeven. Spr. acht het niet geluk-
kig den wachtmeester tot andere gedachten te
brengen door hem 71/) uur lang te verhocren.

Hoe kan deze minister nog langer gehand-
haafd worden? Hij bestrijdt op dit punt de rede
van den heer de Geer. Waarom drong deze er
niet op aan, dat de dossiers geopend werden

. om zekerheid te krijgen of Roomsche geestelij-
'ken niet onder ander recht Ieven dan de andere
Neder landers. I

De Kamer kan niet mlnder doen dan scherp
het beleid van den minister afkeuren, de bri-
"gade eerherstel geven en den Bosschen P.-G.
heenzenden,

Er is een gt oote rechtsonzekerheid gekomen,
Wij voelen 011S in onze rechtsorde gekrenkt.

"s Ministers goede trouw laat spr. buiten be-
schouwing, hij wiist slechts op de feiten.

Spr. zal voor de conclusie van het rapport
sternmen.

Albarda hekelt het anti-papisme.

Spr. spreekt er zijn verwondering over
uit, dat de heer Rost van Tunningen z.ich
heeft opgeworpen als kampioen van recht
Em zedelijkheid. WU allen.hebben meermalen
gehoord van handelingen in eoncentratie-

. kampen, zekere. jeugdvereenigingell enz.
Niets 'onmenechelüks is het nationaal-socia-
Iismevreemd.

.,KRACH'r EN VLUGHEID".

EEN OSSCHE GEESTEI"IJKE
MARECHAUSSEESZOON AAN

HETWOORD.
In ,;De Middenstandskrant" van 2.4 Juni [.l,

sohrijit pater Jos. Govaert uit Baarto (L.):
Met uw permissie .... ik kom van Oss! Wel

niet door geboorterecht, doch als je vader en
moeder 20 jaar in Oss gewoond hebben, mag
je je loch wel Dssenaar noemen. Dus met Uw
verlof', . •. ik kom van Oss I

Eli nu wilt U mij meteen wel voor de tweede
maal éxcusearen, want ik ben ook 110g zoon
van een marechaussee. Mijn vader z.g: heeft 26
jaren lang Koningin en Vaderland gediend bij
.het wapen der Koninklijke Marechaussee, wel
niet in de veel besproken brigade te OISS,maar
daal' toch vlak in de buurt.

Volgens velen zou ik nu .ook nog ten derde
male Uw clementie moeten Inr-oepen omdat
ik behoor tot , ••• de Geestelijke stand.

In deze drievoudige 'hoedanigheid, waarop
bijna alle eontrasten op één naam vereenigd
worden, thelb ilk natmielijk de z-g. kwestie-Oss
met meer dan gewone belangstelling gevolgd.

Oss ging me natuurlijk ter harte, de mare-
chaussee niet minder 'en .~ last not least -
vanzelfsprekend: de Geestelijke stand.
Ell ik moet eerlijk bekennen: ik begrijp er

hoc Janger hoe miuder van; ik bedoel van het I
zóó hoog geroemde Hollandsche verstand.

Zelfs bij de meest bezadigden schijnt -dat
"nuchtere verstand" op drift geslagen; bij ve-
len is het totaal op hol.... .
-Oss is niet sleeliter - misschien wel beter -

dan heel wat andere plaatsen van 16 à 17 qui-
zend inwoners. Ga er maar eens een tijdje ''"0-
nen en U komt bekeerd terug, juist als die Gro-
uingsche reixiger, die zich met een 'angstig' ge-
moed naar Oss begaf en opgelucht met een
heel ander inzicht naar huis terugkeerde.

Het roemrijke wapen der Koninklijke mare-
chaussee verliest niets van zijn goede naam,
als enkele van zijn leden wat al te voortva-
rend optreden in hun dienstijver, Want dat
was het toch!

,,'t Was zóó erg", vertelde me onlangs een
hooggeplaatste persoon uit de omgeving van
Oss, "clat je instinctmatig vreesde gearresteerd
te worden, als jee een marechaussee tegen
kwam".

Plaats die leden in een andere omgeving en
de zaak is gezond.

En wie de beide veel besproken Geestelij-
ken van 06S persoonliik kent in hun ijverig
Prieste-r- en Parochie leven, schaamt zich als
mensch en als N eder lan der over de vuige las-
ter rondom hun persoon,

BURGERLIJKE STAND.

Geboren:

Johanna '.:\1. d. v, A. van Erp en W. A. Krol,
Am SIt elei ndstr aat 1:5; Anltoll!iu.s J. z. v, A. van
Erp en W. A. Krol, Aeusteleindseraat 1,5; Mi-
chaël H. A. z. v, 'YI.'H. Uliin en ~1. H. v. Uden,
.Torcnstr-aat Hi; Maria J. d. v. M. P. v, d. W:j.e·

Spr. betreurt de houding van .Ie katholieke len en A. M. van Gaal, Hagel'kruisstraat 6; Hen,
politici en pers in de zaak-Oss, hij neeint echter dn-ikus L. z. v .. I. W. van OI'SOUW en W. Coolen,
, III aanmerking, dat de aanvallen op de kerk dit Beughemscheweg 9-4; Friedrich H. z. v. W. G
bewerkstelltgd hebben. Velen in den lande heb- Bet,tlg'ens en G. M. v. d. Werf, Smalstr aat 28
ben zich over deze zaak ongerust gemaakt. Niet Mrrtien K. z. v. M. Romeijn en C. A. van de;
alle critiek ' was minderwaardig. Men had 11l0e~ Kalay, Thiddcrstr,áat· 610; Johanna M. d. v. P. W,

De heer Alb a r d a (S.D.) verklaart, "at
in de zaak vele elementen zijn, die hem antt
pathîek zijn, Hij bedoelt daarmede het anti
papisme en ongezonde belangstelling voor
kloosterschandalen.
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O.SS IN DE TWEEDE I(1\~1ER.

De ontvangst van minister Goselings

verdediging.

Kamerleden repliceeren.

De heer Schouten over het werk
"der commissie;

De Tweede Kamer kwam hedenmiddag
bijeen onder voorzitterschap van mr, J. R. H.
van Schalk,
Aan de orde is de voorzetting van de be-

handeling der zaak-Oss,
De minister-president, dr, H. Colijn, heeft

achter de regeeringstafel plaats genomen.

De heer SCHOUTEN (A.R.) zet zijn rede
voort. De zaak staat niet zoo, dat de com-
missie in de plaats van den minister ambte-
naren heeft willen hooren Deze ambtenaren
zouden niet in de gelegenheid worden ge-
steld een oordeelover het beleid van den
minister te geven of verificatie van, zijn
verklaringen. Beoordeeling van het beleid
van ambtenaren is alleen dan geschied,

wanneer dit noodzakelijk was voor de beoor-
deeling van het beleid van den minister.
Spr. bespreekt vervolgens de critische op-

merkingen van de verschillende sprekers
over het verslag der commissie. Hij bestrijdt
de rede van den heer Van Maarseveen op het
punt van de daarin aangegeven feiten. Ten
aanzien van den winkelier B. bestond wel
degelijk de mogelijkheid, dat hier sprake
was van een strafrechtelijke kwestie. Spr.
erkent echter, dat oogenblikkelijke arrestatle
niet noodig was geweest.
De commissie heeft deze arrestatie nie1

gebagatelliseerd. De aanmerking in het ver-
slag richt· zich dan ook niet alleen tegen de
brigade-Oss. De brigade heeft inderdaad feu-
ten gemaakt, doch het gaat hier om het be-
leid van den minister.

De commissie heeft in haar verslag abso
luut niet willen verklaren, dat pastoor .E
strafbare feiten heeft gepleegd, dit mag d
cçmmissle niet beoordeelen en ook de Kame.
niet. Ook in deze zaak handhaaft de com-
missie haar standpunt.

De commissie stond steeds op het stand-
punt, dat de geheele zaak-Van den H was
afgeloopen.
Wat het hooren van den officier van ju-

stitie door den gemachtigde van den mintster
betreft, dit was eenspeciaal geval; de zaak
was niet, dat alle ambtenaren" van den mi-
nister waren opgeroepen als getuige voor den
centralen raad. Dit hooren was niet beleid-
vol.
De commissie heeft zooveel mogelijk haar

best gedaan zich in de positie van alle be-
trokk~El.I1 in ~ denJtEl.\l.
Naar de meening van den heer Van Maar-

seveen was de hoofdzaak de Indivldueele
vrijheid en de belangen van de burgers en
de rechtszekerheid. Hierover is echter geen
verschil' van meening. Het gaat om het be-
leid van den minister van justitie, toen hij
zijn maatregel nam tegen de brigade-Oss. l

De rede van den minister geeft de com- ~
missie geen aanleiding tot uitvoerige be-
schouwingen. Op menig P!lnt heeft spr. er
met instemming van kennis genomen. Het'
verslag der commissie is er goed afgekomen I

en is niet scherp bestreden.
De beschouwingen van den minister op

het punt van de taak van de Kamer gaan'
langs het verslag der commissie heen.
Wat de pleitnota van mr. James betreft,

de commissie kan er niets aan doen, dat de
minister die niet had. Dit stuk behoorde deel
uit te maken van het dossier over deze zaak.
Het vragen om de' nota zou de beteekenis J
van het stuk niet hebben vergroot.
Spr. kan het oordeel van den minister, dat

de commissie den samenhang der feiten en
omstandigheden uit het oog heeft verloren

niet onderschrijven. De commissie heeft geen
oogenblik de beschouwing van het complex
van gedragingen uit het oog verloren.
Gedurende langen tijd zijn er geen opmer-

kingen gemaakt over de werkwijze der bri-
gade. Kort vóór de zaak-Oss heeft de brigade
een uitgebreid onderzoek ingesteld in een
zedenzaak tegen een grootindustrieel. Ge-
durende al dien tijd is er geen ruchtbaarheid
geweest. Dit onderzoek is later zeer nood-
zakelijk gebleken, daar het wees op ver- \
derfelijke verhoudingen. Kort na de arresta- n
tie is het met de brlgade-Oss plotseling ver-
keerd gegaan.
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DE ZAAK OSS IN DE
TWEEDE KAMER.

Minister Geseling
WAAN EN WERKELIJKHEID

Vergadering van Dinsdag
27 Juni.

OVERZICHT.

ONDER een belangstelling, die
men in normale omstandigheden

bepaald als ziekelijk zou aanduiden,
maar die verklaarbaar is na al het
stof, dat de zaak-Üss deed opwaaien,
heeft de minister van Justitie heden-
middag in een rede, welke drie uur
duurde, zijn beleid verdedigd voor
een Kamer, die hem van het begin
tot het einde met de grootste aan-
dacht en op meer dan één oogenblik

onder doodsche stilte aanhoorde, ter-
wij! aan het einde applaus klonk van
de banken ter rechterzijde.

De oude Visser van IJzerdoorn zei, dat een
advocaat het best pleit met zijn rug tegen den
geen man, die zijn kracht zocht in theatraal
geen man, die zijn kracht zocht in theotraal
effect, in aanval op vermeende tegenstanders
of in verdoezelen van zwakke plekken. Hier
stond een minister, die, tot in den derden
graad ondervraagd, rekening aflegde van zijn
beleid over een aangelegenheid, die hem en
de zijnen ook persoonlijk leed heeft berok-
kend, al zijn daarnaast ook betuigingen van
trouwen sympathie gekomen, niet slechts
van katholieke zijde. Het was een parlemen-
taire rede van werkelijk grootschen stijl: hel-
der, zakelijk, waardig en eerlijk.
De minister heeft beseft, dat hij voor een

zeer moeilijke taak stond. De moeilijkheid
schuilde hier in aangewakkerd wantrouwen,
dat elk beroep op nuchter verstand van te
voren illusoir scheen te maken. Deze bron-
nenvergiïtigtng heeft de minister gestopt. Hij
begon met een beroep te doen op allen, diè
geloof stellen in zijn woord van eerlijk man
en dit is gelukkig een beroep, dat de meeste
Nederlanders, van welk geloof of welke partij
zij ook zijn, verstaan. De minister wist, dat
vooral wantrouwen is gezaaid over zijn on-
kreukbaarheid met het oog op "de pastoors",
wier zaak zou zijn gestopt, omdat zij .niet
aan het gemeene recht zouden zijn onder-
worpen. Deze zaak was dè angel en dien
angel trok mr. Goseling uit de discussie met
een kracht, welke onweerstaanbaar was.
De minister wees er op, dat hij geen enkele

zaak heeft stopgezet; alle zaken waren stop-
gezet, toen de maatregelen werden genomen
tegen de brigade. Met niemand heeft de mi-
nister daarover gesproken, met geen bisschop
of welke kerkelijke autoriteit ook. In alles
is de gewone rechtsgang gevolgd; in geen
enkele zaak is daarvan afgeweken. Speciaal
ten aanzien van de geestelijken is de af-
schuwelijkste sensatie gewekt. En juist in
die zaken heeft de marechaussee methoden
van onderzoek gevolgd, die niemand kàn
goedkeuren.
Tegen den eenen pastoor zijn onderzoe-

kingen ingesteld omtrent een feit, dat, zelfs
als het gepleegd zou zijn, Op de grens der
verjaring stond. Men heeft gewerkt met op
zijn minst dubieuze getuigen en verhooren
Ingesteld onder kinderen op ontoelaatbare
wijze. Tegen den anderen pastoor bestonden
in het geheel geen aanwijzingen van straf-
bare feiten. Hij is ook nooit verhoord, maar
op gevaar af van ruchtbaarheid is een onder-
zoek ingesteld op een wijze, dat evenmin
door den beugel kan. Op deze beide punten
stond de minister zóó sterk, dat wij moei-
lijk kunnen aannemen, dat een redelijk
mensch nog twijfelen kan, of hier heeft de
marechaussee ernstige fouten gemaakt.

Hetzelfde toonde de minister aan over den
zoogenaamden bankier. Ten aanzien van
dezen man was de zaak toegespitst, omdat
men beweerde, dat hij niet vervolgd werd
om een machtige relatie, die zelf ook als on-
kwetsbaar werd voorgesteld. Dat deze laatste
voorstelling geheel bezijden de waarheid was
_ de rechtbank zou die relatie onder in-
vloed van den procureur hebben ~ijge-
sproken _. weerlegde de minister door er
eenvoudig op te wijzen, dat, die procureur
toen nog niet in Den Bosch was.
Het is waar, dat de procureur voor den

z.g.n. bankier zelf den president der recht-
bank heeft gewaarschuwd, maar de waar-
schuwing _ zoo schreef de rechtbankpresi-
dent zelf spontaan aan den minister _ had
niet den minsten invloed op de raadkamer
kunnen hebben.
De heele vraag, alleen door insiders te be-

antwoorden, is natuurlijk hier, of dit optreden
van den procureur ongewoon was en of het
parket niet meermalen' de rechters in soort-
gelijke 'omstandigheden adieert. Een ervaren
rechter heeft ons meegedeeld, dat dit meer
gebeurde en dat het dwaas is, daar ooit on-
oirbare motieven van wie ook achter te
zoeken.
De fouten van de marechaussees in korten

tijd gepleegd, staan muurvast: ambtenaren-
gerecht en Kamercommissie hebben die er-
kend. Bij elkaar en in verband met elkaar,
ook met het oog op de verhouding tusschen
gemeentelijke overheid en marechaussees.
vormden zij een complex en schiepen zij een
sfeer, waar de minister een eind aan moest
maken. Hem stond geen ander middel ten
dienste dan schorsing in de uitoefening van
de opsporingsbevoegdheid, middel dat nog
nooit is gebezigd, maar waarvan nu in
tweeërlei rechterlijke uitspraak de bevoegd-
heid is' erkend.
De minister gaf toe, zich te hebben ver-

gist in den weerslag, dien deze maatregel had
op een deel van het volk ën betreurde de
tegenstellingen, die daardoor waren gemaakt,
waar die hij niet heeft gewild, evenmin als
hij het heele marechausseescorps heeft willen
treffen.
Ook gaf de minister toe, dat het. contact

met het corpscommando beter had kunnen
zijn. Al verdedigde hij den procureur-gene-
raal tegen onware beschuldigingen, de mi-
nister kwam er voor uit, dat deze zijn oor-
deel gematigder had kunnen geven, dat hij
eerst toch nog eens met den divisiecomman-

verdedigt zich.

memoire, die is uitgewerkt. H:d spr. nu
moeten dupliceeren in een be-echte zaak?
Men is van tijd tot tijd in deze zaak wel eens
de verhoudingen kwijt geraakt. Ook zonder
de pleitnota te kennen, kan sp, zijn stand-
punt uiteenzetten.
Spr. zal geen nieuwe feiten cr omstandig-

heden aanvoeren.

Tekortkomingen marechaussees
van ernstigen aard.

Bij de analyse van elke zaak afzonderlijk
heeft de commissie te veel den samenhang
van de feiten, omstandigheden en gedra-
gingen uit het oog verloren. Er zijn vijf ge-
vallen in vijf maanden en drie gevallen in
zes weken, waarin de marechaussee niet juist
gehandeld heeft.
Wat dl! publiciteit betreft, deze is uitdruk-

kelijk verboden in art. 85 van de dienstvoor-
schriften.
SpT. somt de conclusies van de commissie

ten aanzien van iedere zaak op. Ook de
kleinere zaken geven een blik op de men-
taliteit van de marechaussee, aldus de mi-
nister. -De houding van de onderofficieren tot
de plaatselijke overheid is van groot belang,
de dienstvoorschriften wijzen er nadrukkelijk
op. Als de marechaussee zich aan deze in-
structie gehouden had, was er in Oss waar-
schijnlijk niet zoo veel mis gegaan.
Al deze fouten tezamen komen in een fel-

Ier licht te staan, als men denkt aan de
felle beschuldigingen aan het adres van den
burgemeester.
Spr. kan de afzonderlijke zaken niet stuk

voor stuk behandelen. Spr. zal slechts wij-
zen op enkele markante punten, om te be-
wijzen, dat de tekortkomingen van ernsti-
gen aard waren. .
In de zaak van de werkverschaffing moest
het hooren van 49 getuigen storend en

prikkelend werken. Gemeentelijk onderzoek
wordt aangevoerd als tegenwerking van de
marechaussee. Dit heeft tot gevolg arresta-
tie door de marechaussee zonder kennisgp-
ving aan de gemeente. De eigen zaken van
de gemeenschap moeten, als overal elders.
door de eigen organen behandeld worden
De zaak van de geestelijken heeft de

meeste aandacht getrokken, naast die van Van
den H. Spr. kan den indruk niet van zich
afzetten, dat de raadsman van de klagers
de rol van openbaar ministerie tegenover
Van den H. vervulde.
Men moet zich afvragen, over welk ma-

teriaal de maréchaussee beschikte bij de ar-
restatle van en huiszoeking bij .vsn den H.
Spr. noemt dit materiaalop, dat naar 's mi-
nisters meenlng zwak was, de inverzekering-
stelling had plaats op grond van een ver-
jaarde zaak. Het materiaal, dat de mare-
chaussee bij de voorgeleiding overlegde, was
zeer onvoldoende. Ook van malversaties bij
het Waterschap was niets gebleken.
Welk materiaal was er bij de sluiting van

het onderzoek? De rechtbank heeft het ge-
heele dossier ter beschikking gehad. De
"waarschuwing" van den P.-G. is niets an-
ders geweest, dan een mededeeljng, dat hij
de stukken in handen had gehad en de aan-
dacht op de ~ak vestigde.

Brief van den president van de
Bossche rechtbank.

Spr. bestrijdt de rede van den heer van
der Goes van Naters op dit punt. De presi-
dent van de Bosscne rechtbank heeft thans
spontaan geschreven. De minister leest den
brief voor, waarin wordt verklaard dat de
P.-G. niet op de zaak is ingegaan, doch
slechts er op wees, dat de zaak hem zwak
scheen. Hij gaf slechts een seintje in een
zaak, waarin mogelijk onrecht kon geschie-
den. Bij de besli.$$.ÏPS1n raadkamer heeft de
mededee1ing van den P.-G. geen rol gespeeld.
Voorts schrijft de president dat hij zich

niet laat beinvloeden door dergelijke mede-
deelingen. De commissie vergist zich als zij
zegt, dat er nog meer redenen geweest zijn
voor de sluiting van het gerechtelijk onder-
zoek. De rechter-commissaris !;l:anvan een
eventueele andere zaak nog niets weten.
Processueel heeft geen enkele onregelmatig-
heid plaats gevonden. Geen enkel overge-
legd dossier kan in de zaak-van den H. tot
vervolging leiden. Er is een nader onder-
zoek ingesteld. Het gaat te ver, als de Kamer
verklaart, dat een nader onderzoek niet
achterwege had moeten blijven.
Spr. heeft nagegaan, hoe de zaak stond

met den notaris B. Deze zaak is berecht in
1934 voor de in functie treding van den
tegenwoordigen P. G. Er is geen sprake van
dekken van dezen notaris en anderen door
den P. G. Ook tegenover dezen ambtenaar is
niet de betamelijke zorgvuldigheid betracht.

Afschuwelijke sensatie in de zaalc
der geestelijken.

In de zaak van de geestelijken is voor ve~
len de meest afschUwelijke sensatie gewekt
Er is de voorstelling gewekt, dat stelselma-
tig door de pastoors gruwelijke handelingen
zijn verricht. Waarom geeft de heer Rost Van
Tonningen deze zaken niet aan krachtens art.
161 S.V. Men slingert het thans in het gezicht
van personen, die zich niet kunnen verdedi-
gen, roept spr. uit. Zoo springt men om met
iemands eer en goeden naam.
Bevoorrechting heeft spr. nooit geduld.

Men poogt thans rechtsongelijkheid te schep-
pen aan den anderen kant. Ook die zal spr.
nooit dulden.
Er zijn in ons Wetboek van Strafrecht ver-

schillende misdrijven, waar het uitoefenen
van een bepaalde functie een constitutief
element is van het misdrijf. Moet men nu al
deze menschen onder toezicht stellen van de
politie? Burgers in geestelijke bediening be-
hooren evenmin te worden gecontroleerd als
onderwijzers e.d.

Spr. heeft nooit :met de kerkelijké
overheid eenig contact in deze zaak
gehad. Voor wenschen van die zijde
zou spr. nooit toegankelijk geweest
zijn. Het is duidelijk, dat de kerke-
lijke overheid in deze zaken belang
moest stellen.
Spr. betoogt, dat hij als minister

van Justitie niet mag concludeeren
tot al of niet-strafbaarheid van de pas-
toors. Te hunnen aanzien zijn door
de marechaussee onderzoeken inge-
steld, waaraan hij niet gaarne bur-
gers bijv. in Den Haag blootgesteld
zag.

Spr. bedoelt hiermede de verklaringen van
den 30-jarigen man ten aanzien van feiten
ongeveer 16 jaren geleden gepleegd. In een
andere zaak stond het. recht tot strafvervol-
ging op de grens van verjaring. Zeven jaren
geleden verklaarde de getuige geheel an-
ders, zij waren toen toch geen kleine jon-
gens meer. De officier van justitie gaf op-
dracht om het oor te luisteren te leggen,
doch zonder aanwijzing voor een nieuw
strafbaar feit gaat de marechaussee stelsel-
matig hooren alle misdienaars van den
pastoor, knapen van 8 tot 15 jaar. Begrijpt
men den ernst van's ministers bedenking
nog niet? Dit verhoor moest beroering wek-
ken onder de ouders. De houding van den
burgemeester in dezen noemt spr. zeer ver-
standig.
Wat de zaak-pastoor B. betreft, hier heeft

spr. de ruchtbaarheid gelaakt, een gevolg
van het op zich zelf ontoelaatbare methode
van onderzoek. Het verhoor van de vrouwe-
lijke getuige in den Haag ontmoet spr.ts
grootste bezwaren. Men had kunnen weten,
dat er rechtstreeks bij haar niets te onder-
zoeken was. Spr.'s grief, dat er een onder-
zoek was ingesteld zonder aanwijzingen,
betreft alleen deze zaak. In de zaak van
pastoor V. waren, zooals betoogd, wel aan-
wijzingen.
Spr. wijst er op, dat het verhoor van de

vrouw slechts ging over haar eigen relaties.
Voor onzekerheid in deze zaak is geen reden.
De vrouw moe s t de indruk zijn bijgebracht,
dat de pastoor had bekend, daar zij onmid-
dellijk na het verhoor een brief schrijft aan
den pastoor, waaruit dit blijkt. Men moet ook
oog hebben voor de belangen van anderen.
De man van de vrouw heeft zich bij den mi-
nister beklaagd. Dit zijn methoden, die de
minister laakt in een zaak, waar geen enkele
aanwijzing was.
Het woord "ophouden" in de zaak-winke-

lier H. klinkt zeer zacht. Ook deze zaak
laakt spr., .evenals de zaak-arbeider W.
Het ver'heugt spr., dat de gemeentepolitie

en de burgemeester er goed zijn afgekomen.

Tijdens de' groote zuivering in Oss heeft
de gemeentepolitie een werkzaam aandeel
gehad.
Wat het contact met het corps-commando

en de brigade betreft, spr. geeft toe. dat dit
te wenschen heeft overgelaten. Spr. betreurt
dit. Op 1 April 1938 ging het er om, welke
maatregel het minst scherp was om een eind
te maken aan een hoogst ongewenschten
toestand.

De minister verdedigt den P. G.

Spr. heeft het beleid van den substituut-
officier van justitie niet in alle opzichten
verdedigd. Spr. heeft in aanmerking geno-
men, dat deze officier ontvankelijk moest
zijn voor invloeden van de brigade. Voor de
wijze, waarop de onderzoeken plaats had-
den, kan men den officier niet aansprakelijk
stellen.
Tegen den P.G. zijn heel wat felle aanval-

len en aantijgingen gericht. Soms scheen
het, of het nog feller ging tegen hem dan
tegen mij. Spr. is niet bereid het hoofd van
den P. G. te komen aanbieden daar hij niet
de overtuiging heeft, dat hij heeft gefaald.
Hij is een man van zeer bijzondere be-
kwaamheden, onkreukbaar en van onge-
wone werkkracht. Natuurlijk heeft hij fou-
ten. De P. G. zag toestanden in onge-
wenschte richting groeien. Een oordeel ach-
teraf heeft het bezwaar, dat men zich niet
in de omstandigheden kan terugplaatsen.
Spr. had wel gewenscht, dat de P. G. met
den nieuwen divisie-commandant betere be-
trekkingen had onderhouden. Spr. mocht
zich niet door een onvervulden wensch laten
leiden.
Het is volkomen onjuist, dat de P. G. een

vooroordeel heeft tegen de Kon. marechaus-
see. Een plaatselijken correctiemaatregel
breidt men uit tot aantasting van een geheel
corps!
Wat het perscommuniqué betreft, hierin

heeft de P. G. gewaarschuwd tegen veront-
rusting; Oss diende niet meer in het mid-
delpunt van de belangstelling te staan.
Spr. ontkent, dat de wachtmeester tijdens

zijn verhoor van 7lh uur gestaan heeft. Ver-
hoor in twee étappes ware inderdaad beter
geweest, doch de Gier wilde de tekortko-
mingen van zijn brigade niet erkennen.
Spr. begrijpt niet, hoe men eenigen ophef

kan maken van het bezoek, dat 's ministers
gemachtigde op het parket gebracht heeft.
Men moet deze zaak in de overheidsverhou-
ding zien. Wanneer de minister als getuige
zou worden gehoord, dan zou hij een contact
met zijn eigen ambtenaren hebben.
Zou de heer van der Goes van Naters

gevallen kunnen noemen, waarin bagatelza-
ken worden vervolgd? Integendeel, de heer
Speyart van Woerden houdt een zeer
scherpe parketinspectie. Men kan niet spre-
ken van het systeern-Speyart tot het luk-
raak vervolgen. Ook tegenover den P. G.
heeft men niet de betamelijke zorgvuldig-
heid betracht.
Spr. was er sterk van overtuigd, dat een-
beslissing moest worden genomen. Een

corpsonderzoek is een tamelijk lange zaak.
Het "Summiere rapport" komt tot geen te-
kortkoming. Op 1 April is met het telegram
gehandeld, zooals met den P. G. was afge-
sproken. Spr. wist, dat het besluit het corps-
commando zwaar zou vallen, daarom heeft
spr. eigen verantwoordelijkheid ter hand ge-
nomen en de opsporingsbevoegdheid ge-
schorst.
De bespreking met de officieren over de

overplaatsing op 2 April 1938 heeft plaats
gehad in het kabinet van den minister.

Men heeft dien avond geen protesten geuit.
Op 4 April verzocht de inspecteur de

maatregelen ongedaan te maken; eerst later
heeft hij zich op scherper standpunt ge-
plaatst.
Spr. 'is er van overtuigd, dat de commissie

op zijn zijde had gestaan, als zij de ~~twik-
keling van de laatste jaren van nabij had
meegeleefd. Onder's ministers verantwoor-
delijkheid werd op gevaarlijke wijze ge-
werkt. De minister heeft niet de bevoegd-
heid rechtstreeks corrigeerend op te treden
op politioneel gebied. Het toegepaste middel
was nieuw in Nederland. Dit was het
zachtste, meest voor de hand liggende mid-
del. Gestrart is er niet. Voor de verdiensten
der brigade heeft spr. oog gehad. Was de
maatregel genomen tegenover de rijksveld-
Wacht, dan was geen ruchtbaarheid gevolgd.
Spr. heeft zich vergist in den weerslag in
een deel van ons land. Spr. betreurt, dat
tegenstellingen zijn ontstaan
De weerslag in Oss is gunstig geweest:

de opwinding en de onrust zijn verdwenen,
de samenwerking van marechaussee en ge-
meentepolitie is verbeterd. Op dit punt
heeft spr. tenminste doel bereikt.
Spr. ontkent de bedoeling om het geheele

corps te treffen. De gevolgen heeft spr. niet
kunnen verwachten.

Sprekers ,eerlijke bedoelingen zijn ver-
wrongen, het vertrouwen in het wapen heeft
spr. nog.

Spr. conclusies verschillen niet veel van
die van 7 April 1938. Wanneer deze zaak
geregeld is, dan zal spr. alles doen om het
contact met het corpscommando te verbe-
teren.
Ret zou spr. verheugen, indien de Ka-

mer conclusies in dien geest zou willen
aanvaarden. Als er verschil van meeni~
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blijft bestaan, zal dit spreker niet veront-
rusten.
Spr. heeft door alles heen behouden de

rust van zijn geweten. Dit kan niemand
hem ontnemen. Nu of later, de erkenning
dat zijn handelen goed is geweest voor het
vaderland zal komen!

Om 16 uur wordt de vergadering een half
uur geschorst.

dant had kunnen praten en dat - hoewel
er verklaarbare redenen waren _ het be-
faamde zeven en een half uur durende ver-
hoor van den wachtmeester in tweeën had
kunnen zijn gehouden. Maar in de wezenlijke
zaken, waar het op aan kwam, heeft de pro-
cureur-generaal niet gedwaald, maar wet en
regel scherp im het oog gehouden. Na de felle
aanvallen, die ook op baron Speyart van
Woerden zijn gericht, kan men eerlijkheids-
halve niet anders dan concludeeren, dat deze
in bepaalde gevallen te fel is opgetreden,
maar men moet billijkheidshalve ook zijn
optreden zien in de sfeer van dit heele com-
plex gebeuren, óók met het oog op de zon-
derlinge situatie, dat de procureur-generaal,
hoewel hoofd der geheele rijkspolitie, geen
rechtstreeksche corrigeerende middelen bezit
op een deel van die politie.
Dit is de moeilijkheid in deze zaak, die

tenslotte toch alleen een beleidskwestie is:
zij heeft zooveel imponderabilia, zooveel
prestigekanten, zooveel persoonlijke zijden,
die het oordeel bemoeilijken.
Hadden wij den procureur-generaal zelf

maar kunnen hoeren, dan hadden dadelijk
veel dingen zuiverder voor ons kunnen staan,
zei de heer Schouten in de heldere rede,
welke hij begonnen is om het standpunt der
Kamercommissie te belichten. En daar is
iefs van waar.
Doch de minister heeft - ons dunkt met

goede argumenten en met een 'beroep op een
sterk precedent uit 1907, toen de liberale
minister Van Raalte overlegging van stukken
over zelfs berechte zaken weigerde _ het
niet overleggen van geseponeerde stukken
verdedigd. Al kan men met den heer Schou-
ten theoretisch een afwijking in zeer bijzon-
dere omstandigheden bil lijken, practisch rijst
toch aanstonds de vraag, hoever men - een-
maal afgeweken _ mag gaan en wanneer
men: uitzonderingen ma-g maken. Er zi't hier
zulk een gevaarlijke kant aan, dat men wel-
haast moet zeggen: principiis obsta .. En het
beroep op minister Van Schaik, die (dit moet
men er bij zeggen) in een hewogen debat,
zichtbaar contrecoeur en zeer bewogen zich
bij wijze van spreken een stuk uit de vingers
liet rukken, is geen normaal precedent. Op
ons heeft dat toen een pijnlijken indruk
gemaakt en 'het is de vraag, of, als toen
minister Oud, mede getaquineerd door den
interrumpeerenden ds. v. d. Heide, zijn
ambtgenoot niet had aangezet, het befaamde
stuk wel zou zijn gebruikt. Dat is in elk
geval wat anders dan stukken overleggen na
rijp beraad. Zelfs is het achteraf de vraag,
of de minister, al heeft hij het alleen gedaan
om te bewijzen, dat de rechtsgang volkomen
normaal is geweest, goed heeft gedaan, uit
stukken te citeeren.
Dat ambtenaren niet zelfstandig gehoord

kunnen worden, heeft de heele ministerraad
beslist. Ook daarover kan men lang praten,
maar voor ons gevoel is er inbreuk gemaakt
op de juiste constitutioneele verhoudingen,
als, onafhankelijk van de alléén verantwoor-
delijke ministers, ook ambtenaren gehoord
kunnen worden.
Waar het op aankomt, is, dat de rechts-

zekerheid .en r.ec'htsge.1ijkheid onomsfootbaar
vaststaan. Dat dit zoo is, heeft de minister
zoo duidelijk aangetoond, dat daaraan alleen
kan ·twijfelen de heer Rost, die aangiften in
ontvangst neemt als ware hij het openbaar
ministerie; die stukken bezit, welke hij niet
mag bezitten, en wiens heele optreden in
deze aangelegenheid de minister eerst, maar
daarna de heer Schouten, in vastberaden
bewoordingen heeft gebrandmerkt als "ont-
stellend ongewoon".
Na de rede van den minister was er een

oogenblik pauze. Dit is zeer zeldzaam, maar
het was een gelukkige gedachte van den
voorzitter, na het urenlang ingespannen
luisteren, allen even rust te gunnen. Voor
rust in de geesten had de minister gezorgd.
Want mr. Goseling heeft kalm gesproken.
Herinnerend aan het woord van den psalmist:
Indien Gij· op onze ongerechtigheden acht
" " b Islaat, Heer, wie zal dan bestaan? es oot
de minister met te zeggen, dat géén bestuur-
der stand zou houden, als voor elk zijner
daden achteraf zulk een extreme critiek
mogelijk zou zijn. Dat al die critiek op een
zaak met zoovele kanten oniuist zou zijn,
ontkende de minister niet. Ook hem was zij,
vooral wat den weerslag van ztin maatregelen
betrof, ter leering geweest. Maar wel wilde
hij een zuivere uitspraak van de Kamer. ZÓÓ
een. waarbii de scheiding zou blijken ~sschen
de leden, die hem wèl en die hem niet ver-
trouwen. Wij moeten den verderen gang der
discussies afwachten, maar gelooven, dat de
overgroote meerderheid der Kamer dit ver-
langen zal billijken.
Op de tribune zaten verschillende Eerste-

Kamerleden ; er was ook, voor het eersf sinds
'lijn heengaan als minister, mr. Marchant, die
m.et een aandacht, als zou hij zoo weer de
_arena betreden, waar hi} bijna veertig jaar
zat, de rede van den minister volgde. Naast
minister Goselina 'had alleen minister Colijn,
die met gespannen belangstelling zijn ambt-
genoot volgde, achter de regeeringstafel
plaats genomen.

VERSLAG VAN DE ZITTING

(Vervolg).

(Het eerste gedeelte van dit verslag werd
reeds geplaatst in een deel der vorige op-
laa-g).

De MINISTER VAN JUSTITIE, de heer
GOSEL-ING, vervolgt zijn rede.
Ten aanzien van het verbod van ambtena-

ren om de commissie in te lichten merkt
spr. op dat al zijn arnbtsgenooten met hem
van meening waren, dat ook hier geen pre-
cedent mocht worden geschapen.
Spr. mocht ook hier zijn standpunt niet op

persoonlijke overwegingen bepalen. De
minister zelf had desnoods de inlichtingen
kunnen geven. Zelfs in geval van een enquête
worden op het hooren nog waarborgen ge-
steld. Ook daar had de minister moeten
overwegen, in hoeverre hij een beroep kan
doen op de zekerheid van het rijk en het
belang van den staat. Spr. ontkent voorts
de overeenstemming met de zaak-Spoorhout,
waar de zaken geheel anders lagen. Spr.
heeft het gevoel, dat hij staat in een positie,
die verre achterstaat bij die van een partij
in een civiel geding, daar de commissie be-
schikte over de pleitnota van mr . .Tames.
Door zelf de pleitnota aan te vragen, had
spr. daaraan een waarde toegekend, die zij
nimmer mag hebben. De nota is een aide-

Van het korte onderhoud tusschen den
officier van justitie in toga en den wacht-
meester kan men achteraf nooit zeggen, wat
de bedoeling geweest is van den officier en
hoe de wachtmeester die heeft opgevat.
In de zaak van pastoor V. heeft spr. een

ernstigen grief tegen de opsporingsambte-
naren. Tegen de wijze van onderzoek in ëeze
zaak heeft spr. zijn zwaarste bedenkingen.

De vergadering wordt om 16.30 uur her-
opend.

Het optreden van den heer
Rost van Tonningen.

De heer SCHOUTEN (A. R.) verklaart,
dat de commissie tot op dit oogenblik het
grootste stilzwijgen heeft willen betrachten,
waarom ook geen antwoord is gegeven op
opmerkingen over de commissie.
Spr. dankt voor de waardeering van ver-

schillende zijde voor den arbeid der com-
misie.
Spr. gaat voorts de werkzaamheid van den

heer Rost van Tonningen na. Aan zijn opmer-
kingen is de vereischte aandacht geschonken.
De heer Rost van Tonningen 'heeft thans
ontkend, dat het niet juist is, de mededee-
lingen aan de Kamer in extenso te doen.
Niemand in de Kamer is op de kwestie
teruggekomen, behalve de heer Rost van
Tonningen. Op 8 l\faart 1939 heeft de com-
missie een brief van dezen afgevaardigde
ontvangen, welken spr. voorleest. De schrij-
ver verzoekt daarbij enkele dossiers betref-
fende de geestelijken van den minister aan
te vragen. Hij verzocht ook publicatie van
deze misdrijven en verklaarde, indien dit
niet zou geschieden, zelf tot publicatie over
te gaan. Op 9 Maart kreeg spr. den brief in
handen, des avonds van 8 Maart werd de
brief gepubliceerd in het "Nationale Dag-
blad". Spr. ontkent de juistheid van enkele
deelen van den brief. De heer Rost van Ton-
ningen verliet de vergadering van de com-
missie op 28 Februari, toen hem bleek, dat
het rapport niet dezelfde week zou worden
vastgesteld. Hij wenschte de verantwoorde-
lijkheid niet te dragen en daarom geen ver-
gadering meer bij te wonen. Doch de com-
missie alleen draagt de verantwoordelijkheid
voor 'haar daden; van de bevoegdheid om
verder deel te nemen aan de vergaderingen,
deed de afgevaardigde afstand.
De commissie heeft toen medegedeeld, dat

de publicatie van den brief in strijd geweest
was met het reglement van orde. Andere
gedachtenwisseling dan in de vergaderingen
der Kamer of der commissie is niet mogelijk.
Het antwoord van de commissie is niet afge-
drukt· in "Het Nationale Dagblad".
De commissie ontving voorts een brief van

den heer Rost van Tonningen van 8 Juni,
welke eveneens dîen dag in het "Nationale
Dagblad" werd gepubliceerd. Hij bood daarin
aan den inhoud van de processen-verbaal
137, 138 en 196 ter beschikking te stellen,
indien de minister inzage weigerde.
Deze brief werd eerst op 10 Juni ont-

vangen; de commissie echter had het verslag
op 8 Juni vastgesteld, reden waarom geen
aandacht aan den brief werd besteed.
Spr. laakt de adresseering, die zeer onvol-

ledig was. Spr. hoopt, dat thans duidelijk is,
welke waarde mag worden toegekend aan de
rede van den heer Rost van Tonningen. Het
verslag was bij ontvangst van den brief reeds
aan de Kamerleden gezonden: de commissie
heeft zich dus niet achter een formaliteit
verscholen. Waarom 'heeft de heer Rost van
Tonningen zoo lang gewacht met het aanbod?
Dit beteekent nog niet, dat de commissie
op zijn aanbod zou zijn ingegaan. Zij zou
stukken, die op onbehoorlijke wijze in zijn
hand zijn gekomen, niet hebben geaccep-
teerd. De houding van den heer Rost van
Tonningen is ontstellend ongewoon. Als hij
gegevens had, dan was hij verantwoordelijk
geworden voor de onvolledigheid van het
rapport. Spr. releveert de beschuldigingen
tegen verschjllende instanties: de heer Rost
van Tonningen beschuldigt zonder zweem
van bewijs.
Ontucht is een schrikkelijk kwaad, doch

juist de strijd voor de reinheid der zeden
drijft ons er toe, van een zedenzaak niet een
publiek schandaal te maken, waar dit kan
worden vermeden. Wij allen moeten ons van
alle sensatie onthouden.
De heer Rost van Tonningen wekt bij

ondeskundigen den indruk, dat hij de eenige
man is, die iets geeft om moraal of zeden.

Het niet ter inzage geoen.
van dossiers.

Spr. gaat voorts in op de opmerkingen van
den heer Van Maarseveen betreffende het
niet ter inzage geven van dossiers. Er is een
aanmerkelijk verschil tusschen het standpunt
van prof. Van Oven, zooals de heer Van
Maarseveen dat citeerde, en van den minister
van Justitie. Bovendien citeerde de heer Van
Maarseveen prof. Van Oven onvolledig. Het
standpunt van prof. Van Oven is rechtstreeks
tegenovergesteld aan dat van den minister.
In het algemeen is de commissie van oor-

deel, dat dergelijke stukken niet mogen wor-
den geëischt, doch er zijn gevallen, waarin
overlegging of openlegging mag worden
bevorderd of gevraagd. Bij de be'handeling
van de zaak-Riesz is ook uit geseponeerde
stukken geciteerd.
Naar sprekers meening was dit verzoek in

de zaak-Oss redelijk. De verspreiding van
licht moest door den minister worden bevor-
derd, de minister had zeker ten deele aan
het verzoek kunnen voldoen. Het verzoek
rustte niet op een algemeene zienswijze, doch
op de noodzaak, dat op sommige punten meer
duidelijkheid gewenscht ware.
Het betoog van den minister op dit punt

heeft spr. niet overtuigd. De minister zegt:
het gaat om het stelsel. Hiertegen heeft de
commissie bezwaren; in elk geval moet
worden nagegaan, of een uitzondering op den
regel noodzakelijk en toelaatbaar is. Spr.
beschouwt de zaak-Spoorhout wel degelijk
als precedent.
De toezegging bij voorbaat, dat de commis-

sie alleen voor haar voorbereidende werk-
zaamheden van den inhoud van enkele stuk-
ken geqruik zou maken, kon de commissie
niet geven.
Het hocren van personen door een commis-

sie is zeer dikwijls geschied, hooren van
enkele ambtenaren 'had slechts de zaak
kunnen dienen. Tegen de richtlijnen, door
de regeering getrokken, heeft de commissie
geen bezwaar, wel echter in dit speciale
geval.
Het had van wijs beleid getuigd, als de

commissie in de gelegenheid werd gesteld
langs dezen weg inlichtingen te verkrijgen.
Spr. is er van overtuigd, dat de minister zijn
standpunt niet zal kunnen handhaven, als
het er op aan komt.
De vergadering wordt om 17.45 uur ver-

daagd tot Woensdagmiddag 1 uur.
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TENNIS SPORT •

WIMBLEDON'S .
DAG.

TWEEDE

I
Succes van Hughan en v. Swol.

I HET DAME:S-SPEL BEGONNEN.

Wimbledon's tweede dag heeft evenmin sen-
saties opgeleverd als de eerste, maar toClh waren
er enikele verrassingen. Sensaties, we stellen
dit even op den voorgrond, zijn geen nood-
zakelijke factoren voor het slagen van het tor-
nooi We releveeren dit slechts omdat zij zoo

I Hdht' voorikomen in een wedstrijd, waarin zes-
tig verschillende partijen tusschen speelsters en
spelers uit vijf en twintig Janden UItkomen.
Het uitlblijven ervan is eigenlijk... iets bij-
zonders .

De eene verrassing was de al te vroege neder-
laag van het Engelsene. speelstertje, die het ver
Ieek te 'kJunnen brengen, miss Nicnll, Zij ver-
loor van een tamelijk onbekende Iandgenoote,
miss Huntbacïh,
De andere verrassing was het prachtige spel

en de mooie overwinning van de FransClhe oud-
musketiers Borotra en Brugnon. Of zij in hun
tegenstanders, de Duitsehers Menzel en Goep-
fert inspicatie vonden of dat om andere reden
de tennisgeest over hen kwam, is moeilijk te
zeggen. Zeker is dat zij na het verlies ,:,an de
eerste sets bijzonder sterk speelden en ill vlJf
wonnen
Wat ihet Nederlandsche tennis !betreft, er was

de verrassing dat onze dubbel, Hughan en Vall
'Swol de eerste ronde.s tegen een bekend
Engeisoo paar, Avory en Lee, in drie sets won;
6-3 9-7 6-4. Hoe weinig heeft het echter
Iges'ciheeld of de tweede set was vorl oren ge-
gaan en wde kan zeggen hoe het spel dan ge-
loopen zou zijn?
Tegenover het sterk verdedigende Engelsehe

spel (vooral Lee is een uitgesproken baseliner)
!plaatsten Hughan en Van Swol een en al aan-
val. Zij !hadden dien tenvolle noodig om de
eerste set te winnen. Hun services en smashes
hadden het grootste aandeel. In de tweede set
verslapte die, door de Inspanning, een tikje. En
meteen 'gi'ngen de Britsohe Lobs, gingen de
sc'henp door het midden gejaagde drives de
overhand ik.rijgen. Tot 4---12 5-2' Nepen de
Engelsehen uit, Hughan kwam 1-5.40 op zijn
service... de set leelk verloren. Maar toen
keerde het spelopeens! Tweemaal zoo goed
gingen de Neder landers spelen. De Engelsche
services werden tweemaal doorfbrolken en het
werd 5--<5. Maar daarmee was het gevaar nog
niet beeworen, De Engelschen, als j,adhtlhonden
achter de smashes aanzittend, al hun drives en
lobs aanwendend tegen het forceerende en vaak

I gewaagde (o.i. terecht) netspel van de Neder-
• landseihe spelers, handhaarden zich DIPhun ser-
vice, Tot 7-<6 toe. Op love rnaekta Van Swol
7-7. En toen ~am de doorlbraak met een paar
uitstekende volleys van Hughan, weer een
smash in de "tramlines" van Van Swot En
met 9-7 werd de gevaarlijke klip van set-ver-
lies omzeild.

In de derde gaven de Engelsehen geen krimp.
Begonnen met serveeren. !handhaafden zij zich
tot 4-3. Alles was nog mogelijk, als er ten
onzent een Inzinking zou 'Immen. Het tegendeel
was waar. Na 4-4 volgde een onweerstaanIbare

j
doenbraak va nde Erigelsohe af'WeeI1baUons. En
met 6-4 waren de onzen in de tweede ronde,
Waar zij den zwaren strijd tegen B01.lSSus-
Gentien !krijgen!

Fraaie prestatie van Borotra
en Brugnon.

Het leek 'Volkomen normaal dat Borotra en
Brugnon de eerste twee sets van de Duitsehers
Goepfert en Menzel verloren. Zij mochten sjou-
wen en zwoegen, Borotra moclht onder hilariteit,
toen de eerste set venloren was, zijn baretje
op zetten (hoe handig weet ihij dat te doen,

: !kwasi-nalef en toah zoo geraffineerd!), hun
spel was een tempo ,te langzaam. De lange Men-
zel dicteerde het spel; !hij scheen overal te kun-
nen zijn. Hij had zi~ smashes en vollies als
Ihet ware gereed liggen. En Goepfert verleende
hem, bescheiden in de schaduw 'van den zich
voelenden rneester, groeten steun: met 6-2 6-4
was er geen twijfel aan den tritslag. Maar toen
was het eerst Brugnon. daarna Borotra die al
de oude vi'rtuositeit en daarmee geleidelijk de
bezieling terug vond. Magnifiek was de com-
bmatie van die twee. Zij leken één sluitende
gedachte omtrent 'het spel te hebben. Hun 'Vol-
leeren werd grandioos; de lage 'baC!kihand:vo].ley
van Borotra was onweerstaanbaar, de geslagen
forehand-volley van Brugnon vond overal ope-
ningen. De Dui tsohers werden overspeeld, heel
en al Menzel kon zijn services niet hand!haven !
Met 6-3 6-4 werd !het "two sets all" ..•
En toen, in de vijfde set, onderging Menzel

het fatum dat hem op een oOf.andere wijze
aktijd te Wimbledon waoht : hij verloor zijn

I service. Zijn hooge topspins werden door de
Fransohen, als was het een afspraak, in den
opsprong genomen, weggeveegd. Borotra won
de zijne na zes deuces; een nuttige 2--0. En
toen even later Menzel, machteloos nu, opndeuw
doonbroken werd, klonk reeds het gejubel VOOi'
de overwinnaars. Toen ... verloor Borotra zijn
service en !hij toonde zich dood-ongelukkig
Maar hij veerde op in de volgende games en
het was Brugnon die na 5-4 als een generalis-
sirmis van dUibibelspel uit den strijd kwam. De
populaire Fransehen brengen het nu zeiker tot
de laa tste aciht.

Domes-enkels pel.
I

Dames enkelspelen waren het meest aan de
orde, het heer en enkelspel lag gelheel stil. En
in dat dames enkelspel mochten er dan geen
gelbeurteni.s.sen van groet intemationaal belang
zijn, er waren kleine dramatjes. De IS-jarige
mdss Nicoll was te veelonder den invloed van
Ihaar Wimbledon-delbuut. Was het juist, haar in

t de eerste Wimbledon-partij die zij speelde, op
!het centrecourt te plaatsen? Zij had niet de
helft van 'het vertrouwen en de zekerheid in
haar spel, waarmee zij onlangs mej. Marble tot
drie sets dwong. Zij sloeg hard doch niet zeker.
Zij volleerde doch niet af. En zij verloor van
de nuchtere, zekere Engelsene soliditeit, van
een baseline-speelster zonder meer: miss Hunt-
Ibaclh 8-6 4-6 2-6.

Engeland verloor nog een andere populaire
figuur "Dear Betty". Zij was als een Brunhilde,
forsch en, Indrukweêokend, tegen !het 'Ultra-
moderne meisje, slank en beweeglijk als een
hinde : miss Wheeler. De fcrsohe badlJhands
striemden in de eerste set, doch velden niet
neer. In de tweede en derde set waren de Arne-
rikaanscha volleys als treffers in een degen-
strijd.

Mevrouw Sperling leek onsdhuldig-wreed met
haar meedoogenloos plaatsen tegen het ander-
halve-meterige Chineesje Hoahing, dat zioh, zoo-

I als dat heet, doodliep, maar todh nog venijnige
forehands gaf.

Mevrouw Mathieu was te ervaren voor de
Tsjechische delbutante mej. Paralkova. Nochtans
was er zoo iets als onweer op het gesloten ge-
laat. Mevrouw Ellis-Lizana had een set noodig
om op dreef te komen. De fijne dropshot is er
niet meer en al won zij de tweede set gemak-
kelijk, een candidate voor de finale lijkt zij

I geenszins. Evenmin leek de Poolsche kampioenè
dat in haar 6-<2 8--6 tegen de vroegere Belgi-
sehe kampioene mevr. de Meulmeester.

De voornaamste uitslagen waren;
Dames-enkelspel, eerste ronde; mevr. Mathieu

(F'r.) sl. mej. Parakova (Tsjechië) 6-4 6-1;
mevr. Fabyan (Arn.) sl. mej. Norman (Eng.)
6--2 6-2; mej. Huntbaoh (Eng.) 501. mej. Niccll
(Eng.) 6-8 6-4 6-2; mevr. Little-Round
(Eng.) slaat mej. Stewart (Eng.) 6--<1 8'-6; mej.
Hardwick (Eng.) sl. mej. Thomas (Eng.) 10--8
6-4; mevr. Sperling (Denem.) 51. mej. Hoa-
hing (Clhina) 6--2 6-0; mevr. Ellis-Luana
(Eng.) sl. mevr. McKelvre (Eng.) 9-7 6--2;
mej. Wheel-er (Am.) slaat mej. Nutlhall (Eng.)
7~5 2-6 6-2; mej. Pannetier (F,r.) st mej.
Goodwyn (Eng.) 0--'6 6--0 6--3.

Tweede ronde; mej. Stammers (Eng.) sJ. mej.
Middleton (Eng.) 6-0 6-2; mej. Jedrzejowslka
(Polen) sl. mevr. de Meulemeester (Belg.) 6-2
8--6; mej. Scriven (Eng.) sl, mej. Ullstein (D.)
6---<36---<3;mej. MerbIe (Am.) sl. mevr. Kirk
(Eng.) 6----.36-2.
Heerendubbelspel, eerste ronde; Henlkel en

[von Metaxa slaan Freshwater en de Manby
(Eng.) 6-4 6___,16-4. Borotra en Brugnon (F'r.)
!:slaan Menzel en Goepfert (D.) 2-<6 4-6 6-3
6-4 6-2. Butler en MoPihail (Eng.) slaan Gihaus
;Mo!hamed en Savur 6-3 7--<5 4--6 6-3.
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HANDELSBERICHTEN.

TE:XTIELSTOFFEN.
NEW·YORK, 27 Juni 1939. (R. B. D,)

KATOEN. (11 uur.) Juli 9.51, Oct. 8.77-78,
Dec. 8.59-60, Jan. 8.49, Maart 8.39, Mei 8.38.
KATOEN. (Opening.) Juli 9.51, Oct. 8.75--76,

Dec. 8.57--58, Jan. 8.48, Maart 8.39, Mei 8.32.
NEW-YORK, 27 Juni 1939. (R. 0.)

KATOEN. De termijnmarkt opende prijshou-
dend en onveranderd tot 3 punten hooger, steeg
tot nieuwe hoogtepunten voor dit seizoen, op
verdere dekkingen per Juli, aankoopen in naaste
posities door den handel en plaatselijke firma's,
aanhoudende aankoopen door Bombay in latere
posities en op schaarsch aanbod. Op de hooge
prijzen kwamen eenige liquidaties en hedgever-
koopen tot stand, doch het prompte stoppen van
zes Juli-aanzeggingen en enkele aankoopen door
'Nail Street dreven de prijzen verder op en het
slot was prijshoudend.

27 Juni 26 Juni 24 Juni
• t\TOEN middle 1. 9.97" 9.91* 9.91
Aanv, Atl. Havens -- --
Aanv. Gulf Havens 5.000 4.0uO
Aanv, Pac, Havens - . 1.000
Uitv. Gr. Brittannië -- --
Uitv. Frankr. en c. 2,OOG 1.000
Uitv. Jap. en China 6.01)0 1.000

27 JU'1; 26 Juni
9.55 956 9.51 9.51
a f7 a,87 8.80 8.80
8.92 8,~2 8.85 8.85
g.J2 8.33 8.75 8.75
Sj ~2 8.72 8.65 8.65
8.03 8.IH 8.56 8.56
8:'2 8.~2 8.45 8.45
3 48 8.48 8.41 8.41
8.44 8.44 8.37 8.37
8.40 8AO a.33 8.33 .
8.?7 8 37 8.30 ase

27 Juni 26 Juni
Hess Cloth licht .• 4.45 4.47lf,
Hess Cloth zwaar.. 5.60 5.65
s emrning .....•. _ n.prsh. prijsh.
KATOENVRACHTEN NAAR 1/ 1!:R. KUN

27 Juni 26 Juni
60 60
75 75

Juli ....
Aug .••••
Sept. ••
Oct .....
I'JOV •••••
Dec .....
Jan .••••
Febr. ••
Maart ••
April ••
Mei ....

24 Juni
9.46 9,46
8.82 8.82
8.87 8.87
8.77 8.78
8.66 8.66
8.55 8.55
8.45 8.45
8.40 8.40
8.35 8.36
8.31 8.31
8.28 8.29

24 Juni
4.47',2
5.65
prijsh.

High density ••••
standard Bales

24 Juni
60
75

* Nominaal
NEW-ORLEANS, 21' Juni 1939.

27 Juni 26 Juni
9.50' 9.45'

26 Juni
9.62 9.63
8.88 8.88
8.67 8.67
8.54 8.5"
8.49 8.49
8.42 8.42
8.29 8.29

(R. 0.)
24 Juni
9.45*KATOEN middle 1.

27 Juni
Juli ••• • Cl6:> 9,35
Oct, •••• &.&2 8.<12
Dec. •••• 3 "'2 8.i2
Jan. .... !U31 8.6S
Maart •• 8 ;,6 8,56
Mei .... 847 847
Juli .. . • 8.37 8.39
• Nominaal.

LIVERPOOL, 27 Juni 1939. (R. B. D.)
KATOEN. (OfficieeL) (3 u. n.m.) Amerikaan-

sche. Stemming kalm. Juli 4.99, Oct. 4.62, Jan.
en Maart 4.52.
Egyptische.' Upper. Stemming kalm. Juli 5.64,

Nov. 5.66, Jan. -5.70, MJaart 5.73.
Giza. No.2. Juli 6.38, Nov. 6.51.
KATOEN. (Slot.) (OfficieeL) Amerikaansehe.

Stemming nauwelijks prij.shoudend. Juni 5.10,
Juli 4.95, Aug. 4.79, Sept. 4.67, Oct. 4.57, Nov.,
Dec., Jan. en Febr; 4.47, Maart en April 4.48,
Mei en Juni 4.49.
Egyptische. Stemming nauwelijks prijshou-

dend, Upper. Juli 5.59. Nov. 5.61, Jan. 5.65,
Maart 5.68.
Giza. NO.2. Juli 6.34, Nov. 6.46, Jan. 6.50,

Maart 6.54.
LIVERPOOL, 27 Juni 1939. (R. 0.)

KATOEN. (Officieel.) (le dep.) Loco-stemming
kalm. Dagaanvoer 16.000 balen. Juli 5.00, Oct.
4.63. Termijn-stemming kalm.
KATOEN. (Slot.) (Officieel.) (2e dep.) Arne-

rlkaansche en Brazlliaansche 2, Giza en Sakel-
larldis 1 lager. Am. Middl. loco 5.62, Juli 5.00,
Oct. 4.63, Jan. 4.52, Maart 4.53.

HAVRE, 27 Juni 1939. )R. B. D.)
KATOEN (Slot). Sternmtng kalm. Juni 454.5",

Juli 450, Aug. 441, Sept. 433.50, Oct. 428.-, Nov.
422, Dec. 417, Jan. '115.50, Febr. 414, Mrt. 41a,
Aprrl 412.50, Mel 412,50.

LONDEN, 27 Juni 1939. (R. B. D.)
JUTE in £ per ton. (Slot.) Stemming Ius te-

laos. Nat. First Marks 1st Gr. Juni-Juli 26%
verk., Juli-Aug. 23~ verk., Aug.-Sept. 22'" verk.;
Lightni,ng Grade Juni-Juli 23% -ver-lc., Juli-Aug.
22 verk.
HENNEP in sh. per 480 Ibs. bij pártijen. (SIoL)

Stemming traag. Manilla Grade J. Juni-Aug.
17%, verk.; K. Juni-Aug. 16 verk.; L. no. Juni-
Aug. 16 waard. M. no. 1 Juni-Aug. en Juli-Sept.
15 nom. .
SISAL in sh. per 480 Ibs. bij partijen. (Slot.)

Stemming lusteloos. O.-Afr. (Tang/Kenia.) no. 1
r.a.q. Juni-Aug. en Juli·Sept. 15% verk., Aug.-
Oct. 15%, verk.

MANCHESTER, ~7 Juni 1939. (R. 0.)
MANUFACTUREN U\i"houdend, met goeue

vraag van de zijde van den binnenlanuschcn
handel en behoorliJke z:l.cen voor buit enland-
sche rekening.
GARENS vaster.

24 Juni
9.54 9.56
8.86 8.87
8.65 8.6l)
8.53 8.53
8.46 8A7
8.40 8.41
8.28 8.30

METALEN.
NEW-YORK, 27 Juni 1939. (R. 0.)

27 J'um 26 Juni 24 JuniKOPER
Lake loco bieden ••••
Lake loco laten .•. ,.. 10._;_'
ELECTR. KOPER loco
Conn. Vally bieden ••
Conn Vally laten
f.a.s. New-York bieden
f.a.s, New-York laten 9.80
idem 30-90 dag. bieden
idem 30-90 dag. laten 9.80
KOPER c.Lf. Hamb./
Liverpool/Havre .•

Prompt (vrije handel) 10.07% ,10.0'7',6 10.05
GIETKOPER loco •.••
Conn Vally bieden ••
Conn Vally laten
STANDARD KOPER
Juli .....•..•.••••••
September •••••.••••
October ••••••••••••
December .
Januari .
TIN loco ......••••.•
idem 30 dagen

LOOD loco New-York
idem O. St. Louis ••

ZINK loco O.st. Louis
ZILVER in staven
ALUM. loco New-York
NIKKEL loco N-York
GIETIJZ. NO.2 Plain
v.a.b, O. Pennsylvania 2.4.50 24.50
id. lev. Boston 22.50 22.50
BLIK kist van 112 pl. 5.- 5.'-
PLATINA ... ,...... 32 a 35 32 a 35
STANDAARD KOPER prijshoudend. TIN.

IJZER en KOPER loco prijshoudend.
* Gesloten.

LONDEN, 27 Juni 1939. (R. ,B. D.)
METALEN. (1 uur.) Koper staudard cash

£ 42.-/-, 3 mnd. £ 42.7/6, electr. £ 48.5/-. Tin stan-
dard cash £ 229.15/-, 3 mnd. £ 224.5/-.
METALEN. (4.25 n.rn.) Koper stand. cash k.

£ 41.18/9 en verk. 42.1/3, 3 mnd. 42.5/- en 42.7/6;
tin stand. cash 229.10J- e~ 230, 3 mnd. 224.5J- en
224.10/-; lood vreemd loop. mnd, 14.11/3 en 14.13/9,
3 mnd. 14.11/3 en 14.13/9; zink ord. loop. mnd.
14.113 en 14.2/6, 3 mnd. 14.5/- en 14.6/3; wolfram-
erts ex pakhuis Londen 50/- à 52/- nom" id. c.I.f.
Europ. hav. afl. loop./volg. mnd. 49/- it 51/6 nom.
De omzetten bedroegen heden: koper 325, tin

240, lood 800 en zink 550 tons.
METALEN (slot) Koper Stand. Cash koopers

£ 42; verk. 42.1/3; 3 mnd. koopers 42.6/3; verk.
42.7/6; Settlementprijs 42; Electr. koopers 47.10/-;
verk. 48.5/-; wirebars 48.5/-; Best Select. laagste
47; hoogste 48.5/-; Tin Stand Cash koopers 229.15/-
verk, 230; 3 mnd. koopers 224; verk. verk. 224.2/6;
Settlementprijs 229.15/-; Straits loco 239; Load
Vreemd loop. mnd. koop. 14.11/3; verk. 14.13/9;
3 mnd. koop. ~ 14.11/3; verk. 14.13/9; Settlement-
prijs 14.12/6; Zink ordinair loop mrid. koop. 14;
verk. 14.1/3; 3 mnd. koop. 14.3/9; verk. 14.5/-;
Settlementprijs 14; Nickel Home 'l'rade en en Exp.
180 a 185; Alluminlum Home Trade 94 exp. 95;
Antimonium Eng. reg. Sp. Br, 70 a 71; Platina
geraffineerd 150/-; Kwikzilver per bottle 16.10/-
Antimonium Chin. reg. cif. 50/- a 52/-; Wi)fram-
erts clf Europ. hav. afl. Ioop.rvolg. mnd. 49/- a
51/6 nom.; Blik I C Cokes 20 maal 14 20/3; Ko-
per Sulfaat 18/3; Koper Strong sheeta 78; Cad-
mium 23 a 24 d.; Chroomerts Ind. 87/6 a 92/6.

BERLIJN, 27 Juni 1939. (R. B. D.)
METALEN. (Slot.) Koper electr. 57%" id.

geraff. 52 nom. 52. Lood 181,4nom. 18~. Ruw zink
17'h nom. 17'h. Aluminium 133, id. 99 pct. 137.
Zilver baren 36.00-39.40.

10.- 10.-

10.-)0.- 10.-

9.80

9.80

9.52'4 9.52%

6.75/18
8.8118.i
8.83/':15
R.89 ~G
8.90.;13
4:J.-
48.90
4.85
4.70
4.50
39%
20
35

8.73/76
8.79/82
8.80/84
8.86Je8
8.87/8!)
49.10
49.-
1.85
4.70
4.50
42::i
20
35

49.10
49.05
4.85
4.70
4.50

24.50
22.50
5.-
32 a35

TABAK.
AMSTERDAM, 27 Juni 1939.

TABAK. Per m.s, "Heidelberg" werden aan-
gevoerd 1907 pakken Java, n.I. 84 pn. Kadjaran/
VO/1939, 459 pn, C/Djoewirlng, 137 pn. SD/S/1938,
enz. en 7 pn. GR-S/M/1938.

9.77'h

9.77'h '

9.52',2

20
35

GRANEN~ MEEL, ZADEN.
CHICAGO, 27 Juni 1939. (R. 0.)

GRANEN. De markt steeg op de buitengewoon
vaste stemming' te Minneapolis, op verdere ver-
traging van het oogsten als gevolg van regenval
in het Z.W. en de onverwacht vaste stemming
in het buitenland.
TARWE opende prijshoudend en tot ';.l ct

hooger, verliep vast, steeg op belangstelling van
de zijde van plaatselijke firma's en elevatorzijde,
op aankoopen door den beroepshandel, op berich-
ten over schade door sprfnlcharian in het N.W.,
alsook op de buitengewoon grooten neerslag in
het Z.W., waardoor de kwaliteit van het graan
mindert, alsmede op de voorspelling van onwe-
ders in Kansas en Nebraska. Het slot was vast.
MAlS opende prijshoudend en tot ';I; ct hooger,

verliep kalm, steeg op steun door plaatselijke
firma's en In sympathie met tarwe. Het ideale
weder werkte verdere stijging tegen. Het slot
was prijshoudend.
ROGGE ste eg op aankoopen met tarwe. Het

slot was goed prijshoudend.
HAVER verliep vast, steeg op goede vraag van

de zijde der industrie, alsmede op aanwijztngen
dat een kleine oogst verwacht wordt. Het slot
was vast.

3.000 TARWE
No.2 hard wlntpr loco
NO.3 hard winter loco
Juli ..........•....•
September .
December .
MAlS NO.2 Mix. Ws ..1
Juli ...............•
September .........•
December •.......••
ROGGE No.2 loco ••
Juli .......••......•
September ••••••••.•
December .
HAVER
Juli ......••••••••••
September ••••••••.•
December .

440/.
46%-%,

48:'11

30'h
296,1.
30}~

27 Jur.i 26 Juni 24 Juni

3.000
1.000
7.000

61~-%
7l~-2
73';1;-3

50
47i~

. 49~~
50~i

69'h-%
70%-":'
71%'%'

50
4'/%
49%
50

69%-%,
70'h-%
71%'-%

451,4-%
47')8
49

31%
30~i.
31 'h

~EW-YORK, 27 Juni 1939. \H.. 0.)
27 Jun! 26 Juni 24 JuniTARWE

NO.2 Am. Dururn loco
NO.2 Mix. Dururn loco
No.1 North. Man. fob.
New York .
NO.2 h. wint. c.i.f.N. Y.
No.3 hard winter loco
Aanv. W. pl. (in
Aanv. Atl. Pl. (1000
Ui tv. At1. PI. (bsh,
Bootlad. verk. v. expo
MAlS
No, 2 Mix. West loco
Aanv. W. pl. (in
Aanv. Atl. PI. (1000
Uitv. AtL pl. ( bsh,
ROGGE NO.2 loco
Am. West fOb. N. Y.
Bootlad. verk. v, expo
GERST Am. _48 pd ..
No .. 2 loco c.i.f. . ...••
MEEL Spring clear ._
Verk. exp- in 1000 V.
VRACHTEN
Graan n. Vereen. Kon. 2/9a2111 2/9a211U/9 a 2/11
Graan n. Continent • _ 12a16ct 12a16ct 12a16ct
'rARWlll loco goed prijshoudend, MAlS en

MEEL [OCO prijshoudend.
WINNIPEG, 27 Juni 1939. (R. 0.)

TARWE. be termijnmarkt steeg in sympathie
met Chicago, op aankoopen c"!~orexporteurs en
plaatselijke firma's, en matige verkoopen naar
het Ver. Kon., doch verkoopen door de Canad.
Tarweboard en de gunstige condities In 't Westen
gingen verdere stijging tegen. Het slot was vast.

26 Juni 24 Juni
57'14 58%
59';1; 597.
60* 61%
41 48
54 43
24 20
1 ~

42 34
4114 41'hc
42'7-. 43
43';1; 43%
28% 28%
28~ 28'h
27%. 28
36% 36%.
35%. 361,4
35% 36'4

13:J'h 139'h
137 138

68%,
91'i,
87~4

4941
35
4
1

69":'
93',(,
88YS

2129
139

6985
91%
87%

2598
44

63
596
193

63IA.
782
19

64'1,;

56'~ 55% 56'>!.
4.!!5/4.'l:i4.20/431) 4.20/4.30

2 - 2

TARWE Juli ••••••.•
October •••.•••.••.•
December , ..
Aanvoer No 1 wagons
Aanvoer No 2 wagons
Aanvoer No 3 wagons
Aanvoer No 4 Wagons
Andere soorten ••••••
ROGGE Juli ..
October .
December .
HAVER Juli .
October ' ..
December ..••••..••
GERST Juli ........
October ...•..•.••••
December ......••••
LIJNZAAD Juli _.••
October .........•••
KANSAS CITY
TARWE No.-.2r&d. ",,".1.
Juli
September ••••••.•.•
MAlS Juli .... - .....
September .•••••.•••
ST LOUIS
TARWE No 2 hrd w.l.
MINNEAPOLIS
TARWE No 1 N. Sp. 1.
Juli ....••....••.•••
September .••.......•
GERST Juli ........
September •.•• , •••••
DULUTH
LIJNZAAD Juli. ",'"
September ...•••••••
ROGGE Juli .
TARWE Juli ..
September ••••••••••

58"Is
59"4
61%
54
62
21
6

59
42%
43'12
44%
29
28',.
28%
36"4
36~
3iFYs
13974
138

27 Juni
75'ii.
66'1<;
67'k
47'~
48

75

26 Juni
74%
65%
66J.,~
46%
47%

23 Juni
75
65%
66
46%
47',2

7!P4
75"~
76'.~
34'~
35 ).

77%
74
74'1,
33)(.
35

168168

42%
65%
65~

ROSARIO, 27 Jun! 1939.
W. van Steeden & cs., Rotterdam).

2':' Juni - 26 Juni
4 Uur Slot 4 uur Slot
n.m, not. n.m. not.

1ARWE Juli .... 6.9,) _ 6.90 6.88
Augustus. .. . • • ••• 6,30 - 6.90 6.90
I'SAIS Juli ...... 6.2:> _ 6.20 6.'~4
Augustus. .. . • • ••• 6.?5 - 6.20 6,25
LIJNZAAD Juli •. 14.35 _ 14.60 14.63
Augustus. .. .... _. 14,80 - 14.75 14.83

BUENOS_AYRES, 27 Juni 1939

_*
W. van Steeden & Co., Rotterdam).

4 UUr 10.45 10 U.
n.m. v.m v.m.
7.n 7.G! 7.1)1
702 7.02 702
6.30 6.28 6.26
6.'3? 6,~0 6.28
4.40 440 4,tO

14.95 14.')6 14.1)2
15.01 15.- 141)6

-*_.
TARWE Juli ....
Augustus. . •••••••
MAlS Juli ......
Augustus ..•••••••
HAVER Juli ......
LIJNZAAD Juli •.
f\Ugustus .

_*
_*

_.
LONDEN, 27 Juni 1939. (R. B. D.)

TARWE in sh. per 480 Ibs. ,bij partijen. (Slot.)
Stemming lusteloos. Manitoba no, 1 Atlantic
Juli 25/9-verk., no. 2 Juli 24/3 verk.; Rosafe 64
Ibs. Juni 19/_ vsrk.; Barusso 64 Ibs. Juli 23/-
verk. ; Zuid-Australië Juli 22/9 verk.; West·
Australië (ladingen) Juni 21/1¥. verk.; Fransche
Juni 17/3 verk.
MAlS in sh. pe' 480 Ibs. bij partijen. (Slot.)

Stemming prijshoudend. La Plata Juli en Aug.
22/1¥. verk., Sept. 22/3 verk.; Z.·Afrik. platte
witte no. 2 Juli-Aug. 22/1% verk.; ronde gele
no. 4 Juli-Aug. 22/3 verk.: no. 6 Juli-Aug. 22/3
verk.
GERST in sh. per 480 Ibs. bij partijen. (Slot.)

Stemming kalm. Canada no. 3 J~nl 1.1/7%verk.;
Perzische Aug. 16/- verk.: Callformsche Junl-
Juli 29/- verk.
HAVER in sh. per 480 Ibs. bij partijen. (Slot.)

Stèmmlng lusteloos. La Plata Juni 11/1% verk.
LONDEN, 27 Juni 1939. (R. B. D.)

TARWE Manitoba no. 3
27 Junt 26 Jun!

Opening Sjot Opening 5101
21/2 w 21/4'J., _ 21/2 w
21/4 w 2116% 21/6%w 21/4 w
21/10öw 22i1'I., 22i1 w 211105w
22/0%W 22/2'/:' 22/3 w 22/01hw
prijsh. prijsb. traag. traag.

LIVJiJRPOOL, 27 Jun! 1933.
27 Juni 26 Juni

Open 1 n.m. Slot Open SI01
run 3f9~b 30/10% ~/10%w 3/101,4b 3/9'hw
October 4/1%b 4/2 4/2%w 4/1%.b 4/1~\I!
Dec. .... 4i3¥,b 4/4 4i4'4w 4/3'J'.ib 4/3'kw
stemmtna pr ijhs. - vast. traag traag.,
MALS La Plata
Juni •••• 22/4~'9 -
Tuil 22/4'h'li
Aug.. 22/4~~v -

.fuU ••••
Aug ••••
Nov •.•••
Jan ....
stemming

TARWE

22/47iv 22/4"~"22/3 w
~2/4'hv 22/4l,t£·v22/3 w
22(6 v 22/?6 v l2/3 w

Stemmins pr ijsh. - kalm, kalm traag.
NEW-YORK, 27 Juni 1939. (.d. 0.).

GRANEN. Sedert 1 Juli 1938 zijn in de Weste-
lijke havens aangevoerd 456.608.00 bushels tarwe
en in de Atlantische havens 125.673.000bushels.
Uit de Atlantische havens zijn verscheept

137.406.000 bushels.
Voor mals zijn dezer cijfers resp. 285.576.000,

49.987.000 en 68.458.000.
TARWE. Volgens Bradstreet's rapport is de

zichtbare voorraad tarwe ten Oosten van de
Rockey Mountains in de afgeloopen week met
337.000 bushels verminderd.

62%
552
41

77'h
74
74'7l.

, 34%
35

168¥"

Vor.
slot
7.01
7.02
6.26
6.2:1
4.40
14.92
14.96

47¥"
49
49%'

prijsh.
41

MAlS. Volgens Bradstreet's rapport Is de
zichtbare voorraad mais ten Oosten van de
Rockey Mountains in de afgeloopen week met
855.000 bushels verminderd.
HAVER. Volgens Bradstreet's rapport is de

zichtbare voorraad haver ten Oosten van de
Rockey Mountains in de afgeloopen week met
345.000 bushels vermeerderd.

AMERIKAANSCHE GRAANSTATISTIEK.

Weekstatistiek (in 1000 bushels).
1939 193b

26 Juni
65.498
31.575
7.20"
3.751

106.4"0
2.82;)
1.65:j

9
23

15:

19 Juni 27 Jun,
61.238 24.827
32.534 23.104
7.147 i.ns
3.873 3.20'1

110.213 26.504
2.592 1.0:311
3.352 1.296

25 3,323
47 Hl

105 N

Tarwe zichtb. voorr, V.S.
Mais zichtb. voorr. V.S.
Rogge zichtb voorr V.S.
Gerst zichtb, voorr. V.S.
Tarwe zichtb voorr Can
Rogge zichtb voorr. Can.
Tarwe-uitv. V.S en Can.
Mais-uitv. V.S. en Can.
Haver-uitv. V.S. en Can.
Meel-uitv: V.S. en Can.

LIVERP"OL, 27 Juni 1939. IR. 0.)
TARWE verwaarloosd. MAlS kalm prijshou-

dend.
ROTTERDAM, 27 Juni 1939.

TARWE. Dagomzet 59 contracten v . 100,000kg.
MAlS. Dagomzet 22 contracten van 50.000 kg.

SUIKER.

44'h
461,4
48

NEW-YORK, 27 Juni 1939. (R. 0.)
SUIKER. Nieuw contract verliep zeer vast,

steeg op aankoopen door Cuba, producenten en
commissiehuizen, op dekkingen als gevoig van
vast afkomend Londen, op de stijging voor ruw
en geraffineerd te Londen en op de meening dat
voor het derde suikerjaa.r een verlaging van de
quota kan worden verwacht, daalde tenslotte
gedeeltelijk op realisaties en liquidaties en sloot
prijshoudend.
Oud contract steeg op aankoopen door den

handel en producenten, op den vasten grondtoon
der locomarkt, de vaste wereld-suikersltuatie en
de betere vraag naar geraffineerd. Het slot was
prijshoudend. Loco prijshoudend.
;;UIKER 27 Juni 26 Junt 23 Juni
Cuba Centrif • '". 2.85 2.85 2.85
Portorico --
Oud contr. (no 3)
Juli ..........•..•
September ••••.•• _
November ••••••••
December .
Januari .
Maart •.••••••••••
Mei .
Omzet in (50 tons)
Stemming
Nw. contr. (no. 4)
Juli 1.55% 1.51% 1.42',2
September •• • ••• 1.25 1.22 1.15'h
December • _. • ••• • 1.24'/0 1.21 1.14
Maart •....••••••• 1.19% 1.18 1.10'1..
Mfli 1.20\. 1.19 1.11%
Omzet in 50 ton •• 365 244 99
Stemming pr ijsh. z. vast traag

LONDEN. 27 Juni 1939. (R. B. D.)
SUIKER (ruwe) (stot). 'Stemming prijsh. Juni

9/- verk. en 8/1 koop., J\ li 8/10'h en 8,1, Aug.
811'h en 8/0%" Sept. 7/5 en 7/-, Oct. 7/3 en 6,{,
Nov. 6j8';.l en 6/5'h, Lee. ti/b',2 en 6/5, J":1, 6i~%
en 6/5'4, Febr. 6;6';.l en 6/5'h, Mrt. 6/6';.l en 6/5~~,
Mei 6/6')4 en 6/6. N,C'ts gedaan.
SUIKER. (Slot.) W.I Gecrist. laagste 2119

verk., hoosgte 23/6 verk.; Tates Cubes A.T.C.
28/6 verk.
SUIKER. Granulated. (Slot.) Geen noteering.

ANTWERPEN, 27 Juni 1939. (R. B. D.)
SUIKER. Stemming vast. Ruwe Juni en Juli

195 nom. Gekrist. Juni 227 koop., 228 verk .. Juli
228 verk. .

30%'
29%
30%

1.90(:ll
1.98199
2.04

1.88/89
1.97'93
2.03

1.97/93
1.99/2.-

2.02
241

prijsh.

1.98/99
2.-/1);
2,02
121
prijsh.

1.95/97
1.9 ,99
2.-/02
335

n.prsh.

63'h

KOFFIE.
NEW -YORK, 27 Jun! 1939. (R. 0.)

KOFFIE. De termijnmarkt opende nauwelijks
prijshoudend, tegenover aanlwopen door den
handel en commissiehuizen stonden liquidaties als
gevolg van den flauwen Braziliaanschen wissel-
koers en flauwafkomend Havre. Het slot was
nauwelijks prijshoudend. Loco kalm.

KOFFIE 27 Juni 26Juni
Santos No. loco............ 71/..&: 7L..2
Rio No.7 loco ....•• 5~ 5';{
Santos contr- op term.
Juli .........••....•
September •.••.....•
December •..••.••.•
Maart .............•
Mei .
Verkocht (in 1000 bn.)
Rio nieuw A contract
Juli ...............•
September _•••• __•••
December ••.•••••••.•
Maart .....•....••••
Mei ..............••
Verkocht (in 1000 bn.)

23 Juni
7'h
51,4

;:'.81
5.88
5.96
5,99
6.05
38

5.90
5.95
6.02
6,05
6.09110

6

4.09
4.12
4.15
4.32
4.34
1

4.09
4.14
4.16
4.33
4.35

3
HAVREJ, 27 Juni 1939. )R. B. D.)

KOFFlE (slot). St emming' nauw. prijshoudend.
Omzet 1750, Juni 223.7G, Juli 221, Aug. 220.50,
Sept. 216.75, Oct. 21" 75. Ne v. 214.50, Dec. 211.2;,.
Jan. 211.25, Febr. 2i1.25, Mrt. 210, Apru 209.::1),
Mei 209.25.

HAMBURG, 27 Juni 1939. (R. B. D.)
KOFFIE. (Slot.) Juli, Sept., Dec. en Maart

30 verkoopers en 28 koopers.

42~
66%
66%

CACAO.
NEW-YORK, 2ï Juni 1939. ~}{..0)

CACAO 27 Juni 26 Juni 23 Juni
Loco _........ 41,4 41,4 4';4
Juli _.. • 4.- 4.03 4.09
September _. 4.09 4.12 4.17
october . •. •. . .••••• 4.13 4.16 4.21
December • •• •• ••••• 4.23 4.27 4.31
Januari 4.28 4.32 4.35
Maart 4,38 4.42 4,45
Mei . . . . . . . . . . . . . • • • 4.48 4.52 4.55
Omzet in partijen.... 497 229 196
Stemming .....•....•• n.prs-i. n.prSll. onreg.

LONDEN, 27 Juni 1939. (R.:Ö. D,)
CACAO. (Slot.) Dagomzet 590. Accra F.F. cif.

cont. Juni-Juli 19/6 verk.; Trinidad G.F. Juni-
Juli 39/- genot.
.CACAO. (Slot.) Stemming prijshoudend. Juni

19% verkoopers en 19 koopers ; Juli 19'h en 19';.l,
Sept. 20 en 19~, Oct. 201,4en 20',á, Dec. 20%, en
200/", Jan. 21 en 21!~, Maart 21',2 en 21%, Mei
22 en 21%.

RUBBER.
NEW_YORK. 21 Juni 1939. (R. 0.)

27 Juni 26 Juni 23 Juni
17~4 17~ 17%
16~~ 16% 1613/32
14".,. 14% H%
17lii 17H 17ft
16-h 16% 16A

, 16},« 16'h 16i.

RUBBER
Plant First. Latex loco
Smoked sheets .....•
Para fine -up river ..
First latex crêpe koop
Smok. rib sheets koop
dem - verkoop

Stand N. I. B.;
Juli . . . . . .. . . • . •• ..• 1623
September • • • •• •• •• • 16.3ï
October • .. .. .. .. • .. 16.;)!3
December • •••••• •• • 16-42
Januari ••• •• •• ••• •• 16,·~3
Maart •••.••.•••.••• 16.~G
Mei •............•.• 16...3
Omzet in partijen .. 183
Stemming op termijn .n.prsh,
Stemming loco .ustel.
* lusteloos, doch prijshoudend.

LONDEN, 27 Juni 1939. (R. B. D.)
RUBBER. (4.10 n.rn.) Ribbed Smoked Sheet.

Stemming kalm. Loco 8';.l bet. en koop., Juli
8';.l koop., Aug. Bfa bet. en waard, Oct.-Dec.
8irr bet. en verk., Jan.-Maart 8'h bet. en verk.
RUBER. (Slot) Ribbed Smoked Sheet: stem-

ming kalm, loco 8~ bet, en k., Juli 85/16 bet. en
v., Aug. 85/16 bet. en W., Oct.-Dec. 8% bet. en
k., Jan.-Maart 8~ bet. en verk.

1635
16.45
16.45
16.47
16.49
16.53
It)';)7
225

prijsh.
g.prsh

16.29
16.36
16.37
16.39
16.41
16.45
16.49
101

pr ijsh.•

HUIDEN.
NEW-YURI~, 2', Juni 1939. 1ft. 0,)

HUIDEN (Slot) 27 Juni 26 Juni 24 Juni
Nieuw contract:

September .
December .
Maart ..
Juni .-...........•.••
Termijn-stemming ••
Dagomzet (in partijen)

11.18h
11.46k
11.73-,.,
i2.-w
prijsh
80

11.04b
11.320
11.58w
11.1!4w
traag,
130

11.32b
1l.59k
11.87w

THEE.
LONDEN, 27 Jun! 1939. (R B. D."

THEE in pence per Ibs. Stemming traag. In
de heden gehouden veiling van Ceylon soorten
liepen de prijzen voor Pekoe van 12'h tot 16'1>
d., Broken Pekoe van 13 tot 15%, d., Orange
Pekoe van 141,4tot ll'A, d., Broken Ora.nec Pek oe
van 13 tot 18 d.

SPECERIJEN.
LONDEN, 27 Juni 1939. (R. B. D.)

SPECERIJEN in pence jer Ibs. (Slot.) Tapioca
Seeds Singapore Juni-Juli 10/9 verk. Peper Witte
Muntok Aug.-Oct. en Octv-Dec. 3A verk.; Zwarte
Singapore Juni-Juli 2% verk.; Lampong Aug.-
Oct. 1H verk., Oct.-Dec. 1H waard; Fair 'i'elli-
cherry loco 4 verk. Kruidnagelen Za.nzrba r no.
2 Juni-Juli 8 verk. Piment cif. nieuwe oogst Juli·
Aug. 65(- nom.

1.88/89
1.95/96
2.01

5.94
6.-
6,09
6.11
6.14
12

4.16
4.17
4.18
4.38
4.39
1

OLIËN, OLIEZADEN.
LONDEN, 27 Juni 1939. (R. B. D.)

LIJNOLIE. (1 uur.) Loco 25%" Juli en Aug.
24%, Sept.vDec. en Jan.-April 24%.
OLIEZADEN in £ per ton. (Slot.) Lijnzaad La

Plata Juni en Juli 11%, verk.; Calcutta Juni en
Juli 12H verk.; Bombay Juni en Juli 13% verk •
Raapzaad Toria Juni-Juli en .Iult-Aug, 121,4verk.;
Donau Juli-Aug. 9~ verk. Castorzaad Bombay
Juni-Juli 11% verk. Katoenzaad Egypt. Zw. Juni
5';1; verk. Soyaboonen Mandsj. Juni 11% verk.;
Juli 9i\, verk. Grondnoten Coram Juni 11% verk.
Juli 11H verk., Aug. 11%, verk. Lijnkoeken Lon-
den 8 pct. loco 8% verk.; Bombay 39 pct. loco
8';.l nom.
OLIE in sh. per cwt. (Slot.) Lijnolie loco 26

verk., Juli 24% verk., Sept.-Dec. en Jan.·April
24% verk. KatoenIie Egypt. ruwe loco 17'1.. verk.
Raapolie ruwe loco 30'h verk., geraff. loco 31%,
verk. Palmpitolie te Liverpool loco 18 genot.
Castorolie elm erken loco 34 verk., 2e nerken
loco 32 verk. Soya-olie Oriënt In tanks Rotter-
dam Juni-Juli 18 verk. Cocosolie blanke Juli
16% verk.; Straits stoom. 15%, verk. Palmolie
W.-Afr. zachte .Iuni-Tutt 11%, verk., zachte te
Liverpool Juni-Juli 11%, verk.
COPRA. (Slot) In £ per ton. Stemming traag,

Singapore r.m, c.t.r, Nrd. Cont. hav. Juli 911116
v., f'.m.s. c.t.r. Rotterdam Juli 10% bet., Ceylon
c.Lf', 5 ports Juli 12'h norn., Ned. O.-Indië loco
10% genot" Juli 107i16 v., Aug. 107j16 bet., Sept.
10'h v., Mixed c.i.r. Juli 103/16 v., Java f'.m.s,
loco 10'h genot., Straits f'.m.s, loco 10',2 genot.,
Aug. 10',2 v., Sept. 109/16 bet. Palmkernen (Li-
verpool) Juli 8%, V. Dessicated Cocoanut Juni-
Juli 17'h verk.

HULL, 27 Juni 1939. (R. B. D.)
LIJNOLIE. (1 uur.) Loco, Juli, Aug. en Sept.-

Dec. 24/6.
LIJNOLIE. (Slot) Stemming kalm, loco, Juni,

Juli-Aug. en Sept.-Dec. 24,6.
KATOENOLIE. Egypt. loco 17/6.

LONDEN, 27 Juni 1939.
27 Ju"li
30/6
25.'9
25:9
24i7~
24/7~

RAAPOLIE Juni •..•• _••
LIJNOLIE loco opening .•

" loco slot •..•
Ol Sept.-Dec. open.

Sept.-Dec. Slot .•

(R. 0.)
26Juni
30/6
25:9
25;9
24/9
24:7',2

'R. 0)
26Juni
24/7',2
24.6

HuLL, 27 Juni 1939.
27 Juni
24/6
24;6

LIJNOLIE loco opening .•
" loco slot ......

NEW-YORK, 27 Juni 1939. (R. 0.)
LOCOSTEMMINGEN: PETROLEUM, REU-

ZEL, TALK en KA.TOENOLIE prijshoudend.

27 JupJ 26 Juni 24 Juni
5'~ 5';1; 5';1;
4% 4'):'. 4%,
5% 5'!i! 5~á

TALK extra losse ••
id. spec. extra ••••••
id. tierces •.••••••••
PETROLEUM
Kerosine water white
Gulf bulk export
Mid Continent Crude
Pennsylv. Crude Oil •
REUZEL
Prima Western loco ••
Middle loco West ....
KA TOENOLIE Prima
TERPENTIJN
Sommeryellow loco ••
Nieuw contract:
Juli ....•••••••••••• 6.39
September • • • •• • • • • • 6.59
December ••• _• •• •• • 6.65
Maart 6.76
Dagomzet in part. ...• 172
SCHELLAK T.N. loco 9%

t 6.22'h /6.32'h

3%
1.02
1.10

3%
1.02
1.10

6.15
t

29

3%
1.02
1.10

6.20
6.25/6.35

29

6.20
6.25/6.35

29

6.36
6.55
6.61
6.69
259
9~l

CHICAGO, 27 Juni 1939. (R. 0.)
PROVISI ë N. De markt opende prijshoudend

verliep voor reuzel in sympathie met de graan:
en varkensmarkten en sloot prijshoudend •.
SPEK prijshoudenà.

REUZEL 27 Juni 26 JunI 24 Juni
Juli .. 6.02,:3 6.05k 6.07'hk
September 6.227,,' 6.20 6.25k
gctober . . • •• •• • • 6.25k 6.2:) 6.30k
e~ember ...•..•• I,,35v 6.3ll~t 6.37%v

Prima Wst. St. loco 5.32% 5.3i) 5.35
BACON clrysalted
'''llies loco ••••••
November
TA "'1'T<'li l\:-S

120/230 ponds
240;325 ponds

6.62'", 6.62%

6.75i7.:W
'l.35t6,80

6.65/7,15
6.25,6.75

6.60/7.10
6.15 6.60

Aanv. West steden 17.000Vorig j. lS.0uO
Aanv. Chicago ... _ 62.000Vorig j. 61.0UO

SAVANNAH, 27 Juni 1939. 'R. o.i
27.Tum 6 Juru 23 Juni

'T'ERPENTIJN loco 24 24 24
HARS Grade F . • 4.45 4.50 4.50

" "W. G. 5.85 5.90 5.85
" "W. W. 6.25 6.25 6.25
•• ,. K ., 4.95 5.- 4.95
" "G.. 4.70 4.75 4.70
" ,,1. .. _. 4.95 5.- 4.95

LONDEN, 27 Juni 1939. (R. B. D.)
RIJST in sh. per cwt. cif. (Slot.j Stemming

kalm. Burma no. 2 Juli-Aug. 8/111.,verk .. Siagon
no. 1 Juli-Aug. 7/- verk.; Siam Super Juli-Aug.
8/4'h verk. .
SCHELLAK in sh. per cwt. (Slot.) Loco-stem-

rrung kalm. A.C. Garnet loco laagste en hoogste
prns 46/- genot.; T.N;. Orange loco laagste prijs35/- verk., hoogste prIJS 38/- verk. Termijn-~tem_
mmg kalm. T.N. Orange Juli 35/6 verk .• Aug.
36/- verk .• Oct. 36/9 verk., Dec. 37/9 verk.

LONDEN, 27 Juni 1939. (R. 0.)
TERPENTIJN. Amerikaansche Juli-Aug. 33/-,

FAILLISSEMENTEN. ,
Opgegeven door afd. Handelsinformaties v. ei.

Graaf en Co. N.V., Amsterdam.
UITGESPROKEN:

DOETINHEM, 26 Juni. Gerhard Albert Johan
~erkelder, ijzerhandelaar, Heezenstraat 27. H.C.
Jhr. rnr. F. J. M. van Nispen tot Sevenaer, Cur.
rnr. D. J. H W Spanjaard.
DEN HAAG, 26 Juni. De N.V. Restaurant-

Maatschappij "Lange Vijverberg", Lange Vij.
verberg 12. R.C. Mr. A. Ikman van Burck Cur.
mr H. A. H. Canters Cremers. '
DEN HAAG, 26 Juni. F. Ruis, Iood-zlnkwer-

ker, B!oemfonteinstraat 115. RC. mr, H. van
Wagemngen. Cur. rnr, G. H. C. BodenhausenpEN HAAG, .26 Juni. H. C. van der Ven, in
WIjnen en gedisti lleerrï, Kempstraat 18. RC.
rnr. J. L. L. Wary, Cur. rnr, .T.hr. C. L van
Beijma Thoe Kingma. •
DEN HAAG, 26 Juni. B. W. Kok, technische

artikelen, Musschenbroekstraat 130. RC. mr, F.
J. de Jong, Cur. mr. C. C. Bicker Caarten.

TIEL, 26 Juni. Pieter Willem Jacobus Mul-
ders, ijzerhandelaar, Waterstraat 36. RC. jhr_
mr. F. J. M. van Nispen tot Sevenaer, Cur.
rnr. J. van Nes.

VERNIETIGD:
DEN HAAG, 26 Juni. M. A. L. Muller. ge-

scheiden hvr, van J. P. B. H. van Hulsen,

GEDEPONEERDE UITDEELINGSLIJSTEN:
ARNHEM, 20 Juni. J. G. Degens. Geëindigd

door het verbindend worden der eenige uit-
deelingslijst. Uitk. nihil.

ARNHEM, 23 Juni. M. Franken. Idem. Uitk.
nihil.

BERGEN OP ZOOM. 20 Juni. B. Heshof. Ge-
ëindigd door het verbindend worden der uit-
deelingslijst. Uitk. nihil.

DEN BOSCH, 23 Juni. N.V. 's-Hertogenbos-
sche Bouw- en Handelmaatschappij, Idem Uitk,
2.6195 pct.
.. NIJMEGEN, 20 -Juni, J. A. Oosterwijk. Idem •
Ultk. nihil.

ROERMOND, 24 Juni. G. H. Gabriëls. Idem
Uitk. 3.474 pct.
UTRECHT, 23 Juni. L. J. J. Lobach, vroeger

te Den Bosch, thans te Utrecht. Idem. Uitk.
10.19856 pct.

VISSCHERIJ •

SCHEVENINGEN, 21 JUnl. Van de haringvls_
scherij kwamen binnen: SCH 236 met 78 kantjes
eigen vangst en overeenomen van de !!CH 2>17
25 kantjes, SCH '84 15-k., SCH 247 5 k.• ~ÇH 25
22 k. en SCH &99 '37 lr. Tevens binnengpkomun
SCH 302 met 126 kantjes eigen vangst en 60
kantjes overgenomen van 2 andere schei en.
SCHEVENINGEN 27 JunI. Maatjes f 19.2()-

25.20, maatjes-export f 19.50-20,40 per ton.
SCHEVENINGEN, 27 Juni (Verschs visch)

griet 35--50 ct. per kg.; tong f 0.70-1 per kg.;
middel schol f 11-14 per 40 kg.; kleinschol f 5.40
-10.60; schar f 3.20-4; bot f 4-7 per 40 kg.;
Met versche visch waren hedenochtend aan de
markt 17 kustvisschers met tezamen f 914 aan
besomming.
VLAARDINGEN, st JUni. (OfflcJee!.) Aanvoer

735 kantjes maa.tjeahartng, prl.1s f 17.60-2S.90 per
ton.
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/ FINIS.

De zaak Oss is uit.
Met slechts de stemmen der katholieken

tegen is de conclusie der Commissie aan-
genomen.
Dat was te voorzien, nu de antirevolutio-

naire fractieleider voorzitter der Commissie
was en de christelük-histortsche leider zich
aanstonds zóó scherp op de conclusie der
Commissie had vastgelegd.
Deze uitslag is voor den minister, het dient

onverbloemd erkend, een pijnlijk echec.
Toch mag hij in de behandeling der

kwestie-Oss in de verschillende instanties,
ook bij de Commissie, op groote voldoening
wijzen. .

Algemeen - een enkele niet ter zake
doende uitzondering daargelaten - is zijn
bevoegdheid tot een zoo ongewonen maat-
regel, is zijn reine bedoeling, is ook de nood-
zaak, van ingrijpen erkend.
De Kamer sprak slechts uit: het had wat

minder kras en wat minder snel gekund.
Voor de overgroote meerderheid der Kamer

beteekende dit ook slechts een zuiver zake-
lijke uitspraak, waaraan geen politieke ge-
volgen verbonden behoefden te worden, en
waarin in 't geheel niet een "consilium
abeundi" behoefde te worden gezien.
Toch blijven wij het een voor ons onver-

klaarbare leemte achten, dat de Commissie
in hare conclusie niet v 011 e dig recht
heeft gedaan aan haar eigen, voor den mi-
nister op voorname panten zoo gunstig
oordeel. Waarom moest in de conclusie alleen
worden-opgenomen. wat zij meende te moeten
laken en niet wat zij goedkeurde, ook in
het beleid van den minister? Dat er maat-
regelen moesten worden genomen is toch
ook een beleidskwestie.
Intusschen: Commissie en Kamer brach-

ten een opgeschroefde geschiedenis tat juiste
proporties terug.
Dat opgeschroefde bleek ook uit de onge-

wone belangstelling op het Binnenhof bij de
jongste discussies. Men zou haast hebben
kunnen denken aan de "grandes journées J
revolutionaires" uit de historie!

Ongetwijfeld beteekent de uitspraak der
Kame: een groote moreele voldoening voor
de brigade en wij willen haar deze niet mis-
gunnen, al zou zij ze van ons niet gekregen
hebben. Allerminst nadat wij de bespre-
kingen in de Kamer, die leidden tot aanne-
ming der conclusie, van a tot z hebben
aanhoord.
Aan materieele schadeloosstelling hebben

de leden der brigade geen behoefte: in vol-
komen gelijken rang werden zij overge-
plaatst.
Wij deelen volstrekt niet de vrees van een

politicus als den heer Van Houten, dat de
zaak Oss nog niet uit zal zijn.
Zij zàl uit zijn. alleen in zooverre niet, dat

de minister bij al het gewichtig werk, dat
hij nog onderhanden of voor de boeg heeft -
oud-minister De Geer wees daar op - ook
nog dit zal voegen, dat hij zal werken aan
het tot stand brengen van een beter contact.
waaraan het tot heden ontbroken heeft.
Waarschijnlijk zal "Oss" den minister ook

nog wel aanleiding geven, andere belang-
rijke kwesties onder het oog te zien, die
door deze "affaire" de aandacht zijn komen
vragen, scherper dan zij dit vroeger deden.
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TWEEDE I(~t\MER BEEINDIGT
OSSCHE Zi\i1I(.

Ministerieel beleid afgel(eurd.
POLITIEKE , ~aar wij ach~~n den uitsl~.g van de stem-

mmg onnatuurlijk, omdat WIJ met geenJmo-
BETEEKENIS gelijkheid kunnen verklaren, hoe nu net uit-

• gerekend alle niet-katholieken het erover
eens zijn, dat in dit geval de door den mi-
nister genomen maatregelen te scherp waren.
Alle betuigingen, dat men den minister ver-
trouwt, alle handen, die van vele kanten na
afloop naar hem werden uitgestoken hebben
bij ons niet kunnen wegnemen de akelige
gedachte van een toch nog achtergehouden
wantrouwen in rechtsbedeeling door katho-
lieken. Niet bij allen, maar toch bij een deel.
Wij hadden zoo gaarne gezien, dat de com-
missie, die haar vertrouwen in den minister
in haar rapport had uitgesproken, dit ook
had neergelegd in een conclusie. Dan hadde
men een scheiding der geesten, een zuivere
stemming gehad. Uiteraard kon zulk een
conclusie niet van katholieke zijde voorge-
steld worden en wij geven toe, dat zij voor
de linkerzijde weer moeilijk voor te stellen
was, omdat er dan weer een politieke betee-
kenis aan was gehecht, zooals die sprak uit
de rede van jhr. De Geer, die van geen
ministerieel aftreden hooren wilde.
Tegengevallen is ons ook dat over de fou-

ten der opsporingsambtenaren, die de groote
meerderheid toch erkent en waartegen men
maatregelen gewenscht achtte, met geen
.woord in de conclusies gesproken is. Men
heeft de vraag gesteld, of na het ministerieele
optreden de opsporingsambtenaren niet schuw

Als de lezer het misschien niet meer weten waren geworden. De minister antwoordde,
zou: het ging over de vraag, of de minister dat naar zijn vaste, op stukken gefundeerde
van Justitie verleden taal' terecht zijn maat- overtuiging, de rechtsbedeeling juist in dit
regelen nam tegen leden van de marechaus.: soort zaken in het Zuiden des lands strenger
seesbrigade te Oss. Niet over de vraag, of hij is dan in het Noorden. Dit is begrijpelijk en
bevoegd was die te nemen, want deze vraag verklaarbaar, al dient deze ministerieele ver-
hebben .twee rechterlijke colleges beves,tigend klaring in het oor te worden geknoopt.
'beantwoord. De eenige vraag, die overbleef Waar het voor ons echter op aankomt is
was aeze, of de minister voldoende beleid niet in de eerste plaats of opsporingsambte-
toonde, toen hij enkele ambtenaren der rijks- naren wel genoeg durven, maar of de rechts-
politie deed overplaatsen en door leden van zekerheid van rustige burgers veilig genoeg
hetzelfde politiecorps deed vervangen. is. Want het is prachtig, dat de Kamer het

Ministerieele Nota en rapport der Kamer- erg vindt dat fouten makende ambtenaren
commissie moesten dienen tot basis van een op hun plaats worden gezet, maar het ~s
gedachtenwisseling over deze vraag. De com- kras, als het gezag, dat eigen organen WIl
missie stelde voor te conclu:l.ee:ren, "dat de h d d. dwingen, de hand aan de wet te o~. en, ?a~-
feiten en omstandigheden, welke den minis- voor een votum van afkeuring krijgt. DIt IS
ter van Justitie hebben geleid tot het nemen nu gebeurd en dat achten wij een zeer ernstig
van den maatregel van 1 April 1938 ten d
aanzien van de brigade Oss der Koninklijke feit. Wij hebben geen enkele reden e mare-
marechaussee dien maatregel niet rechtvaar- chaussees of welk politiecorps ook onaange-
<ligen, terwijl' aan hetgeen nadien is geble~en naam te zijn. Waar gewerkt wordt, de heer
in elk geval geen motiveertng voor dien Schouten heeft dit terecht gezegd, worden

d" fouten gemaakt en de eer van de marechaus-maatregel kan worden ontleen . . .
Deze conclusie is laat in den avond - III sees is met de erkenning daarvan evenmin

K'1mert~jd gesproken _ aange!lomen in ~.en, getroffen, als dat met andere corpsen in soort-
wii aarzelen niet te zeggen, onnatuurhjke gelijke omstandigheden het geval zou zijn.
stemming van 62 tegen 28 stemmen. Tegen Maar, als ernstige fouten gemaakt zijn -
stemden alle aanwezige katholieken _ de en die zijn te Oss gemaakt, al waren daar
heeren Bongaerts, Moller en Serrarens waren zulke verzachtende omstandigheden, dat men
afwezig. _ vóór sternden alle overige aan- niet wilde straffen - en .de Kamer gaat dan
wezige leden. Het onnatuurlijke van deze vier dagen debatteeren over de vraag, of zelfs
stemming zit voor ons in tweeërlei. Vooreerst ook maar disciplinair mocht worden opge-
hebben wij het nog nooit in een stemming treden door het gezag, dat, óók blijkens reeh-
v d~eI). aard e~~kt. dat ~.:=~=-'--r~"i·":'·~e uüspraäk maatregelen nemen moest.
amgst'~fi1 z66 liep als nu. Men klm nog begrij- dan achten wij dat een fout en afkeuring van
pen, dat de katholieken, na alles wat gebeurd het regeeringsbeleid in zulk een omstandig-
is. zich als één man achter ,.hun" minister heid is een ernstige fout. Want het is een
schaarden. In die solidariteit steekt een onnoodige aantasting van het gezag en een
begrijpelijk, menschelijk element. Maar men aaien van politiaire methoden, die niet ge-
kan niet verklaren, dat alle andere leden duld mogen worden, te Oss niet en elders
vóór de conclusie stemden. Daarin zit een ook niet.
onnatuurlijk element, hoezeer de motiveering Het is nu gebeurd en het gebeuren heeft
van de stemmers ook uiteenloopend was. ons veel geleerd. Het heeft ons vooral doen

Tweede onnatuurlijk element is het voor- zien, wat sommigen tegen katholieke gezags-
werp der stemming. De Kamer 'heeft vier en ambtsdragers oirbaar achten. Wij gelooven
dazen beraadslaagd en gestemd over de met minister Goseling, dat de dag zal komen,
vraag, of de maatregelen tegen de mare- dat onbevooroordeeld oordeelook dit stuk
chaussees al of niet te zwaar waren. Zij heeft historie zal beschijnen en dat een veroor-
niet ontkend, dat er fouten door de mare- deelend vonnis dan dezen minister van Jus-
chaussees waren begaan, constateerde de title wiens bedoeli:ngen onaantastbaar zul-
minister terecht. Slechts mevrouw Mackay ver bleken, niet zal treffen. Zulk een vonnis
en dominee Zandt ontkenden zelfs dat. De zal evenmin geveld worden over de katho-
Kamer heeft ook niet ontkend, dat de minis- lieken die hier alléén maar indrukwekkend
ter maatregelen moest nemen. Alleen mevr. het g~zag steunden, toen dit, zooals de er-
Mackay, die niet schijnt te weten, dat de kende bedoeling is, op kwam voor rechts-
marechaussees als opsporings- en politie- zekerheid en rechtsgelijkheid.
ambtenaren uitsluHend onder Justitie behoo- En nu is Oss uit. Althans in de Kamer.
ren, zooals de minister nog eens heeft her- En zullen ernstiger 'zaken spoedig aan de
naald, had alles aan Defensie willen over- orde zijn. Zaken, die misschien wel haar
laten. De Kamer heeft alléén willen zeggen: séhaduw vooruitwierpen over deze stemming.
de genomen maatregel was te hard en te
haastig. Sommige afgevaardigden hebben er
wel allerlei bijgehaald en ons gevacteerd op
'hun visie over allerlei wetsuitleg - de heer
Rost haalde er zelfs naar eigen zeggen niet
strafbare handelingen bij, waarvan hij mede-
deelingen krijgt - terwijl natuurlijk ook
vooral de vraag, of priesters onder het
gemeene recht vallen en of +e minister dat
niet voorkomen had, een rol heeft gespeeld.
Maar deze overweging is geen element
geweest in de conclusie der commissie.

"Tegen zulk een beschouwing zonder
zweem van bewijs, moet ik mij met de groot-
ste kracht keeren", zei de heer Schouten
met nadruk. "Ik hecht eraan dit nog eens
duidelijk uit te spreken en ik hoop, dat het
van nu af uit is met het brengen van vreemde
elementen in deze zaak. Dat de minister
"roomsch" recht zou 'hebben toegepast, wees
ook de heer v. d. Goes van Naters af: "Iedere
verdenking op dit punt is opgeheven. Zijn
bedoeling is zuiver".

Het ging dus alleen over de vraag, of de
minister, fouten van ondergeschikten corr l-
geerend, meer of minder scherp had moeten
optreden. Het is een meer .of minder, ver-
klaarde mr. Nan Maarseveen in zijn korte
maar voortreffelijke repliek. Ook jhr. De
Geer, die met nadruk constateerde, dat des
ministers onkreukbaarheid vast stond, het-
geen ook dr. Bierema deed, achtte diens
beleidsïout niet grooter dan menig ander
minister op ander terrein had begaan, zonder
dat daarom het anathema (de ban) over hem
was uitgesproken. De c.-h.-fractie-voorzitter
achtte de meening, dat aanneming der con-
clusie een consilium abeundi (wenk om heen
te gaan) zou zijn, een staatsrechtelijke
ketterij en de heer Schouten zeide: de bedoe-
ling van de conclusie is een zakelijke afkeu-
ring van het beleid op het aangeduide punt.
Niet meer, niet minder : niet minder, niet
meer. Zij heeft geen politieke beteekenis.
er is geen consilium abeundi bedoeld en hij
voegde er een reeks allervleiendsite kwalifi-
catieven voor's ministers karakter en
bekwaamheid bij, ook namens zijn anti-revo-
lutionaire vrienden van wie er geen het
woord heeft gevoerd. Ook de minister zelf
heeft in de zeer rustige, nog eens een reeks
punten toelichtende rede, waarin hij helt
scheppen van onnoodïge tegenstellingen
geheel vermeed, de zaak teruggebracht tot
haar waren omvang: de vraag, hoe groot de
tekortkomingen van de marechaussees waren
en de vraag, hoe zwaar zijn maatregel.

Mr. Goseling is volkomen gaaf uit deze
moordende campagne en langdurige poli-
tieke ondervraging gekomen. Noch zijn ka-
rakter, noch zijn politieke prestige is
gekwetst.

GEEN

Vergadering
28

van Woensdag
Juni ..

OVERZICHT.

NA een vierdaagsche gedachten-
wisseling is dan de saak-Üss be-

eindigd. Geëindigd met de veroor-
deeling van het ministerieel beleid
inzake de Ossche brigade, nadat ech-
ter de groote meerderheid van de
Kamer uitdrukkelijk had verklaard,
dat het votum geen politieke heteeke-
nis had en nadat schier allen ver-
zekerden, niet te twijfelen aan het
door de COPlmissie reeds uitgespro-
ken geloof in de goede trouw van den

minister van Justitie.

-,

VERSLAG VAN DE ZITTING

(Vervolg).

(Het eerste gedeelte van dit verslag werd
reeds geplaatst in een deel der vorige op-
laag.)
Is er dan plotseling, zoo vraagt de heer

SCHOUTEN verder, een fundamenteele wij-
ziging in de werkmethode der brigade ge-
komen? Als over alle opsporingsambtenaren
zoo werd geoordeeld als over deze brigade
in haar toenmalige samenstelling, dan zou-
den voor allen gelden de woorden van den
psalmist: "Wie zal bestand zijn?"

Wat Van den H. betreft, hier hebben drie
rechterlijke ambtenaren onder eede ver-
klaard, dat er naar hun oordeel reden was
voor vervolging. Dit kan men niet verwaar-
loozen.
Men kan niet ontkennen, dat de P. G. in-

vloed uitgeoefend heeft op het sluiten van
het onderzoek in de zaak van de beide gees-
telijken. Er zijn inderdaad fouten gemaakt
door de marechaussee, doch hUB chefs mo-
gen niet buiten beschouwing worden gelaten.
De P.-G. heeft onder eede verklaard, dat hij
invloed op de stopzetting gehad kan hebben.
De commissie zegt hiermede niets over de
strafbaarheid van de betrokken personen.
Wanneer de Kamerfeden allen bij de be-

sprekingen der commissie aanwezig waren
geweest, dan hadden allen aan de zijde der
commissie gestaan.
De MINISTER: Het verschil is, dat nu

achteraf wordt geoordeeld.
De heer SCHOUTEN ontkent dit niet, doch

verklaart, dat de commissie geen oogerblik
uit het oog wil verliezen, dat men vandaag
anders oordeelen kan over het beleid dan
op 1 April 1938. Het stelt de commissie
teleur, dat de minister sindsdien geen afstand
heeft kunnen doen van zijn toenmalige op-
vattingen. Het is de grootste zorg van de
commissie geweest om den minister niet
zwaarder te belasten dan noodzakelijk was.
In haar eenige materieele conclusie heeft

de commissie zich alleen over het beleid van
den minister uitgelaten. Het beleid van den
P. G. en anderen moest geheel buiten be-
schouwing blijven.
De commissie meent, dat haar standpunt

juist is. De Kamer beoordeele slechts het
beleid van den minister van Justitie en
trede niet in een uitspraak over ambtenaren,
waartoe zij niet bevoegd is.
De conclusie is dus niet onevenwichtig of

eenzijdig. Het verslag is een toelichting op

de conclusie. Spr. sluit zich aan bij de ver-
klaring van den heer De Geer, dat het rap-
port niet op alle punten even sterk is. Dit
kon ook niet. Men mag de commissie n.l.
niet kunnen verwijten, dat zij een ongefun-
deerd oordeel heeft gegeven.

Tegen beschuldigingen als zou de minister
bevorderen, dat Katholieke geestelijken niet
onder het gemeene recht vallen, moet de
commissie ten sterkste opkomen. Spr. hoopt,
dat het van nu af aan uit is met het bren-
gen van vreemde elementen in deze zaak.
De commissie heeft de zaak zakelijk bezien;
de religieuze en politieke richting van den
bewindsman heeft geen rol gespeeld.
In haar conclusie heeft de commissie slechts

uitgedrukt, dat zij den bewusten maatregel
niet juist acht; een politieke beteekenis
heeft de commissie er niet aan gegeven.

Een consilium abeundi bevat de conclusie
niet. De Kamer zal goed doen bij de aan-
vaarding van de conclusie er de beteekenis
aan te hechten, welke de commissie eraan
geeft en er geen ander karakter aan toe te
kennen.

Voor spr. persoonlijk is het zuiver men-
schelijk element het moeilijkste geweest. De
minister van Justitie is een bekwaam en re-
ligieus man. Daarom spijt het spr. da: het
beleid inzake Oss niet juist geweest IS.

De heer ROST VAN TONNINGEN (N.
S.B.) bestrijdt de woorden van den heer
Schouten toj hem gericht. Hij ontkent, dat
de redevoeringen dienen om de zaak-Oss op
te helderen. Hij brengt de zaak in verband
met de dreigende kabinetscrisis.
Punt voor punt gaat spr. de rede van r'.en

heer Schouten na, waarbij hij wijst op de
ondervonden tegenwerking.

Spr. ontkent, dat hij op 28 Februari ge-
vraagd heeft, of het rapport nog dezelfde
week klaar zou zijn; ook ontkent spr. in-
breuk te hebben gepleegd op de geheimhou-
ding der besprekingen. Het argument, dat
spr. de aangeboden documenten op onregel-
matige wijze verkregen heeft, is niet steek-
houdend, daar uit het rapport blijkt, dat..ge-
bruik gemaakt is van onregelmatig verkregen
mededeelingen.
De minister heeft twee groote waarden niet

vermeld: de eer der marechaussee en van de
kinderen, die lilachtoffers waren van kwade
practijken. Hij heeft niet gedacht aan het
leed van tal van gezinnen. De minister heeft
geen poging gedaan om het leed der mare-
chaussee te verzachten,
Als de Kamer haar plicht deed, zou de mi-

nister moeten terechtstaan voor den Hoogen
Raad. Deze minister springt met aangiften
van strafbare feiten om op een wijze, <'ie
elke rechtszekerheid tart.

Spr. verklaart met nadruk, dat het onjuist
is, dat de maatregel genomen was, narlat
alle strafzaken waren gesloten. Spr. no ~.:nt
twee achtergehouden processen-verbaal .rit
1933. Deze minister laat strafzaken ee"fst
sluiten om zich daarna te beroepen op de c(e-
heimhouding van de geseponeerde uosst-rs,
De Kamer kan zoo niet controleeren, of te-
recht is geseponeerd.

De minister denkt door een perscampagne
het volk te beïnvloeden. ]di! Is int.e.Jl~ct\1'..le
hoogmoed.

(De VOORZITTER hamert).
Spr. kan geen aangifte doen van het door
hem aangeduide feit, daar het slachtoffer
meerderjarig is. Spr. heeft de zaken van
pastoor V en pastoor B. nagegaan. Voor hem
staan onomstootelijk strafbare, niet-verjaal'de
feiten vast. Niettemin is de strafvervolging
gestaakt.
De minister en de Kamercommissie glij-

den over deze feiten heen. Spr. houdt vol,
dat de minister een deputatie uit Oss beeft
ontvangen. Hij geeft de namen, w.o, bur-
gemeester Ploegmakers en notaris Bij~oet.
Zij zijn naar het departement van justitie
gegaan.
De MINISTER: Zij zijn misschien aal) de

deur geweest.
De heer ROST: U heeft ze ontvangen.
De MINISTER: Dat is onwaar!

De heer Rost beweert en ontkent.
De heer ROST: De verklaringen van den

minister kloppen niet. De Kamer mag deze
zaak niet laten rusten. Als de minister en
de Kamer hun plicht verzaken, den deag'en
zij niet meer voor hun ambt.

De minister en de P. G. dienen te rer-
dwijnen. Spr. eischt eerherstel Voor de ma-
rechaussee.

Geen enquête.
De heer VAN lVIAARSEVEEN (R.K.) be-

strijdt de rede van den heer Schouten Zijn
eigen betoog acht spr. niet ontzenuwd: Spr.
ont.kent, onjuist te hebben geciteerd uit het
artikel van prof. Van Oven. Hij houdt \'01"
dat geseponeerde dossiers niet aan de Kamel:'
mogen w?rden overgelegd. Spr. vraagt in
de conclusie te redresseeren wat niet eV'en-
wichtig is. Het gaat er niet alleen om het
beleid van den minister af te keuren doch
ook hoe die afkeuring geschiedt. De pointe
van het onderzoek is daarom niet juist ill de
conclusie neergelegd. Spr. kan het aallbod
van den heer Albarda om een enquête te
houden, niet aannemen. Ook de katholieken
zijn er tegen geporteerd.

De verdediging door mevrouw Macklly-
Katz van de marechaussee, gaat naar spr.'s
oordeel wel wat ver.
Wat den P.-G. betreft, had hem Of !run-

nen verdedigen, Of aanvallen. Spr. beschikte
niet over voldoende gegevens en de p··G.
kon zich niet verantwoorden.

,Minister sprak als eerlijk man".
De heer DE GEER (C.H.). is van oordeel,

dat de minister gesproken heeft als eerlijk
man, die zich vergist heeft. Ieder, die niet
door geloofshaat is verblind, moet wel on-
der den indruk van deze tragiek komen. Dat
de twee geestelijken er bij betrokken waren,
bewijst wel hoe argeloos en bonafide de mi-
nister is geweest.
Het verheugt spr., dat de overgroote meer-

derheid der Kamer in's ministers onkreuk-
baarheid gelooft. De minister heeft zich Ook
vergist in de noodeakelijkheid van den maat-
regel.

Spr. zal zijn stem vóór de conclusie uit-
brengen, Zoowel tegen de onwaardige, als
tegen de nobele bestrijding handhaaft spr.
zijn standpunt, dat aanneming van de con-
clusie niet beteekent, dat de minister moet
aftreden.

De heer Kersten eischt, dat de richting
van den minister de stem voor de conclusie
bepaalt. De opvatting van den heer Kersten
is een beleediging van het protestantisrne
Ook de rede van den heer Van Houten be-
strijdt spr. .
Het verheugt spr., dat de heer Van der

Goes van Naters zich bij spr. aansloot. Doch

den aandrang tot den minister om niet af
te treden, steunde deze afgevaardigde niet.
Aan de hand van voorbeelden toont spreker
aan, dat de minister niet oeheert af te tre-
den. Het precedent, door den heer Biererna
genoemd, was een motie van wantrouwen
in optima forma.

Spreker besluit met de verklaring, dat hij
de conclusie niet wenscht te zien als een
consilium abeundi,

"Van een straf van de zijde van
de Kamer mag geen sprake zijn".

De heér VAN DER GOES VAN NATERS
(S.D.) meent, dat de minister zich vergist
in de reactie van het volk, wanneer het
meent, dat het niet veilig zal zijn bij de
handhaving van het rechtsgezag. 's Minister,
bedoelingen waren zuiver. Doch vanwaar
die haast? Deze vraag is voor de beleids-
vraag van overwegend belang. In een maand
had de minister heel wat rustige maatrege-
len kunnen nemen.

De .minister heeft aan het drijven van een
hoofdambtenaar geen weerstand kunnen
bieden. Aan zijn goede trouw wordt niet ge-
twijfeld.
's Ministers betoog was bewust en conse-

quent eenzijdig. Spr. somt enkele voorbeel-
den op. Daar verklaard is, dat dergelijke
dingen wel meer gebeuren, kan spreker de
marechaussee enkele arrestaties niet kwa-
lijk nemen. Waarom moest dit juist de br i-
gade-Oss worden kwalijk genomen?
Spr. is van oordeel, dat de 'brief van den

president van de Bossche rechtbank "bewijst,
dat d~ P.-G. zich in de zaken heeft gemengd.
In 1931 zijn de marechaussee en de ge-

meentepolitie het eens geweest over straf-
bare feiten door pastoor B. gepleegd. Ten-
gevolge van geruchten in 1937 heeft de
marechaussee weer een onderzoek ingesteld

Betreffende het sauveeren van notaris B.
kan spr. zijn bron, die zuiver is, niet noemen.
Spr. houdt vol, dat Van den H. machtige be-
schermers had. Spr. spreekt geenszins uit
ranoune tegen den P.-G., zooals beweerd
was. Spr. moet zijn conclusie, ook ten aan-
zien van den P.-G. handhaven. Krachtige
gezagsuitoefening in de leiding van den P.-G.
ontbreekt geheel. Voldoende waarborgen
voor de toekomst heeft de minister niet ge-
geven.
Spr. houdt vol, dat de minister wèl het

woord "aangever" heeft gezegd, hetgeen
deze had ontkend. Wat het precedent be-
treft, spr. houdt vol, dat in analoge gevallet.
een minister meermalen is afgetreden.
Van een straf van de zijde van de Kamer

mag geen sprake zijn. De P.-G. zal de Ieracht
van's ministers hand niet voelen, waar-
schijnlijk is dit iets later.
Door het aannemen van de conclusie keurt

d:- Kamer het beleid van den P.-G. af. Moge
UIt deze treurige zaak ten minste iets goeds
voortkomen: krachtige rechtshandhaving.

Kamerleden, die min of meer op
's ministers heengaan aandringen

De heer BIEREMA (Lib.) heeft de goede
trouw van den minister niet in twijfel ge-
trokken. De zakelijke inhoud van de rede
heeft spr. echter niet kunnen bevredigen. Als
algemeenen regel aanvaardt spr. gaarne, dat
geen inzage van dossiers mag geschieden.
In dit uitzonderlijke geval had een uitzonde-
ring gemaakt moeten worden. Ubt de rede
van den minister blijkt, dat er verzet is om
medewerking te verleenen.
De minister heef~ zeer veel lof over gehad

voor den P.-G. Dit 'heeft spr. niet kunnen
h.avred~g,,"n. Is h~t geven van een seintje
aan de rechtbank zoo onschuldig? Poging
tot beïnvloeding is voldoende bewezen.

De grieven tegen den P.-G. zijn allerminst
weerlegd. De minister heeft niet aannemelijk
kunnen maken, dat de maatregel noodzake-
lijk was. Integendeel. De brigade-Oss heeft
fouten gemaakt. Doch waarom dit sensatie-
neele ingrijpen. Zou de minister dit ook
gedaan hebben, als het niet twee pastoors
betrof.

De MINISTER: Zonder den minsten twijfel.
De heer BIEREMA trekt de goede trouw

niet in twijfel, doch meent, dat het onder-
bewustzijn een rol kan hebben gespeeld.

Spr. heeft uit de rede begrepen, dat de
minister zijn standpunt handhaa:flt en dat
alles bij het oude zal blIjven. Spr. vreest,
dat dan den minister zal blijken, dat hij zich
nogmaals in den weerslag op ons volk 'heeft
vergist. Spr. zal zijn stem aan de conclusie
geven. Of dit een c?n_silium abeundi zal zijn,
hangt van den minister af. Hij denkt er
anders over dan de heer De Geer.

Mevr. MACKAY-KATZ (C. H.) waardeert
het betoog van den minister. Zij betreurt,
dat de minister zijn standpunt heeft gehand-
haafd. Dat de maatregel noodzakelijk was,
is niet gebleken. Het belang van de mare-
chaussee heeft de minister uit hei oog ver-
loren.
De P.-G. heeft aanleiding gegeven tot de

geruchten, waaruit anderen een Roomsch
zaakje konden maken.

Spr. is van oordeel, dat inzage der dossiers
in dit geval wel had moeten worden toege-
staan. Voor den P.-G. en de publieke opinie
ware het beter geweest, als de ambtenaren
wel waren verhoord.

Spr. houdt vol, dat de normale rechtsgang
geschonden is.

Volgens de inlic'htingen van spr. was de
samenwerking tusschen marechaussee en
gemeentepolitie onder opperwachtmeester
Mintjes reeds slecht. Er was sprake van
[alouzie. Spr. blijft de waarschuwing van den
P.-G. aan de f'échtbank afkeuren, evenals
het verhoor van wachtmeester De Gier. De
P.-G. heeft voor den minister en ons allen
verhinderd om te weten te komen, of er
strafbare feiten waren. De onderzoeken-v. d.
H. en de geestelijken zijn niet terecht ge-
staakt.
Spr. acht het noodig, daf'personen, aan wier

zorgen kinderen toevertrouwd zijn, indien er
geruchten gaan, nauwkeurig gecontroleerd
worden. En die geruchten waren er, evenals
aanwijzingen, dat er minderjarigen bij be-
trokken waren.
Voor de opsporingsambtenaren heeft de

minister geen clementie gevraagd.
Met den officier heeft spr. medelijden. Hij

'heeft groeten moed getoond. De leiding van
den P.-G. heeft niet gedeugd.
Ten aanzien van het verhoor van den

officier. door den gemachtigde van den minis-
ter sluit spr. zich aan bij den heer Van der
Goes van Naters. De minister had 'n anderen
maatregel minder snel kunnen nemen. Een
administratief onderzoek, door den inspec-
teur van het wapen voorgesteld, heeft de
minister afgeslagen. De stukken hadden naar
den minister van Defensie kunnen gaan.
Hoe zal het den minister gelukken met

dezen P.-G. het contact met de officieren
te herstellen?
Als de minister aanblijft I'D geen maat-

regelen neemt, dan zal hij zich weer in den
weerslag op het volk vergissen.
De heer VAN HOUTEN (C. D. U.) is van

oordeel, dat de minister gepoogd heeft de
beteekenis van het rapport te l'Iormaliseeren.
De kwestie-Oss kan en zal niet afgeloopen
zijn, als de minister zich neerlegt bij de
conclusie van de meerderheid. Uit niets is
gebleken, dat de genomen maatregel niet
langer kon wachten.
Wat den brief betreft van de vrouwelijke

getuige in Den Haag aan pastoor B., deze

=

u maar liever weg. (De voorzitter roept hem
tot de orde.)

kan misschien een andere beteekenis hebben,
dan de minist.er daaraan geeft.
De minister is absoluut niet bereid om zijn

fouten te erkennen. Het rapport is vernie-
tigend. Aanblijven van den minister na aan-
vaarding van de conclusie zou absurd zijn.
Het gaat ook om het toekomstig beleid. Met
de verwerping van het enquête-voorstel acht
spr. de Kamer bekocht.
Het is onjuist, dat de minister uit dossiers

citeer-t en de Kamer inzage onthoudt. Voor
de suggestie in de richting van een motie
van wantrouwen voelt spr. niets. De waarde
van de conclusie wordt daardoor verkleind.
Als de minister uit de aanvaarding'van de
conclusie niet de noodige eonsequenties trekt,
zal de zaak bij de begrooting weer ter sprake
komen.
De heer WIJNKOOP (comm.) acht een

van de ergste dingen, die den minister moeten
worden aangerekend, het weigeren van
inzage en verbieden van verschijnen van
ambtenaren. De minister mag d€ Kamer niet
als een derde beschouwen. Dit ill politiek
opzet.
De commissie 'had ook moeten onderzoeken,

welke rol de N. S. B. heeft gespeeld, hoe
zij gebruik heeft gemaakt van geheime mach-
ten in de marechaussee.
De minister kan zich niet beroepen op de

interpellatie-Schaper. Daar lagen de zaken
anders. De rede van den minister heeft van
zijn beleid niets kunnen goedpraten.
Door zijn rede is het rapport nog vernie-

tigender geworden. Spr. twijfelt niet aan 's
ministers objectiviteit. Spr. wenscht niet
gesteld te worden naast de heeren Kersten
en Rost van Tonningen. Aan anti-papisme
heeft spr.'s partij niet meegedaan.

In het oordeel van de commissie zit de
reden, waarom de minister niet blijven kan.

Spr. betreurt dat de voorzitter van de
commissie zijn rede geëindigd heeft met een
woord namens zijn partij. Daardoor is het
betoog verzwakt.
Het rapport heeft niet kunnen vaststellen

waarom het onderzoek tegen de geestelijken
is gestuit. De rechtsgang is door den P.-G.
gestuit.
Niet 's ministers on'kreukfbaarheid, doch

zijn beleid is ter sprake. Vooral het beleid
van den P.-G. keurt spr. af. Deze opsporings-
ambtenaar deugt niet voor de rechtsbedee-
ling.
Het is noodzakelijk, dat deze minister af-

treedt.
Een anti-papistisch getinte rede.

De heer ZANDT (St. Ger.) acht den in-
druk van de rede denzelfden als dien van
de rede van het vorige jaar. Het was geen
zakelij!ke rede.
De minister zie niet over het hoofd, dat

hij de oorzaak is, dat hij velen onnoemlijk
leed heeft aangedaan. Het noodeloos den
marechaussee aangedane leed had de minis-
ter moeten verzachten.
Ten aanzien van den brief van de Haag

sche dame aan pastoor B. merkt spr. op, dat
men daaraan ook een andere beteekenis kan
hechten.
. Het optreden van de marechaussee ver-
dient in deze zaak geen verwijt.
Welke zekerheid hebben wij, dat het

Nederlandsche recht tegenover de geeste-
lijken wordt toegepast? Die zekerheid is
ons niet gegeven. Elk zal 's ministers ver-
gissing naar waarde weten te schatten. Een
enquête ware wenschelijk geweest.
De minister heeft, het koste wat het WIl,

de marechaussee in een ongunstig daglicht
gesteld. Aan de ontkenning i..1'J. 1931 van de
getuigen heeft niemand waarde gehecht. De
marechaussee werd steeds tot zondebok ge-
maakt.
De geweldige belangstelling is te verkla-

ren, doordat het protestantsche deel der be-
vollking bemerkte, dat het recht niet juist
werd toegepast.
Aan de marechaussee is onrecht geschied

om de belangen van Rome te dienen. De
minister heeft daardoor het recht gekrenkt.

Het prestige van den. minister is te zeer
geschokt om den minister te doen aanhlij- ,
~n. '

De minister repliceert.
De Minister van Justitie, de heer GOSE-

LING, is van oordeel, dat er meer dan ge-
noeg misverstanden zijn in deze zaak. Met
het enquete-voorstel heeft spr. niets te ma-
ken gehad. Eerst op 6 Juli heeft spr. kunnen
reageeren op de motie-Albarda-Oud. Daar-
in heeft spr. verklaard, gaarne zijn medewer-
king te zullen verleenen. Er is dus geen
sprake geweest van een toezegging bij de
behandeling van het enquete-voorstel.
De grootste moeilijkheid is deze, dat het

hier gaat om ambtenaren, waarvoor spr. aan-
sprakelijk is. Doch deze zijn werkzaam in
strafzaken. Ook de marechaussee bedoelt spr.
hiermede. De kamer moet dus treden in
waardeering van strafzaken. Dit is een on-
mogelijkheid. Nooit komt men tot een op-
lossing van deze zaak door den aard van de
functie van dit college.
Het gaat inderdaad om de vraag, of de

rechtsgang is geschonden. Debatten over juri-
dische onderdeelen brengen geen uitkomst.
Ieder, die er buiten staat, vraagt: Hoe is

het mogelijk, dat deze zaak zoo'n omvang
heeft aangenomen Men moet er toch oog
voor hebben, dat de reactie op de bevolking
ontstaan is door invloeden van splijtzwam-
men, waarvoor spr. dit volk te goed achtte.

Spr. ontkent, dat hier een kwestie is van
corpseer. De lichtgeraaktheid bij de mare-
chaussee had spr. ook niet verwacht. 'spr.
onderschat geenszins de groote waarde van
de militaire encadreering.
Wat de weigering van inzage van stukken

betreft, merkt spr. op. dat men niet mag ris-
keeren, dat er een soort volksgericht ont-
staat. De verbalen en rapporten worden dan
beoordeeld door buitenstaanders. Wanneer de
stukken bekend zijn aan honderd menschen,
kan men niet meer van geheimhouding spre-
ken. In dit geval kan geen uitzondering ge-
maakt worden. Zelfs bij een enquete staat
niet zonder meer vast, dat alle stukken wor-
den overgelegd.

Of men SpI' 's houding nu star noemt of niet
er zit geen enkele disqualificatie in.
Wat het hooren van ambtenaren betreft,

niet wenschelijk is, dat deze zelfstandig in-
lichtingen geven. De commissie had een rege-
ling met spr. kunnen treffen. Geheel uitge-
sloten was niet, dat de ambtenaren zouden
worden gehoord.
Met nadruk heeft spr. gevraagd de feiten

en gedragingen van de marechaussee als een
complex te zien. Er was spanning in de be-
trekkelijk kleine gemeente Oss, waardoor
onrust ontstond. Wanneer de heer Schouten
ontkent, dat er onrust was, dan bewijst dit,
dat hij de zaak niet genoeg als complex zag.
De matelooze lof moe s t de menschen

uit hun evenwicht brengen.
Spr. ontkent. dat uit den brief van den

president zou blijken, dat de P.-G. de be-
doeling had de rechtbank te beïnvloeden. De
P.-G. heeft te waken voor een behoorlijke op-
sporing van strafzaken. Men mag toch ook
niet twijfelen aan de zelfstandigheid van de
rechterlijke macht.
Spr. kan zich niet voorstellen, hoe de heer

Rost van Tonningen denkt met zijn rede iets
te bereiken.
De heer ROST VAN TONNINGEN: Gaat

De MINISTER wijst er op, dat de heer
Rost van Tonningen eerst een strafbare ge-
draging noemde en thans verklaard heeft,
dat deze gedraging niet strafbaar was.

Wat moet er van een volksgerecht terecht-
komen, als men de zaken zoo verdraait.
Uitdrukkelijk ontkent spr., dat de P.-G.

het onderzoek tegen pastoor B. heeft doen
sluiten.
Naar spr.'s meening zijn de opsporings-

ambtenaren door den maatregel tegenover
geestelijken niet kopschuw geworden. Men
blijft, vooral in het Zuiden, zeer streng tegen
dergelijke gevallen. Het blijft spr. verwon-
deren, dat men niet meer medegevoel heeft
gehad voor de methode van onderzoek. In
dit verband wijst spreker op het verhoor ..an
de misdienaren en van de Haagsche dame.
Wat de haast betreft, deze was noodzake-

lijk om in de groeiende onrust in te grijpen.
Spr. had wel gaarne gezien, dat het contact
met het corpscommando beter ware geweest.
Bij het onderhoud ten departemente is geen
sprake geweest van eenige controverse. Dit
is een zakelijke bespreking van een zakelijk
meeningsverschil. Er zijn tekortkomingen.
Het gaat echter alleen om den graad van den
ernst daarvan en over den genomen maat-
regel. Bij verbetering van het contact met
het commando kan de zaak zeer goed in
goede wegen geleid worden. De Kamer zal
spr. niet vragen, tot welke conclusie zij zal
komen. Spr. voelt zich gerust en ook vol-
daan, omdat de onkreukbaarheid van zijZl
bedoelingen vastgesteld is.

Stemming over de conclusies.

De eerste conclusie komt in stemming.
Zij wordt aangenomen met 62 tegen 25

stemmen. Tegen stemde de R.K. fractie ..

(Deze conclusie luidt: "De meerderheid
der commissie stelt aan de Kamer voor: uit
te spreken, dat de feiten en omstandigheden,
welke den minister van Justitie hebben ge-
leid tot het nemen van den maatregel van
1 April 1938 ten aanzien van de brigade Oss
der Koninklijke marechaussee, dien maat-
regel niet rechtvaardigen, terwijl aan het-
geen nadien is gebleken, in elk geval geen
motiveering voor dien maatregel kan worden
ontleend".)

De tweede conclusie wordt z.h.st. aange-:
nomen met aanteekening, dat de N.S.B.
wenscht geacht te worden te hebben tegen-
gestemd.

(Deze conclusie luidt: ,,De nota van den
minister voor kennisgeving aan te nemen".)

Om 18.50 uur wordt de vergadering ver-
daagd tot Vrijdagmiddag 1 uur.
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NAAMLOOZE VENNOOTSCHAPPEN.
Met No. 124 der Nederlandsche Staatscourant

zijn verzonden afdrukken betreffende de Naam-
~ooze Vennootschappen.
No. 913 Houthandel, v. h. P. Donker & Zoon,

EaandlJk
No. 921 Schevenmgsche Luxe Lederwaren-

fabr iek, Scheveningen,
No. 922 N.V. Steenhandel Noord-Brabant, Tll-

burg.
No. 923 Handel Maatschappij v. h. SIegfried de

Leeuw, 's-Gravenhage.
No. 924 J F. A. van der Heijden's Bakkerijen,

Den Haag •.
No. 925 Handel MIJ. "Felko", 's-Gravenhage.
No. 927 Scheepvaart MIJ. "Lerna", Dordrecht.
No. 928 Pieterrnan's Garagebedrijf, Zwolle.
No. 929 Groen's Café en Restaurant-BedrIjven,

Heerenveen
No. 955 Scheepvaart MIj. Codam, Rotterdam.
NB. De nog ontbrekende nummers zullen later

volgen.

EXAMENS.

HOOGER ONDERWIJS.
AMSTERDAM, 28 Jum. Bevorderd tot arts mej.

:Id. R. H. Stoppelman, Amsterdam en de heeren
S. de Jong, Amsterdam, F. Reus, Grootebroek en
F. J. A. Paes!, Haarlem.
Geslaagd voor het artsexamen eerste gedeelte

mevr. R. Gerdmg-Kroon, Amsterdam en de
heeren H. K. Lantmg, Tholen, R HolthUIS, Am-
sterdam, en B. Th. Meyers, Amsterdam.

AMSTERDAM, 28 Jum. Bevorderd tot doctor
In de WIS- en natuurkunde op preetsenrrrt getiteld
"De overgangen van natrmmmtraat en thallo-
nItraat m de vaste phase" de heer J F. Strobos,
geboren te Kornrner'zijl (gem. Oldehove).

GRONINGEN, 28 Juni. Geslaagd voor arts-
examen 1e deel de heer A. C. van Hoorn te
Waldendorp. Bevorderd tot arts de heer K. H.
de VrIes te Veendam.

LEIDEN, 28 Jun!. Bevorderd tot doctor in de
geneeskunde op proefschrIft getIteld: "Maat-
rhythme-melodIe" de heer B. C. J LIevegoed,
geboren te Medan (Deli) en wonende te 's-Gra-
venhage. Geslaagd voor het candtdaataexamen
rechten de heeren P. Erdman, Den Haag; J. H
Valentgoed, Oegstgeest. candIdaatsexamen ge-
neeskunde mej. M. J. Welssmg, Maastricht; de
heeren J. Vader. Vlissingen; C. W. de Wall,
Rotterdam. E C. R. G. de Meur ichy, Hulst;
A. C Copper. Rotterdam; C. J. Boasson, Lelden;
J. W. A. Mostert. Den Haag; A. B J. Graafland,
Rotterdam; W. F. van der Hofstede. St. Lau-
rens.

TILBURG. 28 Juni. Geslaagd voor het docto-
raal examen m de economische wetenschappen
de heeren H. C. Essenhuis te Losser en H. N.
Jonker te ·s_Hertogenbosch.

UTRECHT. 28 Juni. Geslaagd voor het candi-
daatsexamen geneeskunde: G. van Seventer. H.
E Henkes. T G. Nelernana, A. A. van Puyvelde,
mej. A. G. v, d. Horst. H A. J. Waardenburg
R Nicolai, E. v. d. Weg, A. P. M. Boland (met
lof). R. A. J. M. van Mossevelde. M. J. L.
Staatsen. W. D. J. v. d. Blom. mej. J. L. van
Everdmgen. O. J. van Setten. C. F. Engelhard
M. Horn; candidaatsexamen rechten: C. A de
Bode. mej. S. A. Nreu whuia, K. Zurcher.

l\"'OTARIEEL EXAMEN.

'S-GRA VENHAGE. 28 Juni. Geslaagd voor deel
II: J. D. Komlrommer te Amster~.

EXAMENS AKTE IJ. O.
ARN-'::EM. 27 JUnI. (R. K. kweekschool Insula

Del) Geslaagd de dames T Berends. A. Elemans
en J. Eras. Arnhem. W. M. A van Gaasbeek.
Lochem. R. Klem Schiphor'at, Deventer. V. HUI-
gens, Groenlo, M. Mutter. Doesburg en R. Leen-
der s, Arnhem.

ARNHEM, 27 Juni. (RIJkskweekschool) Ge-
slaagd de dames W. R. Scholten. :Arnhem, L.
ThIele. Velp. en de heeren H. J. Hoekstra. E. C
Jagers. B van Kampen. C. S. Kr uijt, Arnhem.
en De Hooyar, Oosterbeek. Afgewezen 1.

BERGEN (N H) 27 Jum. Geslaagd de dames
M. R. Beemsterboer, Zuiderrneer; A. M Bloem,
Monnikendam; J. C. Blom, Kwmtsheul, C Dek-
ker, UItgeest en J. C. M. Frankenmolen, '8 Gra-
venhage; M. Hoek, Castr icum; J. A. de Jong,
Haarlem; C. M. Kaag, Schoor!; G. D. Lamboo,
LIsse en A. C. van der Lans, Bergen.

BREDA, 27 Juni (St. Franciscuskweekschool)
Geexammeerd 6 candidaten, Geslaagd' Th. Roo-
gers, Hoeven; €. v. HOOlJ, St Jansteen; J. Les-
ger, Amsterdam; J. Mol, Rotterdam; A. Voogt,
Langeweg; J. Swagemakers, Pr insenhage,

·S-GRAVENHAGE. 28 JUlll. (Brsschoppehjke
kweekschool, Westemde 99) Geslaagd de heeren
J Goernaris, G. Hopman. L. Groenewege, Den
Haag, M. Klynen, Rotterdam, D. van Haaren
D~~ •

'S GRAVENHAGE, 27 Juni (R.K. kweekschool
Oude Malstraat) Geexammeerd 5 candldatsn
Geslaagd de dames C. Bajetto, E. Bajetto, A.
Copray, C. Godden en T. v. d. Ploeg.

HENGELO, 27 Juni (Rijkskweekschool. Ge-
slaagd de dames: F. Buter, Neede; A. Geerts,
Goor en B. R. Kappert, Hengelo.

LEEUWARDEN, 27 Juni (RIjkskweekschool)
Geslaagd de heeren K. de Brum te Holwerd; R.
Halbesma, Akkerwoude; K Sixma en P. Talsma,
Warga; en F. v. d. Sluis, Leeuwarden. De belde
vrouwelijke candidaten werden afgewezen.

MAASTRICHT, 27 Juni (Juvenaat Broeders
Onb, Ontv.) Geslaagd de heeren J. Annegarn,
Den Haag; A. Bänziger, Maastricht; N. v. d.
Bersselaar, Emdhoven; J. Boersma Amsterdam'
M. v. d. Hoogenhoff Veghel en 'G. de Jong;
Schiedam, Afgewezen geen.

MOOK, 27 Juni (R K. Kweekschool Maria Im-
maculata) Geexammeerd 6 candida ten. Geslaagd
de dames Zr Bertilta, Maak; C. E. M. H. de
Beaumont, Maastricht: M. B. a Campo, Bruns-
sum; A. M. Driessen, Schmveld; H. K. G. Ef-
fertz, Brussum.

ZEIST, 27 Juni (St. Jozefkweekschool) Ge-
slaegdde heeren P. J. G. Beemer, Utrecht; A.
G. van den Berg, Lisse; F. Cappendijk, Den
Haag; J. H. Helmerhorst, Amersfoort, J. de
Kuyer, NIeuwveen en J. G. van Leeuwen, Am-
sterdam. Afgewezen één.

,\

EXAMENS NUTTIGE HANDWERKEN.
MIDDELBURG, 27 Jum (RIjkskweekschool)

Geslaagd de dames M. C. Daansen, Aardenburg;
H. J. van der Eijk, Vlissingen; C. G. Klem Poel-
huis, Koudekerke; E B. Nmderhoud, MIddelburg;
J. L. de Roo, Renesse en M. L. Waeyhaert
Hoek. •

HEERLEN, 27 Juni (R.K. Kweekschool voor
onderwijzeressen) Geslaagd de dames M. van
KOOYWIJk, Dreumel; N Kreujers, Voerendaal'
M. Lemmens, Heerlen; E. Lommen Schaesberg:
W. Mulder, IJsselstem; Zr. Albma: Valkenburg:

ROTTERDAM. 28 Juni. (Gem. Kweekschool
voor onderwüzersressen). Geexannneerd 8 can,
dida.ten, Geslaagd de dames: M. J. Doruijter, J.
H. v. d. Akker, C. J. Nederveen. C. v. d. Tem_
pel. P. Alderüeste, C. v. Aken, A. van Driel
C. H. Th. Jonlters. •

HANDELSBERICHTEN.

TEXTIELSTOFFEN.
BRISBANE. 27 JUnI 1939.

WOL. In de heden gehouden vetlmg waren de
pruzen vast. Japan en het Contment waren de
voornaamste koopers. Van het aanbod. 12.249
balen. werd een groot percentage geruimd.
De gemIddelde prijs der verllng van de vorige

week bedroeg £ 13 18/- per baal en 1031 d. per
lb. voor vette wol en £ 14 16/- per baat en 17.57 d.
per lb. voor scoured wol.

NEW-YORK. 28 JUnI 1939. (R. B D)
KATOEN (Openmg) J'u li 956. Oct. 882. Dec.

866. Jan 855, Maart 8.46-47. Mel 840-42.
KATOEN (11.- uur). Ju]! 951. Oct. 883. Dec

867, Jan 856, Maalt 847. Mel 842.
NEW_ YORK, 28 JUlll 1939. (R. 0)

KATOEN. De termijnmarkt opende prIJshou-
dend en onveranderd tot 3 punten hooger, steeg
op aanhoudende aankoopen door Bombay in
latere en vaststellmg der pruzen door den han,
del III ria.bije posrttes, daalde later op toenemen,
de JulI_lIquidatIes en hedgeverlwopen. verkoo;
pen voor ptaa.tselijke rekenmg. de flauwe rond;
senmarkt. het gunstIge wekelijksche weerpeucht
en de mmder levendige vraag. Later dreven
verdere Itquida.tles en wmstnemmgen. het ont.,
moedigende nieuws UIt Europa en de flauwe ZIl_
verprus de markt nog verder terug en het
slot was prijshoudend.

28 Juni 27 Juni 26 Juni
983' 997' 991*rATOEN middle 1.

Aanv. AU. Havens
Aanv. Gulf Havens
Aanv. Pac. Havens
UItv Gr. Br-ittannië
Uitv. Frankr. en c.
Uitv. Jap. en China

5000 5000 40uO
1.000

1000
1000

GRANE~ MEE4 ZADE~
CHICAGO. 28 Juni 1939. (R. 0)

GRANEN: Aan vanketijk verlIep de markt vast
op verderen neerslag rn het ZW., germge hed-
geverkoopen ondanks groote aanvoeren en m
sympathle met de stlJgmg te LIverpool. daalde
op gunstiger be.rich ten UIt de voorjaarstarwe;
gebieden en op wmstnemmgen.
TARWE opende prijshoudend en tot % ct.

hooger, steeg aanvankeüjk op het vermmderen
van hedgedruk door meelfabneken. aankoopen
door plaatselijke en Oostelijke nrmae en op
toenemende klachten omtrent nat weder UIt
Kansas en Oklahoma, daalde later m sympathie
met MinneapolIs en op verkoopen door den be-
roepshandel. Het slot was na.uwelijks prijshou.,
dend.
MAlS opende prijshoudend en tot 'Á ct. lager,

verliep aanvankelijk prljshoudend in sympathle
met tarwe. daalde op verkoopen voor plaa.ts e.,
hjke rekenIng en op het zeer gunstige weekrap,
port van het weder. waardoor goede aankoopen
door het dep van landbouw ten behoeve van de
varkensteelt zonder mvloed bleven. Het stot
was nauwelijks prtjahou dend
ROGGE sloot traag, HAVER nauwelijles prns,

houdend.
28 Juni 27 Jur.i 26 JuniTARWE

No. 2 hard wint(\r loco
No. 3 hard winter loco
J'uli ...••••.....••••
September ..
December .
MAlS No.2 MIx. Ws .. 1
,luli .
September ..
December .......•••
ROGGE No. 2 loco ••
Jul! .
September .
December .
HAVER
Jul! .
September ••••.•••••
December .

71%.%
71%-2
73%-3

50
47''.
49~~
50~4

69¥.!-%
70%-".
71%-%

50
4'/%
49'h
50

63'1.
782
19

77¥.
74
74¥.,
33~
35

168

Vor
slot
7.01-
7.02
6.31
633
4.40
1497
15,07

vast.

30¥.
29°;"
30~8

LONDEN. 28 Juni 1939 (R B. D )
COPRA m :£ per ton. (Slot.) Stemming prijs-

houdend. Singapore FM. cif', Noord Cant. ha-
vens Jull 9% nom.; F.M S cif, Rotterdam JulI
10% waard. Ceylon elf, 5 Ports Ju]! 12% verk ;
Ned. 0 -Iridrë loco 10% genot. Jull lOii bet. en
waard. Aug. lOlt koop. Sept. 10% veric.: MIxed
cif, Jull 10fs verk.; Java F.M S. loco 10% genot.;
StraIts F.M S. loco 10% genot. Aug. 10% verk.,
Sept. 1OJ.~ bet.; Palmkernen (LIverpool) Juli
8% verk.; Desstcated Cocoanut JUnI-JulI 17'%,
verk.
OLIEZADEN m :Ii per ton. (Slot.) LlJnzaad La

Plata Jum en Julr 11% verk .. Calcutta Jum 12%
verk., JulI 12H verk.: Bombay Jum en Juh 13
verk. Raapzaad 'I'or'Ia Jum-Juh en Juh-Aug.
1~'Averk.; Donau Jul!-Aug 9% verk. Castorzaad
Bombay Juni-Jul! 11% verk Katoemo:aad Egypt.
Zw. Jum 5% verk. Soyaboonen Maridsj. Juni
9% verk .• Jull 9-& verk. Grondnoten Carom Juni
11% verk .• JulI 11H bet .• Aug 11% bet. LIJn-
koeken Londen 8 pct. loco 8% verk .• Bombay 39
pct loco 8'Á nam
OLIE in sh. per cwt. (Slot) Lijnolle loco 26

verk., Jul! 24';1,verk .• Sept.-Dec. 24'Á bet. Jan-
.Apr-il 24% verk Katoenolie Egypt ruwe loco
17¥. verk. Raapolie ruwe loco 30'1;,verk., geraff.
loco 31% verk Palmpitohe te LIverpool loco
18 genot. Castorohe 1e merken loco 34 verk, 2e
merken loco 32 verk. Soya-otie Orrent m tanks
Rotterdam Juni-Jul! 18 verk, Cocosohe blanke
Jul! 16% verk.; StraIts stoom. 15%. Palmolie
W.-Afr. zachte Juni-Juli 11% verk., zachte te
LiverpOOl Juni-Juh 11% verk.

HULL. 28 Jum 1939. (R. B. D.)
LIl OLIE (slot). Stemnung kalm. Loco, Juni

en Jull-Aug. 24/6, Sept._Dec. 24/4¥..
KATOENOLIE Egypt loco 17/6.

LONDEN, 2b Jum 1939. ('R 0.1
28 Jum 27 JU'li
30(6 30/6
25/5 25/9
25,6 25 9
24/6 24/7h
24/6 24/7'"\1

26 Juni
285

188,89
19793
203

MARKTBERICHTEN.

I

EXAMENS HANDENARBE;!ID.
ALKMAAR, 27 Juni. (Rijkskweekschool) Ge-

slaagd de dames M. Bruin, H. Keijzer, L Lang-
be..k, .H. Xllmp, M. lOf"Mp et! C. van c!e1:' Worp,
Alkmaj.r, H. DOnIa. Warmenhuizen, T. Duin-
meijer, Egmond aan den Hoef. V. Dijkstra, Wm-
terswijk, B. KIt, Krommeme, A. Staal, Zwaag.
J. van Veenendaal, Lrmmen.

GRONINGEN, 27 Jum. (RIJkskweekschool) Ge-
slaagd de dames J. van Calker, Zuidlaren, G
SChulhng, Schipborg. en de heeren J. Meek. Leek.
R. NienhUIS, Vierhulzen, T. Oenes, Leek, J.
Tromp, Hoogkerk, T. Wildeman Assen. Afge-
wezen twee. '

ROTTERDAM, 28 Jun!. (Gem. Kweekschool
voor OnderwlJzers(essen). Geexamlneerd 10 can ,
didaten Geslaagd de heeren: B. Burger B H t
tema. J. Schipper, J. Roskam. E. Jàns~n eR
Hauser, M. Schikhof, M. Nobel. •.

EXAMEN l'IlIJVERHEil:DISO!N1)ERWlJS.
HAARLEM. 28 Juni. (R.K. Industrle- en

HUIshoudschool). Geslaagd voor theoretisch ge-
deelte van het leeraresexamen Na. (llngene- en
costuumnaaien) .de dames M. B!I;kx, Haarlem;
W. Hauber. Haarlem; M. E Mashemke, Wijk
aan Zee; L. Spigt. Hoogkarspel. Afgewezen 1.
Geslaagd voor het praktlsch gedeelte van het
leeraresexamen N.a de dames M. van DIJk.
Haarlem; J. HaIkes. Vlaardtngem; J. Jore,
Haarlem; M. van Schalck, Haarlem; Gr. Vos.
Heemstede. Afgewezen 1.

EXAMENlS VOORBER. ONDERWIJS.
'S-GRAVENHAGE. 28 JUnI. Geslaagd voor acte

A de dames S. H. Zeilmaker, G_ Dandey, M. C.
Heylmg, Y. B. Ie Rouse. A_ E. Ormes, E. M.
Nanta, M. A. Thonus, A. Korpa.l, "s-Gravenhage,

EXAMEN GEMEENTE,..ADMINISTRATIE
'S-GRAVENHAGE. 28 Juni. Geslaagd: H. J.

A. Bod t, Amsterdam, A. van den Boógaar t,
MaasslUIS. Th. T. M. BiJleveld, Lelden, J. C.
HoftlJzer. Gormchem, Th. H. Horsthuis, Noord-
wijkerhout, J. P. J. Jansen. J. Kuiper en A. A.
H. Leeuwrlk, allen te 's-Gravenhage, A. F. G.
de Jongh, Breda. W. J. Knopper, Schiedam. C.
van der Houwen. Oostvoorne, R. Kaptem, Alk-
maar, A. H. M. Kerstens. De Lmd. J. W. Kessels.
Nederweerd, P. Klaassen, Maar-tensdijk, J. Klem,
EnkhUIzen. R. Koek. Gieten. P. H. Koelemij. Den
Helder. K. Komen. Alkmaar. H. W. A. Coenen.
Nunhem, H. Hoekstra. Nijh oltwolde, R. van
Hoorn, Orontngen, B. H. Koomans, Hoogeveen.
B Kramer. Wissekerka, G. L. Kroes. Lopik.
G H. Krol. Den Hulst, J. KUlk. ZWlggelte, A.
Kwaak. Waddmxveen, W. J. A. van de Laar.
Emdhoven. J. A. van LIer. NIjmegen. J. W. van
der Schoot, Bolsward. Afgewezen 17 candidaten.

EXAMEN GEMEENrrE-FINANiCffiN.
'S-GRAVENHAGE, 28 Jum. Geslaagd: D. W.

Hog ewind, Utrecht. A. Lohman. Haarlem, H. F.
H. Kiepe, Bergen op Zoom. D. W. Konings.
Winterswijk. H. Hendriks. Hengelo, B. Krutstnga,
Amstelveen. W .. J. H. M. Murls, Heerlen en J.
P. M van N'urren , Venlo. Afgewezen geen cand.

R. K. MULO·EXAMENS.
AMSTERDAM, 28 JunI. Geslaagd voor diploma

A: C. Ha.enen, L. Huurdeman, W. Janssen. J.
v. d. Klaa.uw, M. Moerkens, A. Put. A. van
Scherpenseel, H. Sibbel, G. Srnit, H. Sprengers,
J. Hovius, G. v. d. Mooleri, C. Castehjn, A.
DIrks. A. van Eck, A. Fernantzen. G. Hamer.
H Hutbera, H. Bakkers. W. Bleeker, G. Braak-
man. M. Emond. A. Begers. W_ van Grasstek.
Afgewezen dne eandldaten. Geslaagd voor di-
ploma B: J. Maas en E. Rademaker.

ARNHEM, 28 Jum. Geexammeerd 34 candida-
ten. Geslaagd voor diploma A: A ten Have.
A. M. ten Have. J. Huls. A. Pas. allen Sllvolde.
L. Wolters. J. van Gemert. J. Kampen. A. v,
Kesteren, C. van Nay, allen Apeldoorn; F. van
Gessel. C Gunsing. Th. v. Remmen. allen DIe-
ren; M. Gruwel. C. Kok. L. Schepers. W. Sloot.
)\~ Smeenk, R. Vet. W. Westerhof, allen Gen-
dnngen; E. HendrIksen Bergh, A. Jansen. Th.
van de Loo, J. Macrander, allen Arnhem; J.
Merkx. Elden. Afgewezen 2.
Geslaagd voor B: J. van Onna en H. V. Ha-

geraats. Arnhem; H. Hendnks, J. V. Vergeer.
J. Strosma. allen NIjmegen Afgewezen 2.

VISSCHERIJ •

SCHEVENINGEN. 28 Juni. Betaald werd voor
maatJesharmg f 16.80--19.40 per ton naar kwa-
Ilteit en grootte,

1000
1000

2 OOG
6000

28 Juni 27 JU'1.i
9 43 9 43 9 55 9 56
878 8 78 8 é7 887
8 83 8 83 8 92 8 1-12
8.73 873 8 J2 8.83
864 864 Ij '2 8.','t
8 55 8 55 8 (Ja 8 61
8 43 8 43 8 1.2 8 ~2
8 40 8 40 8 48 8 48
8::58 8 38 8 44 8 44
8 35 8 35 8 40 8 'i0
833 833 8 ~7 8 i!7,

28 Juni 27 Juni
Hess Cloth licht .• 440 445
Hess Cloth zwaar.. 5 55 5 60
,emmmg ....•• • • traag n prsh,
KATOENVRACHTEN NAAR 1/ I£R.

23,T11m 27 Juni
60 60
75 75

26Jum
951 951
880 880
8' 85 885
8.75 8.75
865 865
856 856
845 845
841 841
837 837
833 833
830 830

26Juni
447%
5.65
prijsh

KON
26Jum

60
75

Juli
Aug.
Sept.
Oct.
Nov.
Dec.
Jan.
Febr. ••
Maart ••
Apr il
Mel

HIgh density
tandard Bales
• Nominaal

NEW _ORLEANS. 28 Junr 1939.
28 J11<1i 27 Juni
9.~0· 9.50'KATOEN middle I.

(R. 0.)
26Jum
9.45·

26Jum
9.62 9.63
888 888
8.67 8.67
854 85<5
8.49 849
842 8.42
829 829

28 Juni
Juli 954 9 54
Oct. 8.86 8 86
Dec. 868 868
Jan. 854 856
Maart • • 8 48 8 48
Mel.... 843 843
Juli .... 8 34 8 36
• Nommaal.

WASHINGTON. 28 JUnI 1939.' (R 0.)
KATOEN. Over het algemeen was het weder

deze week gunsttg, met temperaturen lets bo-
ven normaal. De regenval was meestentijds Iicht
tot mattg, UItgezonderd In enkele N.-W. gebieden,
In Texas en Oklahoma maakt de oogst goede
vorderingen, doch in gedeelten moet tot her-
planting worden overgegaan In de centrale ge-
bieden was het weder gunstiger en waren de
vordermgen over het algemeen vru goed, doch
gering m de Noord-centrale streken als gevolg
van te natte coridttres waardoor het optreden
van den katoenkever m de hand wordt gewerkt.
In het Oosten maakt de oogst eveneens goede
vorderingen, terwijl het gewas m het Noorden
en Z.-Carolma in bloei staat,

LIVERPOOL. 28 Juni 1939. (R. B. D )
KATOEN. (Offfcieel.) (3 u. n.m.) Amertkaan-

sche. Stemmmg kalm. Oct. 457.
Egyptische. Upper. Stemmmg kalm. Juli 5.56.

Nov. 5.60. Maart 5.,7.
Giza. No.2. Juli 6.29, Nov. 6.43.
KATOEN (slot). .A.mer:lk8.a.n1l e. ~Dg

k&l:m pIiI"h. 3"unl_~<I, $u!tf _. • "l':'?'r",~.
466. Oct. 4.56, Nov. 445. Dec. 445. Jan. 4.46.
Febr. 4.47. Maart 448, AprIl 4.48. Mel 4.49, Jum
449. Egyptische Stemming prijsh. Upper. Juh
557, Nov. 561, Jan. 565. Mrt. 568. Giza no. 2
Jul! 631, Nov. 6 43. Jan 6.48, Maart 651.

LIVERPOOL, 28 Juni 1939. (R. 0.)
KATOEN. (OffIcIeel) (Ie dep) Loco-stem-

ming kalm Dagaanvoer 42 000 balen. Julr 494,
Oct. 4 56 TermIjn-stemming kalm.
KATOEN. (Slot.) (Officieel.) (2e dep.) Amerl_

kaansche en Braztüaansche 8. Giza. Sakellal"l_
dIS en Uppers 7. IndIsche i'S lager. Am. Midd},
loco 554, JulI 494. Oct. 456. Jan. 4.47, Maart
4.48.

HAVRE, 28 Januari 1939. (R. B. D)
ItATOEN (Slot). Stemmrng prijshoudend. Juh

446. Aug. 438. Sept. 43050. Oct. 425, Nov. -119.
~ec. 416. Jan. 414.50, Febr. 413. Mrt. 411, Apnl
41050, Mei 410 50.

LONDEN, 28 JUnI 1939. (R. B. D.)
JUTE in :£ per ton. (Slot.) Stemmmg traag.

Nat. First Marks 1st Gr. Juni-Juli 25% bet. en
waard, JulI-Aug. 22¥. bet. en waard, Aug.-Sept.
21% bet. en verk.; Ltghtning Grade JUnI-Jul!
23'Á koop., Juli-Aug. 21r"6 bet. en waard.
HENNEP in :£ per ton. (Slot.) Stemmmg traag.

Manilla Grade J. Juni-Aug. 17% verk.; K. Junl-
Aug. 16 verk.; L. no. 1 Jum-Aug. 16 waard;
M. no. 1 Jum-Aug. en Juli-Sept. 15 nom.
SISAL in £ per ton. (Slot) Stemmmg luste-

loos. O.-Afr. (Tang/Kenia) no. 1 f.a.q. JUIlI-
AUg. en Jull-Sept. 15% verk., Aug.-Oct. 15)Îj
verk,

27Jum
11 ó;) 965
6.&2 s.az
3 ~2 872
g 61 8 ss
8 ',6 856
847 847
837 839

METALEIN.
NEW-YORK. 28 Jun! 1939. (R. 0.)

28 Juni 27 JUni 26 JuniKOPER
Lake loco bieden ••••
Lake loco Iaten .
ELECTR. KOPER loco
Conn. Vally bieden ••
Conn Vally laten ••••
f.a.s. New-York bieden
f.a s. New York laten
Idem 30-90 dag. bieden
idem 30-90 dag. laten
KOPER c i f. Hamb./
Liverpool/Havre

Prompt (vr-ije handel)
GIETKOPER loco ••••
Conn Vally bieden ••
Conn Vally laten ••
STANDARD KOPER
Juli .....•••••••••••
September ••••••••••
October ••••••••••••
December ••••••••••
Januari , ••••
TIN loco •.•..••••••.
idem 30 dagen ••••

LOOD loco New-York
idem O. St. Louis ••

ZINK loco 0 St. Louis
ZILVER in staven ..
ALUM loco New-York
NIKKEL loco N-York
GIETIJZ. NO.2 Plain
va.b. O. Pennsylvania
id lev. Boston ..•..•
BLIK kist van 112 pl.
PLATINA ..........

10.- 10.- 10.-

10.-

9.80

9.80

'0.-
9.80

9.80

10.-

9.BO

9.80

10 077~ 10.07¥. 10.0'1".6

95212 9.52%

6.15//8
8.81/8.i
88311J5
8.89 ~O
890 !-l3
49.-
4890
485
4.70
4.50
39~4.
20
35

2.450
22.50
5.-
32 a 35

8.73/76
8.79/82
880/84
886/88
887/8!)
49.10
49.-
1.85
470
4.50
423(1,
20
35

24.50
22.50
5.--
32 a35

8.70
882
8.83'85
8.77189
888/91
49.-
4887'12
485
470
450
38

1
"20

35

24.50
2250
5-
32 a 35

STANDAARD KOPER prijshoudend TIN.
IJZE~ en KOPER loco prjjahoudend.

LONDEN. 28 JUnI 1939. (R B. D.)
METALEN (4.25 nam.) Koper stand. cash

koopers 42.1/3 en verk. 422/6. 3 maanden 427/6
en 42819 Tm stand. cash 229.10/- en 230, 3
maanden 224 en 224.10/_ Lood vreemd loop mnd,
1410/- en 14.11/3. 3 maanden 1410(_ en 14.12,6.
Zmk ordlnatr loop. mnd. 13.17/6 en 1318/9. 3
maanden 142/6 en 143/9. Wolframerts ex pak.
hUIS Londen 50/- a 52/- nom. id. C1f. Europ.
havens afl. Ioop.rvolg. maand 49/- a 51/6 nom.
De omzetten bedroegen heden' koper 1000 tons.

tin 235 tons. load 1050 tons. zmk 1000 tons.
METALEN (slot). Koper stand. cash koopers

42 en verk 421/3, 3 mnd. 42.716eh 42 8/9. settte;
mentprijs 42. electr 47 5/- en 48 5/-. best select.
laagste 47 en hoogste 48 'S/-. Tm stand. cash
22915/_ en 230. 3 maanden 2245/- en 224.7/6. sett,
lementprijs 230. atratts 239. Lood vreemd loop.
mnd. 14.10/- en 14.11/3. 3 mnd 14 10/- en 14.12/6.
aettïementprüs 14.10/-. Zmk ordinaIr loop. mnd.
1;1.17/6en 13.8/9. 3 mnd. 142/6 en 14.3/9, settle_
mentprIjs 13 17/6. Nickel Home Trade en Exp.
180 a 185. Aluminium Home Trade 94 expo 95.
AntImonium Eng. reg. BI' 70 a 71. Platina ge-
raffmeerd sh. 150/-. KWIkzilver per battle 16 10/-.
AntImolllum Chin. reg. cif. 50 a 52. Wolfram_
erts clf Europ. havo afl. loop./volg. mnd. sh.
49/- a 5116 nom. Bhk 1. C. Cokes 20 x 14 sh.
20/3. Koper sulfaat sh. 18/3. Koper strong sheets
78. CadmIUm sh. 23¥. a 25 d.. Chroomerts Ind.
sh 87/6 a 92/6

BERLIJN. 28 Jum 1939. (R. B. D.)
METALEN (Slot.) Koper electro 57%, id.

geraff. 52 nam 52. Lood 18'Á nom. 18'Á. Ruw zink
17% nom. 17%,. Alummium 133, id. 99 pct. 137.
Zilver baren 34.90-38.20,

70'\4
71%-%
72%-3

47%
49%
50

440/4
46\4
48'Á

31%
30%

....31%

45\4-%
47"8
49

31%
30~'s
31¥.

44%
46%-%

48"3

NEW-YORK, 28 JUnI 1939. (R. 0)

28 Juni 27 Junt 26 JumTARWE
No.2 Am. Dururn loco
No. 2 MIX. Durum loco
No. 1 North. Man. fob.
New York ........
NO.2 h. wmt. c.i f.N. Y.
No. 3 hard winter loco
Aanv. W. pl. (in
Aanv. Atl- pl. (1000
Ultv. Atl. pI. (bsh,
Bootlad. verk. v. expo
MAlS
No. 2 MIX. West loco
Aanv. W. pl. (m
Aanv. At!. pl. (1000
Ultv. AtI. pl. ( bsh,
ROGGE No. 2 loco .•
Am. West fob. N. y.
Bootlad, verk. v . .exp.
GERST Am. 48 pd ••
NO.2 loco c.Lf, •••••• 56%
MEEL spring clear •• 4.25/4 35
V~:k. expo m 1000 v,
VRACHTEN
Graan n. Vereen. Kon. 2/9 a 2111 2/9a2/il 2/9a2/11
Graan n. Contment •• 12a16ct 12a16ct 12a16ct
TARWE, MAlS en MEEL loco prijshoudend

WINNIPEG, 28 Juni 1939. (R. 0.)
T.A.RWE. De termtinmarkt steeg op berichten

omtrent het optreden van roest lil deelen van
het Westen en op verspreide exportzaken. daalde
onder invloed van opttmtsttecher oogstmeuws
UIt Europa, alsook In sympathie met Chicago.
Het slot was nauwelijks prijshoudend.

28 Juni 26 Juni
58'h 58% 57s~
59)~ 59~ 59%
61% 61% 60~
39 54 41
50 62 54
19 21 24
5 6 1
24 59 42
41 42% 41'.4
42';1, 43"Î1 42',4,
43% 44% 43%
28;8 29 28%
28% 28"'i 28'Á
28'Á 28?-', 27%
~6% 36"4 36%
36'Á 36% 35%,
36% 31!% 35%

140 13974. 139¥.!
137% 138 137

69%
92%.
S8¥.

2396
75
48
15

69%
93%
B8Ys

2129
139

68%
91¥.
87'<1

4941
35
4
1

62%
444
31

63
596
193

53%, 64'l!.

56~a 55%
4 ~5/4 15 4.20/43'l-

2

TAFl.W]l Jull
OctOber .
Dece-.mber •••..•••••
Aanvoer No 1 wagons
Aanvoer No 2 wagons
AanVoer No 3 wagons
Aanvoer No 4 wagons
Andere soorten ••••••
ROGGE Juli .
October .
Dece-.mber ••••••••••
!IAVER Juli ..
OctOber ••••••••• !•.
December .
GERST Juli ••••••••
October .
D~ce-.mber - .•••••
LIJNZAAD Juli ••••
OCvobé!r' ••••••••••••
KA~AS CITY
TARWE No 2 red. w.l,
Juli
September ••••••••••
MArS Juli .
September .
ST LOUIS
TAJ."'!f."ENo 2 hrd w.I.
MI~:"'-'"APOLIS
TABWE No 1 N. se, 1.
Juli ..............••
September
GÊ¢lT -ruu .. ::::::::
Se~mber •.••••••••
Dtn.UTH
LIJNZAAD Juli ••••••
SEPÀea~er .
Rvv Juli .
T.A1tWE Juli ..
September ••••••••••

2SJuni
76%
66%
67%
46%
47%

27 Juni
75~
66'fg
67'111
47'1.
48

75

79~
75%
76',11
34114
35~

168

26Jum
74¥.
65%
66%
46'(18
47%

78%
75%
75%
34 ''s
35%

165

42%
67%
67%

W. van
ROSARIO. 28 JUnI 1939.

Steeden & Co., Rotterdam).
28 Juni 27 Juni

4 uur Slot 4 uur Slot
n.m. not. nm. not.
6 90 6 9,1 16 88
690 6 C;O 6.90
620 62;, 626
620 6?5 626

14.65 14.35 1468
14 75 148Q 14.84

l#WE Jul! ••••
A~stuS ..
1\i S Jul! ••••••
A stus .
L! ZAAD Jull •.
AtiUstuS. • •.•••••

2P Juni gesloten.
BUENUS-AYRES, 28 Jun! 1939.

W. van Steeden & Co., Rotterdam).
4 uur 10.45 10 U.
n.m. v.m v.m
701 701 701
7.02702 702
631 631 631
631 633 633
428 4.40 440
14 80 1491 14.97
1490 15 - 15.07

TA1tWE Juli ••••
A~stuS .••••••••
M},lS Juli ......
AugustuS. .. ••••••
lL(VER Juli ......
Ll1NZAAD Juli •.
Augustus.
:ti Juni gesloten.

LONDEN. 28 Juni 1939 (R. B. D )
1ARWE in sh. per 480 Ibs. bij partijen. (Slot.)

Stemming prijshoudend. Manitoba no. 1 Atlantic
Ju~ 26/- verk .• no. 2 Juli 24/6 verk.: Rosafe 64
Ibs. Jum 19/3 verk.; Barusso 64 Ibs Juli 231-
\'etlc.; ZUld-Austrahe Juli 22/9 verk.; West-
A.UStrali!! (ladmgen) Juni 21(7¥. verk.; Fransche
JU' 17/3 verk.
MAlS m sh. per 480 Ibs. bij partlJen. (Slot.)

StelIlmmg kalm. La Plata JulI en Aug. 22/1';1,
vetlt., Sept 2(3 verk.; Z.-Afr. platte wItte no.
2 Juli-Aug. 22/3¥. verk.; ronde gele no. 4 Juh-
Aug. 22(3 verk.. na 6 Juli-Aug. 22(3 verk.
gERST In sh. per 480 Ibs. blJ partlJen. (Slot.)

StelIlmlllg goed prlJshoudend. Canada no. 3 Juni
17/9 verk.; Perzische Aug. 1'6(- verko; Russische
Juli 161- genot.. Callfornische Juli-Aug. 28/-
verk. .
SAVER In sh. per 480 Ibs. bij partrien. (Slot.)

Stemming lusteloos. La Plata Juni 11Jl'h verk.
LONDEN, 23 .Iunt 1939. (R. B. D.)

TARWE Manitoba no. 3

Jull ••••
Aug ••••
Nov .....
Jan. •••
Stemming

28J'ml 27 Juni
Opening Slot Opening Slot

21(4¥'w 21(6';1,w 21(2 w 21/4%
21j6'hw 21(7 w 21/4 w 2116%
22/1¥.w 22/2 w 21(101iw 22(1 '{!
22/21(:,w 22(3¥.w 22(0¥'w 22/2'h
kalm prijsh. prijsh. prijsh

LIVERPOOL. 28 Jun! 1939.
2S Juni 27Jun!

1 n.m. Slot Open. Slot
3(1O%3/iO%w 3/9%.b !<110%w
4(1% 412%w 4/1%b 4/2%w
4(3% 4/4%w 413'r2b 4(4'Áw

TARWE
Open.

Juli 3110'hw
October 4/2'Áw
Dec 4(4%w
Stemming prijsh.
MAlS La Plata
Juni 2216 v 22/4¥.v 22/4",. ~2/471v
Juli 2216 v 22/4%v 22/4':6v ~2/4'hv
Aug. ••• 22/6 v 22/4'hv 22/4'r.v 22(6 v
StemminI! prijsh. kalm prij-lh. kalm.

~ LONDEN. 28 Jum 1939. (R. 0.)
T:A.RWE 3 d. hooger tot 3 d. lager.

ROTTERDAM. 28 Juni 1939.
TARWE. Dagomzet 42 contracten V. 100.000kg.
MAlS. Dagomzet 31 contracten van 50000 kg.

prijsh. prljns,

THEE.
LONDEN, 28 Juni 1939. (R. B. D.)

THEE. Heden werd aJhier geen velling ge-
houden..

SUIKER.
NEW-YORK. 28 JUlll 1939. (R. 0)

SUIKER NIeuw contract daalde als gevolg
van hedgeverkoopen en winstnemingen, herstet;
de z ich echter scherp op aankoepen door den
handel. Cuba en speculanten. op dekktrigen,
prijshoudend afkomend Londen en op de con-
structieve ontwückeüngen m den SUIkerraad
Later kwamen ttqutda.ties per JulI tot stand met
het oog op de 68 aanzeggmgen welke morgen
in omloop komen Het slot was onregelmatIg
Oud contract steeg op aankoopen door Cuba.

producenten en rarrmadertjen, op dekkingen, de
prrjshouderider locomarkt. het prompte stoppen
van tw ee aanzeggingen en de bijleg'grng van de
stakirrg te PhIladelphIa. [Het slot was prns;
houdend. Loco vast.

28 Juni
290

286/290

27 Juni
285

SUIKER
Cuba Centrif
Pcrtorico •.......
Ours contr. (no 3)
Jull .....•.•••••••
September
November ••••••••
December ••••••••
Januarl .
Maart .
Mel •......••..•.•
Omzet in (50 tons)
Stemming .......•
Nw. contr. (no. 4)
Jul! 155 155% 151';1,
September 1 27 1 25 1 22
December 1 26% 124% 121
Maart •••••••••••• 1 21'h 1 1911, 118
M(\I 122 120% 119
Omzet in 50 ton •• 250 365 244
Stemming .....•.• onreg, pr ijsh Z. vast

LONDEN. 28 JUlll 1939 (R. B. D)
SUIKER (ruwe) (slot) Stemmmg prij shou ,

dend. JUnI l!lJ- verk en 8/11/0koop. JulI 91- en
8/-, Aug. 8/2%, en 8/11,1" Sept 77¥. en 7/1'1,. Oct
7/514 en 6/6%. Nov. 6,9 en 6/5. Dec. 6/514 en 65.
Jan 6/5¥. en 6/5. Febr 66 en 6/514. Maart 66\4
en 6/5¥.. Mel 6'6%. en 6/6
SUIKER. (Slot.) WI. GecrIst. laagste 21/9

genot. hoogste. 23/6 genot; Tates Cubes AT C
28/7¥. verk.

AMSTERDAM. 28 Jum 1939.
SUIKER. JUnI f 8. en Aug. f 7% geboden. Dec.

f 6 5/16 en Mel f 6% te koop.
ANTWERPEN. 28 Junr 1939 (R B. D)

SUIKER. Stemmmg prtjsh Ruwe Juni en J'uli
196 nom. Gekrlst. 228 koop. en 229 verk .• Juli
229 verk.

19596
199/2 -
205

190m
19899
204

197,98
199'2 -
202
207

pr ijsh.

1981119
2-1201
202
121

prijsh.

197193
1.992-

202
241

prijsh,

KOFFIE.

63'~

NEW-YORK. 28 Juni 1939. (R. 0)
KOFFIE. De tenrujnmarlü opende onregel-

matig. daalde als gevolg van verkoopen door
Europa en commtsstehulzen, op Itquida.ties als
gevolg van het in omloop brengen van 30 aan-
zeggmgen en op lager afkomend Havre Over-
schrijvingen van Juli_Santos naar latere pO~I-
ttes vielen het meest op Voor RIO was de stem-
mmg echter prijshoudend op dekkingen, totdat
ook voor Santos de prij zen weder stegen als
gevolg van dekkmgen door den handel. Ret
slot. was prlJshoudend. Loco kalm.
KOFFIE 28 Juni 27 Juni
Santos No loco ...... 7'Á 7J/4
RlO NO.7 loco ....•• 5'.4 '5'!i
Santos contr. op term.
JulI .....••••••••..•
September ••••••••••
December ••••••••••
Maart .
Mel ..•••••••..• _..... 6 05
Verkocht (in 1000 bn.) 53
RlO nieuw A contract
Jull ..
September ••••••••••
December .
Maart .
Mei •....••.....••••
Verkocht (m 1000 bn.)

577
588
596
601

581
588
596
599
605
38

4 OB
412
414
427
429

3

409
4.12
415
432
4.34

1
HAVRE. 28 Januan 1939. (R. B. D.)

KOFFIE (slot). Stemrrung onregelmatIg. Om-
zet 1250 JUlll 221.75. Jul! 219. Aug. 218.50. Sept
214.25. Oct. 213.25. Nov. 212. Dec .• Jan en Febr.
21025. Maart 209. Aprdl 208.50. Mel 208.

HAMBURG. 28 Junr 1939. (R. B D)
KOFFIE. (Slot) Jul!. Sept., Dec. en Maart 30

verkoopers en 28 koopers.

CACAO.
NEW-YORK, 28 Juni 1939. (R. 0)

CACAO 28,Tuni 27 Juni 26 Juni
Loco 414 4'Á 4'Á
Juli ...........••.••.. 4 os 4 - ~ OS
September • •• 4 11 4 09 4.12
Octobnr 4.15 413 416
December • • 426 423 4.27
Januan 431 42B 432
Maart 441 4..38 442
Mel .. .. .. .. .. 4 51 448 4 52
Omzet in par tijen 312 497 229
Stemming •....•.•..•• pr ijsh, n prsu. n.prsn,

LONDEN. 28 JUnI 1939. (R. B. D)
CACA (slot). JUlll 19% verk. en 19% koop.,

Jul! 19% en 19%. Sept. 20% en 20',1;. Oct. 20%
en 20%. Dec. 21% en 20711. Jan. 21% en 211h. Mrt.
21% en 21%. Mei 22% en 22%.

CACAO. (Slot) Dagomzet 1060. Accra F F.
cif. cont. Juni-Juh 19/7'1.. verk.; Tnmdad G F.
JUnI-Jul! 39/- genot.

OLffiN, OLIEZADEN.

RAAPOLIE Juni ....••.•
LIJNOLIE loco opening .•

loco slot ....
.. Sept.-Dec. open.

Sept.-Dec. Slot .•
HULL. 28 JUlll 1939. (R. 0.)

28 Juni 27 Juni
LIJNOLIE loco opening.. 24/6 24/6

loco slot • •• • • • 24(3 24/6
ANTWERPEN. 28 JUnI 1939. (R. B. D)

OLI!!N. Stemming kalm. Lijnolre disp. Antw.
In barrels 305-310. m tamb, 273*-276~, bm.,
nen'l. tamb. 270-272'12. Juli 271 ',4-273'%.. A,.g 2n'~
-275. "Sept._Dec 273\4-276'Á. Soya_one ruwe
in barr. 370-375. gerarr, 435-440. KatoenolIe Eng.
Ind. 375-380. MaIsolIe geraff. ~50-455. ruwe m
tamb. 360-365. Ricinusolie 1e persmg 420-425. 2e
400-405, Raapolie In barr 440-445. In tamb, 400-
405. CocasolIe ruwe tn' barrels 290-295. ruwe
Ceylon vaten 285--290. Grondnoten 220-225. Oleme
zeepfabrieken 485-490, dIstillatIe 485-490, blanke
585-590.
LIJNZAAD. Stemming vast. La Plata disp,

156'13,3 van Juli 157, 4 laatste 1581(:,.

HUIDEN.
NEW-YORK. 28 Juni 1939.

HUIDEN (Slot) 23 Juni 27 Juni
NieuW contract:

September ••••••••••
December •.••••••••
Maart .
Juni ...........•••••
Termijn·stemming ••
Dagomzet (m partijen)

(R 0)
26 JUill

11.041:
1l.32!.J
11.58w
1184w
traag
130

11 08b
l1.38b
1165k
1192w
traag
73

lU8b
11.46k
11.73w
12.-\11
prijsh
80

SPECERIJEN.
LONDEN, 28 Juni 1939. (R B. D )

SPECERIJEN m pence per Ibs. (Slot.) Ta-
pIOca Seeds Smgapore Juni-JulI 10/9 verk. Peper
WItte Muntok Aug -Oct. en Oct -Dec. 3i'« verk.;
Zwarte Smgapore Jum-Jull 2% verl{.; Lampang
Aug -Oct. IH verk.. Oct -Dec. 1H koop.; FaIr
Telhchery loco 4 verk. KrUldnageien Zanzibar
no. 2 JUni-Juli 8 verk. Piment elf. meuwe oogst
Jull-Aug. 65/- koop,

RtJBBER.
NEW-YORK, 28 JUDI 1939. (R O)l

28J mi
17li
16ä
143,$
17hi
16'~
16',.

27 Juni
17H
16",
14%
17li
161b~
16."~

26 Juni
17)Îj
1631g

14%
1m
163a
16¥.

RUBBER
Plant First. Latex loco
Smoked sheets ..•.••
Para fme up river ..
First latex crêpe koop
Smok rib sheets koop

dem verkoop
Stand N. I. B.:
.ruu ]630 1628 1635
September .. 1638 1637 1645
October .. .. .. .. .. .. 16 ItO 16 :;13 16 45
December 1645 1642 1647
JanuarI 11)47 16 ·~3 1649
Maart _...• _• • • 16 49 16 Hi 16 53
Mel .. . 1651 16 Hl 16 ;>7
Omzet m partijen .. 281 183 225
Sternming op termijn pr ijsh, n.prsh. pr ijsh,
Stemmmg loco .....• pr ijsh. :ustel. g prsh

LONDEN. 28 Jum 1939 (R B. D)
RUBBER (410 n m.) RIbbed Smoked Sheet.

Stemmmg prijsh Loco 8* bet. en koop. JUli
8% bet en koop. Aug. 8 5 16 bet. en koop .•
Oct _Dec. 87/16 bet. en waard. Jan.-:Maart 8'~
w aard
RUBBER (slot). Ribbed Smoked Sheet. Stem-

mmg prijshoudend Loco 81~ bet. en koop .• Juh
814 bet. en koop. Aug. 85 16 bet en koop. Oct .•
Dec. 83's bet en koop., Jan _Maart 87/16 koop.

VEEVOEDER.
ANTWERPEN. 28 Jum 1939. (R. B. D.)

LIJNKOEKEN. Stemmmg ka.lm, Amerik. disp,
106. stmd 106, 3 V. JUlll 107. bmnenl. dtsp, 108.
COCOSKOEKEN Java 95. extra
PALMKOEKEN 88.
MAISKOEKEN 95.

NEW-YORK. 28 Juni 1939 (R. 0.)
Locostemmmgen: PETROLEUM. REUZEL en

KATOENOLIE prijshoudend. KOPER traag.
28 Juni 27 Juni 26 Juni

5 5'~ 5~
4% 4~ 4%
5'Á 5% 578

TALK extra losse
id. spec. extra
id. herces .
PETROLEUM
Kerosme water white
Gulf bulk export ••. -
MId Contment Crude
Pennsylv. Crude 011 •
REUZEL
Prima Western loco •• 6 20
Middle loco West ...• 625,635
KATOENOLIE Prima 29
TERPENTIJN
Sommeryellow loco ••
NIeuw contract:
Juli ••••••• 639
September • • • ••••••• 6 56
December • • • • ••••• • 6 61
Maart ••••..• ••••••• 663
Dagomzet in part. •••• 210
SCHELLAK T.N- loco 9Si

t 6.22'12(6.32'12

3%
102
1.10

3r'll
1.02
1.10

620
6.251635

29

3"-iI
1.02
1.10

615
t

29

6.39
659
665
6.76
172

9""

636
655
661
669
259
9~

590
5.95
602
605
6.09/10

6

CHICAGO. 28 Juni 1939. (R. 0.)
PROVISleN. De markt opende prIJshoudend.

steeg voor reuzel aánvankelijk op aankoopen
voor Oostehjke rekerring en in sympathie met
de varkensmarkt. daalde later m sympathte met
de graanmarkt en sloot prtjshoudend.
SPEK traag

REUZEL
Juli ..
September
October •••••••••
December ...•••••
Prrma Wst St. loco
BACON c!rysalted
3ellles loco ......
November
VARKENS
120/230 ponds
240/325 ponds

28 Juni
6-
62017
625v
6271.k
530

27Junl
6.02"2
6.22'nv
625k
635v
532Va

26 Juni
605k
620
625
6301t
5.30

409
414
416
433
435

3

650 662'Jia 662-'h

690/740
650,7.-

6.75/720
':35681)

665(7.15
6.25 675

17000
61000

Aanv.
Aanv-

West steden 13OOOVong j.
ChIcago.... 54 000Vong j.

SAVANNAH. 28 JUnI 1939.
28 Juni 27 Juni

24 24
445 445
585 585
625 625
495 495
170 470
495 4.95

(R. 0.)
26 JUni

24
450
590
625
5-
475
5.-

TERPENTIJN loco
HARS Grade F .•

W. G.
W. W.

.. KG ..
1. ._ ..

"
LONDEN. 28 Juni 1939. (R B. D )'

RIJST in sh. per cwt. cif (Slot.) Stemming
ke.lm Burma no. 2 Juli-Aug 8{l'>{. verk __ Saigon
no. 1 Juü-Aug, 7/1Vaverk ; Slam Super Juh-Aug.
g14'h verk
SCHELLAK in sh. per cwt. (Slot) Loco-stem-

ming kalm A C Garnet loco laagste en hoogste
prns 46(- genot.; TN. Orange loco laagste prns
34'6 verk., hoogste prns 3716 verk TermlJn-stem-
mmg lusteloos T N. Orange Juli 35/- verk, Aug.
35/6 verk, Oct. 36,3 verk., Dec. 2713 verk

LONDEN. 28 Juni 1939. (R 0.)
TERPENTIJN. Amenkaanschè JulI-Aug 32 9.

PUBUEKE VERKOOPINGEN.

TE ROTTERDAM.
In het Notarishuis aan de Geld. kade.

Op Woensdag 28 Juni des namnïdags ten 2 UU1\j

EINDAFSLAG.
Pand en erf. Schledamsche dlJk 84a, b. In bod

op f 5 500 Voor f 6200 verkocht.
Pand en erf. Rodenrtjschetaa.n 10. In bod op

f 7 300 Daarop verkocht.
Pak h pand en erf, Molensteeg 3. In bod op

f 280 Voor f 360 verkocht.
Pand en erf, Hooglandstraat 131, In bod op

f 0000. Daarop verkocht.
Idem, Idem 133. In bod op f 4200. Daarop ver.

kocht,
Pand en erf. Watergeusstraat 33. In bod op

f 7300. Daarop verkocht.
Idem. Idem 35. In bod op f 6900. Daarop ver.

kocht.
Pand enlerf. Sophmstraat 68 In bod op f 8500.
Idem. idem 70. In bod op f 4200.
Tezamen voor f 13 450 verkocht.
H'eet'erih ufs en erf. Beukelsdijk 178. In bod op

f 8600. Daarop verkocht.
Idem, Idem 180. In bod op f 10.200. Voor

f 11 300 verkocht.
Pand en erf Henegouwerlaan 73. id. f 11.8Ofu
Idem Idem 75. Idem f 11 800. tezamen verk. vaal
f 23800
Pand en erf le Middellandstraat 37a-b, idem

f 12.600 verkocht voor f 13650.
id. Sch letbaa.nla.an 84. Id. f 12600. verkocht vaal'
f 13700;

id. Heerengang 721. uitk. Ged. Slaak en id. id.
72 II Idem resp. f 180 en f 260, tezamen ver-
kocht voor f 650;
ld. Sophraatr'aa.t 90. id. f 7 400 daarop verkocht.

Voor10opige afslag.
pand en erf. Veelzigtstraat 7, trekgeld f 6400;
dubb. pand en erf. Goudscheweg 52 abc trekgeld
f 10000.

pand en erf, RIetvmkstraat 11; trekgeld f 6.700.

AMSTERDAM. 28 Juni. (N.V. Nederl. velllng
van Iand., en tuinbouwproductenj. De prijzen wa-
ren: bloemkool f 5-13. sla f 50-90, komkom-
mer geel f 2-3. a.ndijvie f 1-3 per 100 stuks,
tomaten B f 20-24. C f 12-16, peulen f 6-14,
canucuners f 10-13, doppers f 7-13. poatelern
f 3-7. spmazie f 2-4. snijboenen f 24-30. sper-
eieboonen f 24-34. andijvie f 2-4. tumboonen
f 4-6. nieuwe aardappelen f 4-5 50. dnelmgen
f 3-5 per 100 kg.; bospeen f 2 50-6. rabarber
f 4-6. UIen f 3-4 50. seldertj f 0.30-3. petersehe
f 1-3. radijs f 1-1 80 per 100 bos. Kersen 26-44
ct, druiven 45--60. bessen 20-30 ct. per kg,
aardbeien 6~ ct. per slof. aardbeien. 10-14
ct per dOOSJe. per-ziken 4--6 per stuk.
BREDA. 28 JUnI. (Bredasche EIermIjn N.C.B.)

Kipeieren 496932 stuks. f 3 20-4 per 100 stuks.
EPE. 28 Junr. Aanvoer 320.000 eieren. Prijzen

brume ereren f 3 50-4, WItte eieren f ':l.30---3.40
per 100 stuks. 143 biggen f 16-20 per stuk.
'S GRAVENHAGE. 28 Juni. (Haagsche Eler_

veütng). KipeIeren van f 3.30 tot f 3.55 per 100
stuks Aanvoer 10000 stuks.
RODENRIJS. 28 Junr. Coop groenten. en bloe ,

menveütng-vereen. Berkel en Rodenrijs G. A:
komkommers 1e soort f 2 80-4.10. 2e soort f 2.16
-3 40. bloemkool Ie soort f 4 30-6 30, 2e soort
f 220-3 50. sla 50 ct. aridijváe 50--00 ct per 100
stuks. tomaten A f 12 20-14 20. B f 11-13.10. C
f 1250-13 90. druiven f 21 per 100 pond. spitskool
f 1. stamprmcesseboonen f 24, snlJboonen f 21-
26. groote boon en f 2 40-3.20. postelem f 1 50-2.50
per 100 l<g. peen f 2 50-4 20. selderlJ 30 ct. per
100 bos. komkommerstek 10-25 ct. per kist.
ROTTERDAM. 28 Juni De prijzen heden be-

steed aan de Coop. Tumbouwvellmg Rotterdam
en Omstreken G A waren als volgt: kaskomkom.
mers 1e soort f 3 20-3.60. 2e soort f 3-3 50,
3e soort f 2-2 70. platg. komkommers f 2-3 20,
bloemkool f 4.10-7.80. alles per 100 stuks; sla
50-70 ct. per 100 krop; spmazle f 2.60-4 60. pos-
telem f 2 30-4 60, tum boonen f 2.40-2 60, alles
per 100 kg.; peen f 2.50--3.20 per 100 bos; toma-
ten A f 1240-1420. B f 1l.50-13.4(). C f 12-14.40
CC f 8.10-11.90 per 100 pond; snljboonen 2ä:.::!:i
ct. per kg. Aanvoer 124.800 pond tomaten..
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OSS If.{ DE TWEEDE KAMER

DE LASTER HEEFT MINIST'ER
GOSELING DIEP GEGRIEFD

Hij gevoelt zich door het rapport der Kamer in meer
dan één opzicht voldaan; hij gevoelt zich

niet vernietigd.

ONAANVECHTBAARHEID
VAN HET RAPPORT

In de Tweede Kamer heeft heden
namiddag de min i s ter van
Jus tit i e, de heer Gos e I i n g,
zijn beantwoording van de opmerkin-
gen van Kamerleden over het rap-
port der commissie-Oss vervolgd.

Spr. herhaalt, in meer dan één opzicht naar
dit oogenblik te hebben verlangd, hoewel dit
moment. internationaal en nationaal onge-
Jukkig valt.

Dit is reden tot bezinning, spr. hoopt
die in het oog te houden, zonder de uit-
gedeide zaak te miniraliseeren. Het gaat
om de rechtszekerheid, de rechtsgelijk-
heid, de rechten der burgers, de indivl-
dueele vrijheid.

Sinds 7 April 1938 heeft spr. geen contact
te dezer zake met de Kamer gehad. Hij zal
niet spreken tot hen die niet bereid zijn, spre-
kers eerlijke over tuiging te aanvaarden. We
leven thans in een mentaliteit, waarin velen
tegenstanders als misdadigers beschouwen.

Spr. zal niet spreken ook over de aantijgin-
gen die hij met zijn gezin anoniem heeft
moeten ondervinden.

Ook elders is niet altijd de zorgvuldigheid
betracht, die men jegens een medeburger, ook
een minister, verschuldigd is. Ook over smaad
en laster spreekt hij niet. Spr. vraagt zich af,
of van R.K.-zijde de zaak Oss tot een politiek I
zaakje is gemaakt. Onpartijdig onderzoek doet
blijken dat spr. geen blaam treft.

Spr. is dankbaar voor het vertrouwen op
7 April 1938 door bijna alle groepen der Kamer
aan hem geschonken. Toen reeds heeft hij ge-
zegd dat, als er ten aanzien van geestelijken
strafbare feiten waren gebleken, zij den ge-
wonen weg zouden zijn gevolgd.

De laster op dit punt heeft spr. diep
gegriefd; daar stak de angel.

Men kan vooral sprekers polrtleke vrien-
den kunnen - weten hoe de katholieke samen-
werking ten bate van het Nederlandsche volk
door spr. gewild is. De dwaze stelling, dat aan-
vanen op spr. aanvallen op de R.K. Kerk waren
heeft hij steeds verworpen. Aan menschelijk
vertrouwen heeft de samenleving behoefte. Dat
vertrouwen is spr. ook van andere zijde niet
onthouden.

Sprekers nota moest dienen voor
nadere bespreking met de Kamer. Hij
voelt zich door het rapport der Kamer
in meer dan een opzicht voldaan, en
voelt zich niet vernietigd.
De commissie maakt zelve reserves. On-

wederlegbaar is haar verslag niet. Uit niets
is gebleken qat spr. andere motieven had dan
juist te handelen jegens opsporingsambtena-
ren. Aan sprekers goede trouw twijfelt de
commissie niet. Als een verzachtenden term
wil zij de woorden "goede trouw" niet zien
opgevat en ze maakt voor verder onderzoek
voorbehoud.

Spr. gaat uit van de onaanvechtbaarheid
van het rapport. Spr. citeert gedeelten uit het
verslag der commissie. Ze verklaarde hoven-
dien ten aanzien van de zaak v. d. H. en pas-
toor B. ook niet over voldoende gegevens te
beschikken.

Na alles wat in een jaar over sprekers
hoofd is heen gegaan, zou spr. hebben ge-
zwegen, y-are het niet dat de debatten der
vorige week hem daarvan afbrachten.
Ieder is vrij om voor de conclusie te stem-
men, doch de motieven liepen nogal uiteen.

Bij meer dan een spr. werkte een complex
van motieven, met eenerzijds den heer De Geer,
anderzijds de heeren Wijnkoop, Kersten en
Rost van Tonningen, en wat daar tusschen
ligt.

Spr. zou gaarne een weg zien gevon-
den voor hen die eerlijk sprekers on-
kreukbaarheid willen uitspreken. Daar-
toe moet eerlijk gelegenheid zijn.

Uitgangspunt.
I

Sprekers houding jegens de brigade ~oet
uitgangspunt van alles zijn. Over de beleids-

MR. C. M. ]. F. roSELING,
Minister van Justitie.

vragen zal spr. gaarne nadere mededeelingen
doen. Ook volgens de commissie heeft spr.
zich niet schuldig gemaakt aan machtsover- '\
schrijding en in gevaar brengen der rechts-
zekerheid.

Het beleid betreft het optreden van politie 1
en justitie in strafzaken en potentieele straf-
zaken. Daarin ligt de moeilijkheid in deze
zaak.
Welke bemoeiïng heeft de Kamer met straf-

zaken? Strafvordering heeft alleen plaats op
de wijze, in de wet voorzien. Ook dit moet op
den voorgrond staan.
De Kamer kan niet worden bekleed met

macht boven de organen der rechterlijke rnaent
in stratvorderir.gseaken. S'P,r. verwijst naar
antt. 160 en 161 Wetboek van Strafrecht. Het
is van het emineritste belang zdch te 'bezinnen
omtrent de bevoegdneid der Kamer.
Ons strafrecht kent het opportunîtettsbe-

ginsel, maar matiging moot worden betracht
om de !belangen van verschil1ende burgers
niet te schaden. Spr. herinnert aan een ".be-
kende bankzaak".

Op eenige punten spreekt de commissie
twijifei uit of geen ver-vooging had moeten zijn
ingesteld.

Spr. waarschuwt tegen het gevaar eener
inciderrteele instantie ibui'ten de strafvordering
om. Ook in de Kamer is dat 'g-evaar verleden
week ge/bleken. Spr- wijst juist op het 'belang
van rechtszekerheid en rechtsgelijkheid. Dat
heeft spr. ook gedaan in zijn nota van
31 Januari jl., en toen 'betoogt dat de reehits-
gang is gehandihaaifd.

Spr. ill e e if t gee n enk el ere c h t s-
z a a k doe Th b e ë i n dig e n. A.ls spr.
pastoors had willen sparen of doen sparen,
had Sip!'. den maatregel tezen den marechaus-
see niet moeten nemen. Dat had spr. ook
7 Aprl betoogd, Wat dien maatregel betreft ...

Een st e m: "Was er zoo'n haast bij?"
De MINISTER komt hier later op terug. De

tekortkomingen der marechaussee moesten
zich niet herhalen.
Over het niet verstrekken van inlichtingen

is betrekkelijk weinig meer gesproken. Dat I
spr. heeft moeten weigeren, ligt in de opvat-
ting van sprekers taak. Spr. herinnert aan
woorden van den heer Rutgers van Rozenburg
op 23 Nov. 1937, die spr. zag als iemand die
moeilijkheden in 't leven roept om ze te kun-
nen beoordeelen.

Inderdaad heeft spr. hier het moeilijkste
vastgehouden. omdat hij dit zijrn plicht
achtte.

(Zie verder Laatste Berichten.)



Oss in de Tweede Kamer
(Vervolg van bladz. 1.)

"Geheime dossiers,"

Er wordt zoo gemakkelijk gesproken over
geheime- dossiers en om het nog pikanter te
maken. de geheime dossies van Goseling. Het
gaat ten hoogste om gesepareerde dossiers van
niet begonnen strafzaken. Het ergst dat
iemand kan overkomen, is dat hij verdacht
wordt van een strafbaar feit, niet wordt ver-
volgd, maar later wordt veroordeeld voor dat
feit, door de Tweede Kamer. /
Het precedent, men weet wat het beteekent.
Ook deze zaak heeft een precedent gehad,

lang geleden en ten voordeele van sprekers
standpunt. In 1907 heeft de heer Schaper een
interpellatie gehouden over mishandelingen,
door marechaussee op 3 April 1906 te Uithui-
zen gepleegd. Minister Van Raalte maakte
toen bezwaar tegen overlegging vars straf-
dossiers, want het was geen gebruik geweest
en spr. wilde geen antecedent stellen. Wel
heeft hij de strafvonnissen overgelegd. De
weiJgering was volkomen terecht.

De meening der commissie dat hier een
uitzondering had moeten zijn gemaakt, is
niet houdbaar. Men zou later een precedent
hebben gezien in de zaak Oss, dit ware af-
schaffing van den regel.

Wel is ,gebleken dat in de strafzaken, de
normale weg is gevolgd. Verschijlende stukken
konden niet aan openbaarheid pr ijs worden
gegeven, de publieke opinie ziet sommige med~-I
deelingen van verdenkingen als feiten. Men
mag het Wetboek van Strafvordering niet ter
zijde stellen voor een volksg'ertcht.

Geen verantw,oordelijk bewindsman mag een
ander standpunt innemen. Persoonlijk had spr.
een gemakkelijker stariopunt kunnen innemen.
Maar spr. moest zijn plicht doen, het ging om
het stelsel.

Dit geldt ook het venbod aan ambtenaren om
de commissie inlichtingen te geven.

Alle ambtgenooten van spr. waren het er
over eens, dat ook hier geen precedent mocht
zijn. Ook hier mocht spr. zijn standpunt niet
verwaarloozen. Spr. zegt niet dat de commis-
sie voldaan moest zijn; ze had spr. nadere in-
lichtingen mogen vragen; maar niet aan (Ie
ambtenaren waarvoor spr. verantwoordelijk is.

Bi] een enquête konden de betrokkenen
onder eede worden gehoord. Spr. had dan zich
kunnen beroepen op art. 21 der Enquête-wet;
het belang van den Staat en de zekerheid van
het Rijk.

Onjuist beroep.

Het beroep op het incident-Spoorhout is niet
juist, daar is verschil; die commissie had op-
dracht tot een bepaald onderzoek, ell de ver-
houding van spoorwegpersoneel jegens den
minister van Waterstaat is geheel anders dan
die van de ambtenaren van Justitie tot den
minister van Justitie. Het standpunt van mevr.
Mackay-Katz is niet juist; het ging enkel om
concrete feiten.
Spr. is geplaatst in een positie welke achter-

staat bij die van een partij in een civiele pro-
cedure en welke achterstaat bij die waarin de
marechausséa was geplaatst. Het stuk van den
raadsman der klagende partij voor den een-
traten Raad van Beroep kon spr. met beschou-
wen als .een memorie van dupliek.

Men IS de verhouding in' deze zaak kiwijt
geraakt

..Ook zonder bedoelde pleitnota heeft spr.
zun standpunt bepaald. Spr. zal geen nieuwe
feiten en omstandigheden aanbrengen en zich
houden aan de stukken der commissie
Hij behandelt de feiten als complex,' in op-

volging. Dit heeft spr. teveelover het hoofd
gezien bij haar afzonderlijke behandeling.

De commissie noemt bij die afzonderlijke
behande.Jing verschillende )?'evalleTJ.en geeft er
<lfzonderlijk haar oordeelover. .. I

De verscheidenheid der punten is groet.
Spr. herinnert o.m. aan art. 85 van de dienst-
voorschriften der maréchausseé, die geen
openbaarheid aan dienstzaken mag geven. De
d~,striotsco~mandant heeft daar nog eens op
gewezen, n 1 e t spr.

De grootere en kleinere zaken zijn af'zon-
dE';rlijk door de commissie behandeld, spr.
z r e the teo m pIe x.
In de dienstvoorschriften der maréchaussée

(art. 45) wordt uiteen gezet hoe de samen-
werking der hulpofficieren van jus.titie moet
zijn en hoe de burgemeester het hoogste hoofd
der oiviele bevolking is. Had de marechaussee
dit begrepen, er ware veel voorkomen. Hier
kregen we onjuiste arrestaties, waar genoem-
de opsporingsambtena.ren groot wantrouwen
hadden tegen den burgemeester, gemeente-
ambtenaren en gemeente-politie. Op dit on-
derdeel is de commissie niet ingegaan, op dit
punt waren sprekers mededeelingcn dus blijk-
baar niet aanvechtbaar

Er is een uitvoerige schriftelijke voorberei-
ding geweest. Spr. kan voor de re.een (...c;'; •• _ .

zijn. In de zaak der werkverscharrmg kwam de
verhouding marechau.ssee-gemeente naar
voren. Er lis ndet dadelijk contact gezocht met
den burgemeester. Ook de commdssto achtte dit
geboden. ALs er een administra.tief onderzoek
door de gemeente wordt Ingesteld, dan arres-
teert de marechaussee twee opzichters, doch
geeft er geen kennis van aan het gemeente-
bestuur.

Heeft men ook in de z.g. erfpachtszaak
te Amsterdam ooit beawaar gemaa1kt, dat
de gemeente naast de justitie een onder-
zoek instelde? Mag dat dan niet in een
gemeente met 17.000 Zi:e~en?
Het gaat bij spr. ,er om of een verdachte

be.~andeld.wort.d conform de strafvordering.
HIJ kan ZIch niet aan den indruk onttrekken
dat de raadsman der marechaussee in de zaak
H. zich geleidelijk is gaan opwerpen als open-
baar ministerie. Spr. herinnert aan de huis-
zoeking op 19 Maart 1938, en op andere ge-
vallen, waarbij verjaarde. Op deze gegevens
geschiedde de arrestatie.

Welk materieel legde de marechaussee over
toen ze v. d. H. voorgeleide? Hij was ge-
arresteerd voor te veel geïnd premiebedrag
c.a. Er was geen bepaling op grond waarvan
een b~vel tot aanhouding kon worden uitge-
vaardigd, naar spr. betoogt, het materieel' was
zeer onvolledig.
DE':commissie uit de Kamer vergist zich ten

aanzien van de stukken op pag. 24 van haar
verslag.

Spr. heeft gisteren ongevraagd een brief
gekregen van den president der Recht-
bank te 's-Hertogenbosch, waarin hij op
grond van de dagblad-verslagen verklaart,
dat van beïnvloeding van den procureur-
generaal geen sprake is.

(De vergadering duurt voort.)
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GEDRANG OP DE PUBLIEKE
TRIBUNE TWEEDE

KAMER
Groote belangstelling voor

minister Goselings
antwoord.

Voor het begtn wan de Tweede Krumer~ver-
g8!dering van Ihedenmi'ddwg, waarin Minister
GoseHng aan het woord is gekomen dn de zaak-
Oss, !bestond er buiten het Karnergebouw op
het Binnel1lhod', huitengewone belarig'steütng.
Honderden bevonden zich op het Pûein en vele
tientallen werden teleurgesteld !bij hun [poging
om een ,plaa,tsje op de puiblri.eketrtbune te be- I
machtigen.

Zóó groot WSIS de aandrang dat de djlksveld-
wachters, bij'g'esbaandoor gemeente-polttte, her-
haaldelijik lhal"dhandLgmoesten optreden. Ver-
scheiden personen, die kans hadden gezien we-
derrechtelijk binnen te dringen, werden op
verre van zachtJzinn~'ge wijze uit het ,gebouw
verwijderd.
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BELEID VAN MINISTER
GOSELING

De heer Schouten, voorzitter van
de Kamercommissie inzake
Oss, vervolgt zijn rede.

In de hedenmiddag voortgezette vergaderlng I
van de Tweede Kamer, ook door den minieter-
president dr, H. Colijn biJgewoond, is eerst in
afwij'king van het reglement~ van orde, het
wetsontwerp tot afwijking van den in art. 1

, der Tariefsmaohtigi:ngswet 1934 opgenomen I
termijn, z.ih.s. aangenomen. Daarna wordt
voortgezet de behandeling van de zaak-Oss.

De VOORZITTER der Kamercommissie, de
heer SCHOUTEN (a.-r.) zet zijn gisteren af-
gebroken rede voort. De' zaak stond niet zoo,
dat de commissie in plaats van den minister
de ambtenaren wilde hooren. Deze ambtenaren
zouden geen oordeel hebben kunnen zeven over
het beleid van den minister, of diens mededee-
lingen verifieeren, De commissie heeft haar
werlkwijze moeten veranderen. wijl ze rond vier
weken heeft moeten wachten op een antwoord
op een aan den minister zezonden brief.)

Beoordeeling van het beleid van ambtenaren
is alleen geschied, als dat van invloed was
op het beleid van den minister.
Verschillende hebben critische beschouwin-

gen gegeven over het verslag der commissie.
Zoo de heer Van Maarseveep. Het is zijn recht
en zijn plicht. Wat betreft de zaak van den
winkelier B. handhaaft de commissie haar
meening, dat van den aanvang af niet zeker
'was, of het een civiele zaak betrof. Zij erkent,
dat niet tot onmiddellijke arrestatle had be-
hoeven te zijn overgegaan.

Ten aanzien van 'het beleid van den minister
is het niet een kwestie van meer of mlnder.
Zijn beleid jegens de brigade is juist, ja of
neen .. De minister wees inzage van bepaalde
doeurnenten af, met name betreffende een
der geestelijken. Die inzage had een ander
inzicht kunnen brengen, doch niet altijd is
dit in de pers erkend. Thans hebben de stuk-
ken inzake pastoor B. de commissie niet over-
tuigd. Niet dat zij zegt, dat hij schuldig is,
daarover heeft zij noch de Kamer te oordee-
len. Ook in deze zaak 'handhaaft de commissie
haar oordeel..

Ook in de zaak v. d. H. is dit het geval. De
commissie betreurt dat van vervolging is af-
gezien. Het optreden van den gemachtigde van
den minsiter jegens mr. Van den Burg was niet
beleidvol. Deze moest vrij blijven in zijn ver-
klaringen voor den Central en Raad van
Beroep.
De commissie heeft getracht, zich in de

positie van alle bij de zaak betrokkenen in te
denken. Dit v, 1 een kwestie van rechtvaar-
digheid. Daarbij is niet gebleken dat het den
opsporingsambtenaren heeft ontbroken aan in-
zicht.

De a1gemeene strekking van de rede van den
heer Van Ma:arseveen was onjuist. Hij stelde
de vrijheid en de rechtszekerheid der burgers
op den voorgrond. '

Het gaat om het beleid van den minister I
jegens de brigade Oss.
, De rede van den minister geeft de commissie
geen reden tot uitvoerige beschouwingen. MetI instemming heeft spr. van verschillende pun-
ten kennis genomen, niet van alle. Een scherpe
bestrijding van het verslag is er niet geweest;
trouwens, de minister heeft getracht, een
rustig en zakelijk karakter van het verslag te
geven. De Kamer mag zich inderdaad niet
opwerpen tot een incidenteele instantie buiten
het Wetboek van Strafvordering.

Er is vroeger nooit aanmerking ge-
maakt op de werkwijze der brigade Oss.
Deze is pas gekomen nadat ze een groote
zaak te onderzoeken kreeg naar de ge-
dragingen van een fabrikant. Daarbij zijn
200 getuigen gehoord en dit onderzoek
hgeeft positieve resultaten opgeleverd.
Het bewees dat er verderfelijke verhoudin-
gen bestonden. Al dien tijd is er geen
ruchtbaarheid geweest.

Kort na de arrestatle van den fabri-
kant" is het met de zaak mis geloopen.
Nu is er in eens alles mis. Men kan niet
aannemen, dat in het werk der brigade
fundamenteele veranderingen zijn geko-
men.
De minister deed een beroep op het

woord van den psalmist: "Wie zal be-
stgan ?" Hij zeide hef aldus: "Wie zal
b~stand zijn 1..'"

De MINISTER: dat komt op het zelfde
neer.

De heer SCHOUTEN zegt, dat als aan
alle opsporingsambtenaren de maatstaf
werd aangelegd van de brigade Oss, men
zou moeten zeggen; "Wie zal bestaan?"
De Kamer en de commissie kan niet over

alle gegevens oordeelen. Doch het gaat er om,
of de zaak zoo (scherp) lag, of de mare-
chaussee bv. in de zaak v. d. H. reden had voor
een onderzoek. Het gaat niet om de vraag of
v.d. H. schuldig was.

De minister heeft over de zaak der geeste-
lijken bewogen gesproken. Spr. begrijpt dit.
Er zijn door de marechaussee fouten begaan,
maar het gaat niet aan hen ten volle daarvoor
te belasten, en niet ook hun chefs. En de proc.-
generaal heeft invloed geoefend in de zaak der
geestelijken en het sluiten van het onder~o.ek,
waarmede nog niet gezegd is, dat de stutting
was gelast.

Spr. zegt niet dat de Kamer haar. a~-
keuring moet uitspreken. D~ commissre
heeft er niet naar gestreefd, ZIch een oor-
deel te vormen over de schuldigheid der
betrokken personen. Wanneer alle leden
der Kamer er bij waren geweest, toen de
comissie zich bezig' hield met deze zaak,
dan zou de Kamer geheel aan haar zijde
. staan. Dit stelt spr. tegenover het tegen-
gesteld standpunt van den minister.

De groote vraag is geweest of de
minister niet te zwaar is opgetreden, doch
ook om den minister niet zwaarder te be-
lasten dan noodig is. Het gaat om zijn on-
juist optreden tegen de maréchaussee.
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TWEEDE RAMER

Minister Coseling
over Oss

(Vervolg van blz. 1.)

Ook in de zaken van den winkelier H. en
den arbeider B. besohouwe men het optreden
der marechaussee.
Doch door een deel der pers aangewakkerd,

zijn er verhoudingen van de marechaussee tot
andere organen ontstaan, welke niet kunnen
worden geduld. En wat het contact met het
korpscommando en de brigade betreft, dat zou
te wenschen gelaten hebben.

Doch er moest met grooten spoed aan
ongewenschte toestanden een einde wor-
den gemaakt. Het is gemakkelijk, achter-
af te cri:tiseeren, maar spr. moest voor-
komend optreden.

Het beleid van den subst. officier heeft
spr. niet in alle opzichten verdedigd, ook
niet op 7 April 1938 en in de nota. Doch niet
uit het oog verloren mocht worden dat hij zijn
ambt aanvaardde na de zuivering van Oss, de
verheerlijking der marechaussee en de critiek
op de gemeente-politie. En voor de wijze van
een onderzoek kan men den subst. officier van
Justitie niet aansprakelijk stellen.

Tegen den proc.vgeneraal zijn felle ver-
wijten en aantijgingen gericht. Spr. kreeg
wel eens den indruk dat men n()g feller
tegen hem inging dan tegen spr. zelven,
Men zou willen dat spr. het hoofd van
dezen ambtenaar kwam aanbieden.

Dat doet spr. niet, hij heeft niet de overtui-
ging' dat deze heeft gefaald.

Ook hij heeft recht op rechtvaardig.
heid; hij is iemand van groote bekwaam-
heid en werkkracht. En wie heeft niet
eens fouten begaan? Men moet zich ten
volle in de omstandigheden verplaatsen.
Spr. zou hebben gewenscht, dat de proc.-
generaal bij het optreden van een nieuwen
divisie-commandant, ondanks de ervaring,
gestreefd zou hebben naar betere verhou-
dingen. Men kan achteraf gemakkelijk
oordeelen, doch -men is eenzijdig, zij het
niet onjuist, ingelicht.

Spr. weet dat deze ambtenaar bij zijn in
functie treden zeer geporteerd was voor de
marechaussée. We hebben hier te doen met een
Iogischen gang van zaken.

Aan het perscommuniqué van 12 Nov. 1937
moet men niet te groote waarde toekennen.
Doch Oss verdiende niet weer in het middel-
punt der publieke belangstelling te komen.

Het verhoor van wachtmeester De Gier van
zeven en half uur had beter in twee etappes
kunnen geschieden. Men moet het echter niet
dramatiseeren. Er komen wel meer lange ver-
hocren voor. Bovendien zat men hier samen
om een ronde tafel, en de man wilde -zich niet
laten overtuigen. En de proc.-generaal moest
spr. zoo spoedig mogelijk inlichten. Woorden
als "domheidsmacht", e.d, zijn niet bedoek!
om spr. te beïnvloeden te midden van de vele
feiten.

De commissie zegt dat de schijn meer
had moeten zijn vermeden, in zekere
zaken. Spr. begrijpt het verwijt niet dat
spr. een gemachtigde naar Den Bosch zond
om nog eens inlichtingen in te winnen.
Daardoor is toch niets beïnvloed.

II___,

Het systeem van maar lukraak vervolgen
dat het systeem-Speyart zou zijn, wijst spr. af.
Hij houdt scherpe parket-inspectie en dat is
maar goed ook. Het gebeurt elders evenzeer.
De heer Van der Goes van Naters kan niet
aanwijzen, dat er bagatelzaken worden ver-
volgd in dat systeem.

De Kamer heeft ten opzichte van den
heer Speyart van Woerden niet de nood-
zakelijke zorgvuldigheid betracht. Spre-
kers vermoeden over de gebeurtenissen in
Oss is bevestigd door sprekers rapport.

Op 1 April is in overleg met den proc.-
generaal de bekende maatregel genomen.

De maatregel tegen de brigade moest
het korpscommando hard vallen. Daar-
om heeft spr. de verantwoordelijkheid
genomen: Opheffing der opsporingsbe-
voegdheid.

Daarna is spr. 2 April in overleg getreden
met dat commando, van dien kant kwamen
toen geen protesten.

Op 4 April is er nader overleg geweest en
op dien datum verzocht de inspecteur, den
maatregelongedaan te maken. Later heeft
deze eerst in klemmender woorden zijn wen-
schen te kennen gegeven.

Wil men de genomen maatregelen rustig
zien, dan begrijpt men dat ze aangewezen en
verantwoord waren. Wat ligt meer voor de
hand dan dat de marechaussée een deel van
haar werk zou staken om tot bezinning te
komen? De minister van Justitie had de taak,
op te treden met een middel dat binnen zijn
bevoegdheid lag, doch nieuw was in Neder-
land. Daarvan is men geschrokken.

Gestraft is er niet; daar was spr. niet toe
bevoegd en dat wilde hij ook niet. In andere
brigades had de maatregel als de overplaat-
sing wellicht geen zoodanig gerucht veroor-
zaakt.

Spr. heeft zich vergist in den weerslag
dien de maatregelen hebben gewekt in een
deel van ons volk. Spr. betreurt dat daar-
door tegenstellingen zijn versterkt. Doch
dit kan men spr. niet verwijten.

De iheer Joekes heeft gelijk: De indruk van
den maatregel is sterker dan de Minister zich
dacht,

De samenwerking tusschen brigade en
gemeente-politie in Oss is thans gunstig en
dus heeft spr. goed gehandeld.
De meeste leden der brigade doen elders

nuttig werk, anderen hebben ontslag gevraagd.
Doch de eer van het korps is niet aangetast.

Integendeel heeft spr. die gehandhaafd; aan
verwijdering uit Oss heeft spr. nooit gedacht.

Zijn vertrouwen in het korps, zooals spr. dat
had in April, heeft spr. nog. De tekortkomin-
gen der brigade waren van dien aard, dat ze
niet -konden voortduren. Het wegnemen der
opsporingsbevoegdheid was het mees-t een-
voudige en doeltreffende middel.

Een en kwart jaar is sprekers conclusie
wetnag anders dan toen. Spr. zal alûes doen om
goed contact met het korps te behouden. De
dienst is behoorlijk volbracht, Ook ten aan-
zien van de moeilijke grenslbewaking.

Spr. is bereid, alles te doen om het con-
tact te blijven verzorgen. Hij zou zich
verheugen als de Kamer dit wil aanvaar-
den. Maar zelfs als er verschil van mee-
ning blijft, zou het niet in staat zijn, spr.
te verontrusten. Als spr. soortgelijke ge-
vallen van vroeger nagaat, vraagt spr.
met den Psalmist: "wie zal bestand zijn?"

Spr. moet de goede verhoudingen in ons
staatsbestel handhaven. Hij is gerust. De
erkenning dat spr. gehandeld heeft in
's lands belang, zal komen, nu of later.

De vergadering wordt om vier uur voor een
Spr. mag toch wel contact hebben met zijn half uur geschorst.

ambtenaren en behoeft hier geenerlei schijn "
te vermtiden.



rE WINNENDE MINISTER.

In de Tweede Kamerzitting van giste-
renmiddag heeft bij de voortzetting van
het debat over de Zaak-Oss Minister Go-
seling in een even overtuigend als beza-
digd betoog zijn tegenstanders van ant-
woord gediend.
Ieder redelijk en onbevooroordeeld

mensch zal na ernstige lezing van's Mi-
nisters ernstig betoog willen erkennen, dat
de Minister niet de zwakste partij in deze
afschuwelijk sensationeele zaak is. Reden,
waarom hij met voldoening uit 's Minis-
ters woord de verklaring zal hebben ver-
nomen, dat hij zich door het Rapport van
de meerderheid der Commissie-Schouten
niet vernietigd voelt. M.a.w. dat de dooi'
die Commissie aan de Kamer ter aanne-
ming voorgestelde conclusies voor hem
geen aanleiding zijn, om heen te gaan.
Iets anders kon men niet verwachten.

Een man van karakter, die bovendien voor
zichzelf de overtuiging heeft goed en juist
gehandeld te hebben in 't belang van land
en volk en ter handhaving van een juiste
rechtsbedeeling, gaat voor een haatreIl
niet uit den weg.

's Ministers betoog was zeer sterk; ja,
was t.a.v. zijn weigering, om geseponeerde
dossiers niet ter beschikking van de
Commissie te stellen en ondergeschikte
ambtenaren t.o,v, de Commissie tegen
dezer superieuren ten doen getuigen, ge-
woonweg onafwijsbaar.
En als de voorzitter der Commissie,·de

heer Schouten, die na den Minister sprak,
hierop repliceerde met te betoogen, dat
de Minister in casu wel een uitzondering
had kunnen maken op een regel, dien ook
hij als juist moest erkennen, dan was dat I
een bewering, welke men altijd kan Ian-
ceeren, maar die geen hout snijdt. Het be-
toog van den heer Schouten op dit stuk
argumenteerde niet. -
Ook in de zaak van de beide pastoors,

blijkbaar het kernpunt hi deze aange-
legenheid voor het vrijzinnig Nederland,
was het betoog van den Minister zeer
sterk en won hij het pleit. D~, Minister
moest ten deze het pleit winnen. Want er
is niets met deze pastoors.
In het geval van pastoor B. was er géén

enkele aanwijzing, die een onderzoek bij
Mevrouw X. in Den Haag rechtvaardigde,
aldus de Minister.
Inderdaad.
En in het geval van pastoor V. waren

er wel "aanwijzingen", die een onderzoek
zouden kunnen motiveeren. I
Maar wat zijn "aanwijzingen"? Vooral

in casu!
Zeker geen bewijzen. Hoog-stens onbe-

trouwbare verklaringen van zich-zelf te-
gensprekende getuigen. Zoodat ook t.o.v.
pastoor V. zelfs niet een zweem van be-
.wijs is van gepleegde laakbare handelin-
gen. Die dan ook door een moedig Z.g.
"slachoffer" van pastoor V. met kracht en
klem ontkend zijn trots tegenover hem
geuitte dreigementen van de zijde van de
marechaussée.
Neen, de beschuldigingen tegenover de

pastoor zijn redelijkerwijze niet vol te
houden.
De klaarheid op dit stuk, gisteravond

nog door den Haagsehen Briefschrijver
van "De Tijd" gewenscht geacht, en liefst
zoo spoedig mogelijk, is nu wel geleverd.
Eveneens de noodzakelijkheid van een

krachtig ingrijpen van de zijde van den
Minister van Justitie, die er voor te wa-
ken had, dat Nederlandsche burgers, ook
al waren dat pastoors van Oss, in hun
eer en goeden naam beschermd werden
tegen onzinnig reeherehe-werk van de
Ossche marechaussée, dat die eer en goe-
den naam in gevaar bracht.
Daarom ook kon de Minister het hoofd

van den Bosschen Procureur-Generaal,
die mede een einde aan dat dolzinnig re-
cherche-werk maakte, aan de Kamer niet
aanbieden.
Zeer juist. Binnen het kader van het

Nederlandsch rechtsbestel kan de Minister
hem slechts handhaven.
Hij doet dit ook. Zoodat deze Procureur-

Generaal, zeer terecht, niet vallen zal als
slachtoffer van zijn plicht!
Wij kunnen nog niet volledig oordeelen

over den afloop van deze treurige affaire.
De Kamerdebatten zijn nog niet geëindigd.
Gisteren diende alleen de heer Schouten
den Minister van repliek. Maar van diens
repliek was, meer dan de Minister, het
N.S.B'eesche kamerlid Ros van Tonnin-
gen, die een in-treurige rol in deze zaak
heeft gespeeld, het lijdend voorwerp.
Indien hier van slachtoffers sprake is,

zal deze N.S.B'er het slachtoffer van de
zaak-Oss worden. Niet de Minister noch
de Procureur-Generaal. "
Wij herhalen wat wij een dezer dagen

schreven: wij kunnen niet aannemen,
dat de Kamer om de zaak-Oss een minis-
ter- of een kabinetscrisis uitlokken zal.
En dit zeker niet. na het overtuigend

betoog van Minister Goseling. Tenzij de
Kamer zich compromitteeren wil door op
zich toepasselijk te maken het oude: "Stat
pro ratione voluntas" d.w.z, inplaats van
de rede viere hier de starre onwil zijn
triomfen!
Indien dit echter niet het geval is, is hier

Minister Goseling aan de winnende hand!

1 Gesjacher rond de
KABINETSCRISIS

De doofpot van Oss kost
TACHTIG MILJOEN GULDEN

"Het gejacher rondom de Kabinetscrisis
is in vollen gang. De toestemming om de
zaak Oss, om dus de gevallen van oplich-
ting, verduistering, schending van min-

i derjarigen in den doofpot van Oss te be-

l graven, is van de politieke groepeeringen
te verkrijgen voor de somma van 80 mil-
l lioen. Als de R.K.S.P. erin wil toestem-
, men om 80 millioen te bezuinigen dan
helpen de anti-revolutionnairen en de
christelijk-historischen de zaak Oss uit de
wereld. Dan kan minister Goseling ver-

I der in zijn ambt verblijven, dan wordt

I desnoods de Procureur-Generaal van Den
Bosch gerehabiliteerd, dan kunnen de
van oplichting, verduistering, valschheidI in geschrifte en kinderschending verdach-
I ten in Oss op vrije voeten blijven rondloc-
pen. De slachtoffers zijn toch slechts on-
bemiddelden of arbeiderskinderen en deze
zijn in het stelsel der parlementaire de-
mocratie vogelvrij. De pers van het poli-
tieke Christendom van beide richtingen
zal nog een beetje christelijker doen dan
gewoonlijk, de lezersschare zal met de

I politieke voorgangers 's Zondags de kerk
I bezoeken en vervolgens in volle tevreden-
; heid over de voortreffelijke rechtinstel-

I
lingen dezer christelijke demoeratie huis-
waarts trekken."

Bovenstaande door en door smerige,
wijl leugenachtige en gewild misleidende

I proza troffen wij gisteravond in koeien
van letters aan in "Het Nationale Dag-
blad" van de N.S.B.

I Het is met onzegbaren weerzin, dat wij
deze, zich zelf tegensprekende, voorstel-
ling van zaken van den heer Rost van
Tonningen in de kolommen van ons blad!
nadrukkeri.
Maar onze Lezers moeten kennis nemen

.van dit N.S.B'eesche proza, dat zóó schun-
nig is, dat het geen verder commentaar
behoeft!

I
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OVERZICHT TWEEDE KAMER

MINISTER GOSE·LING VERDEDIGT
ZIJN BELEID

De minister verklaart overtuigd te zijn, in de zaak-Oss
volgens recht en geweten te hebben gehandeld. - Tot
het "aanbieden van het hoofd" van den procureur-

generaal niet bereid.

GEEN NIEUWE FEITEN mee n door zul'k een openbaarmaking de
rechtszekerheid zeer emstig zou worden ge-
sohaad, Maar ten eerste - de voorzitter der
Commissie, de heer Schouten (a.r.) heeft het
nog eens duidelijk onderstreept - heeft de
minister zelf wél uit die rapporten geciteerd.
En ten tweeden zouden juist persoonlijke in-
lichtingen van den procureur-generaal, alsook
van eenige ambtenaren, aan de Co-nmissie een
duidelijk inzicht over het volledig complex der
feiten en omstandigheden hebben verschaft.
Het heeft geen zin, het zeer uitvoerig

ministerieel betoog op den voet te volgen.
Zulks zou trouwens in het kader dezer be-
schouwingen ondoenlijk zijn. Wat de drie
hoofdzaken - het begin van vervolging tegen
Van der H. en de beide geestelijken - betreft,
is de minister bljjlcbaar rotsvast overtuigd, dat
voortzetting, onrecht .zou zijn geweest. Eve~-
als vroeger, maar ditmaal met nog greeter
nadruk, verwijt de minister de marechaussee
en ten deele ook den subst.-officier van Ju-
stitie arrestatte. gepaard met een delven in
een ver verleden en het niet letten op ver-
jaring,

Dit moge zoo zijn. Maar juist door het.ntet-
openleggen van de stukken - al zijn die dan
ook niet van belang - is niet met de laatste
zekerheid uitgemaakt, of deze zaken te recht
of ten onrechte zijn geseponeerd. Al is dan
ook de minister blijkbaar naar geweten gerust,
dat het niet verder vervolgen terecht is ge-
schied.
Wij geven den minister verder toe, dat

aantijgingen, die op schrift zijn gesteld, nog
geen waarheden zijn. Indien mr. Rost van
Tonnin:gen (n.s.b.) , wiens zucht naar sensatie
ook later door den heer Schouten (a.r.) ge-
geeseld is, over ni e uwe feiten beschikt,
heeft hij niet alleen het recht, maar ook den
plicht, van deze feiten te bevoegder plaatse
aangifte te doen, De minister heeft dan verder
de me tho de n van onderzoek gelaakt.

Vooral verweet hij ook nu weer de mare-
chaussée, dat zonder èenige aanwijzing van
n i e.uwe strafbare feiten, stelselmatig alle
misdienaars van de pastoors - dat zijn jon-
gens van 8 tot 15 jaar - zijn gehoord. Maar
zelfs, indien dit hocren zonder: voorkennis der
ouders, niet tactvol geweest zou zijn, is voor
ons het geheele mirusterteele beleid tegenover
de marechaussée niet goedgepraat. Wij hebben
ook nu nog den indruk, dat hier doordrijven en
vooringenomenheid van de zijde van den pro-
cureur-generaal en overhaasting van de zij-
de van den minister in het spel zijn geweest,
Men moet nu afwachten, hoe morgen, wan-

neer de voorzitter der Commissie, de heer
Schouten, zijn rede voortzet, en de Kamerleden
bij de replieken opnieuwaan het woord komen,
ihet verloop der besprekingen zal zijn. De
minister heeft nu reeds duidelijk te kennen ge-
geven, dat ook, al blijkt de ;Kamer het met zijn

's-G r a ven hag e, 27 Juni.

§ § - Drie uur lang heeft minister Goseling
het woord gevoerd. En een Kamer, die ook
wat toehoorders betreft, zeer sterk bezet
was, heeft dit breede betoog bijna voortdu-
rend in groote spanning aangehoord. Nabuur-
liJk,- er waren heuvelen en dalen in deze
redenaarskunst. Zoo was er na een gedragen
en boeienden aanvang zelfs een periode,
waarin de minister, toen hij op formeele
gronden zijn weigering tot volledige mede-
werking aan den arbeid der Kamer-commis-
sie verdedigde, kennelijk tegen een gevoel
van onwil in de Kamer moest optornen. M&ar
later - al waren dan ook tegen tal van
punten der ministerieele rede bedenkingen
aan -te voeren -, -kwam de Kamer in haar
geheel naars ondanks toch weer onder den
ban dezer welsprekendheid. Stellig voegde
zich daarbij het gevoel, dat hier een man
stond - men moge het met zijn beleid nog
zoo oneens zijn - die voor zichzelf ten volle
overtuigd is, den juisten weg bewandeld te
hebben.
De minister heeft in wezen geen nieuwe fei-

ten aangevoerd. Maar volgeps zijn meening
zou de Kamer-commissie de zaak niet vol-
doende in samenhang hebben beschouwd. Een
geheel .complex van omstandigheden zou -
ook retrospectivisch gezien - het ontnemen
der opsporingsbevoegdheid aan de brigade-Oss
rechtvaardigen. Zelfs de overhaasting bij het
treffen van den maatregel wordt door den
minister {Joknu nog verdedigd. Waarbij men
direct kan opmerken, dat, volgens nadrukke-
lijke verklaring van minister Goseling zelf, het
onderzoek in alle loopende strafzaken reeds
vóór het oogenblik der kottwieking van de
marechaussee was afgeloopen.
Ook nu nog zijn wij van de urgentie der

stappen tegen de brigade in geen enkel _op-
zicht overtuigd.

Mini~ter Goseling heeft overigens blijk ge-
geven, duidelijk te voelen, waarin voor de
meesten de kern van deze zaak bestaat. Dat
!is namelijlk de vraag, of ten opzteh'te van de
twee geestelijken een normale proces-gang is
gevolgd, Hier nu komt minister Goseling -
tenminste voor wat z ij n aandeel in deze
zaak betreft - met een nieuw en onzes inziens
sterk argument. Inderdaad, als de minister de
pastoors had willen sparen, had hij niets
beter kunnen doen, dan den gewraakten maat-
regeï ni e t te nemen. Lees; Door een ach:
terbaksche overplaatsing der marechaussee-
manschappen een vervolging tegenhouden,
wellee hem onwelgevallig was. Dit is niet ge-
schied. Daarmede is dan ook de goede trouw
van den minister verklaard.
Màar het wil er bij ons, oOikna het harts-

Itochtelijikministerieel pleidooi ten behoeve van
den IProcureur-·generaal, niet in, dat die
!functionaris ndet met een felle en fanatieke
'Vooringenomenheid tegen de marechaussee is
te werk gegaan. De minister ]eest dan een.
spontanen brief voor, dien hij na het Kamer-
debat van Vrijdag van den president der Bos-
sche Recrntïbank heeft ontvangen. Daaruit
moet blijken, dat de procureur-generaal de
[ ede n van die rechtbaruk op het stuk van
{hetniet verder vervolgen van den assurantie-
makelaar Van der H. n i et beïnvJoed heeft.
Maar in ieder geva:l staat dan toch vast, dat
die hooge functionaris op z'n minst den p r e-
S ide nt dier RecelhtJballlkvoor ,.,lichtvaardig
gevangenhouden" gewaarschuwd heéf't. De
minister spreekt hier van een "s'eintje" ".Maar
het is juist wegens dergelijke "seinen", dat
een groet deel van de Kamer tegenover deizen 1
procureur-generaal op ,,-onveilig" staat.

Er is volgens den mimster geen sprake, dat
ten 0 n r e c h t e zaken tegen de twee gees-
telijlken of tegen den assurantie-makelaar zijn
geseponeerd, dat is niet meer vervolgd. Wij
willen, na ables wat wij hedenmiddag opnieuw
over deze zaak gehoord hebben, gaarne aan-
nemen, dat voor het niet verder vervolgen
a:l'le reden was. (Wij komen daarop trouwens
st!'aks terug.) Maar des te spijUger is het,
dat de minister gemeend heeft, de Kamer- J
c.ommissie enkele ver-balen, alsook verklarin- I
gen van ambtenaren. te moeten onthouden.
!Zeker, wij begrjjpen het standpunt van den
minister, en voor wat het niet-hooren der amb-
Tenaren betreft dat. der regeering, opperbest.
Inde'rdaad, !het is een ernstèg precedenlt, stuk-
ken omtrent vervolgängen, die niet zijn voort-
gezet, aan de openbaarheid prijs te geven.
Men kan zelfs toegeven, dat i n het a I g e-

•

bel e i d niet eens te zijn, hij zich hierdoor
niet verontrust zal gevoelen. Maar hij oefende
kennelijken aandrang uit op een uitspraak van
degenen, die wantrouwend staan tegenover
zijn onkreukbaarheid. En zooals de zaken nu
liggen, is er in de Kamer voor zulk een motie
van wantrouwen - terecht - geen meerder-
heid.

Tot aanbieding van het "hoofd" van den
procureur-generaal is de minister niet bereid.
Maar wij vragen ons in gemoede af, of de
goedkeuring, behoudens enkele onderdeelen,
van de eenzijdige daden van dien hoogen ma-
gistraat, door de feiten verantwoord is. De
eenige fout, welke de minister persoonlijk er-
kent, is, dat hij zich vergist heeft in den
weerslag welke de maatregelen in een deel
van ens volk heeft wakker geroepen Hij be-
treurt ook de tegenstellingen, welke naar aan-
leiding van deze zaak zijn ontstaan. Zie-
hier dan althans een foutieve visie, welke
ons volk, maar ook de minister heeft ge-
schaad.
Minister Colijn heeft het grootste deel der

vergadering achter de regeeringstafel bijge-
_woond. De veronderstelling is niet te boud, dat
men in deze aanwezigheid een zekeren vorm
van solidariteit met den minister van Justitie
moet zien. Men kan zich afvragen, of de minis-
ter-president de veel te forsche vaart, welke
zijn jongere ambtgenoot in deze zaak aan den
dag heeft gelegd, persoonlijk zeer bewondert.
Want al moge er een enkele aanleiding voor
zijn geweest, snelle, overhaaste beslissingen
zijn in ieder geval geen blijk van staatsman-
schap.
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GEEN BESLISSING
VOOR DONDERDL4GMinister

Goseling oss
verlangt
een duidelijke

uitspraak.

over lot van het kabinet,
(Van onzen parlementairen redacteur).

's-GRAVENHAGE, 27 Juni. - De belangrijke discus-
sies in de Tweede Kamer over de zaak-Oss zouden bijna
doen vergeten, dat nog in deze zelfde week de beslissing
over het al of niet aanblijven van het kabinet moet wor-
den genomen.
De bedoeling was, dat de ministerraad Woensdagochtend weder zou

bijeenkomen, ten einde ~de besprekingen over de hoofdlijnen van -de
financieele politiek, in verband met de samenstelling van de Staats-
begrooting voor 1940, voort te zetten.

Aangezien, anders dan aanvankelijk verwacht werd, de behandeling
van de zaak-Oss in de Tweede Kamer Woensdagmiddag voortduurt,
mag worden aangenomen, dat het kabinet - voor het geval geen
overeenstemming mogelijk mocht blijken omtrent de financieele poll-
tiek - niet vóór Donderdag zal besluiten, of dr. Colijn aan H; M. de
Koningin het ontslag der ministers zal aanbieden.
Intusschen, zoover is het nog niet. en de besprekingen

zijn nog niet geëindigd, zoodat overeenstemming nog
mogelijk is.

Wel worden op het oogenblik de kansen hiervoor in
parlementaire kringen mlnder gunstig beoordeeld dan ver-
leden week aanvankelijk het geval was.

(Van onzen parlementairen redacteur)

's.GRAVENHAGE, 27 Juni. - Minister Goseling heeft gespro-
ken. Bijna dr.ie uren heeft zijn pleidooi, uitgesproken op een
wijze welke, behoudens enkele inzinkingen, de talrijke toehoor-
ders wel vermocht te boeien, in beslag genomen. Een vrijwel
voltallige Kamer en overvolle tribunes en loges hebben al dien
tijd geluisterd naar den bewindsman, die, aanvankelijk wat
zenuwachtig, aan het einde zijn ontroering nauwelijks meester,
zich veel moeite gaf, aan te toonen, dat hij, te goeder trouw, ten
aanzien van de toenmalige brigade Oss der Koninklijke Mare-
chaussee, niet anders mocht, en niet anders kon handelen dan
hij beeft gedaan.

EEN BEWOGEN
PLEIDOOI.

:--.._ .._ .._ .._ .._ .._."
-LKamerverslag: Pag. 2. _.._.._ .._ .._ .._ ..-..~

Het was een in vele opzichten knap
pleidooi, vlot van opzet en handig
van argumenteering, maar kwam op
meer dau één belangrijk punt niet
toe aan wat men mocht verwachten
van een bewindsman, die zijn beleid
heeft te verdedigen, de rechtvaar-
digheid van zijn optreden moet aan-
nemeliik maken.

MEN wist, dat mr. Goseling een slagvaar-
dig pleiter is en als een pleidooi in

een zaak met sterkere en zwakke kanten
had zijn betoog verdiensten. De advocaat
Goseling heeft wel zoowat aan de verwach·
tingen voldaan, de staatsman Goseling is
ook in deze, waarschijnlijk laatste faze van
de zaak-Oss, er nog niet in geslaagd van
zijn bijzondere kwaliteiten als landsbestuur-
der, als raadsman van de Kroon, te over-
tuigen.
Minister Goseling is ten aanzien "Vaneen

belangrijke beleidskwestie te kort gescho-
ten, deze indruk is na dit pleidooi over-
heerschend gebleven, gelijk reeds van den
aanvang van bet overijld ministerieel in.
grijpen af het geval is geweest.
Slaagde de zakelijke argumenteering van

de beleidsverdediging dus op tal van punten
niet - zoo b.v. ook ten aanzien van het
weigeren van stukken aan, de commissie
en van het verschijningsverbod van ambte-
Da~ - de, minister wist daarnaast ook
clementie te pletten, waarbIj hij feitelIjk
toegaf niet de reacties te hebben voorzien
welke de voor ons land nieuwe maatrege-
len in zoo ruimen krtng hebben veroor-
zaakt. Mr. Goseling had eèhter hierop voor-
bereid kunnen zijn, want _ vergissen wij , maatregelen niet gerechtvaardigd waren.
ons niet - dan heeft meer dan één ambt. De minister wensehr van degenen, die niet
genoot, met rijpere ervaring, hem verleden; bereid zij~, ,zijn, eeJ:lijk~ overtuiging te aan-
jaar gewaarschuwd. vaarden, een duidelijke uitspraak. Dit voor-

opgesteld, was hij b~reid in aUe gemoeds-De geesten, toen door den minister op-
geroepen, zijn met dat al nog niet bezworen. rust de uitspraak der Kamer af te wachten,
Daarbij heeft de minister ook niet kunnen al oordeelde hij, dat In de ~event~eel aan te
overtuigen ten aanzien van de ortbehaag- nemen conclusie aan de tekortkomingen der
lijke rol, door den Bosschen procureur-ge- brigade, welke deze zijns inziens heeft be.
neraal gespeeld, in gansch deze betreurens-
waardige affaire. gaan, niet stilzwijgend voorbij zal mogen
Men hoorde. bij groeten lof voor de be- worden gegaan. Hiertegenover zou dan vol-

kwaamheden, onkreukbaarheid en groote gens, den minister. eveneens erkend moeten
werkkracht van den P.G., een wel zeer
loayle verdediging van dezen hocgen ambo worden, dat de samenwerklpg tusschen de
tenaar, die naar veler oordeel 's ministers justitie en bet corpscommando te wenschen
kwade genius is geweest, doch miste de heeft overgelaten.
overtuigende argumenteering, dat de ml- R I' k
nister bij zijn ingrijpen niet te veel op ~het ep Ie .
kompas 'van den P.G. heeft gezeild. Eén NA den minister heeft de v.oorzitter der
factor - een belangrijken, ten aanzien waar-
van den P.G. een ernstig verwijt zou kun- commissie van voorbereiding, de heer
nen worden gemaakt _ heeft de minister Sc hou ten, onevenredig veel tijd besteed
erkend: het contact met het corpsoom- áan het aan de kaak stellen van de zijns
mando heeft veel te wenschen overgelaten inziens onzuivere motieven, waardoor de
en de minister wilde nu ook wel dat ditbeter ware geweest: 'heer Rost van Tonningen zou zijn geleid

bij zijn activiteit in zake Oss, om vervol-
gens het betoog van den minister te onto
zenuwen voor wat betreft het onthouden
van door de commissie gevraagde stukken
en het verbod aan ambtenaren .om voor
haar te verschijnen. Zijn argumenten tegen
de verdediging van den minister ten dezen
en tegen het betoog, dat de katholieke
woordvoerder mr. Van Maarseveen verleden
week heeft gehouden, waren wel heel sterk,
met name de verwijzing naar het optreden
van minister Van Schalk in de zaak-Rles,
toen zelfs uit een oud nachtregister der
politie is geciteerd, en naar het onderzoek
in de zaak-Spoorhout. Toen mochten onder
Waterstaat ressorteerende ambtenaren wel
verschijnen voor de Kamercommissie onder
leiding van den huidigen minister van De-
fensie, die nu den marechaussees heeft~elet
inlichtingen te verstrekken, welke de com-
misste-Schouten van hen had willen ver-
krijgen,
Woensdagmiddag zal de heer Schouten

nog wel eenige uren noodig hebben, waar-
na het met de verdere replieken wel eens
heel laat zou kunnen worden.
Waarin de uitvoerige gedachtenwisseling

dan nog zal resulteeren? Naar verluidt is
er een katholieke compromisconclusie in de
maak, maar of de meerderheid der Kamer
eventueel daarmee zal meegaan, wanneer
's ministers beleid daarin geheel gerecht-
vaardigd zou worden geacht?
Wij moeten het nog zien gebeuren.

Zitting Verdaagd.
HUISWAARTS GAAN:

l
Dr. H. Colijn.

Achter de regeeringstafel.

Mr. C. M. J. F. Goseling.
"Ik voel me niet vernietigd."

Persoonlijk element.
HET persoonlijk element ontbrak in

's ministers rede niet, gelijk dat ook
in' een pleidooi niet pleegt te geschieden.
In een der loges bevond zich mevrouw Go-
seling met twee kinderen en toen minister
Goseling in zijn aanvang gewaagde van
wat zijn gezin heeft moeten ~lijden onder
inderdaad niet genoeg af te keuren anoniem
gelaster, klonk daar de hartekreet van den
man, die, buiten het ambtelijk milieu. de
zijnen bewaard had willen zien voor de
narigheden van minderwaardige persoon-
lijke aanvallen.
En bij 's ministers bewogen peroratie,

toen hij zich beriep op de ongeschokte rust
van zijn geweten, zag men daarboven in de
loge mevrouw Goseling, in wier richting de
minister zich tijdens zijn rede eenige malen
had gewend, de ontroering niet geheel meer
kunnen beheerschen.
Dit was even een menschelijk intermezzo.

Oss is echter ,-een zakelijke affaire en mi.
nister \ Goseling heeft getoond, altijd van
uit zijn gezichtshoek gezien, het conflict
ook zoo te beschouwen,
Dit geldt met name voor de eventueele

eonsequenties. De commlsste-Schouten heeft
voorgesteld uit te spr'eken dat de genomen

•

Tweede-Kamerlid J. Schouten.
Hij was voorzitter der commissie.



DE BEHANDELING van het RaplJQrt der
Kamercommissie i.z. Oss in de Tweede Ka-
mer is gistermiddag voortqezet, De minister
van Justitie, mr. Goselinq, verlaat na ziin

verdedigingsrede het Kamergebouw, ,
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OSS IN DE TWEEDE KAMER

PROCUREUR-GENERAAL HE·EFT OP
VERKLARINGEN IN RAADKAMER

GEEN INVLOED GEHAD
"Men slingert zijn beschuldigingen in het gezicht van

hen, die zich niet kunnen verdedigen."
Plegen geestelijken strafbare feiten,

dan worden die vervolgd.

ERNSTIGE GRIEVEN TEGEN I S:pr. be.grijpt dat ~.et voor de Kamer ver-
moeiend IS, al de bijzonderheden te hooren.

DE OPSPORINGS- ~t;;mYs~!. echter niet buiten het verslag der

AMBTENAREN Er is processueel niet van den regel af-
geweken en er is geen enkele onregel-
matigheid voorgevallen, ook niet na het
schorsingsbesluit.In de Tweede Kamer heeft minister

Gos e Ii n g gistermiddag zijn rede
over het rapport-Oss vervolgd.

Ook na de behandeling voor het ambtenaren-
gerecht heeft de proc.-generaal nog verdere
onderzoekingen ingesteld. Moet de commissie
nu betreuren. dat er geen verder onderzoek is
ingesteld? Moet men dat niet aan de strafver-
volgings-organen overlaten? Er is ten aanzien
van V. d. H. gezocht naar strafbare feiten met
'een volledigheid, waaraan gelukkig niet alle
. zakenmenschen blootstaan. Er wordt ten aan-
zien van den proc.-generaal een sluier van ge-
heimzinnigheid geweven, welke storend werkt.

De proc.-generaal is pas in functie ge-
treden na de vervolging van notaris B en
voordat spr. minister van Justitie werd.
Er is geen sprake van dekken van den
notaris door den proc.sgeneraal,

Uit hetgeen hij heeft gezegd - gaat
spr. voort - blijkt, dat de procureur-
generaal op verklaringen in Raadkamer
geen invloed heeft geoefend. De proe.«
generaal heeft alleen een seintje 'gegeven
in een zaak waarin hij meende dat' onrecht
kon gebeuren.

De verdere bijzondel'heden der zaak v. d. H.
heeft spr. nog eens nagegaan. Het idossier is
op 5 April aan den, officier van justitie ,gezon-
den en door dezen op 9 April doorgezonden
aan den proc.-generaal.

"Afschuwelijke sensatie." I van het verslag over de minderjarigen komen
hier in een vreemd licht. Zonder dat er aan-

In de zaak van de geestelijken is voor velen
de meest afschuwelijke sensatie gewekt. In
verschillende graden is de voorstelling gewekt,
alsof door geestelijken regelmatig gruwelijke
feiten worden gepleegd welke niet vervolgd
worden. Waarom gebruikt de heer Rost van
Tonningen art. 161 wetboek van strafrecht
niet, waar hij eigenlijk toe verplicht is?

Men slingert zijn beschuldigingen meer
in het gezicht van hen die zich niet
kunnen verdedigen. Plegen geestelijken'
strafbare ,daden, dan worden die vervolgd.
Maar hier schept men juist jegens hen
rechts-ongelijkheid, en die zal spr. niet
dulden.

Er zijn in het strafrecht feiten, waarin het
uitoefenen van een bepaald beroep een con-
stitutief element is.

Waar het hierom gaat: als er een ver-
dacht feit was, is het onderzoek steeds
geschied zooals overal in andere zaken.
De R.K. kerk heeft geen contact gehad
in deze zaak.
Van die zijde heeft spr. geen enkel verzoek

bereikt, en spr. zou er niet ontvankelijk voor
zijn geweest. Dat de bisschop zich bij loopende
geruchten in verbinding stelde met de justitie,
spreekt vanzelf. Noch naar de eene, noch naar
de andere zijde mag men eenige conclusie
trekken.
Voor politie en justiUo:.gaat het om straf-

bare feiten, en aan een onderzoek jegens de
geestelijken had spr. niet gaarne alle burgers
zien blootgesteld. Men moet dit niet uit het
oog verliezen. De officier van Justitîe heeft
nooit een onjuiste bedoeling gehad.

Ernstige grief.

Wat de zaak van pastoor B. betreft, heeft
spr. een ernstige grief jegens de opsporings-
ambtenaren. De commissie heeft hier geen
bedenking tegen het nauwkeurig onderzoek,
maar spr. betreurt dat ze niets zeide van de
wijze van onderzoek bij een verklaring over

I
feiten uit de jaren 1922 en 1924, een andere
betreffende 1929.
De beschouwingen der commissie op pag. 26

wijzing was voor een nieuw strafbaar feit,
gaat de marechaussee hooren alle misdienaars
van den pastoor.

Men denke zich dat eens goed in en stelle
zich eens het gelijksoortig geval van een onder-
wijzer dieIater beschuldigd wordt ten aanzien
van vroegere kinderen van 8-12 jaar, als
dan de marechaussee die groot geworden kin-
deren gaat hooren. De onrust had post gevat
in de kleine plaats. Onderwijzers kwamen bij
den burgemeester klagen over het hocren van
kinderen door de rnareehausse.

Dit i s n iet ted u 1den teO s s, e n
i n Den H a ago 0 k n iet.
Wat de zaak van pastoor B. aangaat, heeft

spr. de ruchtbaarheid gelaakt, gèvolgd uit het
onderzoek. Ook in de methode van onderzoek
was er aan te merken. Een 36-jarige gehuwde
vrouw in Den Haag is gehoord, die al 16 jaar
geleden Oss had verlaten" in 1922. Het onder-
zoek wordt verdedigd met de opmerking, dat
wellicht het verhoor opheldering zou geven in
oudere relaties van den Pastoor.

Sprekers grief is, dat er een onderzoek
ingesteld is waar er geen aanleiding tot
verdenking van een strafbaar feit was.
Dit blijkt zonneklaar uit het nader onder-

Mek. Het verhoor in Den Haag heeft alleen
geloopen over de eigen ervaringen der vrouw,
niet over anderen. De pastoor zou hebben er-
kend dat er 16 jaar geleden dingen waren ge-
beurd we niet hadden mogen gebeuren. De
commissie had ten deze niet behoeven te twij-
felen. Spr. verwijst naar pag. 34-36 der con-
tra-memorie van het ambtenaren-gerecht. De
vrouw heeft trouwens aan den pastoor ge-
schreven op 15 Maart, na het bezoek der
marechaussee, dat er nooit iets gebeurd was
als men dacht. Ze schreef toch zulk een brief
niet als er niets tegen haar gezegd werd. En
de echtgenoot heeft zich ernstig beklaagd over
het onbekookt optreden der marechaussee en
het in gevaar brengen van zijn huwelijksge-
luk.

Spr. vraagt of men zich ten aanzien van
dit rustig gezin geen gewetensvraag moet
stellen. Men vrage zich eens af, hoe men er
over denken zou als zoo iets gebeurt in een
kring dien men kent.

(Zie verder blz. 4)
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Minister Goseling .houdt vol.

OPNIEUW EEN AANV AL OP
DE BRIGADE-OSS.

~.Krachtig.ingrijpen was noodzakelijk,"
(Van onzen parlementairen redacteur).

's-GRAVENHAGE, 27 Juni. Bijna drie uren heeft minister Goseling
hedenmiddag in de Tweede Kamer gesproken om zijn beleid in zake Oss en
dat van den Bosschen procureur-generaal te verdedigen. Daarna heeft de voor-
zitter der commissie, de heer Schouten, een. aanvang gemaakt met de verdedi-
ging van het rapport en het laat zich aanzien, dat er nog een lange Woensdag-
middagvergadering noodig zal zijn, aleer de zaak Oss het parlementaire einde
heeft gekregen.
I"'" ELIJK gemeld bestond er zeer groote be-

langstelting voor deze' Kamervergadering.
Tientallen moesten bulten blijven en er is nog
een -kh-Ine bestorming geweest van den ingang
del' publieke tribune op het Binnenhof. waarbij
de vcldwacbt.ers zelfs met gewI'ld hebben
moeten optreden. Dat ecnige mensehen;. die
er des .morgens vroeg al hadden gestaan, in
de verwarring tereebt zijn gekomen In de
achterhoede, was vooral Jammer voor dege-
nen, die aan deze ..plaatsbesprekers" bard(!
gui~en8 hadden betaald. om· zelf maar wan-
neer de deuren open zouden gaan, binnen te

kunnen komen.
In het vervolg van zijn rede, waarvan het

eerste gedeelte reeds in de vorige editie !s
opgenomen heeft minister Goseling zich be:
perkt tot de stukken, welke commissie en
Kamer kennen. De minister zeide geen nieuwe
feiten en 'omstandigheden te zullen aanhalen
bij een beoordeeling .van h-et optreden der
marechaussee met zijn tekortkomlngen ten
aanzien waarvan de commissie echter geen
samenhang heeft gegeven. .

Breed zette de minister uiteen, welke fou-
ten z. 1. - en door de commissie erkend -
door de marechaussee begaan zijn. Deze be-
troffen vijf gevallen "in drie maanden en drie
in zes weken. .. .'

HerhaalcÎelijk heeft b.v. De Gier Zich op
het terrein der gem. polttie begeven, zonder
ook. {fen burgemeester als hoofd der politie
er In te kennen'. Op .meer dan één gebied
werden de grenzen overschreden. Oude zaken
werden opgehaald, zonder dat zelfs aan de mo-
gelijl:held van verjaring werd gedacht.

1\!ans de afzonderlijke zaken, waarbij ern-
stlge tekortkomingen zUn gebleken. De ver-
'houding Brigade-gemeentebestuur . was ten
eenenmale fout. Zoo werden in de zaken der
werkverschaffing voor jeugdigen 49 personen
gehoord. Het gemeentebestuur werd buiten het
verloop van het onderzoek gehouden en zelfs
werden twee ambtenaren gearresteerd. zonder
voorkennis van B. en W.

B. en W. hebben ook een administratief on-
derzoek ingesteld en eenige getuigen nog eens
gehoord, waarom had mvrouw Mackay-Katz
hier toch beawaren tegen? In Amsterdam heeft
~~aAL~as£, (I.. fJlat1t1e ..til4 oudez::zoeK Ingestefd in de erfpàchtszaken. .

In de zaak-v, d. H. schijnt de raadsman der
marechaussee zich te hebben opgeworpen als
openbaar aanklager, Er was een' gevalover
te veel uitbetaalde premie uii:' 1932 ten bedrage
van f 27.-. Er was ook een geschil om f 1.50
uit 1931. zó6 waren er meer. in ieder .geval
verjaarde zaken.

In andere zaken waren er' alleen wat onge-
controleerde gegevens en op grond van derge-
lijke verdenkingen is v. d. H. gearresteerd. Bij
zijn voorgeleiding legde' de marechaussee maar
zeer weinig bescheiden over, Vanwege de
provinciale griffie was voorts de administratie
van het waterschap in orde bevonden. Dit
"dossier" is niet grooter geworden tot aan
de "slutting van hEli vooronderzoek.

De president van de Rechtbank te 's-Herto.
genboson heeft, zonder dat minister of proe..
generaal er om gevraagd hebben, spontaan een
brief geschreven,' dat van beïnvloeding door
de) P. G. ten aanzien van de zaak-v, d. H.
ge~n sprake Is geweest. Deze zaak is normaal
in de raadkamer behandeld, de mededeeling
V81 den P. G, heeft geen rol gespeeld bij de
vrüatlng, Deze beeft alleen een .selntje gege.
va, dat geen onrecht zou worden gepleegd.
"e gelden van het waterschap waren bU on-

derzoek van de brandkast voor de volle f 4000
aanwezig.

Rechtszekerheid.
De procedure in de Kamer moet spr. ver,

werpen ,.iuist vanwege de rechtszekerheid.
D~ commissie betreurt. dat geen verdere ver-

volging heeft plaatsgehad in de zaak-v, d. H ..
doch volgens spr. was daarvoor geen aanlei-
dlng. Gaat het niet te ver. vroeg spr., om te
constateeren dat d1é'ze'zaak verder zou moeten
worden vervolgd? Persoonlijk kent spr. v. d.
H. niet, noch zijn handel en wandel, maar spr.
kan de verzekering geven, dat met dell groot-
sten speurzin deze zaak is onderzocht.
Wat de aan rIjdl ngszaak van notaris B. be-

treft, deze is berecht vóórdat de P. G. in zijn
huidige functie benoemd is. vóórdat de huidige
bewindsman aan justitie was opgetreden.

Om de twee geestelijken is de afschuwelijk·
ste sensatie bedreven, voor velen draait hler-
om de zaak-Oss, zooals gebleken is uit de woor-
.den der' heeren Wijnkoop. Rost van Tonnin-
gen en Kersten.
.Wanne'.' de heer Rost van Tonningen fel-

ten weet, dan dient hij aangifte te doen. maar
niet hier en in zeker dagblad dezen burgers in
geestelijke bedienlng allerlei vuil- in het gelaat
te slingeren.
Er is te. hunnen aanzien niets gebleken van

strafbare, vervolgbare bande~ingen. Mocht als-'
nog anders bl~fken, dan zullen' ook zij vervölgd
worden.
Er mag echter geen sprake zijn van rechts-

ongelijkheid. .
Ook bij gek wàhficeer-de misdrijven mag geen

sprake zijn van een speciale politiecontróle
voor geestelijken, evenmin als Voor arnbtena-
ren, reeders en schippers, kooplieden enz.
De' minister betuigde, nimmer eenig contact

te hebben gehad in deze zaak met de kerkelijke
overheid. De bisschop beeft zich In verband.
met loopende geruchten tot den P. G. gewend.
De leiding der marechaussee had ten dezen

verkeerde inzichten: zij droomde van een soort
moreele controle ook buiten strafbare feiten,
wanneer uet maar laakbaar was. Ook op dit
punt is allerlei verwarrmg gebleken. De offl-
cier van Ju,stltie en de bewast<! wachtmeester
hebbeD zeet vlucht.l,g.wr.er. sIUiting_gespr.oken.
maar betrof dit het verbaal pf het onderzoeK?

De zaak van pastoor V. i~, ook volgens (1e
commissie, terech' niet voortgezet. Dat de
wachtmeester ten slotte niet meer weet, hoe
het met de andere zaak precies is gegaan, is
achteraf zeer begrijpelijk.

Er zijn ernstige bedenkingèn jegens de wij·
-ze van onderzoek tegen pastoor V. Er is een
man gekomen met beschuldigingen over 14 tot
16 jaar geleden te zijnen opzichte gepleegde
feiten. Deze waren in ieder geval verjaard. Er
was nog een getuige met beschuldigingen uit
1929. Maar in 1931 waren zij ook al verhoord
en hebben toen alles ontkend, Toen in 1931
waren beide getuigen 23 en 18 jaar oud.

Oude beschuldigingen:
, De subst.-officier had gezegd, nog eens het
oor te' luisteren te leggen. maar de marechaus-
see ging stelselmatig alle gewezen en huidige
misdienaars hooi-en, .deze laatsten zijn knapen
van 8 tot 15 jaar. Van nieuwe feiten was niets
gebleken, men wroette alleen in oude beschul-
digingen van 14·-16 jaar geleden, die dezelf-
de twee getuigen zeven Jaar geleden, wat de
feiten betreft, hadden ontkend.
Men stelle zlch voor dat de Haagsche poli-

tie op zulke gronden eens een heele klas over

den onderwijzer was gaan hooren! Al die jon-
gens zijn in de kazerne ontboden, heel wat
onrust is er in Oss door ontstaan, de burge-
meestel heeft ingegrepen. toen hij er in ge-
mengd werd. Vooral tegenover de kinderen is
hier misdreven door een dergelijk optreden
van onderzoekende marechaussees.
Ook in de zaak van pastoor B. is een ontoe-

laatbaar onderzoek Ingesteld. Het Is niet waar,
dat eenige getuige speciaal voor deze zaak zier.'
aan de kazerne heeft aangemeld. Ook hier
deugde de methode van onderzoek niet.In Den Haag is een 36·jarige gehuwde vrouw
gehoord, die In 1922 reeds Oss had verlaten, bij
wie dus rechtstreeks niet meer te onderzee-
ken viel. Maar de marechaussee. die nog geen
bewijzen had, zelfs geen aanwijzingen van
eenig str-afbaar feit. dacht misschien zoo an-
dere relaties te vernemen. Ook de commissie
meent dat er in deze zaak geen sprake kan
zijn van strafbare feiten.

Het verhoor in Den Haag blijkt alleen OVE'r
eigen ervaringen van die getuige te hebben
geloopen, waarbij haar de indruk is gegeven
dat de pastoor had bekend. Op denzelfden dag
van het verhoor scr.rijft dezelfde vrouwaan
den pastoor: "Hoe kon u zooiets zeggen? M'n
heele leven zal ik tegen zoo'n leugen blijven
vechten."
De man heeft zich b~j den burgemeester be-

klaagd en ook bij den minister van Justitie,
hij heeft geschreven of hij zich maar moest
laten welgevallen, dat zijn huwelijksleven aldus
kapot zou worden gemaakt.

Vervolgens laakte de minister de ophouding
van twee mannen voor twee, ten hoogste c [,
'I iel e zaken, om hierna te komen tot de z. i.
niet toe te laten tegenstelling, welke ook in de
pers is gemaakt tusschen de marechaussee en
andere organen.

P.-G. en corpscommandant.
Thans het contact tusscten korpscommando

en P. G. dat te wenset-en heeft overgelaten
Niemand kan, aldus de minister, vuriger dar
ik wenschen, dat dit beter ware geweest.
De subst.-officier is niet in alle opzichten il

zijn beleid te verdedigen, doch had men tegel
t.-em In de toenmalige sfeer ook nog maatreg€
len gewild? Hij kon niet onontvankelijk blijven
.voor de luide loftuitingen jegens de Brigade
m de pers. Voor de wijze van onderzoek kon
hij nimmer aansprakelijk geacht worden;
Tegen den procureur-generaal zijn vele

felle verwijten gericht, in sommige stadia ging
het meer tegen hem dan tegen den minister.
Misschien zou bet voldoening bieden, wanneer
ik nu zijn hoofd kwam aanbfeden. Doell deze
hooge ambtenaar heeft niet.in ernstige mate
gefaald. Hij is een man van zeer bijzondere
Itekwaambedèn, onkreukbaar en van groote
werkkracbt._ Wellicht heef.t..b,il...W!.~ V..all
djn kwaliteiteD. .
Hij zag de verhoudingen te Oss zich in on-

gewenschto richting ontwikkelen en achtte zich
verplicht, den minister in te lichten. Beter
ware geweest, dat de P. G. na 1 Maart 1928 al
het mogelijke had gedaan om de verhouding
met den toen opgetreden niewen divisie.
rommandant der marechaussee beter te doen
vorden, Bij slechte verhouding Is er altijd wel
sChuld aan beide zijden. ,
Het is niet waar, dat deze P. G. steeds ge·

porteerd is geweest tegen het wapen der Kon.
lIlarechaussee. Integendeel, maar men moet
Etn plaatselijke correctie ook niet generallsee-
tfn.
Het verhoor van 7lh uur van De Gier is

:1)it ten dom een taf e I, afgenomen.
Et>litsing in twee deelen ware beter geweest,
)jaar men moet ook dit weer niet dramatlsee-
re~. De wachtmeester wenschte geen tekortko-:
rsmgen te erkennen en de P. G. achtte het
nOodig, den minister zoo spoedig mogelijk in
t. lichten.

Men heeft ~bk erg gecrltlsce.t:d, dat de ge-
lIIachtigde vau den minister, mr, Mcyes, ten
parkette VBnden P. G. een onderhoud beeft
gehad met den subst.-officier mr. v. d. Burg,



Slap gezag in OSSI
kern van de zaak

N deze dagen, nu de kranten vol over Oss staan, wordt, naar onze meening,Iaan de zaak-Oss zelf te kort gedaan. Men valt een minister aan en deze ver-
dedigt zich, doch dit parlementaire steekspel tegen een politieken achter-

grond is voor ons niet de zaak-Oss. Deze ligt dieper en het al of niet zijn van
den heer mr. Goseling als minister van Justitie heeft met "Oss" weinig te

maken.

Wij hebben het destijds voor de brtgade-Oss der Koninklijke marechaussee en du tegen
den minister, opgenomen, omdat wij vonden, dat aan een aantal wakkere wachtmeesters
grof onrecht is geschied. Doch ook de Koninklijke marechaussee vormt voor ons met deB
inzet van de zaak-Oss.

Herhenoemin!!
U

van burgemeester
was een

kal)it~le fout.
DE KameI'debrutten gingen over wel is waar

belangwekkende, maar bijkomstige facto-
ren. Dat ministers moeite met het parlement
hebben, is meer' voorgekomen en zal nog wel
eens 'vaker voorkomen. Wij weigeren echter
te geleoven. dat de toestanden im Oss identiek
zijn met die in de groote meerderheid van
andere plaatsen.

Voor ons is de zaak-Oss de affaire
van een plaatsje, waar bij voort-
during een slap beleid is gevoerd, dat
door de Hooge Overhed helaas onder-
steund is.
Dubbel erg hder, omdat in Oss een befaamd

"crim1neel milieu" is, omdat er een sterke in-
dustrialiseeri:ng met alle gevaren .van dien
heeft plaats gevonden, omdat er een groote
jeugdwerkloosheid was. Daarom gaat het voor
ons; Om Oss. Niet om minister Goseling en
zelfs niet om de Ossche Koninklijke mare-
chaussee, al vonden wij, dat deze laatste sma-
delijk behandeld is en al meenen wij. dat, los
van Oss, De Gier en zijn mannen recht heb-
ben op eerherstel.

* **DE ouverture van Oss was er een met rook
en vuur. Het brandde er, driemaal per

week soms. De rosse vlammen vormden soms
de begeleiding van moord en doodslag. De
misdaad vierde er hoogtij. Iets nieuw was dit
niet. De Bossche psychlater J. -Cas par i e
zegt in zij.n "Beschouwingen over de crlmlnall-
teit ÎinOss en omstreken ... "

Er is een gedeelte, dat men terecht '"duister"
Oss zou kunnen noemen, waar een aantal mis-
dadige elementen vrij dicht bijeen woont. We
kunnen bepaalde streken aanwijzen, nl. de
Schaiksche hei en de Berghemscheweg. waar
die misdadigersfamilies huizen, waar haar ver-
zamelplaatsen zijn in bepaalde kroegen, waar
in den regel de gruwelijke misdaden tegen het
leven geschieden, terwijl zij zich verspreiden
om hun misdaden tegen den eigendom alleen
of in vereeniging elders te plegen.
Oss heeft een criminaliteit van historische

beteekenis, zegt de heer Casparie, en dit feit
moet men goed in het oog houden.
Het merkwaardige van de vele misdaden,

die in Oss en door 'Ossenaren geschiedden was
niet dat zij voorvielen - het merkwaardige
was, dat de organen met het bestuur van Oss
belast, niet bij machte waren ze den kop in
te drukken, ja, het bestaan van die bijzondere
criminaliteit eenvoudig ontkenden.
Het ergerlijke was, dat het slappe Ossche

beleid eigenlijk alles goed praatte. De gemeen-
tepolitie deed niets. Zij surveilleerde niet eens
meer op het Schaiksche veld of de Berghem-
sche hei. De gemeentepolitie deugde niet. De
burgemeester ontkende, dat er in Oss iets bij-
zonders te doen was.
Op dat oogenblik is de kwestle-Oss geboren,

'Waarom het ons gaat Dat het ontsiders, en
met name de groote pers moest zijn, die de
misdadigheid in Oss aanpakte, wees er op, dat
het plaatselijk beleid verkeerd was. Van bui.
ten moest op groote schoonmaak worden aan.
gedrongen, omdat er van binnen uit niets ge.
schiedde.

Hulp van huiten.
HET gezag was er slap en dat nog wel in

een plaats, waar men meer dan elders
een sterk gezag mag wenschen.
In het groote Aardrijkskundig woordenboek

Van Van der Aa (1846) staat over Oss:
Voor den Fransehen tijd ging er in Oss geen

markt voorbij zonder dat er lustlg gevochten
werd. Liefhebbers van het mes kwamen uren
ver om gelegenheid te vinden tot deze liefheb-
berij, zooals men het noemde. Op Zon- en feest-
dagen hing men het mes aan den zolder der
herbergen of stak het met de punt in een deur-
stijl."
Daarna trad een betere toestand in. Dr. Her-

mans zegt, dat "een merkbare verbetering in
den. toestand te Oss intrad, na den Fransehen
tijd, door de plaatsing aldaar van een brigade
gendarmes."
Tot dit oude middel heeft men in Oss ook

de toevlucht genomen. Men versterkte de bri-
gade der marechaussee. Van binnen was het
gezag niet sterk genoeg: van buiten kwam de
hulp. De burgemeester noemde de criminaliteit
in Oss een verzinsel van dagbladcorresponden-
ten. Op vergaderingen werd ontkend, dat Oss
zoo "misdadig" was. Maar jawel, de bom
barstte. De zaak Oss zette door. Het regende ar-
restaties en toen eerst ging de gemeentepolitie
meedoen. Het milieu van de Schaiksche heide
en aan den Berghemscheweg werd uitge-
roeid. Het regende gevangenisstraffen. De
marechaussee trad met grooten ijver op. Ge-
bruikte zij daarbij altijd even kiesche metho-
den? Neen, in geenen .deele. Noch de mare-
chaussee, noch de gemeentepolitie is bij deze
opruiming zachtzinnig te werk gegaan. Op last
van den procureur-generaal werd "hard" aan-
gepakt. 'VIenweet wat dat beteekent. Het eind
bracht succes. Hulde, Koninklijke onderschei-
dingen. Burgemeester Ploegmakers werd in
het ongelijk gesteld. De uitroeiing van de Os-
sche misdadigheid - een verzinsel der pers _
is Koninklijk beloond.
Men zou nu meenen, dat de regeering, in

wijs beleid, het slappe gezag ter zijde schoof en
een jonge, frissche kracht aan het hoofd van
Oss stelde. Het plaatselijk gezag had kennelijk
gefaald. De regeering deed dat niet.

Zietdaar nu de eerste fout, die vele na zich
zou steepen, na zich moe stsleepen. Want de
.criminaliteit was niet uit. Parasiteerende op
armoede en misdadigen aanleg was er een
aantal lieden, uit andere kringen dan van TOOK
de Soep, die met minderjarigen verkeerde din-
gen deden. Er waren ook lieden, die op fi-
nancieel terrein volop knoeiden, en die ternau-
wernood, wegens hun oude relaties met het
"milieu", den dans waren ontsprongen. Zij gin.
gen rustig door .

Het tweede "dossier-Oss".
WEER werd er van buiten af gewaarschuwd.

Want weer zag het plaatselijk gezag
"niets." Zoo moest het spaak loopen en moest
vroeg of laat weer de bom barsten. Aan de
eene zijde de burgemeester, twee functies uit-
oefenende (in Oss nota bene!) aan de andere
zijde.de brigade der Koninklijke marechaussee,
nieuwe en zeer ernstige misdrijven op 't spoor.
De burgemeester; niets ziende - de marechaus-
~ee, zeer veel vermoedende. Op onze krant kon-
den wij aan het tweede "dossier Oss" beginnen.
Wij hebben wederom gewaarschuwd. In

zachte "bewoordingen" eerst. In November
1937 schreven wij:
"Het gaat in Oss niet goed. Wordt er hier

niet tijdig ingegrepen, dan zal de naam van
de Brabantsche stad nog dikwijls in de kranten
prijken."
Hoezeer is dat uitgekomen. En elders:
"De landsvaderlijke zorg, die deze plaats zoo-

zeer noodig heeft, bestond tot dusver alleen
in het schrappen van de laatste S uit haar
naam. Indien de regeering meent, dat zij haar
bemoeiingen met Oss hiertoe kan beperken,
hangt zij een verkeerde meening aan. Hoe lan-
ger men wacht in het Brabantsche plaatsje
in te grijpen, des te pijnlijker zullen de maat-,
regelen zijn waartoe men eens zijn toevlucht
zal moeten nemen.

Verder: "Wij_ hoopten eens, dat de naam
Oss geleidelijk uit onze kolommen zou ver-
dwijnen. Thans vreezen wij echter het tegen-
deel, tenzij Den Haag ingrijpt."
Wij wisten, dat er een felle, ondergrondsc~e I

tegenwerking was van de gemeente-overhetd
ten opzichte van de marechausse. Alles werd
gedaan om de marechaussee uit de gemeente-
lijke zak~é houden en verre van enkele
lieden, die men wilde redden. De marechaus-
se~à'zerne werd bespionneerd, de wachtmees-
ter "geschaduwd".. Want ditmaal stond de
Hoogste Bossche .Justitieele Autoriteit niet ach-
ter de marechaussee, maar dekte hij, met de
volle ,kracht van zijn vasthoudendheid en in-
telligentte het slappe ..gezag.
Waarom?
Wij weten' het niet. Later bleek dat hij, vol-

komen in strijd met de goede opvattingen van
zijn taak, de marechaussee zelfs verboden heeft
een onderzoek in te stellen naar zaken, waarbij
personen van de gemeente Oss waren betrok-
ken.

WederQm harst de bom...
DE huidige affaire.()ss begint niet op 1April

1938,toen de marechaussee is weggejaagd.
Zij begint op 17 Maart 1938,toen burgemeester
Ploegmakers is herbenoemd. ,..Regiem in Oss
blijft ongewijzigd," schreven wij toen. Zoo was
het. Het slappe bewind ontving ministerieele
sanctie.

Hierin ligt de kapitale fout, zeker
zoo groot als die minister Goseling
later maakte. Deze herbenoeming,
het is onze vaste overtuiging, had
nimmer mogen geschieden.
De burgemee~ter zat vast in den zadel. Hij

ontkent wederom, dat er in Oss "iets buiten-
gewoons" gaande is. Maar wederom barst de
bom. Wachtmeester De Gier ontdekt een uitge-
breid zedenschandaal, arresteert een bekend
fabrikant uit Oss en is anderen op het spoor.
Wachtmeester Van Renesse grijpt een makelaar
en staat op het punt zeer belangrijke en merk-
waardige fraudes te ontdekken. Doch de bom
barst verkeerd. Wij mogen niet aan de goede
trouw van den heer Goseling twijfelen.
Doch de sterkste twijfel daaraan is bij ons

opgekomen en wij willen het Zijne Excellentie
niet verhelen, toen wij in zijn rede van giste.
ren lazen, dat door zijn ingrijpen gee n 100-
pende zaken zijn lI:estopt.
Dat i s n iet w a a r.
Mr. Goseling is misschien ook hierin weer

verkeerd voorgelicht. Als de marechaussee in
Css was gebleven, waren er meer arrestatles
gevolgd erï wel van lieden, die nu vrij rond-
loopen. Wij bedoelen hier niet de pastooors,
Dat is een zaak op zichzelf, waarbij wij' ons
toch wel afvragen, waarom de Bossche geeste-
lijke overheid geen jongere en frisschere krach-
ten naar het zoo moeilijke gevalOss heeft ge-
stuurd.
De herbenoeming van den burgemeester, de

bevestiging van het "slappe gezag", droeg de
verdrijving van de marechaussee in zich. Deze
herbenoeming ontlast, naar onze meening, den
heer Gosellng zeer sterk. Nog een belangriJke
arrestatle heeft de marechaussee kunnen ver-
richten. Toen was het uit.
Oss, waar het nog lang niet in orde is. wordt

wederom slap geregeerd.
* ••

ZIEDAAR voor ons den inhoud van de zaak
Oss.

Het is ons niet om den minister te doen,
noch om de marechaussee, De zaak gaat boven
persoonlijke belangen uit. Telkens heeft men
de waarheid, van hetgeen wij schreven. çnt-
kendo Stap voor stap heeft men moeten toe-
geven. Hoe anders was de toon van den Haag-
schen briefschrijver van "De Tijd" dezer dagen
dan voor enkele maanden, toen hij de felle fio-
len van zijn toorn over onze .,Ossche overdrij-
ving" over ons uitstortte. Wat wij willen, is de
zaak zelf, is een gezond Oss.
Daarvan zijn wij nog verre verwijderd. Had

men onze waarschuwingen niet in den wind
geslagen, de affaire-Oss ware niet geboren. Wij
waarschuwen thans opnieuw: Maakt in Oss
schoon schip, het deugt er niet. En een slechte
boom draagt nimmer goede vruchten.
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TWEEDE KAMER AANVAARDT
CONCLUSIES RAPPORT

OVER OSS

I
den minister voor kennisgeving aanneemt,
werd zonder hoofdelijke stemming aan-
genomen met de n.s.b-fractie tegen.

"HET GAAT OM HET BELEID
VAN DEN MINISTER"

In de Tweede Kamer heeft gistema-
middag de heer S c hou ten, voorzit-
ter van de Kamercommissie, die het
rapport over Oss heeft uitgebracht,
zijn rede over dat rapport vervolgd.

Na een vergadering van bijna zes uren
heeft de Tweede Kamer met groote meer-
derheid de conclusie van het verslag der
commissie-Schouten inzake Oss aanvaard.

. Den minister, zegt hij, moet het standpunt
De eerste conclusie werd aangenomen der commissie aangenaam zijn; haar conclusie

lmet 62 terfen 28 stemmen' de geheele is .:niet oneven~ichtig of eenzhdig, en raakt
ö , 1 a.ieen het beleid van den mintster. Het ver-

roomseh-katholieke fractie stemde tegen. slag is een toelichting van de conclusie.
Spr. hoopt dat het uit iS met het brengen

De Kamer heeft daardoor uitgesproken, van vreemde elementen in deze zaak. De com-
missie heeft de zaak uitsluitend zakelijk be-

dat de feiten en omstandigheden, welke keken, en het roomsch katholicisme er bui-
den minisfer van Justitie hebben geleid ten gelaten. Het verslag der commissie, die

de goede trouw van den minister onvoor-
waardelijk aanneemt, heeft bijgedragen tot
een rus1lige en zakelijke behandeling der ma-
terie.

tot het nemen van den maatregel van
1 April 1938 ten aanzien van de brigade-
Oss der Koninklijke Marechaussee, dien In haar eerste conclusie heeft zij uitge-

drukt dat de maatregej tegen de brigade
van 1 April 1938 onjuist Is. Het gaat om
het beleid van den minister, niet meer of
niet minder. Van haar zijde acht de com-
missie haar conclusie geen consilium
abeundi, Wat de Kamer doet, is haar
zaak. De commissie had een bepaalde
taak. Wel is het haar aangenaam als de
Kamer er eenzelfde karakter aan geeft.

De minister is een serieus en bekwaam
man. Spr. betreurt dat hij het standpunt
der commissie niet deelt en dat zijn beleid
inzake Oss niet juist is geweest.

(Voor het verslag zie men bladz. 4.)

maatregel niet rechtvaardigen, terwijl aan
hetgeen nadien is gebleken in elk geval
geen motiveering voor dien maatregel kan
worden ontleend. Naar men weet, bestond
deze maatregel daarin, dat genoemde
brigade gelast is zich tijdelijk van op-
sporingsdiensten te onthouden. De tweede
conclusie, waarbij de Kamer de nota van



DE wijze, waarop de kwestie Oss in het
parlement is behandeld, is beschamend.

Waarom werd de nota van den minister
gevraagd en is er een commissie benoemd,
om haar te onderzoeken? Omdat het ge-
heele Nederlandsche Volk de .mogelljkheid
veronderstelt, dat 'hier door den minister
machtsmisbruik is gepleegd, door de mare-
chaussee te verplaatsen op het oogenblik,
dat haar onderzoek tegen een bankier en
twee pastoors tot definitieve resultaten zou
leiden.
Het rapport komt tot het resultaat, dat

het beleid van den minister onjuist is ge-
weest. De minister weigert de commissie
de stukken te laten zien, welke noodig zijn,
om zich omtrent de stopzetting van de
strafvervolging tegen den bankier en de
pastoors een oordeel te vellen en weigert
toe te laten, dat de ambtenaren. door de
commissie worden gehoord, Hij vindt daar-
bij steun in het kabinet, dat dan nog niet
verdeeld' was over' financieele aangelegen-
heden. Dit alles op, formalistische gronden.
Breekt nu de vertegenwoordigtng van bet

Nederlandsche Volk uit in een orkaan van
verontwaardigtng over de wijze, waarop
hier met bet hooge belang van de bescher-
ming van de eerbaarheid van het Neder-
landsche volkskind is omgesprongen?
Toont zij zich verontrust over de wijze,

I waarop de marechaussee behandeld is?
Brengt z.ij hulde aan den man, die dezen
etterbuil heeft doen barsten, onzen kam.
Rost van Tonningen, die toen het geheele

l·pa.riement Zi~? door minister. GO.seling liet
lijmen en mijnheer Wendelaar ZIJn rare
wentelingen maakte, zonder vrees en zon-

. der. bet persoonlijk leed, dat hij daardoor
ondervond, te tellen, zijn weg is gegaan?
Neen, dit alles verdwijnt. De partdjen

wikken en wegen en zien in de geheele
kwestie alleen een middel, om de Katholieke
fractie en haar .mandatartasen'' in het
kabinet tot toegeeflijkheid in den strijd
over de financieele politiek te dwingen.

De praathof over
Goseling's beleid

De heer De Geer kent geen andere.zorg,
dan die, om als leider van een Roomsch-
Rood kabinet met medewerking van een
deel der Christelijk-Historici te worden
aanvaard; deze poging herhaalt hij reeds
jaren; daarom verzacht hij ook de scherpte
van zijn uitspraak zooveel mogelijk.
De heer Schouten ziet er zijn plieht In,

in een lange rede de verdiensten van den
eenlgen man, die in dit geval in het parle-
ment met zijn fractiegenooten den rechten
weg heeft bewandeld, onzen kam. Rost,
naar beneden te halen. Niet tegen den
minister, die nochtans door het rapport zelf
in staat van beschuldiging is gesteld, maar
tegen den man, aan wien te danken is, dat
deze zaak althans niet geheel in den doofpot
is gestopt, keert zich zijn wrevel.
Toen heden, Woensdagmiddag, onze kam.

Rost voorlezing deed van de uittroksels uit
de proces-verbalen omtrent de zedendelic-
ten van de twee pastoors, heeft weliswaar
de ernst van de beschuldiging de Kamer tot
een doodelijke stilte gebracht. Maar de "01-
gende sprekers hebben ook WEer ii hun
replieken deze afschuwelijke aanklacht als
niet bestaand buiten bespreking gelaten.
Op het oogenblik, dat wij dit schrijven,

is een beslissing nog niet gevallen. Wij wil-
len ons over de politieke aspecten van de
zaak dan ook niet uitlaten. Maar ook, wan-
neer de nota wordt aangenomen, hetgeen
wel het minste is wat men van de Tweede
Kamer mag verwachten; ook wanneer mi-
nister Goseling daaruit de eenig mogelijke
conclusie trekt, dat hij politiek voorgoed in
Nederland heeft afgedaan, dan nog zal de
wijze, waarop de Tweede Kamer deze zaak
behandeld heeft, een van de meest zwarte
bladzijden uit haar. geschiedenis blijven. _
Op zulke lichtzinnige wijze is in Nederland
nog nooit met de eerbaarheid van het Ne-
derlandsche meisje en met de eer van een
militair keurcorps omgesprongen.

-,
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OVERZICHT TWEEDE KAMER:

CONCLUSIE~OSS AANV AARD
Met 62 tegen 28 sternmen aanvaardt de
Tweede Kamer de conclusie van de commissieov. de zaak-Oss. Slechts Roomsch-

Katholieken stemmen tegen.

BEISD EN KAR:AKTE!R het niet-voortzetten der vervolgingen heeft
uitgeoefend. Zooals het ons dub belonjuist
schijnt, dat diezelfde magistraat, die volgens
den heer Van .der Goes van Naters (s.d.a.p.)
met zijn maar lukraak vervolgen een "sy-
steem" heeft ingesteld, juist in de onderhavige
zaken zich zoo uiterst clement heeft getoond.

Dr. Bie rem a (Ii'b.) richtte verder tot den

:CfIan olliZEll.parlementairen redacteur.)

's-Gravenihage, 28 Juni.

§ § - Ret parlementair debat over de Ossche
zaak is ten einde. En zooals te voorzien was,
is de conclusie van de Kamer-commissie, waar-
'bij onder meer wordt veriIJ.~d, dat de feiten
en omstandigheden den teen de Marechaussee
toegepasten maatregel. niet rechtvaardigen,.
door de Tweede Kruw.ermet een groote meer·
derheld aanvaard. Tegenover de 62 v-oor-stem-
mera bleken slechts de 28 Roo~-Kath~eke
afgevaardigden tot ~d)teurtftg der conclusie
in iet bereid. Alles te2lllmen is dit Kamer-:
votum in een geruchtixlAkendea.tfaÏl'e toch. een
uitspraak, welke mea - om GIla' voor één
maal aan een parlementair mode-woord te 'be-
zondigen - moeilijk zal kUlli1lèll,,,minim.ali-
seeren",

Intusschen is de beteekenis, welke de vóór-
stemmers aan dit votum hebben gehecht,
:geenszins 'bij allen gelijk. Zoo heeft jhr. De
Geer (c.h.) heden opnieuw verklaard, dat men
aan zijn vóórstemmen niet de beteekenis mocht
'Verleenen van een consilium abeundi, dat is
een wenk om heen te gaan.

De heer Schouten (a.r.) , sprekende als voor-
zitter van de commissie, heeft een analoge
meening geuit. Of hetzij de Kamer, hetzij de
minister - aldus deze afgevaardigde - daar-
aan gevolgen wil verbinden, is haar of zijn
zaak. Tenslotte voor zijn fr~tie en niet meer
namens de commissie sprekend, verklaarde de
heer Schouten, dat sympathie en achting voor
de persoon van den minister hem niet konden
verhinderen een zrukelijk oordeelover zijn
!b e I e i d uit te spreken.

Er is dus ruimte voor de vraag, of de
~nti-Revolutionairen wèl den wenk om heen
te gaan hebben willen geven. Al is er - het
moet rechtvaardigheidshalve worden vermeld
- een sterke aanwijzing voor het tegendeel.
Terwijl verder de heeren Rost van Toningen

. '(n.s.b.) Van Houten (christ. dem.) en Wijn-
ikoop (comm. p.) nadrukkelijk het aftreden van
minister Goseling hebben geëisch, meenen de
heeren Biererna (lib.) en Van der Goes varî
. Naters (s.d.a.p.), dat de minister hier zelf de
beslissing moet nemen. Toch geven zij duide-
lijk te kennen - en o.i. met reden -, dat
's ministers prestige na het Kamer-votum sterk
verminderd moet zijn. Beide afgevaardigden
verklaren - eveneens met het volste recht -
dat hiermede niets gezegd is, ten nadeeie van
's ministers onkreukbaarheid, Wfelke zij 'bo-
'Ven.iederen twijfel verheven achten.

Wanneer wij het landgurig debat van he-
.denmiddag overzien, treft ons verder, dat de
voorzitter der Commissie, de heer Schouten,
het opnieuw betreurt heeft, dat de zaak-Van
der H. niet verder is onderzocht. Zeker, de
.minister heeft verklaard, dat ook na de be-
handeling voor het ambtenarengerecht, de pro-

I cureur-generaaI na een onderzoek geen reden
voor verdere vervolging zag. Maar over de'
objectiviteit, althans over het gemis aan
voor-ingenomenheid bij dien fanatieken func-
ttonarts zijn wij niet gerust. Of de zaak tegen
pastoor B. terecht verder niet vervolgd is, kan
de voorzitter der Commissie - en wij met
hem - niet met volole zekerheid beordeelen.
Daarom juist achten wij het zoo dubbel spijtig,
dat de minister, al is dat dan op respectabele
gronden, niet algeheele openlegging van zaken
iheeft willen verleenen.
Hier komen wij opnieuw op de weigering

van den minister, verbalen en rapporten over
te leggen, hetgeen hem, volgens het wetboek
van strafvordering verboden moge zijn. Maar
rnét mevrouw Mackay-Katz (c.h.) , dr. Bie-
rema (lib.) en andere afgevaardigden zijn en
blijven wij het eens, dat in dit speelale geval,
nu..hooge belangen op het spel staan, voor een
uitzondering reden geweest zou zijn. Mutatis
mutandis geldt ditzelfde voor het verschijnen
van ambtenaren voor de Kamer-oommissie,
hetgeen hun door een algemeene uitspraak van
den ministerraad onmogelijk gemaakt is. In
ieder geval heeft de heer Van Ma ars s ë-

vee n (r.k.) niet het reent, de commissie te
verwijten, dat haar fnuikend oordeelover den
procureur-generaal, zo nd e r het hooren van
dien hoogen magistraat i s tot stand gekomen.
Dat baron Speyart van Woerden - alsmede
andere ambtenaren - geen verklaring voor
de Kamer-commfssts heeft kunnen afleggen, is I
waarlijk niet haar schuld. Dit niet-hooren
kom.t geheel op rekening van den minister'~l
raad.

Wat het verder verloop der debatten be-I
treft, kunnen wij· kort zijn. Het- heeft n,ame-
lijk weinig zin, ?pnieuw de verschil1en,~e za-
ken, welke den minister tot zijn sens,atlOneel
ingrijpen hebben geleid, opnieuw de revue te
doen passéeren. Onjuist schijnt het -ons, dat de
procureur-generaal, zoo al niet rechtstreeks
dan. toch indirect door ..zijn critirè'k, invloed op 1

minister de vraag, of Zijne Excellentie, wan-
neer het twee gewone burgers betroffen zou
hebben, ook zou hebben ingegrepen. "Zonder
den minsten twijfel", antwoordde minister
Goseling. Wij zijn van de oprechtheid en eer- I

lijkheid dezer ministerieele interruptie v 0 1- \
led i g overtuigd. Maar de minister moge zich
ook eens de vraag voorhouden, of, zon der'
een plotseling ageerenden procureur-generaal,
de kans groot is, dat hij ooit zulk een beslis-
sing te nemen heeft.
Hoe dit ook zij, wanneer men de nationaal-

socialisten en misschien ook ds. Zandt (staatk.
geref.) uitsluit, heeft eigenlijk de geheele Ka-
mer over's ministers goede bedoelingen geen
twijfelopen gelaten. Maar het bel e i d, dat
in het drijven van den P.G. nauwelijks iets te
laken vindt en fouten van de marechaussee
door een vergrootglas ziet, is door een impo-
sante meerderheid der Kamer afgekeurd.
Zal minister Goseling het Kamervotum naast

zioh neerleggen? Rechtstreeks heeft Z.Exc.
zich er niet over uitgelaten. Maar de minister
heeft er een zekeren nadruk op gelegd, dat
"verreweg de grootste meerderheid der Kamer
het met hem eens is, dat het twistpunt over het
beleid zich op een zakelijk niveau bevindt". Of
en hoe de minister op het Kamervotum zal
reageeren, zal eerst in de volgende dagen
blijken. De houding van den minister geeft
echter alle aanleiding te verwachten, dat hij
geen reden zal vinden, heen te gaan. Is dit het
geval, dan is in de eerste plaats aan zijn
prestige een deuk toegebracht. Maar wat veel
erger is, de procureur-generaal van het Bos-
sche hof, wiens felle vooringenomenheid door
de geheele Kamer, behalve door de Roomsch-
Katholieken gcgeeseld is, kan, of hem dit lust,
rustig, of juister: fanatiek voortgaan op den I
ingeslagen weg. En wat de brrgade-Oss der
marechaussée betreft, zeker, door het K a -
mer votum vindt zij eerherstel. Maar van de
zijde van den min i s ter is slechts een ver-
betering van het contact met het corps-
commando beloofd. Hetgeen iets, maar te,
weinig is. En zeker niet een resultaat, dat na
zoo breedvoerig debrutreden geeft tot vreugde,
De..berg heeft ditmaal een. uiterst mageren

os gebaárd.
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DE minister vindt hem natuurlijk zoo
onschuldig als een pas geboren lam en

in zijn nota beweert hij, dat de brigade-
Oss onoordeelkundig en ondoordacht was
te werk gegaan.
Dit is de bevestiging van de concrete be-

schuldigingen, die de minister op 7 April ,
1938, dus tien maanden voor het opmaken
van zijn nota ter gelegenheid van de in-
terpellatte-Drop had geuit. Tien maanden
zijn onvoldoende geweest om den minister
tot bezinning te brengen. Hij beweert, dat
de marechaussee processen-verbaal heeft
opgemaakt, die reeds geruimen tijd zijn'
verjaard en waarvan de belangen zoo ge-
ring waren, dat al ware de verjaringster-
mijn nog niet voltooid geweest, een op-
sporingsonderzoek niet opportuun was te
achten.
Wat de minister hier als kleinigheden

betitelt, waren feiten als verduistering of
oplichting van onbemiddelde personen ter
waarde van f 150, de mogelijkheid, dat
door een polisvervalschlng bij brandschade
een bedrag van 24.000 gulden niet aan de
belanghebbenden zou Zijn uitbetaald ge-
worden. Het in rekening brengen van een
te hooge verzekeringspremie aan een 80-
jarige vrouw stond vast en het feit was
nog juist niet verjaard. Volgens de ver-
klaring van een ontslagen incasseerder zou
v, d. H. bij negen personen te hooge brand-
premies in rekening hebben gebracht.
Een ander geval van oplichting en ver-

duistering was wel is waar verj aard, doch
de eventueel daarmede samenhangende
valschheid in geschrifte niet.
Het eerste bovengenoemde geval van

verduistering en oplichting, ter waarde van
150 gulden, is, naar het eenstemmig oor-
deel van den substituut-bfficier van justi-
tie mr. v, d. Burgh, van den rechter-com-
missaris en van den substituut-officier mr.
Dubois, een geval van verduistering.
De minister vindt dit alweer een kleinig-

heid.
De procureur-generaal vindt natuurlijk

een strafvervolging onnoodig, de minister
bliJft bij zijn opvatting van 7 April '1938,
dat deze zaak niet nader moet worden aan-
gepakt. Dit zijn de rechtsopvattingen van
de twee heeren, minister Geseling en baron
Speyart van Woerden, op grond van wier
mededeelingsn de marechaussee voor haar
plichtsvervulling werd gestraft.
O,;k aan de quaestie van de verduiste-

ring van gelden van het waterschap wijdt
de minister nauwelijks eenige aandacht.
De commissie besteedt er twee pagina's
aan. De heer Goseling heeft zich over de
arrestatle van dit individu zeer geërgerd.
Natuurlijk was deze volgens hem volkomen
onnoodige arrestatte geheel en al de schuld
van de marechaussee. De Kamer-commis-
sie toont in haar verslag aan, dat de ver-
antwoordelijkheld hiervan ligt bij den
substituut-officier van justitie.
Ook wat het geval van ruchtbaarheid

aan deze zaak betreft, acht ik de mare-
chaussee volkomen onschuldig.

Bij de behandeling van het rapport
der commissie-Schouten

ROST VAN TONNINGEN

Uit rU HanrUUngen nemen wIJ hier
thans een groot gedeelte van de rede
van kam. Rost ouer,

IEDER mensch zal bij een zoo ernstige
aangelegenheid als die, waarover wij

geroepen zijn heden ons oordeel te vellen,
de gelegenheid aangrijpen, om ten overstaan
van God en zijn volk te getuigen van de
in hem levende wereldbeséhouwing, waaruit
hij handelt. Hij kan, bewust van die ver-
antwoordelijkheid, een eerlijk getuigenis
afleggen; hij kan ook ter wille van eigen
menschelijke belangen zijn verantwoorde-
lijkheid verzaken. Het· is echter een dwaas
beginnen, als men wil beproeven door onop-
rechtheid de eeuwige gerechtigheid te ont-
vluchten. Zulks is immers gebrek aan geloof.
Aan dat geloof, dat uiteindelijk in deze
wereld altijd het recht zegeviert. Erger dan
de mensch, die uit zwakheid zijn plicht ver-
zaakt, is hij, die bewust de goddelijke wetten
schendt en de heiligste rechten van zijn
medemenschen vertrapt.
Het is mij een voorrecht te getuigen van

den geest, waarin wij, nationaal-socialisten,
nu vijftien maanden lang onze handelingen
hebben bepaald in een zaak, waar zooveel
leed is veroorzaakt en zooveel onrecht is
geschied, als die, waarover wij heden be-
raadslagen.
De wijze, waarop wij deze zoo ernstige

aangelegenheid hebben moeten behandelen,
ontspruit aan onze nationaal-socialistische
levensopvatting. De nationaal-socialist be-
schouwt als etn der grootste misdaden elke
handeling, die weerlooze volksgenooten,
d.w.z, menschen van hetzelfde bloed, in hun
lichamelijke of geestelijke ongereptheid
schendt. Zijn hoop voor de toekomst is ge-
vestigd op de jeugd, die nog onbedorven
en ongerept de bouwstof zal vormen voor
een socialisti.3chen staat der kameraad-
schap, die ons als ideaal voorzweeft. Hij
beschouwt als een der grootste misdaden
tegenover mensch en volk het ontstelen
van de ongerepte eerbaarheid aan mider-
jarigen.

Rost 1u:talde vervolgens aan wat
mr. Marchant in het R.K. blad Ons
Noorden over de onzedelijke toestan-
den in Brabant8che bed1ijven had
geschreven, naar aanleiding van
twee vergaderingen van Katholieke
;eugdvereenfgingen, waar een aantal
meisjes h.4ar_ ervaringen hadden
medegedeeld.

Deze en de misdrijven, die door anderen
in Oss zijn gepleegd, behoorden de kern te
vormen van de onderzoekingen dezer

Ka er toen de minister en zijn
par - 3peym e= vIQJ Woerden
de opsporingsbevoegdl,leid aan de mare-
chaussee te Oss ontnamen en daardoor de
slachtoffers hulpeloos aan hun lot over-
lieten.
De heer Schouten, dIe de voorzitter van

deze commissie is, heeft met de heele ~ti-
Revolutionnaire Partfj, met den zwijgenden
minister van Oorlog en den anti-rev. minis-
ter-president Colijn, bij interpellatie van
7 April den minister van Justitie gedokt. De
christelijk-historische afgevaardigde THa-
nus behoort tot de fractie, die in deze volks-
vertegenwoordiging bij monde van den heer
De Geer, den met de Joodsche jeugd steeds
zoo beganen fractieleider, op 7 April geen
woord van afkeuring wist te vinden, maar
eveneens den minister ten volle dekte. De
heer De Geer wist niet beter te doen dan
den reeds overledene in zijn nagedachtenis
aart te tasten. De heer De Geer, de hoofd-
schuldige, bescl,luldigde ds. Kersten het
negende gebod te hebben overschreden.
Doch hij zelf deed beter dat gebod niet te
overschrijden. Het R.K. lid der commissie
behoort tot die Staatspartij, die zich over
de marechaussee uitliet als over Heden met
Gestapo-manieren, die de minister hier te
lande niet zou willen laten insluipen.
De heer Wendelaar overlaadde den minis-

ter met lof voor zijn overtuigend en glas-
helder betoog en de S.D.A.P.-er Drees is de
vertegenwoordiger dier partij in de com-
missie, die gedurende het geheele verloop
der behandeling dezer aangelegenheid zulke
vele en gewichtige diensten heeft bewezen
aan het polltleke katholicisme, waarmede
zij -ongeacht het leed, aan de arbeiders-
kinderen aangedaan - zoo spoedig mogelijk
wil samenwerken.
De heer Wendelaar, die zich vervolgens

op 25 April 1938 met een voorstel tot het
houden van een enquète wilde rehabili-
teeren, heeft zich bij den eersten tegen-
stand, dien hij ondervond, gehaast zijn
voorstel in dier voege te wijZigen, dat het
onderzoek naar het beleid van zijn vriend
minister GoseIlng uit zijn voorstel werd
gelicht. • I

Het aldus ontzielde voorstel werd op 22
Juni 1938 verworpen met de hulp van de
zich christelijk noemende partijen van
rechts, terwijl het politieke katholicisme
ook van links de hulp kreeg van den vrij-
metselaar Oud en den leider der S.D.A.P.
Albarda. .
DE VOORZITTER: Ik verzoek u dergelijke

persoonlljke opmerkingen, waarmede u
krenkingen bedoelt, niet te bezigen.
ROST VAN TONNINGEN: Vrijmetselaar, IS
dat krenkend?
DE VOORZITTER: U bedoelt het als

krenkend.
ROST VAN TONNINGEN: Ik bedoel het

niet als krenkend.
DE VOORZITTER: Ik verzoek u in elk

ge\ 'al dergelijke qualificaties achterwege te .
laten.
ROST VAN TONNlNGEN: Zoo ziet men,

hoe politiek katholieken, vrijmetselaars en
marxisten hier broederlijk samenwerkten.
Door deze wijze van behandeling van het
enquête-voorstel, die vooral door den heer
Schouten werd gesteund, heeft de Kamer
zichzelf onthalsd. Ik heb in de zitting van
22 Juni den heer Schouten de vollende
woorden tQegev:oegd:.

to •••• dat de heer Schouten, door deze
houding aan te nemen, den pas wil af-
snijden aan elke mogelijkheid, om door
getuigenverhooren de waarheid vast te
stellen".
Ik heb in deze voorspelling maar al te

zeer gelijk gekregen en de Kamercommissie
van vijf is dus zelf mede, schuldig aan het
feit, dat zij niet de mogelijkheid heeft ge-
had de mondelinge getuigenverklaringen te
ontvangen, waartoe zij bij een enquête ge-
rechtigd ware geweest. De volle verantwoor-
delijkheid voor de onvolledigheid van het
rapport der commissie treft haar zelf en de
politieke partijen, die met haar samenge-
wer~t. hadden. Het zijn wederom de heer
Oud en de heer Albarda, die verantwoorde-
lijk zijn voor den thans gevolgden weg, n.l.
om een Nota van Inlichtingen te vragen. Ik
heb hiertegen in de zitting van 22 Juni ge-
protesteerd en de heer Albarda heeft mij
toen als volgt geantwoord: "dat een ieder,
die meent, dat de minister in de Nota niet
voldoende inlichtingen zou geven, de ge-
legenheid heeft om aanvullende inlich-
tingen te vragen". De minister heeft de
noodige aanvullende tnltchtingen gewei-
gerd; de heer Albarda moet, na jarenlang
afgevaardigde geweest te zijn, zulks geweten
hebben. Wist hij dit niet, dan Is hij onbe-
kwaam, in deze Kamer zitting te hebben.
De heer Albarda heeft trouwens geen
enkelen stap gedaan om het verzuim, Waa.r_
aan hij zich schuldig gemaakt heeft, te
herstellen, hoewel het hier gaat om de
schending van weerlooze arbeiderskinderen.
De heer Oud is tot beloonlng voor zijn

parlementair goed gedrag tot burgemeester
van Roterdam benoemd. Ik geloof, dat deze
feiten ..••
DE VOORZITTER: Ik verzoek den geach-

ten afgevaardigde opnieuw zich te matigen.
Het gaat niet aan om opmerkingen als deze
te maken.
ROST VAN TONNINGEN: Maar ik heb

het hier niet beleedigend bedoeld.
DE VOORZITTER: Ik neem aan, dat u

het niet beleedigend hebt bedoeld, maar het
komt niet te pas, de regeerlng ervan te be-
tichten, dat zij om een dergelijke reden den
heer Oud heeft benoemd tot burgemeester.
ROST VAN TONNINGEN: Ik zal er reke-

ning mee houden. Ik geloof, dat deze feiten
voldoende zijn om het oordeel van het
Nederlandsche volk te vestigen, ware het
niet, dat aan ons volk door een nalatige pers
de waarheid wordt onthouden. In lijnrechte
tegenspraak met deze parlementaire wen-
dingen--àer met het politiek katholicisme
samenspannende politieke partijen staat de
houding' van N.S.B.
Onze heele strijd was er OP gericht door

het beroep op het volk de onwillige Kamer
tot actie te dwingen.

Rost geeft dan een uitvoerig chrO-
nologisch overzicht van de pogingen,
die gedaan zijn, om licht in de zaak
Oss te beletten.

Na de verkieZingen is een nieuwe ont-
wikkeling ontstaan. De staatspartij-minis-
ters in het 'kabinet wensehten de leiding
van den heer Colijn niet langer te volgen,
toen gebeurde, wat wij jarenlang voorspeld
haddèn, dat nl. Colijn &leehts den weg ef-
fende voor het politieke katholicisme hier
te lande, is' als bij tooverslag de houding
dier zelfde heeren, die gedurende meer dan
een vol jaar op alle mogelijke en onmoge-
lijke wijzen de gedragingen van den minis-
ter van Justitie hadden gedekt. wederom
plotseling geWijzigd.
Plotseling begonnen in de pers geruchten

op te duiken, dat de commissie het nood-
zakelijk achtte een enquête te houden,
daar de minister van Justitie haar de noo-
dige inlichtingen onthield en het hocren
van getuigen onmogelijk maakte.
Er geschiedde dus datgene, waarover onze

fractie de Kamer nadrukkelijk gewaar-
schuwd had, de Kamer, die met de hulp van
de marxisten en den heer Oud het enquête-
voorstel verwierp en zich tevreden ging
stellen met de Nota van Inlichtingen van
den minister v:m Justitie.
Het werd in de eerstvolgende weken steeds

dutdelüker, dat de plotselinge manifestatie
van de zich Christelijk noemende Protes-
tantsche pers, die plotseling met luid mts-
baa- in de zaak Oss recht ging eischen, ten
nauwste verband hield met de kabinets-
crisis, die door het ontslag van minister De
Wilde was uitgelokt. Wat rechtsherstel
moest zijn, werd nu een anti-papistisch rel-
letje der politieke Protestanten.
De geruchten en beschouwingen' vóór en

tegen de enquête zijn van dat oogenblik af
niet meer van de lucht geweest, tot Wij
thans In het bezit zijn geraakt van het
verslag van de commissie van vijf. Heel dit
verslag is een klacht over de onvolledigheid
der inliclltingen, waarover .~~ÇQtt.lmiSs~be- 1

De lEaak der ge4\stelijken
THAN&' komen wij op het _l~ngrijkste

punt, nl. dat der twee geestelijken.
Het is merkwaardig, met welk een opper-
...dcrkkirb.w ..eire Knttf ."'--Dll.QI:.. deze_
quaestie is neengegleden. Blijkbaar is deze
Kamercommissie van meening, dat deze
twee geestelijken niet 'verder moeten wor-
den vervolgd, want zij verklaart in haar
verslag, dat zij zelfs niet getracht heeft
een onderzoek in te stellen naar de om-
standigheden of hier strafbare feiten ge-
pleegd waren, of minderjarigen dus in:
Oss blijkbaar straffeloos kunnen worden
misbruikt. Hoewel zij dus niet de minste
moeite heeft gedaan, verklaart de Kamer-
commissie ten aanzien van pastoor V., dat,
voor zoover zij kan nagaan, de strafver-
volging niet zou hebben kunnen slagen.
Er zou slechts een verklaring ten aanzien
van een niet verjaard feit verkregen zijn.
De zaak tegenover pastoor B. verklaart de
commissie voor nog onduidelijker.
Doch zij voegt er onmiddellijk aan toe

dat, waar zij niet over alle haars inziens
noodzakelijke gegevens beschikt, zij over
het optreden van de marechaussee in deze
zaak geen definitief oordeel kan vellen.
Wij hebben reeds in het begin van onze

beschouwingen gezegd, dat, als deze com-
missie met de haar toegemeten bevoegd--
heden haar taak niet naar behooren kon
vervullen, zij den plicht had gehad om
haar mandaat neer te leggen en de Kamer
verslag uit te brengen. De commissie heeft
zulks niet gedaan, doch, erger dan dat, zij
is in verzuim gebleven om van de moge-
lijkheid, die haar door mij geopend werd
. om over de gedragingen van de twee gees-
telijken nader te worden ingelicht, gebruik
te maken.
Ik heb reeds in den aanvang van mijn

rede melding gemaakt van het schrijven,
dat ik op 8 aart aan den voorzitter der
Kamercommissie den heer Schouten heb
gericht en waarbij ik de eommissie ver-
zocht inzage te vragen van de nos .. 137"
138 en 196 van de processen-verbaal der
marechaussee betreffende de 5 zedenmis-
drijven, waarvan twee geestelijken in Oss
verdacht werden. Zooals wij nu weten,
weigerde de minister inzage van deze do-
cumenten; ik heb toen de commissie in elk
geval in de gelegenheid willen stellen zich
een oordeel te vormen over de praktijken,
die in deze zaak zijn toegepast. Ik heb dus
bij schrijven van 8 Juni aan den voorzit-
ter der Kamercommissie aangeboden haar
den inhoud van deze processen-verbaal
mede te deelen. De commlssle heeft zich
echter achter een formaliteit verscholen,
om van dit aanbod geen gebruik te ma-
ken; ik mocht n.l. op 14 Juni van den voor-
zitter den heer Schouten een schrijven
ontvangen, dat de commissie juist op den
dag, waarop ik mijn brief verzond, op 8
Juni om 7 uur 's namiddags den tekst van
aar rapport had vastgesteld. De commis-

sie, die niet minder dan ruim 4 maanden
noodig had gehad om haar rapport op te
stellen, achtte het dus overbodig om het
opstellen van het rapport nog eenige dagen
uit te stellen en aldus in de gelegenheid te
komen om van de strafbare feiten, waarvan
de twee geestelijken verdacht WOrden,

De zaak v. d. H. kennis te nemen. Had de commissie dit
Na VOOrwat betreft eenige kleinere wel gedaan, dan zou zij een meer voUedig

zaken te h~bben aangetoond, dat er rapport hebben kunnen indienen.
van .äe beschuldigingen, door den Ik wil deze processen-verbaal een oogen-
minister tegen de brigade Oss der blik ter zijde laten en verhalen op welke
marechaus ..see inge.bractit, m.·e.ts blijft! wij.ze in deze zaak door den minister .en
steek houden, gaat Rost over tot de door den procureur-generaal van Den
zaak 'l,!a.n 4,en_ ,.QÇLn1äer.":e. cl. Ij. Bosch is opgetreden. . ..

schikte, als gevolg van de weigering van den
minister van Justitie, om inzage van de
nO.odigebescheiden te geven en het verbod
dat de regeering uitvaardigde aan de aar
haar ondergeschikte ambtenaren, om VOOl
de commissie te verschijnen.
Men zou dus verwacht hebben, dat de

commissie de Kamer zou voorstellen om tot
een enquête over te gaan, doch op verras-
sende wijze komt de commissie thans tot
de conclusie, dat de enquête niet meer noo-
dis is.

Zi)O wordt in Nederland recht ge-
daan. Bet politiek oVilrleg achter de
couUssen heeft slechts ten doelom de
ooalitie onder den heer Colijn te red-
den ot. nieuwe parlementaire machts-
groePen tót stand te brengen. Voor
deze parlementaire mäehtsgroepeeem ,
gen, voor persoonlijke aspiraties, wor-
den de slachtoffers, in wier geheugen
de herinnering aan geschonden eer-
baarheid brandt, in den steek gelaten.

Wij kunnen over de nota van den minis-
ter kort zijn.,Het is nauwelijks zoo, dat men
dit een geschrift van een bewindsman kan
noemen; het is veeleer een pleidooi van een
advocaat, die alle verdachten, waartegen de
marechaussee opsporingen had ingesteld,
volkomen onschuldig vindt en zijn neele
actie richt tegen de marechaussee zelf. Dit
is trouwens de tactiek geweest van dezen
minister en van den procureur-generaal
van Den Bosch, om de aandacht af te leiden
van de ware schuldigen en hun' aanvallen
te richten op het corps. dat zijn plicht
deed. De commissie van vijf concentreert
zich bij haar beschouwingen op de. beleids-
quaestle van den minister, in zake de maat-
regelen tegen de marechaussee-brigade van
Oss.
,Blijkens het telegram van den minister

aan den procureur-generaal van 1 April
1938, gaf de minister als motiveering van zijn
maatregelop,' dat de brigade Koninklijke
marechaussee te Oss bij haar opsporings-
onderzoek den laatsten tijd een methode
toepaste, die zoo ernstige bedenkingen
heeft, dat ingrijpen geboden Zo'U zijn ge-
weest. In de aangehaalde woorden heeft
men dus de algemeene tenlastelegging te
zien, welke 'den minister als grondslag voor
zijn ingrijpen diende; daarnaast heeft de
minister in antwoord op de vraag van den
heer Drop in de Tweede Kamer op 7 April
1938 een aantal meer gespecificeerde be-
zwaren tegen de marechaussee geuit, die
wederom ten grondslag lagen aan de sa-
menvatting in het genoemde telegram.
De Kamer zal haar oordeelover het be-

leid van den minister dus moeten baseeren
op het antwoord op deze vraag: in hoeverre
werd het ingrijpen van den minister gedekt
door de juistheid van zijn bezwaren tegen
de marechausee? M.a.W.: zijn de door den
minister In zijn antwoord aan den heer
Drop tegen de marechaussee geuite beschul-
digingen j.uist?
'ïo~ re~~(Ï:wMà1gt'$@hIKI~i ~~~
noodzakeli.ik geweest. De commissie van vijf
constateert in haar verslag, dat de. nota
van den minister niet alle gegevens, welke
op de zaak-Oss in den geheelen omvang be-
trekking hebben, bevatten.
Blijkens het verslag der commissie wei-

gert de minister per brief van 21 Maart alle
rapporten en processen-verbaal, die aan de
gereehten zijn overgelegd en waarin geen
strafvervolging is ingesteld. Dat beteekent,
dat de van verduistering, opliChting en
valschheid in geschrifte verdachte assu-
rantiemakelaar v. d. H.; de van de schen-
ding van vijf minderjarigen verdachte twee
priesters; de van verduistering verdachte
twee opzichters van de jeugdwerkloozen-
tewerkstelling, die allen door dezen minis-
ter en den procureur-generaal van Den
Bosch door de stopzetting van de opspo-
ringen en de ontneming der opsporings-
bevoegdheid aan de marechaussee, worden
gedekt, buiten het veld van onderzoek der
eommissie meeten verblijven. Daar het in
hoofdzaak deze drie gevallen waren, waarin
het optreden der marechaussee den minis-
ter het voorwendsel gaf om tot zijn uitzon-
derlijken maatregelover te gaan, moet hier
uitdrukkelijk worden vastgesteld, dat aldus
de commissie van vijf haar arbeid niet naar
behooren heeft weten te vervullen. Zij had,
ware zij zich van haar plichten en verant-
woordelijkheden bewust geweest, haar taak
moeten neerleggen en de Kamer moeten
verzoeken andere maatregelen tegen dezen
minister te nemen. Zooals ik reeds herhaal-
delijk gezegd heb, dient deze minister te-
recht te staan voor den Hoogen Raad, daar
deze Kamer zieh onwillig en onbekwaam
heeft getoond om het justitieele schandaal
van Oss uit te snijden. '
Instede daarvan heeft de commissie op

typisch democratische wijze besloten, ik ci-
teer hier letterlijk, mijnheer de voorzitter,
"niet verder te traehten nadere gegevens
te verkrijgen" (men zie pag. 8 van het ver-
slag der commissie).

Na den voorgaanden zin is een door
den voorzitter ontoelaatbaar geoor-
deeld gedeélte teruggenomen.

Het ergerlijke in' het geheele betoog is,
dat dezelfde minister, die in het openbaar
de marechaussee heeft beleedigd, die een
procureur-generaal 'Van Den Bosch, die
hetzelfde in het openbaar doet, met zijn
autoriteit dek't, btj zijn weigering om docu-
menten over te leggen, een ontroerende zorg
verraadt voor individuen, die door elk
reehtschapen mensch uit den grond van
zijn hart worden veracht. Het moge de ma-
reehaussee een troost zijn, dat de beleedi-
gingen, haar aangedaan, stammen uit den
koker van twee personen, twee vertegen-
woordigers van het politieke katholicisme
hier te lande, die de partij hebben getrok-
ken van lieden, die van schending van min-
derjarigen, oplichting, verduistering en
valschheid in geSChrifte worden verdacht.

Reeds in 1930 is tegen pastoor V. een
onderzoek wegens strafbare handelingen
ingesteld door den toenmaligen inspecteur
der gemeentepolltte te Oss,. tezamen met
de marechaussee. Dit onderzoek leverde
toentertijd niet voldoende bewijzen op, om
met vrucht een vervolging in te stellen. De
geruchten over strafbare handelingen van
dezen pastoor bleven echter Iocpen en ver-
dichtten zich voortdurend, totdat de ma-
rechaussee tegen de verspreiders dezer ge-
ruchten ging optreden, Het is niet, zooals
de heer Van Maarseveen zegt, dat de ma-
rechaussee deze geestelijken in opspraak
heeft gebracht; het is het gedrag van de
geestelijken, dat hen zelf in opspraak heeft
gebracht. De. marechaussee heeft de ver-
spreiders der geruchten ter verantwoor-
ding "geroepen, De marechaussee vond, dat
er positieve aanleiding was voor een straf-
vervolging. De marechaussee zag zich ge-
noopt opnieuw getuigen te hooren, waar-
onder ook zekere [ongens.. wier vaders on-
dergeschikt waren aan genoemden pastoor.
Een dezer vaders verzette zich nu tegen ,
deze verhooren. Een conferentie in dit sta-
dium met den officier van justitie leidde
tot het resultaat, dat deze besloot de min-
derjarige jongens zelf te hooren, terwijl
de feiten, die toen reeds aan den dag wa-
ren gekomen, zoo ernstig waren, dat tot
arrestatie van genoemden pastoor in be-
ginsel werd besloten. De arrestatie zou
geschieden bij avond door wachtmeester
.De Gier in burger, ook de pastoor zou zich
in burger kunnen kleeden, het vervoer 2''()U
met een taxi geschieden, in alle stilte, ten
einde geen opspraak te verwekken.
Ondertusschen hadden echter het hoofd

der bijzondere jongensschool te Oss, wiens
naam ik, hier liever achterwege laat, mr,
van K., pastoor B. en pastoor V., notaris
B. en vermoedelijk ook nog de onderwijzer
Van S. en de burgemeester met elkander
vergaderd. Zij besloten terstond zich tot
den minister van Justitie te -wenden om
aan de strafvervolging in Oss een einde te
maken.
In chrönologlsche orde voltrokken zich

de stopzettingen der vervolgingen als
volgt:
Op 24 Maart is het onderzoek tegen pas-

toor V. gesloten; het betreft hier het pro-
ces-verbaal no. 196.
Op 23 Maart is het proces-verbaal tegen

pastoor. B. gesloten.
Wie heeft destopzettingen gelast?
Wij staan hier genover twee beëedigde

getuigenverklarlngen, n.l. die van den pro-
-cureur-generaal van 's-Hertogenbosch,
baron Speyart van Woerden, en die van
den substituut-officier, mr. Van der Burg.
De Kamercommissie haalt op pag. 29 van
haar verslag de belde verklaringen aan.
Baron Speyart van Woerden verklaarde:

"dat hij niet het onderzoek tegen de
beide geestelijken heeft doen staken;
dat het onderzoek was stopgezet; dat
hij het wel aannemelijk acht, dat deze
.stopzetting was geschied als gevolg van
de door hem geuite critiek op het on-
derzoek".

De substituut-officier van Justitie ver-
klaarde, dat het onderzoek in verband met
het ingrijpen van den procureur-generaal
Was stopgezet.

V\1'ij mogen h1er gemst a~~ ~.L._._>_

-.- • _ 11 dzantwoorde-
lijkheid van de stopzetting draagt. Zijn
interesse in dezen was trouwens geprik-
keld door de tusschenkomst van den bis-
schop, die hem ter zake van de vervolging
van de beide pastoors reeds had opgebeld.
Met welk een verbetenheid de procu-

reur-generaal trouwens in de zaak van de
Pastoors is tusschenbetde gekomen, blijkt
Wel uit het verhoor van 7¥Z uur, hier gis-
teren in de Kamer gekenschetst als inqui-
Sitoriale methode, .dat hij wachtmeester
De Gier staande heeft laten ondergaan.
De commissie noemt deze wijze van han-
elelén "niet behoorlijk" (zie pag. 41 van
haar verslag). In al den tijd van het ver-
hoor is - de commissie zegt het - vrij-
Wel uitsluitend gesproken geworden over de
zaak van de beide pastoors. Wachtmeester
De Gier, een goed katholiek, die het ver-
hoor staande onderging, heeft toen geen
voorlezing van proces-verbaal verlangd en
het ongelezen onderteekend. Wij vinden
deze methode van optreden van den pro-
cureur-generaal niet te qualificeeren. De-
ze ,procureur-generaal heeft gehandeld
tegen de meest elementaire rechtsbegrip-
Pen in en ter wille van de stopzetting der
\7ervolging alle rechtsbeginselen op zij
gezet.
Aan het eind van het verhoor zegt de

I>rocureur-generaal tegen De Gier:
"De hemel beware je, als er iets van deze

Zaak uitlekt".
Op 30 Maart is een deputatie, onder lei-

ding van burgemeester Ploegmakers, naar
Den Haag gegaan, waar de zaak met den
Illinister van Justitie werd besproken.
GOSELING, MINISTER VAN JUSTITIE:

Dat is onwaar, mijnheer de voorzitter!
ROST VAN TONNINGEN: In Den Haag.
GOSELING, MINISTER VAN JUSTITIE:

Nergens ter wereld.
ROST VAN TONNINGEN. Ik houd dit

Vol.
Het heele optreden in deze zaak van

baron Speyart van Woerden tegen de ma-
rechaussee is een lange welvoorbereide
aanval. Baron Speyart van Woerden schrijft
reeds in het begin van 1937 aan den minis-
ter van Justitie:

"Er zitten daar honderden marechaus-
sees in het Zuiden en ik kan met deze
menschen niet samenwerken".

Ik heb in het najaar van 1937 reeds ge-
waarschuwd tegen de wijze, waarop de
Staatspartij probeerde zich van de mare-
chaussee te ontdoen. Maar als dtlZe procu-
reur-generaal den officier van de mare-
chaussee ontvangt, hoedt hij zich wel om
eenigerlet critiek te uiten. Zoo wordt, ach-
ter den rug van eerlijke officieren om, een
korps becrttiseerd, dat zic.h zulke ontzag-
lijke verdiensten verworven heeft.
De procureur-generaal beperkt willekeu-

rig het terrein van werkzaamheid van de
marechaussee-brigade zonder daarvan
mededeeüngen te doen aan de officieren.
Hij verhoorde wachtmeester De' Gier op
nqutsttortare wijze.
En nu ten slotte dé processen-verbaal

-an de -marechaussee.

Wat de commissie in haar verslag
zegt op grond van onvoldoende in-
lichtingen ten aanzfen van pastoor

V., n.l. dat er onvoldoende gronden
voor een strafvervolging waren, is
een flagrante onjuistheid. Drie der
slachtoffers van pastoor V. hebben
bekentenissen afgelegd. Van één zijn
er ontuchtige handelingen en bestaat
er bovendien een getuigenverklaring.
Pastoor V. heelt zich echter sinds de
gebeurtenissen in Oss opnieuw mis-
dragen. Daarvan hebben wij de feiten
in handen. Ik heb hier voor mij een .
onderteekende verklaring over een
nieuw feit. In de processen-verbaal
137 en 138 worden twee minderjarige
meisjes, zooals de eer Van der Goes'
van Naters zei, als slachtoffers van
pastoor B. aangeduid.
De namen van eenige van deze ge-

tuigen worden genoemd. llij luiden
als volgt: Ceelen, Van Bergen, v. d.
Lee, ne Brok, De Reuver, De Bie,
Vesters.
Ik ben alsnog bereid de namen de-

zer slachtoffers bekend te maken.

De commissie, die het heeft gewaagd op
grond van de totaalonvoldoende inlich-
tingen· de strafbaarheid van een der pas-
toors, die vaststaat, te ontkennen, heeft
daarmede een blaam seworpen op de Ko-
ninklijke marechaussee. Ik zou deze hee-
ren onderschatten, als ik niet mocht ver-
langen, dat zij deze fouten herstelden.
Deze commissie moet daarom al evenzeer
voor het geweten van de natie worden
aangeklaagd als de minister van Justitie
en de procureur-generaal van Den Bosch.
Ik weet, dat hier geen recht zal worden

gedaan, althans niet door dit bewind, doch
het nationaal-socialisme heeft een goed
geheugen. Wij kennen nu al diegenen. die
verantwoordelijk zijn voor de rechtverbut-
men', döch wi}VÎillen dezè Kamer ~n laat-
ste kans geven om in dezen haar plicht te
doen en eisenen \daarom, dat de volgende
maatregelen worden genomen.

Den minister Tan Justitie moet
door deze Kamer beduid worden, dat
een verdere samenwerking tusschen
hem en de Kamer onmogelijk is.
De noodige maatregelen moeten

worden getroffen om den procureur-
generaal van Den Bosch te ontslaan.
Een onmiddellijk onderzoek moet

worden ingesteld door de Koninklijke
marechaussee en wel door dezelfde
brigade-Oss, die door dezen minister
werd overgeplaatst, naar de bedrij-
vers van zeden- en andere misdrij-
ven van Oss en omgeving.

GOSELING, MINISTER VAN JUSTITIE:
Er zijn er twee weg.
ROST VAN TONNINGEN: Dan zendt u

de anderen maar. Daarmede zijn wij ook
tevreden.
Formeele bezwaren dienen niet te be-

staan of moeten bij wet -verwijdërd wor-
den.

In een motie moet de Kamer verklaren,
dat de eer van de marechaussee door de-
zen minister en door den procureur-gene-
raal van Den Bosch is aangetast. De Ka-
mer dient te verklaren, dat dit onverdiend
is. De inspecteur van het wapen dient uit-
genoodigd te worden voor het front van
den troep de marechaussee in haar eer te
herstellen.
De twee priesters van Oss moeten ten

spoedigste onschadelijk worden gemaakt;
hetzij dat zij door hun geestelijke overheid
verwijderd worden of door de justitie wor-
den vervolgd.
En hiermede ben Ik aan het eind van

mijn rede. Ik ben de felste bestrijder ge-
weest van dezen minister van Justitie en
kan hier eerlijk getuigen, dat Ik zonder
eenige voldoening, noch eenig leedver-
maak, thans wederom tegenover hem sta.
Ik zou dezen minister van Justitie en die
Kamerleden, die hem in bescherming heb-
ben genomen, den wensch willen mede-
geven, dat hun kinderen nimmer datzelfde
zal overkomen, wat de weeriooze slacht-
offers in het zuiden ondervonden. Ik wil
ook nog den wensch uitspreken, dat weldra
in ons land de tijd moge aanbreken, dat
het Nederlandsche volk, ongeacht zijn ge-
zindten, vereenigd de handen in elkander
slaat en dat het geluk van dit volk in al
zijn geledingen door de eendr.aehtige .in-
spanning van allen zal worden gewaar-
borgd. Ik hoop, dat spoedig de tijd, moge
aanbreken, dat de jeugd ongerept en on-
gedeerd kan opgaan naar een nieuwe toe-
komst, in dat geluk, dat de geschonden
slachtoffers van dit bewind helaas niet
meer zullen beleven.
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f • Oss~Nog "geen rust In

De reputatie moet besmeurd blijven.

Men Z()'U zoo denken: het is nu genoeg telijik gezag. Met de poütioneele werk-
geiweest met Oss en Wie het wel meent zaamheid van den burgemeester van Oss
met de nationale verbondenheid van ons heeft dat niets uit te staan. De faïbels,
volk, die zal er zäch over verheugen, dat die "de Telegraaf" regelrnattg rond den
we zoover gekomen zijn, dat de strijdb~jl heer Ploegmakers en zijn gemeentelijk
kan worden begraven, waarmede al té politiecorps meent te moeten verhalen,
lang is ingehakt op de saamhoorigheid blijven Voor ons. . . . fabels; wo lang wij
van aile Nederlanders. OVeTden arloop weten dat het dank zij een goede sam en;
van het geforceerde drama kan men er werking tussCihen maréchaussée en ge··
verschallende meerringen op na houden, meentepolltte mogelijk is geworden, dat
men kan er zich misschien niet geheel de heer Ploegmakers persoomlijk den
en al bevredigd door gevoelen, maar eersten misdadiger uit "het mtlieu" van
ieder weldenkend en welmeenend Neder- zijn bed lichtte. Dat deze eerste arresta-
lander moest nu toch zoo verstandig zün tie aanleiding is geworden tot een heele
een definitieve streep onder de politieke reeks van bekentenissen, is bekend. De
zaak-Oss te zetten. voorstelling van "de Tele,graa.f" alsof dit
Het lijkt erop, dat we zoover nog niet alléén maar werk van de maréchaussée

lZlijn.. Dat "Het Nationals Daglblad" be- was, is misleidend. En als het blad den
looft te zullen voortgaan met zijn ver- indruk wekt, dat de misdaad in Oss weer
foeilijke Journalistiek van sensatie rond vrij baan heeft nu De Gier en zijn man-
dingen, waarmee menschen, die zichzelf nen zijn owergeplaatst, dan doet het
respcteeren, zeker niet te roOO1) loopen, daarmee weinig eer aan ... de brigade
!kan n3luwelijks meer verwondering wek- der maréchaussée, die toch op onvermm,
!ken. Vàn dezen kant kan men nu een- derde sterkte is gelbleven.
maal alles verwachten en het is maar te Het is een bedenkelijk teeken. dat het,
hopen, dat hier ten spoedigste een emde blad ook nu nog geen rust kan laten ko-
aan gemaakt kan worden. Maae er is men over een katholieke plaats en een
meer. De tweede zedenmeester, die het kathoUeke provtncie, waarover al te zeer
moreere peil van het Nederlandsche volk noodeloos lawaa; is geschopt.
IVan z!Ïlclhafhankelijk denkt, SChijnt Zijn
Osscihe campagne van voren alf te her-
!beginnen. ,.,De 'I1elegraa,f'" tis niet van
plan de duästere onderwereld v:an een
\BIraibiantSlcfrleindustrierpl:aats met rust te
laten en richt, zooals and€'rhalf jaar ge·
~eden,met onvermtnrïerde heftigheid zAjn
ijournalistieke pijlen op den burgemees-
(ter van Oss, wiens "slap gezag" voor het
!blad de kern van :3!11emisère is geweest.
De wijiZJe,waarop "De Telegraaf" thans
opnieuw komt eïsenen. dat er in Oss
senoen SChip gemaakt moet worden om-
dat het er nog steeds niet deugt, is verre
IV fr· Hi dt '" Ian . aai, er WOT weer IJlveng ge-
Ieurd met de voorstellang alsorf Oss een
oord zou zlijn,waar de misdadtge aanleg
de mensenen in het bloed zit. De mooie
verhalen over die tooneelen, die zich
,ivoor den Franschen tijd" in OS3regel-
matig afspeelden, moetten er zelïs nog
eens aan te pas komen. Dat "het milieu
van Schaäkscheveld en Bel1ghermscfrle-
weg" al lang achter slot en grendel zit
schijnt er niet voo veet toe te doen, Het
blad wekt immers den. indruk, dat Oss
van hoog tot 13Jagéén Janboel is, die het
noordza:kelij.kmaakt dat hier eens met
nieuwe bezems geveegd gaat worden.

Oss is een faJbrieiksplruats,waar lange
jaren honderden mannen werden over-
geleverd aan den geestelijken dood der
werkloosheid, en waar tegelijk honder-

I
den meisjes naar de mbrieken getrOkken I
werden. In zulke plaatsen broeit. veel
kwaad, Het is onvermijdelijk, het komt
niet alleen in Oss voor en niet- alleen in
het Zuiden van ons land, en het is dus
zeker niet billijk om dit kwaad te SlCihrij-
ven op rekening Van een "slap" gemeen-



De Kabinetscrisis. slissing eenig gerucht te maken. Door de
beslissing ten aanzien van de brigade van
Oss is er echter iets veranderd,

Het zijn waarlijk geen kle in igheden, wel-
ke aan de marechaussee-brigade van Oss
ten laste zijn gelegd.

Hoe zouden - zoo vraag ik mij af - de
burgemeesters er op reageeren. als het ge-
meentelijk politiecorps een "activiteit" ent- .
plooide, gelijk de brigade V"1nOss?
Eigenlijk is die v.aag all ..en van theore-

tische waarde, want het is ondenkbaar, dat
ook maar' één burgemeester zooveel lank-
moedigheid ZOll hebben getoond en niet al
lang er een stokje voor gestok~n zou hebben.
Maar dat de maatregel die ~en t urgemeester
in een overeenkomstig geval tegenover zijn
politie-corps zou hebben gen:Jmen, heel wat
krasser zou zijn geweest dan al leen het ont-
nemen van de opsporingsbevoegdheid, daar
twijfel ik geen oogenblik aan
Nu vormt de uitspraak van de Tweede

Kamer natuurlijk geen jurtsprudentie. Maar
toch is het niet denkbeeldig, dat die uit-
spraak reacties verwekt in ill' gemeenten.
Versterkend voor het gezag van den gemeen-
telijken politie-chef - zoo gewenscht in
dezen tijd - zal die uitspraak zeker niet zijn,
wel het tegendeel. De burgemeester zal re-
kening houden met de moge.ijkheid dat hij,
gelijk den Minister van Justitie is over-
komen, eveneens de kous op den kop kan
krijgen, als hij "te goeder trouw" en "in het
belang van de rechtszekerheid" en om wille
van zijn gezag een maatregel wil nemen ge-
lijk de Minister nam. En zal hem dit niet
doen aarzelen, den maatregel te nemen, die
ook hij noodzakelijk acht? Of zal hij, liever
dan in te grijpen, het kwaad maar laten
voortwoekeren, uit vrees dat hem anders
misschien bij de behandehng der rijksbe-
grooting in de Staten-Generaal de ooren
worden gewasschen, gelijk aan burgemees-
ters nog al eens te beurt valt?

Een kwestie als deze heeft zich niet eer-
der voorgedaan. Maar sinds de gedenk-
waardige kamerzitting van 2JJ Juni is er ten
opzichte van de gezagsverhouding tusschen
de politie-chefs en hun personeel een inzicht
naar voren gekomen, waarvan 'TIen de moge-
lijkheid vroeger nauwelijks zou hebben
kunnen veronderstellen. Dat de voorzichtige
gezagsdrager in de gemeente met die men-
taliteit rekening gaat houden, kan men hem
niet euvel duiden, maar in het belang van
een juiste gezagsverhouding en van de
rechtszekerheid is het geensztns.
Of sla ik de uitspraak van de Kamer-

meerderheid te hoog aan en moet ik daar
in slechts zien hetgeen een parlementariër
mij vóór de zitting zeide: de stemming over
het rapport-Oss zal zijn een genoegdoening
aan het niet-katholieke kiezevscorps en daar-
om is een veroordeeling van's Ministers be-
leid onvermijdelijk?
Wanneer de uitspraak zóó moet worden

opgevat, behoeft men er geen consequenties
aan te verbinden; hetgeen in het belang van
een goede gezagsverhouding nog maar het
beste zou zijn.

De oorzaken.
Eenigen tijd geleden schreef de "Avond-

post": Het is toch "eigenaardig", dat alle
kabinetten-Colijn een ontijdigen dood ster-
ven. Zou de oplossing van dezen puzzle niet
juist te zoeken zün in de "eigenaardige"
kwaliteiten in de or.getwijfeld uiterst be-
langwekkende figuur van den formateur?
Hier treft de tegenstelling met een ande-

ren formateur, Ruijs de Beerenbrouck. On-
getwijfeld zou deze laatste, die zijn kracht
en waarde goed kende en zuiver afwoog -
wij hooren hem nog, kort voor zijn dood
met het bekende afwerend gebaar en de
merkwaardige mimiek zeggen: "wetten ma-
ken, niets voor me; - 1918!" Hij vormde
zijn kabinetten eenigermate met den Fran-
schen slag, die dezen Zuid-Limburger met
Spaansch bloed in de aderen stellig niet ge-
heel vreemd was, maar zelfs deze ietwat
luchtig gevormde kabinetten hield zijn bin-
dende en suepele persoonlijkheid, toegerust
met een fijnen politieken flair, b ij een.

Dat blijkt Dr. Colijn niet te kunnen,

Het is duidelijk, waar het meeningsverschil
thans ligt. Dit, kwam reeds uit door het feit
dat de heer De Wilde aanleiding tot heen-
gaan vond in wetsontwerp 411, waarin maat-
regelen tot bestrijding van de jeugdwerk-
loosheid werden voorgesteld. De heer Colijn
heeft zijn fiat gegeven op dit ontwerp en het
was hem blijkbaar óók te kras, daarop heen
te gaan. Dit ontwerp dateert van 10 Mei; het
doet niets anders dan uitvoeren, wat reeds in
de Milltoenennota was aangekondigd. Wij
kunnen aannemen, dat men over de wijze van
uitvoering van meening verschilt, maar wij
kunnen niet verklaren, dat men daarvoor ze-
ker in dezen tijd een ministercrisis uitlokt.

Een maand vroeger, op 6 April, is de Re-
geering gekomen met aankondiging van de
uitvoering van nieuwe werken à la West-
hoff. De aankondiging was vervat in een
credietaanvrage van 30 millioen. Eerste on-
derteekenaar van dit ontwerp is de heer H.
Colijn. Het Voorloopig Verslag, dat de Ka-
mer bereids uitbracht, toont algemeene in-
stemming.

Het die n t vas t gel e g d, cl a t
j 11 i s t d e z e bei dew ets 0 n t-
w e r pen deo 0 r zak end e r c r i-
s i s zijn. De heer Colijn is van meening, dat
de Staat niet verder mag leenen. Hij is
tegen staatsinvestatie; hij is van opvatting,
dat Nederland naar den afgrond gaat, als
het zijn huidige financieele politiek voort-
zet. Hij gelooft in deze opvatting even vast
als hij vóór 1936 geloofde, dat Nederland
naar den kelder ging, als de gulden los zou
zijn van het goud. De gulden is losgelaten
en er is niets gebeurd van al de narigheid,
die sombere broodetende profeten ons ver-
telden. En indien ietwat dol geworden aan-
passers er niet in slaagden, eenvoudigen van
hart het hoofd op hol te brengen met de
waanvoorstelling, dat tien of twintig of Jer-
tig millioen tekort op een begrooting het
land "bankroet" maakt en soortgelijk moois
meer, was er niets aan de hand

De katholieke ministers kennen den in-
vloed van deze sprookjes. Zij weten, dat de
verhaaltjes van "de negen mannen" op
sommigen even sterken indruk maken als de
weerberichten uit De Bilt. De een is zoo
gek zijn staatspapiertjes niet te houden en
de ander loopt den heelen dag met opgerol-
de parapluie, De katholieke ministers heb-
ben meegewerkt te bezuinigen, waar dit
mogelijk was. Met nam e min i s ter
Romme heeft het onmogelijke
gedaan, aan wenschen inzake
deb e g roo. tin g t e gem 0 e t te
kom e-n, Van hem alléén is all e s geëischt
en hij heeft eigenlijk meer gegeven dan
redelijkerwijze .geëischt kon worden. Maar
de heer Romme was niet van plan zijn ka-
rakter cadeau te doen en de andere katho-
lieke ministers bel i eve nni e t d e
ver a n ct woo r del ij k hei d ted r a-
gen van e e n her n i e u w d e a a n-
p ass i n g spo 1i tie k, Zij achten die voor
Nederland verderfelijk.

Hier ligt het verschil. Het is zuiver za-
kelijk,
Eenerzijds staat de heer Colijn, die de

aanpasstngspollttak der negen wenscht; an-
derzijds staan de vier katholieken, die de
denkbeelden dee len van de veertien, die de
negen hebben beantwoord.

Snel is de afloop der wateren gegaan. De
heer Colijn, die enkele weken geleden nog
de wetsontwerpen teekende of goedkeurna,
welke wij hierboven aanhaalden is niet be-
re~d eigen ~~ndtee~.ening te hon'oreeren. Hij
wil de pohheke lijn weer eens ombuigen.
Daarom valt zijn kabinet.

Wij behoeven er niet op te wijzen, dat
een staatkunde met zulke sterke schomme-
lingen ons weinig gelukkig schijnt. Men
heeft het gevoel alsof de's Maandazs afge-
schafte heerendiensten Donderdags ~eer in-
gevoerd worden.
Voor ons staat vast, dat ons volk die hee-

rendiensten niet neemt. Er zijn in ons par-
lement geen twintig man te vinden, die een
politiek zullen steunen, welke een half wil-
liard eischt voor Defensie en tegelijk alle
sociale uitgaven wil verlagen. En een regee-
ring, die voor zoo'n program een beroep
doet op het volk, zal bij de stembus de er-
varing opdoen, dat ons volk zulk een aan-
passingspolitiek verwerpt.

Wij zijn er van overtuigd, dat deze in ons
land ook onnoodig is. Gee n red e 1ij k
men s c h k a n vol hou den, d a t
e rin Ned e r I and ban kro e-
t ier spo I i tie kis g e v 0 e r d.
Niemand kan staande houden dat ons land I
wèl naar den afgrond zou gaa~ als het weer
leent en niet, wanneer het met honderddui-
zenden werkloozen blijft zitten.

Wat daarvan zij, de heer Colijn wil de 1
huidige kaosnetspolitiek ombuigen. Het is
zijn recht dit te .willen en het zal in je eer-
ste plaats zijn taak zijn voor deze politiek
een nieuwe ministersploeg te vinden en ....
een Kamermeerderheid!

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

De Kamerbeslissing
• 1 0"inzake " ss en

consequen ties.
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Het is niet zonde'!" belang te onderzoeken,
welke beteekenis de uitspraak van de Twee-
de Kamer in de kwestie-Oss- voor de toe-
komst heeft.

Moet men er een richtlijn in zien voor de
houding, welke in overeenkomstige geval-
len, bijv. tegenover gemeentelijke politie-
ambtenaren, moet worden ingenomen? Want
ontneming van de opsporingsbevoegdheid
aan een ambtenaar van de gemeente-politie
komt - zij het niet veelvuldig - ook voor;
alleen gaf het, voor zoover mij bekend, dan
den betrokkene geen aanleirting, van de be-
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GEMIDDELD KOERSVERLOOP.
Hieronder laten wij de gemiddelde slot-

koersen volgen van 70 leidende Indus-
trieelen, 30 spoorwegshares, 100 aandeelen
en 30 obligaties.

1937
Hoogste K.· 166.23 51.75 131,32 104.97
Laagste K. 129.34 19.11 96.46 82.G8

1938
Hoogste K.· 145.11 26.17 109.43 89.24
Laagste K.· 121.87 15.21 90.02 78.32

1939
Hoogste K.* 144.05 27.03 109.10 89.79
Laagste K" 130.ül 18.16 96.45 83.90

1939
23 Juni 137.13 21.19 102.35 86.82
24 Juni 137.11 21.20 102.3S 86.83
26 Juni 13620 20.84 101.59 86.57
27 Juni 1.36.36 ZO.96 101.74 86.47
28 Juni 135.46 20.55 100.99 86.15
29 Juni 134.28 19.90 99.97 85.71
30 Juni 134.47 19.70 100.04 85.54

DE TOTAAL-OMZETTEN.
Aand, Obligo Curbm.

(in duizenden)

Vrijdag • _.. 600 $ 5.740
Idem 1938 2.025 7.680
Donderdag •• 820 6.260
Sedert 1 Jan. 108.710 834.380
Idem 1938 • _ 119.190 876.142

94
230
140

19.415
20.975

DOW-JONES GEMIDDELDEN.
1937 Ind. Rails. Util. Omzet

H.K.· _. 194.40 64.46 37.65 -.-
L. K.· •• 113.64 28.91 19.65 _.r-

1938
H.K." •• 158.08 33.26 25.34 -.-
L. K.· •• 98.95 19.00 15.14 -.-

1938
H.K.· •• 154.84 34.54 26.53 -.-
L.K.· •• 120.82 24.14 20.40 -.-
Vorig slot 130.05 25.99 22.69 -.-
11 uur •• 130.01 26.06 22.72 130.000
12 uur •• 129.66 25.98 22.72 120.000
1 uur ". 139.36 25.91 22.67 110.000
2 U'UlI' .. 12934 26.03 22.68 80.000
3 uur •• 130.63 25.85 22.97 160.000
• Deze hoogste en laagste koersen betre.t-

fen niet alleen de slotkoersen, maar de in
den geheelen beursduur behaalde h. en 1.
koersen.

MOODY'S GOEDERENINDEX.
(31 December 1931 = 100.)

1938 1937 1936 1935 1934
H. K. 152.9 228.1 207.8 175.3 156.2
L. K.. 130.1 144.6 162.7 148.4 128.0

1939
28 Juni143,3 29 Juni 143,7 30 Juni 142,8.

\.. ~

PARAMOUNT PICTURES ..

Aanzienlijk hoogere winst.

,,De winst der Paramount Pictures is gedu-
rende het tweede kwartaal van 1939 tot nu toe
aanzienijk hooger geweest dan een jaar ge-
leden", volgens een verklaring van president
Balaban op de algemeene vergadering.

In het tweede kwartaal van 1938 verdiende de

EFFECTENKOERSEN.

11

NEW-YORK, 30 Juni 1939. (R. 0.)'

Als 1 $ Slot biedkoersen
f 2.50 was 1) te New_York

29 30 30 29 28
Juni Juni Juni Juni Juni
35!!{. 35 Air Reduction •••• 46U 46~ t 48~
ii% 5;J-' Alaska Juneau.... 7~t 7U 7%
10lYr. 11 Alleg. Ludlum St. 14% 14U lIi;-8"
121Ys 118J,i Allied Chemical .. 11i7 161>i 163
7U. 7U. Americ. Bernberg B 9~ 9~ 9M
68U, 70U. Americ. Can Cy •• 93~ !'l0" 91li
13l% 13lYr. Am. Car & Foundr. 18>i 18>i 20
'!i ~ Am. Cit. P.&L. BA 1 1 1

6% 6"1. Am. Crystal Sugar 8)1 8" 8li
17% 17U. Am. Cyanamid B. 23>á 23M 24~
2% 2% Am. Hide & L. N.A 3!1 3!1 3%
21X6 19'% Am. Hide&L. 6%pr. 26li 28 28
21!i 20l7î6 American Metal •• 27li 28J,i 28V,
8li 8\i Amer. Radiator .. llJ,i llli 11M

29% 28~~ Am. Smelt. & Ref. 38)11 38~ 40
lll}i 11l:S~Amer. Tel & Tel. 157 156 157
62Me 62li Am Tobacco B. •• 83 82M 83)1
6% 6% Am. Water Works 8U 8li 8%
16>á 16'7[. Anaconda Copper.. 22U 21% 22~
2'V,. 2'7[. Armour Illinois •• 3% 3lil 3%

26M. 26Yte Armour Illin. P.A. S5J,i 35J,i 36li
.li y,. Ass. Gas & El. Cl.A % .%" %

18% 181%;Atchison Topeka " 25 24% 25V,
8~Xe 82}i Atch. Top. 4% M.B 109;1' nox 1l0U
3% 3% Baltimore & Ohio 4).) 4li 4U
15M. 151U. Bendix Aviation •• 21 20% 21li
38M. 381Yt6 Bethlehem Steel.. 5lV, 51 52)1
13r. 11~ Briggs Manuï. .••• 18J,i 18~ 19
16% 16M. Brit. Amer. Oil •• 21li 21~ 2l!
3 21% Canadian Pacific •• 3U 4 4
71%1 771 Celotex Corp. •.•• IOU 10% 11
51 bI Centro Pac. 4% O. 61~ 67~ 68
M. U. Centro States El. •• U U U

24% 24l1i Cerro de Pasco GA 33 32 34
24)11 23~ Chase Nat. Bank.. 3lli 32 32M
2d 23 Chesap. & Ohio •• 30J.) SOU 31U
U. M. Chic. Mil. St. Paul ?i ?i U
% % Chic. Mil S.P. PA ») .li !>i
lli 1») Ch. Mil. S.P. adj5% . 2 2 2
Mt- M. Chic. Rock Island U U U

49Ys bO'%; Crysler Corp ...• 67~ 66J,i 6i~
4J,i 4Já Cities Service N.A 5!1 5% 5U
58U 59J.á Cit. Serv. 5% '66 0 78J.) 78 78§
26 26lYt. Clim. Molybdenum 35M 3!li 38
10~ 11 Colgate Palmolive 14% 14X" 15
211,7',,& 21M. Commonw. Edison 28% 28~ 29
1M. ':%. Comm. & Southern 1~ lU 1U
571 5% Consolid. Oil .... 7li 7J.) 7;1
26 26Ma Continental Can •• 35?i 34>i 35~
15~ 153-á Continental Oil •• 20~ 20% 21)1
1.S8 1.90 Corp. Trust M. sh. 2.52 2.50t 2.61
31Ka 3% Curtiss Wright GA 4~ 4Já 5
17Yt. 17>' Curtiss Wright AA i3% 23t 25
2.79 2.79 Div. Trust shares.. 3.70 3.70 3.80
47?{s 49}î. Douglas Aircraft.. 65~ 6~.li 64
109* non- Dupont de Nemours 146li 145 149U

16Yte 16rts Duitschl. '24 7% O. 21% 21.%"
13% Duitschl. '30 5Y. O. 17X 18)1

11 101y,. Eastern Airlines •• 14!1 14% 15~
'Ma 0/18 Erie Railroad •.•• 1!4 I?i lU
lly,. Ui. Erie Railr. re P.A. 2% 2% 2'"
6~ 6'na Fisk Rubber Ti 8Ji 9 9~
H?-i 13%. Ford Motor Canada 18J.) 18!!i 19
34718 34Y~ Gen. Am. Transp. 45>i 45U 46
15% l5Y", General Cigar Cy. so 2U.>i 20U
24Yt. 24?i General Electric •• 3~U 3!>i 33
32% 32 General Foods •••• 42>i 43 44U
J.) M General Gas & El, % % %

30>, 31?i General Motors Co. 41?i 41 42
4Pi 4Pi Gillette Safety Raz 6 6 SU
18;ti:. 18% Good Year Tire.. 25 24% 25'rá
3171 3:l7i Hiram Walker •••• 43 4L% 42,%
3,%' 3% . Hudson Motor Car. 4!,) 4J.) 4U
1x. 7:!î Illinois Central.... lOX" 10)4 11
12M. 12Y18 Imper Tobacco.... 16 16 16
15>i 15}f. Industrial Rayon.. 20)i 20X" 2lU
1% 1% Interc. Rubber Cy. 11?i 2li 2>i'
3j!{a 371. Int. Hydro El. A... 4.!i 4U 4?i

171 1Ji Int. Mere, Mar. •• 2li" 2>i 2%
311M. Int. M. Mar 6 pCt. 52 56

8!,) 8Pi Int. Hosiery Mills.. HU llU llU
34% 34!4 Intern. Nickel .... 4ó}i 4£>% 47
4>i 4Pi Int. T. & T. (buit.) 6 6 6U
5?i bj!{a Kansas City South. 6Ys '1 7

11M lily,. Kans. C. South PA 15 15)1 15M
23h. 23% Kennecott Copper.. 31 30~ 31n
16'hio16% L'orillard Company 22U :;It.!1l iM
,SIX 30% Louisv, & Nashv •• 41 41J.)c oH
8lli 8U Marshall Field nu llJá' 12
221Y.a23% Martin Glenn 31 .30U 31~
6Yt. 6¥,. Me. Keesport Tin.. 8U 8~ lln
9X. 9'-' Mid. Cont. 'Petrol. 12U 12 12
U >' Miss. Kans. Texas.. lU lU lU
% % Missouri Pac. ..• • ~ -% ~
%. 0/,. Missouri Pac. P.A. U ~ U

10M. Mis. Pac. 5 % 0.. 14 15
1% 2U. Miss. Pac. 4 % 0.. 3U 2U 3;j
SliMs 36M. Montgomery Ward 48 47.l{ 49
12J,i 12X Nation. Cash. Reg. 16)1 16.!it 17
18Us 18% National City Bank 24~~ 24». 25
to'l-4 to'%; National Dairy. ..• 14% 14J,i 15
18Yt. 18% National Distillers 24U 24% 25%
41Us 40V,. National Steel Cy. 53li 55 56"
9.!:i 9Ji N.-York Central •• 13U 12% 13,%'
U U N.Y. Onto & West. % % %

['1-8* 143* Norfolk & Western 177 184 188
92Y!. 92.l{a Norf.&West. 4 % 0 122X"122% 123
10% 10% North Amer. Aviat. 14J,i 14U 14M
15% 15U North Am. Cy. •••• 20~ 20% 20""
11M. IOU. N. Am. Rayon B.A 14 15% 15)1
1.97 0.- Northp Am. Tr. sh. 2.57§ 2.61 2.67
5J{. 5Yts Northern Pacific 7% 7!4 7~
2nM. 25!i Novadel Agene •• 33}) 33M 34~
2?i 2X" Packard Motors •• 3 3 SU
6 6 Paramount Pict •• 8 8t 8"
!'JU 51;J-ls Patino Mines •••• 7M 7% 8
11'H. 12!i Pennsylvania Railr. 16U 15~ 16;j
23~ 23!1< Phelps Dodge .••• 31li 31~ 32
24 24?-i Philips Petroleum 32 31J1 33U
ill 1~ Pittsburg Coal Cy. 2~ 2;1 2%

43J.) 4'U. Proctor & Gamble 57J.) 57~ 57;1
5Ms' 5 Pure Oil 6% 6>' 7U
521%153}) Pure Oil 5% P.A. 71 70X" 72
4~ 3'% Radio Corporation 5X" 5J.)' 5U
7~%1 7M. Remington Rand •• 10 10% IOU
tOY18 10M. Republic Steel •••• 13" 13% 14,li
3~% 32% Rep. St. nwe p. A. 43 43 4~
1!8~ 29M. Reynolds Tob. "B" 38M 38~ 38%
6SJI ó5Jie Sears Roebuck •••• 73U 73% 74;1
7U. 7'!!{. Shell Union Oil Cy 10% 10 10%
,8% 78% Shell Union P.A. 104J.) 104li 104'"
S% 8~ Socony Vacuum •• 11>i HU llU
8~ 81Ka Southern Pacific •• 11~ llX" HU
46U 4Sn South Pac. 4% RO 60X 61X' 62li
9% 91;J{s Southern Railway 13 12X 13M
37li 38YltI South. Railway 4% 50» 49Ji SlU
7M. 7}f. Spiegel Incorp. •• \JU 9U 10l1"
4% 41)16 Standard Brands •• 6~ 6~ 6U
sort. 30~ Stand Oil of N. J. 40?i 40li 41li
4% 4% Studebaker Corp... 6X" 6)1 6;1
31YtB3~ Tennessee Corp. •• 5 5X" 5U
26% 26~a Texas-Corporation 35)1 35 36
IIXs SJá 'I'idew. Assoc. oü.; lllli 12 12
6i%; 68}i Union Pacific .... 90% 90 93
1j6 85% Union Pac. 4% O. 113% 1l4U 1l4;i
25.% 26 Unit. Aicraft N.A. 34~ 34 35U
1% 1% United. Corp. .... 2X" 2U 2)1

57~ 56..!1i United Fruit G. A. 74~ 76U 76?i
21M. 2% U.S. Leather Compo 3~ 3~ 3~
2!!,% 29U U.S. Rubber Corp. 38.% 38U 39,%'
32% saYte U.S. Steel Corp. •• 44U _ 43U 45
7~e 79~ U.S. Steel P.A. •• 105U 104 106

0/18 % Wabash Railroad.. ~ JÎ ~
1.% 1~ Wabash Railr. P.A. 1~ . 1.li 1.%

6ts1Yt. 70U. Westingh Electric.. 93») 9Lli 93U
~J{e 2}f. Wilson & Co. ..... 3?i sx 3%
3371 34%Woolworth & Co... 45% 45 46~
61~ 60~ Wm. Wrigley & Co. 80J.) 82U 81

(EIGEN TELEGRAM).
26Us 27Yt. Am Car&Foun P.A H6U 35U 35U§
15'Yta 16~ Am. Steel Foundr, 2)~ 21Pi 22)11
4!i 4Yll Balt. & Ohio P.A. ó% '5Pi 5'li

80YtB 79l!Y18 Beth!. Steel P.A ••• 106 107 10714§
4% 4.% Chic. Milw. '75 5% 6U 6U 6~
43% 43YtB Cities Serv. P.A. •• 57J.) 58 56:4
54J1a 54% Cities Serv 1958 5% 72~ 72% 7iSJ,á
14~ 14% Great North. P.A. 19% 19>i 20li
3 3..!1i Miss. KansTex.P.A. 4U 4 4)4
J5J{. 15J{. Pac. Publ Serv P.A 20}i§ 20J.)'§ 20J.)§
14M. 14"2 South. Railway P.A 19X 19>* 19;1
IS':%. 19¥,B Stand Oil of Cal.. 26 25U 25.li
13MB J3718 Swüt & Cy ....... 17%§ 17») 17U
640/1864% Union Pacific P.A. 85li 86>i 86
7;' 7%. United Air Lines.. 10 10?á 1ójá
13U 13% Western Union •• 17% 17% 17?á
De noteertngen bebben betrekking op gewone

aandeelen tenzij anders is aangegeven.
• Laten. I Bieden. t Ex. divid.. •• Ex. rechten.
ft Noteer. der gew. aand.. op de curbmarkt.
1) Zooals usance der Vereeniging voor den

Effectenhandel en der Nederlandsche Banken UI
voor de A'damache noteertag aan te nemeu.



No. 28706. DE MAASBODE VAN ZATERDAG 1 JULI

Osser oogenblik door het. algemeen belang gebo-l zijn Ingelicht omtrent de mening van de '
den achtte. Dit alles neem ik onvoorwaarde- Kamer. Dat zou de Kamer, in de woorden
lijk aan, al ben ik van meening, dat, objec- van den heer De Geer zelf, kunnen uitspre-
tief bezien, dat ingrijpen zóó weinig gemoti- ken zonder één regel van staatsrecht te
veerd en zóózeer aan een juist en bezonnen schenden, zonder "over leven of dood van
beleid gespeend was, dat ik mij had kun- ministers te beschikken", zonder in "de
nen voorstellen, dat de minister althans grootst mogelijke ketterij te vervallen", zon-
achteraf de gemaakte vergissing zou hebben der van "ontaarding van het parlementaire
ingezien en erkend". . stelsel" blijk te geven en zonder te doen
Wie in zó vernietigende termen het beleid blijken van "opvattingen, welke ons parle-

van een minister van Justitie qualificeert, mentair stelselondermijnen en op den duur
kan daarop niet laten volgen: wat ik u bid- vernietigen moeten". Men zie dezen minister
den mag, blijf alsjeblieft. Of hij moet het niet aan voor iemand, die zou doen, alsof
herstel van zijn vertrouwen nóg afhankelijk hij er niets van had begrepen. Maar juist
maken van een ondubbelzinnig belijden van daarom zegt men zulke dingen liever in een
schuld. toelichting dan in een motie. Dan draagt men
Dat heeft de heer De Geer niet gedaan en daarvoor geen verantwoordelijkheid, naar

de minister heeft ook geen schuld beleden. men meent, en dan verschuilt men zich ach-
De minister heeft wel verklaard, dat hij een ter quasi staatsrechtelijke toverformules,
zo felle reactie op zijn handeling niet had achter een onvruchtbaar formalisme.
verwacht, maar de handeling zelf, ook de Zo eindigt ook deze zaak in een uitdaging
snelheid daarvan, heeft hij als wèl over wo- tot een formulering, welke de Kamer niet
gen tegenover den heer De Geer verdedigd. aandurft en welke dus, indien ze werd voor-
Daarmede zijn de beide inzichten onverzoen- gesteld zou worden verworpen. Dat weet de
lijk tegenover elkaar blijven staan. minister, en van die wetenschap maakte hij
De heer De Geer is tot dusver in zijn ver- gebruik. Wat zijn recht is.

wachting teleurgesteld. Maar hij bleek de H.P. MARCHANT.
scherpe woorden van de "ad absurdum ge-
voerde drang tot voortvarendheid" en het
onbegrijpelijk ontbreken van "een juist en t
bezonnen beleid" aldus te verstaan, dat de
minister na de rustige bezinning, die gedu-
rende een jaar zonder vrucht was gebleven, g
nog wel tot 't gewenste resultaat zou lelden a
te eniger tijd, juist omdat de gebleken on- É

bezonnenheid zo ongegrijpelljk was, en dáár-
om hoopte de heer De Geer, dat de minister,
ondanks de aan te nemen uitspraak omtrent
zijn onbezonnenheid, nog wel zou willen
blijven tot afdoening van "veel nuttig werk,
dat ik ongaarne ontijdig zou zien afgebro-
ken". En dan vervalt de heer De Geer op-
eens in een milde bui van hoop en ver-
gevingsgezindheid: "ieder, die werkt, be-
gaat fouten. En ook fouten, die niet terstond
als zoodanig worden ingezien, plegen lessen
te brengen voor het leven. Ik twijfel er niet
aan, dat de minister aan een eventueel aan-
genomen conclusie geen politieke gevolgen
zal verbinden".
Is het te verwonderen, dat de minister,

onder zó tegenstrijdige beschouwingen, de
Kamer verzocht heeft om een ondubbelzin-
nige uitspraak?
Het is meer voorgekomen: Men wil wèl,

in toelichtende woorden, te kennen geven, I
ondubbelzmnig, dat men in het beleid van
een minister geen vertrouwen heeft; maar
men wil dit gebrek aan vertrouwen niet in
een geformuleerde uitspraak neerleggen.
Daarvoor wordt dan een onjuiste formule I
van staatsrecht te hulp geroepen, liefst in
een "ad absurdum gedreven" redactie. Het
is alweer te begrijpen, dat de heer De Geer J
zijn aandrang op den minister om te blijven
liet voorafgaan door deze woorden: "Dat na
de aanneming van deze conclusie tot aftre-
den van den minister "eisch van het parle-
mentaire stelsel" zou zijn - zooals ik ergens
las - is de grootst mogelijke ketterij. Veel-
eer is het een ontaarding van het parlemen-
taire stelsel, indien het parlement meent over
leven of dood van ministers te kunnen be-
schikken".

Waarvoor het dienstig is, dat men achter
zçdanige formule zich verschuilt om op een
minister een vernietigende critiek te oefenen,
is niet duidelijk. Iedereen weet, dat alleen
de Kroon ministers benoemt en ontslaat,
Iedereen weet, dat een minister kan aanblij-
ven, zolang de Kroon hem niet ontslaat. Maar
in het parlementaire stelsel moet de minis-
t.er samenwerken met het parlement. De
minister heeft daarom het volste recht om
te verklaren: zegt mij ondubbelzinnig, oi gij
die samenwerking mogelijk acht, ja dan neen.]
En zo heeft het parlement het recht, ja de
plicht om ondubbelzinnig te verklaren: naar
ons oordeel zal die samenwerking niet Ian-
ger mogelijk zijn. Dat kan het doen in een
formule, welke met geen enkel beginsel van
staatsrecht in strijd is. Sprak de Kamer in
dit geval als haar oordeel uit: "dat het in-
grijpen van den minister, objectief bezien,
zó weinig gemotiveerd en zózeer aan een
juist en bezonnen beleid gespeend was, dat
onbegrijpelijk is, dat de minister dit na een
jaar van rustig overwegen niet heeft moeten
erkennen", dan zou de minister voldoende

staatsrecht,
Op onze inrichtingen voor middelbaar

onderwijs wordt les gegeven in de Neder-
landsche staatsinrichting. Lesgeven in dit
vak is niet mogelijk zonder kennis van de
beginselen van ons staatsrecht. Men mocht
dus onderstellen, dat die beginselen, in al
hun eenvoud, aan alle Nederlanders, die
meer dan lager onderwijs hebben genoten,
bekend waren. Niettemin doet zich telkens
weer dit merkwaardige verschijnsel voor:
zodra in de hogeschool van de praktijk van
ons staatsrecht, de Staten-Generaal, zich
vragen van staatsrecht voordoen, moeten er
hoogleraren aan te pas komen om ons nu
eens duidelijk aan het verstand te brengen,
wat de staatsrechtelijke positie is van de
Staten-Generaal tegenover de regering.
Waaraan ligt dit? De oorzaak is deze, dat

in de hogeschool der praktijk de eenvoudig-
ste vraagstukken veelal worden vertroebeld
doordat geroerd wordt in de wateren der
politiek. Sommigen beschouwen dan het gel-
dende Nederlandse staatsrecht alsof andere
regelen golden, welke hun liever zijn dan de
geldende. Anderen worden beheerst door
verlangens van het ogenblik, en in deze .ge-
steldheid van hun geest spreken zij over een
onderwerp van recht, uit het oog verliezende
dat het recht niet verandert naar hun poli-
tieke begeerte.
De minister is raadsman van de Kroon;

als zodanig kiest de Kroon dien raadsman.
De vraag is gesteld, of de Kroon die keuze
doet, evenals zij hem ontslag geeft, "naar
welgevallen". Dit is geen vraag, want wie
benoemt zonder bindende voordracht, doet
dit altijd "naar welgevallen". Dit welgeval-
len wordt alleen feitelijk, niet rechtens, be-
perkt door het feit, dat de Kroon bij de be-
noeming ook rekening houdt met de over-
weging, dat de te kiezen raadsman zal moe-
ten samenwerken met de Staten-Generaal;
rekening houdt dientengevolge met de poli-
tieke inzichten van de Staten-Generaal. De
Kroon ontslaat ook den minister "naar wel-
gevallen". De minister heeft dus geen "r~cht~-
positie"; hij kan tegen het ontslag met m
verzet komen, noch bij de Staten-Generaal,
noch bij het ambtenarengerecht.

Zij, die dit recht gaarne anders zouden
willen hebben, redeneren veelal, alsof een
ander, door hen begeerd staatsrecht, werke-
lijk gold. Zij zien dan als de macht, die ?,:er
de keuze en over het ontslag van een mmis-
ter beslist, niet de Kroon, doch de Staten-
Generaal. Zij doen, àlsof de bron, waaruit
de Staten-Generaal voortkomen, de georga-
niseerde staatkundige partijen, over de be-
noeming zowel als over het ontslag van een
minister zouden hebben te beslissen; alsof
de minister lasthebber ware van een meer-
derheid in de Staten-Generaal en dus zou
moeten verdwijnen, rechtens, wanneer de
Staten-Generaal zouden uitspreken, bij meer-
derheid van' stemmen, dat hij verdwijnen
moest.

Zo is het niet. De minister moet alleen
verdwijnen, wanneer de Kroon het wil. En
niemand kan hem dwingen om aan de Kroon
ontheffing te v~lgen uit zijn ambt. Ware hij
lasthebber van de Staten-Generaal, dan zou
hij moeten verdwijnen en de Kroon zou hem
moeten ontslaan, zodra de Staten-Generaal,
als zijn lastgevers, hun last of opdracht aan
den minister hadden herroepen.
Er behoeven geen professoren aan te pas

te komen, om ons deze eenvoudige waar-
heden nader uit te leggen.

Dit alles wil echter in het geheel niet
zeggen, dat He Stäten=Generaal zonder enige
invloed zijn op het aanblijven van een mi-
nister, en dat zij deze invloed niet zouden
mogen laten gelden. De minister moet nu
eenmaal, als vertegenwoordiger van de rege-
ring, met de Staten-Generaal samenwerken,
doordat voor wettelijke maatregelen de mede-
werking van de Staten-Generaal nodig is;
bovendien zijn de Staten-Generaal geroepen
om den minister in zijn regeringsbeleid te
controleren. Wanneer bij de Staten-Generaal
het vertrouwen ontbreekt in den minister,
hetzij terzake van zijn wetgevend beleid,
hetzij terzake van zijn besturend beleid, is
de nodige overeenstemming tussen die beide
elementen in ons staatsbestel verdwenen en
moet de machine vastlopen, tot schade van
het land.

Het is derhalve recht en plicht van de
Staten-Generaalom, wanneer zij de over-
tuiging hebben, dat het nodige vertrouwen,
de nodige overeenstemming ontbreekt, dit te
kennen te geven. Dan weet de minister,
waaraan hij toe is en dan weet de Kroon,
dat de voorwaarden voor een vruchtbare
samenwerking met de Staten-Generaal niet
zijn vervuld.
De minister van Justitie was in debat met

de Tweede Kamer over de geschiedenis van
Oss. Het liep over des ministers maatregel!
van 1 April 1938, waarbij hij de marechaus-
sees te Oss in hun bevoegdheid schorste
het opsporen van strafbare feiten. De h
De Geer verk!laarde, dat hij zijn stem
geven aan de door de Kamercommissie vr V
gestelde conclusie. Hij wilde echter beto
dat de Kamer niet verder kon gaan dan
uitspreken van critiek. Zijn staatsrechts=e
inzicht gaf hij weer in de volgende vOll
nen : (Hand. blz. 2082) : re

"Ik sluit mij hierbij aan, in dier voege, h
~k het óók "staatsrechtelijk volkomen
toelaatbaar zou achten", indien de "hetr k
ken minister" heenging, omdat de Kamer
wil. Want de Kamer wil niets anders, r, s
niets anders willen, dan uit te spreken,
de feiten en omstandigheden, welke gel
hebben tot den maatregel van 1 April I!
"dien maatregel niet rechtvaardigen". Dy
een zakelijke uitspraak, niet een poht
dood vonnis" .
Op deze woorden past "de zakelijke

spraak", dat ze onverstaanbaar. zijn.
Het is al vreemd, dat de spreker "zi 1

aansluit bij" een opmerking uit De Tijd, C ~l
met de vraag niets had te maken. De T~
toch betoogt in het. door den heer De Get
gegeven citaat, dat ingeval van een hleru.
voortkomende ministercrisis er geen rede;
is om die verder uit te breiden dan en nie,
te beperken tot den minister van Justitie.
Maar dan verder: "mag de Kamer niets j

anders willen dan uit te spreken", dat de
maatregel niet was gerechtvaardigd? Het
heeft er niets van. De Kamer is volkomen
vrij en mag zeker "willen", dat de minister
wete, dat de Kamer verdere samenwerking
met hem onmogelijk acht, dat zij de Ietding
van de Justitie in zijn handen niet veilig
oordeelt. Het is dan niet juist dat zij zegt:
"gij moet gaan", want dat kan alleen de
Kroon zeggen; maar dat is ook niet nodig;
als de bewindsman weet, dat de breuk er is,
behoeft hij niet méér te weten.
De minister van Justitie zelf dacht er niet

anders over; hij heeft om een duidelijke uit-
spraak van de kamer gevraagd: als gij meent,
dat het niet langer gaat,als gij meent, dat in
mijn handen de leiding van de Justitie niet.
veilig is, zegt bet dan.
Deze sommatie was stellig ook gericht tot

den heer De Geer. Immers, de heer De Geer
heeft zich tot de tekst van de conclusie der
commissie niet bepaald: hij motiveerde die
en hoe? "Kwalijk geadviseerd en beheerscht
door een op zich zelf prijslijken, maar in dit
geval ad absurdum (tot dwaasheid toe) ge-
voerden drang tot voortvarendheid, is hij
gekomen tot een ingrijpen, dat hij zelf op dat
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rekkelijk, om zonder meer te laten pas-
eeren,
Ook nu bleek, welk een breede basis op

et Amsterdamsche Conservatorium wordt
relegd en hoe veelzijdig dit onderwijs is.
~et met zorg samengestelde programma be-
ratte Symphonische fantasie (over het AI-
eluia van Paaschzaterdag) op. 13 van Flor
~eeters (gespeeld door C. D. Laout); het Ie
[eel van Mozart's concert voor piano, in
~ kl. t. (door mej. T. Krouwel voorgedra-
fen); het Cello-concert in D gr. t, van Haydn
mevr. M. Boun-v. d. Wees); het Ie deel
an Beethoven's Pianoconcert op. 38 (mej.
3. Gill); de Variations symphoniques van
~és. Franck (A. P, A. Koppes) en de Beet-
roven-aria "Primo amore" (mej. G. Pons).
Hierna werden aan de geslaagde ca.id'>
at-en de einddiploma's uitgereikt met een
bepasselijk woord van den voorzitter van
et Conservatoriumbestuur, den heer De
ruyn. Dat van den organist Jef Albert de
Jerk "met onderscheiding voor improvisa-
e". Ook de directeur, de heer Willem An-
iessen sprak nog een hartelijk maanwoord,
aarna uit naam van de geslaagden Camiel
acobs een afscheidswoord sprak.

-~'~'_l.",~ ~'bo_u v a der --:lorst
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TWEEDE BLAD

WETENSCHAPPEN.

VEREENIGING VAN DE NEDERL.
CHEMISCHE INDUSTRIE.

Algemeene ledenvergadering te
Haarlem.

In café Brinkman te Haarlem is Vrijdag-
morgen de jaar lijksche algemeene .le.denver-
gadering gehouder van de vereemgmg van
de Nederlandsche chemische industrie.
De vergadering stond onder leiding van

den heer C H. Buschmann, voorzitter der
vereeniging, die in zijn openingsrede een bij-
zonder woord van welkom richtte tot den
als gast aanwezfg=n secretaris van het ver-
bond van Neder landsche werkgevers, den
heer Rom Colthoff', Hij sprak zijn vreugde
er over uit. dat het verbond wederom de
jaarvcrgaderfng der vereeniging bijwoont
en verheugde zich over dit blijk van medele-
ven van een zusterorganisatie, met wie steeds
goede betrekkingen worden onderhouden.
Staande luisterde de vergadering naar de

woorden, waarmee de voorzitter den overle-
den penningmeester, den heer Schwarz, her-
dacht.
In hem is een man heengegaan, die in zijn

'wo omvangrijk bedrijf moeilijk kon worden
I .;emist en wiens naam ~n zich ook in bet

\
bestuur en in de vereeniging nog lang en met
eerbied zal herinneren. Verder herdacht spr.
het heengaan van het zoo toegewijde lid, den
heer L. Schoorl, sr .. directeur der N.V. Ne-
derlandsche raffinaderij van petroleumpro-
ducten te Haarlem. door wiens overlijden de
vereentging andermaal gevoelig werd ge-
troffen.
In het vervolg van zijn rede wees de voor-

zitter er op dat het afgeloopen jaar ook
voor de vereeniging vele zorgen en be-
moeienissen heeft medegebracht. Vele en
velerlei zijn de beslommeringen, die het
bureau heeft om voor de belangen op de bres
te staan.

Spr. bracht hulde aan den ijverigen secre-
tar is en het personeel van het bureau.
Helaas ziet het er niet naar uit, vervolgde

pro dat de toekomst zonder zorgen voor de
chemische industr-ie zal zijn. Steeds talrijker
en ingrijpender worden de maatregelen, die
zoowel onze eiger. regeering als die van de
~anden, waarheen wij willen exporteeren of
waarvan wij onze grondstoffen betrekken,
ernen.
Zelfs bij de maatregelen, die de regeering
an ons eigen land moet nemen ter bescher-

ming van de belangen van het Nederland-
sche volk, moet de vereeniging paraat blij-
ven opdat met de bijzondere belangen van de
chemische industr ie rekening warde ge-

rouden. In de naaste toekomst staan ons nog
zerschülende maatregelen te wachten, waar-
Tan spr. alleen wil releveeren: de vaststelling
Tande Neder landsche herkomst bij de afgifte
Tan certificaten van oorsprong, de nieuwe
ielasting- en economische verdedigingswet-
en en de coördinatie van het vervoer.
Ook de industrieele verdedigtngsvoorbet

eidirrg, waaraan de vereeniging van de Ne-
er landsche chemische industrie actief me-
ewerkt, alsmede het kortelings opgerichte
.ernbureau chemische producten, waarin be-
halve den oud-voorzitter ir. P. Doyer, ook de
secretaris zitting heeft, vragen veel arbeid in.
het algemeen belang.
·Uit. het. jaarverslag blijkt,. dat het leden-

aantal gestadig tosneemt en nu reeds een
cijfer heeft bereikt van tachtig leden en
donateurs.
Indien elke bedrijfstak in Nederland be-

hoo:rlijk zou zijn georganiseerd en die ver-
schillende organisaties zouden kunen wor-
den vereenigd in een sterk industrte-verbond,
dan zou ongetwijfe ld veel nuttiger en belang-
rijker werk voor de leden kunnen worden
verricht.
Het aftredende bestuurslid, de heer Gips,

werd bij acclamatie herkozen. Aan de orde
was daarna de verkiezing van een delegatie-
commissie.

dit werk op verzoek van den directeur va.n
het crisis-uitvoerbureau door een comrmssie
worden verricht. Het werk is inmiddels min-
der ingrijpend g,~worden omdat vroeger, n~-
dat het betalingscontingent voor de cherni-
sche industr ie was vastgesteld het bureau
der vereeniging de taak had, de voor de che-
mische industr ie beschikbare gelden te ver-
deelen. Na 1 .Januari 193fl is dit werk van min-
der beteekenis geworden, omdat men vrijwel
geheel de Irinen moet volgen die de Duit-
schers aangeven, doordat zij uit Nederland
zelf de Deviserul"scheinigungen onder de
Duitsche importeurs verdeelen. De delegatie-
commissie zal daarom voornamelijk hebben
na te gaan of de chemische industrie krijgt
wat haar toekomt Wat daarbij de betaling
betreft van cle norm, welke producten van
Nederlandschen oorsprong zijn: tot nu toe
gold als zooetarug de norm dat het product
in Nederland een wezenlijke verandering
moet hebben ondergaan Het. schijnt echter
dat men hierin een revisie wil aanbrengen.
Het bureau der vereenig lng zal waakzaam

blijven om zoo gunstig mogelijke voorwaar-
den voor de chemische industrie in ons land
te verkrijgen
Tot leden der rlelegatiecommissie werden

op voorstel van het bestuur bij acelamatie
benoemd de voorzitter, de heer Buschmann,
het bestuurslid, de heer Gips en de heeren
ir. Mees, van de Sickes-lakfabrieken en van
der Houten, directeur van "EI£ctro".

Tafelrede van den. voorzitter.
Na afloop der ochtendvergadering verza-

melden de deelnemers zich aan een koffie-
maaltijd waaronder de voorzitter, de heer
C .H. Buschmann, een rede hield.
De algemeene teestand van de chemische

industrie was in het afgeloopen jaar niet
zeer gunstig te noemen. Door de toenemende
beperkingen, die aan den export, ook van
chemische producten, worden, opgelegd, ziet
de naaste toekomst voor deze industrie er
niet gunstig uit.
Wanneer men bedenkt, dat alleen de che-

mische industrie per jaar voor een bedrag
van meer dan lOr millioen gulden exporteert,
zal het duidelijk zijn, hoe zeer men afhan-
kelijk is van de eonjunctuur in het buiten-
land en van cie mogelijkheid onze export-
markten te behouden.
Hoewel in vele belangrijke markten voor

chemische producten de afzet door verschil-
lende maatregelen is beperkt, wil spr. met
nadruk erop wijzen dat voor goede artikelen,
die tegen redelijke prijzen worden verkocht,
altijd nog wel nieuwe markten zijn te vin-
den Wanneer de exporteerende fabrikanten,
daarbij desgewenscht geholpen door het
bureau der vereen.gmg de moeite nemen een
ernstige studie te maken van die markten,
waarheen zij tot nu toe nog niet verkochten,
zullen zij ongetwijfeld voor verrassende re-
sultaten komen te staan. In deze tijden is
het meer dan ooit noodig de bakens met het
getij te verzetten. Wie dit op tijd doet, zal
aar. de moeilijkheden veelal met succes het
hoofd kunnen bieden.

Nederland is een klein land en als zoodanig
een klein afzetgebied voor chemische produc-
ten. bovendien beschikken wij over weinig
grondstoffen. Toch kan Nederland een be-
hoorlijke plaats in de wereld-industrie inne-
men en zal die kunnen behouden, wanneer
wij ons voor oogen houden, dat juist een klein
land met weinig grondstoffen en een be-
trekkelijk hoogen levensstandaard is aan-
gewezen. op veredelings-industrie. Hoe edeler
product wij weten te fabriceeren, hoe beter
"(ij de kwa.llteit van onze. producten verzor-
gen, zooveel te gemakkelijker zullen wij ons
debiet op de weredrnarkt behouden.
Een luchtpunt voor- de vereeniging ligt

in het voortdurend toenemend aantal aange-
sloten leden. De m.oeilijkheden. die de che-
mische industr-ie op het oogenblik onder-
vindt, hebben er belangrijk toe bijgedragen,
dat zooveel bedrijven het onafwendbare van
een goede vak-organisatie hebben ingezien.
Alvorens de deelnemers vertrokken voor

een excursie naar het hoogovenbedrijf te
IJmuiden, gaf ir. Ingen Housz een overzicht
van structuur en ontwikkeling van dit be-
drijf.

Geniet méér van reis en sport met een

PRISMAKIJKER
Wij hebben de nieuwste modellen
REINIGEN VAN KIJKERS

W,ITS
OPTIEI( - DEN HAAG

VOORHEEN CAMINADA

'EENESTRAAT 15, TELEF.11.65.22.
Reel. 2836 20

-izen houdt, maar ik zou zoo zeggen, dat
et veel te ver was.
- Kost misschien teveel? meende de za-
elijke leider van de band.
- 0, veel te veel, stemde. Drago enthou-
ast in. Bovendien zou ik er niet aan kun-
en denken, jullie al dien last te veroor-
aken.
De leider negeerde deze laatste opmerking.
Iij scheen na te denken. Eindelijk nam hij
veer het woord.
- Ik en mijn maats willen u natuurlijk

liet op onnoodlge onkosten jagen.
Er verscheen een blik volopluchting op
rogo's gelaat. Het zou tenslotte dus toch

flog met een sisser afloopen.
- Wij zijn direct bereid het contract te

annuleeren, vervolgde de muzikant. Tegen
een behoorlijke schadevergoeding, voegde hij
er veelbeteekenend aan toe. Wanneer u ons
behoorlijk behandelt, wordt er geen woord
meer over vuil. gemaakt. Snap u?
Drogo snapte het. Dat was dus de bedoe-

ling, he? Een formeele berooving. Wel, het
had geen zin alleen tegen vijf man te gaan
vechten en Drago haalde zijn schouders op,
dankbaar, dat hij niet veel geld bij zich
droeg. Er scheen geen alternatief te zijn.
- Goed dan, zei hij kort. Hoeveel moet

je hebben?
- Dat lijkt er beter op, zei de trombonist,

een beetje bijdraaiend.
- Hoeveel heb je? En het hoofd om-

draaiend, grijnsde hij tegen zijn metgezellen.
Dat was een ongelukkig gebaar. Ook bij

vroegere gelegenheden had het ontbreken
van eenige uitdrukking op Drago Henderson
Catchpole's gelaat heel wat overigens goede
en voorzichtige mannen een valsch gevoel
van veiligheid gegeven. Snel· als de weer-
licht schoot zijn linkervuist omhoog en de
op niets bedachte muzikant sloeg in zijll
volle lengte tegen de keien.

(Wordt vervolgd).
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AME,RIKAANSCHE SUPREMATIE
Spel van schoonheid en kracht van miss Marble. - Een

Amerikaansch-Engelsche finale in het
dames enkelspel.

E.NGELAND IS TROTSCH OP
ME]. STAMMERS

(Van een speelalen verslaggever.)

Wim bIe don, 6 Juli.

De vooravond, met de grauwe, sombere
lucht en den aldoor dreigenden regen,
heeft het lichtpunt van Wimbledon ge-
bracht. Voor de spèl-Iiefhebbers zal de
partij, die miss Marble speelde tegen
mevrouw Sperling, die de gepersonüieerde
fee van het allround spel niet bevocht,
doch demonstreerde tegen !het maximum
van mechanische middelen, in herinnering
!blijven als het mooiste, dat 'hij wellicht
ooit van tennisspel gezien heeft. Mooier
dan van een Lenglen uit la:teren en
hoogtetijd, omdat hier de verdediging
altijd weer ging domineeren, mooier dan
van Wills, omdat de koele berekening z~ch
hier niet uitte in een hamerende vaart,
maar in rhythmtscn spel vol cadans, vol
controle, vol beheerschte en niet fantas-
tische variaties. Zoo groot speelde mej.
Marble, dat een Sperling, de schrik van
alle speelsters, de bedreigster van elke
reputatie, in 21 minuten geslagen werd,
en in de eerste set negen, in de tweede
vijf punten won ... : 6-0, 6-0.

Onbegrijpelijker nog na de 6-2, 6-0 die
de Deensche speelster in de kwart finale
boekte.

De cijfers behoeven geen commentaar. De
!partij behoeft qua strijd geen analyse. Soms
Ieek het of er strijd zou komen, het W!IJS
slechts ':eriOOelding, gegrond 0iP de suggestie
dat een Spiering zich nooit laat slaan zonder
taaien tegenstand. Dien tegenstand probeerde
Zij inderdaad telkens, telkens weer. Haar
declasseering was niet het gevolg van slecht
spel, doch van supenprestattes van de tegen-
partt]. Telkens rees deze aan de andere zijde
van het net op als de speelfiguur met een bij-
'kans idealen spelvorm, een spelvorm. die in
technieehe uitvoering vrijwel fei:lloos was, in
tactisch opzicht perfect, visueel prachtig om
te veigen.

De service werd afwisselend naar de zijlijn,
naar het midden geplaatst, de groundstrokes,
forehand en backhand, even sterlk, !hadden het
Iage en diepe traject, dat de baselinespeelster
tot buiten het veld dringt, de volleys maakten
ikeer op keer de kansen, door die ground-
strokes geforceerd, volkomen af. Zoo goed was
!het drive-manoeuvreeren, zoo goed het onver-
wacht wisselen van rtchting; dat z€Jfs een
ISperling meters van de drives-in-de-!hoeiken
ibleef, zoo goed, ja brHliant en toch solide was
!het voüeeren, met 'heel het soepele lichaam
meegaand met de crossvolleys, dat nooit een
tweede noodig was, en de smash faalde waar-
aij'i<geen enkelen keer.

Even.... in het midden van de tweede set,
na 3-0, leek het even of dit bijkans perfecte
niet zou duren. Ei'gen[ijk geloofde niemand,
dat het dur-én kon. Even kreeg meVTOUWSper-
!ing, die "outplaced and outclassed" werd, en
toch niet desespereerde, kans voor een prach-
tig passing shot. Dit bewees, dat ondanks alles
haar geest en moraal klaar stonden voor den
strijd, indien de overrompeling zou verzwak-
ken. Doch met een juweel van een dropshot
(al eerder en ook al prachtig van tdrning toe-
gepast) en nog één werd het gevaar van een
dnspelen op de drive van mevr. Spèrlrnlg voor-
ikomen. Met een love game werd het 5-0,
met een koel heheerschten frontaanval en een
wegvagende volley van lijn naae lijn, opende
mej. Marïble de zesde game, en al mdsts zij
gevaarlijk op de eerste match point, op het
tweede een vlakke drive in den hoek, kon me-
vrouw SperIing niet anders dan tevergeefs
duiken en daarmede als symïboliseh de meer-
derheid erkennen.

Waarlijk, een dichter zou op dit spel inspl-
ratie gevonden hebben, een muziekliefhebber
2l0U er een tennis-symphonie in gehoord heb-
ben. En zij, die tusschen alle tennis-organi-
satie en tennispolibiek, ten eenenrnale noodig,
nog een open oog voor het spel hebben, kun-
nen niet anders dan zich verheugen, dat het
spel in zijn gr-ootste schoonheid tot uiting is
kunnen komen, en over de gtrootste nuchter-
heid heeft gezegevierd.

• Een intense strijd.

Daarvóór had zich, telkens door regen on-
derbroken, 'een groote strijd, eveneens in het
groote dames tennis, afgespeeld. Daarv66r
streed de eenige Engelsche vertegenwoordig-
ster met een feIlen, soms al te feIlen wil, om
de finale te bereiken, tegen het Amerikaantje,
dat losser stond van dit ideaal, omdat in het
dubbelspel en niet in het enkelspel haar groo-
tere capaciteit, haar grootere eerzucht ligt.
Een strijd van twee gelijke speltypen, ook (als
bij Marble) het allround spel, met dit ver-
schil, dat mej. Stammers met haar ground
strokes en vooral met haar linksche forehand,
gevaarlijker druk uitoefent, en beter het veld
kan openmaken voor de coup de grace, het zij
volley, het zij drive, terwijl een Fabyan een
iets minder technischen, doch ook mlnder

KA Y STAMMERS hield de eer van
Old-England hoog.

schemattschen en een intelligenten opzet in
haar spel heeft. Bij beiden hing de uitvoering
van dien opzet af van de beheersching der
slagen, bij geen van heiden was de tactiek
gericht op het geleidelijk murw maken. De
regenonderbreking liet ook deze tactiek niet
toe. Zij was wel gericht op het riskante snelle
manoeuvreeren, en scoren. Spelend als tegen
miss Jacobs kwam mej. stammers op 4-0 in
de eerste set. De aanval op haar backhand,
daarna door mevr. Fabyan listig doorgevoerd
door een eersten inzet op den forehandhoek,
nog een, en dan een laag schuivend schot naar
den anderen kant, was de voornaamste reden,
dat die voorsprong zich oploste en tot 5-5
werd. Toen waagde mevr. Fabyan te veel. Zij
verloor haar service en de linksche vegen van
mei. Stammers gaven 7-5.

Doch dit beteekende nog geen overwicht inI de tweede. Helaas weer telkens door regen
onderbroken, is het volleeren van mevr. Fa-
byan beslissend. Haar volleeren mag niet altijd
ineens af zijn, maar haar kijk, haar anticipatie
weten de tweede en derde poging tot forceeren
te onderscheppen, en mej. Stammers is steeds,
als de eerste net-aanval niet scoort, op de twee-
de gepaseerd.

Met 6-2 maakt het Amerikaantje gelijk.
In de derde set, na een groot gevecht, na 2-1,
een gevecht dat mej. stammers met den inzet
van al haar vaart, al haar gedurfd scherp, ja
brutaal aanvallen, wint, dat 3-1 geeft en toch
nog weer 3-3, komt de beslissing, doordat ten-
slotte de fijne controle in het spel van mevr.
Fabyan vermindert. Zij mist een volley op het
kantje, slaat een smash ruim uit ... De linksche
returns van mej. stammers, als het ware blin-
delings, doch niettemin zuiver geslagen, en

ALICE MARBLE de tennisfee van
Wimbledon.

haar groote vaart, geven de ZOt) begeerde
plaats in de finale.

En Engeland is er trotsch op!

Het dubbelspel.
In den avond met veel miezerigen regen,

in slecht liçht, speelden Borotra en Brugnon
den halven ef1lQstrijdtegen de Amerlkaansche
jeugd Cooke. en Riggs. Ditmaal slaagde hun
routine er nlet in, als te Parijs, de jeugd te
slaan. Zij verloren met 4-6, 6-3, 2-6,
3-6, zoodat ?Ok hier het Amerikaansche spel
de finale bereLMheeft.

Zonder een Budge en zonder een Wills,
reeds in drte finales!

Het damesdUbbelspel zal stellig de vierde
worden, en misschien het gemengd dubbel-
spel wel een eindstrijd van louter Amerikaan-
sche spelers.

De regen was oorzaak dat de partij van
Hughan tegen Muspratt voor de derde ronde
om de Plate - de troostprijs - niet door-
ging, doch beteekende, dat Hughan, wegens
terugkeer naar Nederland, moest schrappen.

De voorna&mste uitslagen luiden:
Dames enkelspel, halve einds,t'rijd: Mej. Kay

Stammers (Engeland) sloeg' mevr. S. Fabyan
(V. S.) 7-5, 2--6, 6-3; mej. Alice Mar,ble (V. S.)
sloeg mevr. S. Spe'rling (Denemarken) 6--0, 6-0.
Darnes dul:lbels'pel:d'erde ronde: mej. Brown en

mej. Jarvis (Engeland) sloogen mej. Hardwick
en mej. SCJriven(Engeland) 6--3, 3-6 8-6.
Kwarteindstrijd : Mej. Nioholl en mej. Nuthall

(Engeland) sloegen mej. Brown en mej. Jarvis
(Engeland) 6-.2, 6-2; mej. Jaco'bs (V. S.) en
mej. Yorke (Engeland) s:1oegenmej. E. Ltrrnb en
mej. A. Lumb (Engeland) 6--0, 6-1.
Heeren dubDelspel, kwart eindstrijd: Hare .en

Wilde (IDrugeland)sloegen Mitic en Puncec (ZUld-
Slavië) 6-1, 6-.1, 7-5; Cooke en Riggs (V. S.)
sloegen Boro1ra en Brugnon (Frankrij,k) 6--4,
3-6, 6-2, 6-3.
Gemengd dubbelspel, kwart-eindsüijd: Geellhand

en mevr. De Meulemeester (België) sloegen Boue-
sus en mevr. Iienrotin (Fra.nkrij'k) 6--4, 1-6, 6--3 .

WIELERWEDSTRIJDEN IN HET STADION

HET WIELERSEIZOEN OP DE AMSTERDAMSCHE ST.4.DIONBAAN is gisteravond inge-
zet met een groot programma, waarvan het nummer 2 x 30 km achter groote motoren den

hoofdschotel vormde. - De start der stayers.

HET HOOFDST'EDELIJK WIELER-
SEIZOEN GEOPEND

Een hond veroorzaakt een ongeval tijdens de stayers-
wedstrijden. Wals wordt het slachtoffer.

De Hagenaar heeft gelukkig
slechts schaafwonden.

SCHULTE WINT INHAALRACE

Een opgejaagde hond, die geen uätweg
meer wäst, liep het cernent op in de bocht.
Gegil van de trilbunes weeräolonk. Kreten
door elikaar! Plotseling een aanrijding,
een vallende renner... dat was feitelijik
de inset van het wlelerseäeoen op de
Ameterdaansche St!lid'Ïonlbaangisteravond.
Wal's was het S1].3JChtoflfer,maae hij kreeg
gehl!kkig aUeen maar sc!h,!IJ8Jf!w1onden,hoe-
wel zijn val het ergste deed vreeeen.

Het geheele ongevaä is goed a.fIgcloopen,
maar het za;g er benauwend uit. De hond, hoe
komt zulk een beest op het midldenveld? (een
waarscmrwtng' voor 'Volgende keeren) werd
opgejaagd en in zijn angst kroop het dier de
!baan cp, Nog W!IJS!het O1lJg.elukte voorkomen
geweest, nadat '!het IbooSit eeni:ge keeren aan
de ronkende motoren was ontsnept, maar een
<telaat sein om alf te bellen was oorzaak, dat
het onge[uik g·esdliedde. Inderdaad is het goed
a;fgeloopen, maar even goed had het veel
ernstiger kunnen ~ijn indien de renners dich-
ter op elikaar in de !baan gezeten !hadden.

Nu viel alleen Wals ruggelings de baan
af. Käser, die de hond had overreden, reed
verder op zijn motor, maar Wals toucheerde
het dier en stortte daardoor van zijn fiets.
Even later bleek, dat hij zich loopende naar de
verbandkamer kon begeven. Er waren toen
zes kilometer verreden en de rit werd geannu-
leerd. Oorspronkelijk was het de bedoeling ge-
weest drie keer 25 km. te rijden, maar het
programma werd veranderd in 2 X 30 km.
achtre groote motoren. De hond heeft zijn
angstig avontuur natuurlijk ook met den dood
moeten bekoopen.
De B-stayers reden een rustlgen wedstrijd

over 20 km. Er namen aan deel: Bosland, Buis,
Domhof, Van der Moot, Roest, Terpstra en
Zwartepoorte. Buis nam direct den kop, ge-
volgd door Dombof en Zwartepoorte. Veel ver-
rassingen kwamen in deze race niet voor en
Buis won dan ook voor beide genoemde
renners.

Uitslag: 1. Buis in 15 min. 33 sec., 2. Dom-
hof op 175 m., 3. Zwartepoorte op 800 m.

In de eerste rit over 30 kim ikreeg Krauss
den limp, gevolgd door Meu'leunan (België),
Severg'ini (Ttalië) en Groeneswegen (Ned.) ;
Blaats (Ned.) en Seynaeve (BeLgië) sloten de
rij. Na 15 ronden lowam er wat Ieven in de
bro.uwerij. Sevet-gnini zette rz;ichop de tweede

I
plaats en Groenewegen deed den Belg QP de
vierde rplaats belanden. Onmiddellijik daarop
'WM MeuJl.eman5e, omdat Slaats er een felien
sprint Inzette. In één ronde ge:luikte het hem
Z,]c!h op de tweede rplaats te nestelen. Het was
een zeer mooie demarrasre,

Op de helft der race zette Groenewegen
plotseling fel aan. Slaats scheen stil te staan.
Oroenewegen nam iJJeIzitvan de tweede plaats
achter KraJUlSS,die onlbedretgd aan het hoofd
bleer rijden. Tegen 'het einde ikIWI3JIl1 Severgnmi
plotseüng snel uit de achterrioede van 'het
peloton opzetten, passeerde Slaats en Groene-
wegen en Ojp 5 m achter Krauss etndrgde ihij
ruIs 2e, Groenewegen 3e op 40 m, 4 Sllaats
100 m, 5. Meu,lem'an 440 m en 6. Seyn!lJe'Ve
470 m.

Tusschen deze races door waren een paar
rttten verreden van den inhaal-wedetrjjd voor
baroepsr-ljdera. In den eersten rit won Schulte
van Varn Nek. Hij le·gde de 5 krn. af in 6 min.
403/5 sec., Van Nek bleed' 50 m. achter. De
tweede rit tueschen Pijnenll>u!1gen KUnikwerd
tensaotte gewonnen door K!lill'k. 'I1ot vij~ kee-
ren aan toe werd deze rit overgereden, omdat
telkens de een, dan de ander een Iekke band
Kreeg. TenS1}ottebesloot men den renner, die

COR WALS.

Veelzijdige waarde van
natuurschoon
aar aanleiding van de

Landbouwweek-

MET zroote waardee.ti!1Jg zul1en allen, die
het" be!houldvan natuur en landschaps-
sohoon van beteekenis achten voor ons

v~lIk, kennis hebben genlQlIIlenvan de voor-
drachten welke tijdens de tiende Nederland-
sehe landlbouwweeik te Wageningen zijn ge-
houden. Landbouwen natul\lrbesClh.erming
moeten elikaar beter leeren kennen - er zijn
meer gemeeIllsch!IJppelijlkebelangen dan ge-
woonlijk wel gedacht wordt. Tevens werd daar
het volle Hcht geworpen op de beteekenis van
een goede verstandhouding voor het geheel
onzer VlOlikslmisihouding.

Het voordeel van het rapport-Westïhoëï lis,
dat men ziCh tJhans deze waarden meer bewust
wordt. Behoud van natuurschoon is niet zoo
maal' een "ihOlbby"van ietwat overgevoelige
stedelingen - het is integendeel een sociaal
streven, dat in veJe opziebten zeer n!IJUIWmet
andere groote vollk·sbelangen .is verstrengeld.
Daar is allereeret de landlbouw zelf, evenals de
bOSlChboUIWen weidebouw, om van weten-
schappen ail'S de biologie, aardrfjkskunde en
geologie nog maar te zwijgen, die groot be-
lang hebben bij ongerepte natuur, zooals pro-
fessor WeeveTs uiteenzette. Juist de kennis
van ongerepte natuurgemeenschappen blij'1~t
den laatsten tijd bijzónder vruchtbaar voor het
onderzoek der groeiprocessen, ook voor de
cultures, missehien nog wel het meest voor
den boschbouw.

Hieraan kan worden toegevoegd, dat de
"woeste gronden" de tereeinen zijn, waar tal
van onze beste biologen "ontlkiemd zijn", om
een uitdrukking van dr. 'Ilhijsse QI\1'er te
nemen. Zoowel de wetenschap op 2JiChzelf 8!ls
de culwUTlbelangen, wellke zij dient, !kunnen het

zonder ongerepte natuur niet steläen, ook niet
de landbouw. Ons gelhecle cuätuurteven zou
el'l1!Stigverlies lijden, wanneer er geen sclhoone
na/tuur meer WR>Som diclhter,s, sohrijlV'ers en
schilders te Inspireeren. I

Dit is ~ang niet alles! Een zuiver cultuu~-
lann, dus vrij<w-eluitsluitend bestaande uit
bouw- en wetland, wegen, woningen, enz., biedt
zeer weinig plaats voor wild, hetgeen een ver-
arming van de jacht beteekent. Hoe groot de
economische waarde van de jacht voor ons
land is, weten wij niet, maar deze bron van in-
komsten en sportief genoegen (wij hebben al-
leen weidelijke jagers op het oog), mag even-
min verdwijnen. Reservaten voor vogels en
groot wild zijn noodig, terwijl het behoud van
elk in het wild levend dier een belang is voor
de wetensetrap.

Nóg belangrijker is de waarde van de na-
tuur voor het toerisme en de recreatie - hier
spreekt de economtsche factor wel 'heel sterk '
Meer en meer begint men dit te begrjjpen : tal
van bosschen, !heiden, vennen, duinen, stranden
en plassen vertegenwoordigen een groote wel-
vaartsbron voor duizenden!

Nederlanders brengen ebk jaar, - het werd
ter jaarvergadertng van de Alg. Ned. Ver.
voor Vreemdelingenverkeer medegedeeld - 40
millioen gul en naar het buitenland, terwijl
'hier door buitenlanders ongeveer 10 miltleen
.gulden wordt achtergelaten.

Wij geven toe, dat het natuurschoon voor
dit toerisme geen overwegende rol speelt tot
dusver, buitenlanders komen meer om oud
stedenschoon, musea, kleederdrachten e. d.
Toch neemt ook het besef toe van !het aller-
menkwaardtgste karakter van ons landschap,
omsloten door groote rivieren en de zee. Is er
echter -in het buitenland ooit flink de aandacht
op gevestigd?

De heer De Bordes heeft in dit opzicht
terecht gesproken van vitale landsbelangen -
hetgeen ons vooral duidelijk wordt als we let-
ten op het toerisme van Nederlanders in eigen
land.

Wat g'eVIe'l1 Ned.erla1lJClle<rs-met-lVacan>l:iei:n
•

eigen land uit? Het is nooit =,gvullidiIg nage-
gaan. E.r zijn wat losstaande gegevens, o.a.
Voor Texel, de Geul, enkele gemeenten in Gel-
derland, maae in het totaal weet men het met.
En het is hoofdlzaJkelij'khet natuurschoon, dat
ga:sten lokt, zO<JIWelvoor !hot,e:lsen pensions ails
voor kampeerterreinen; bijzonder druk bezocht
worden al onze mooie pla;ssen. Wij meenen,
dat zeker een 20 miIJ.,uoengulden door dit toe-
dame en deze recreatie worden omgezet. Zon-
der onze mooie landsehappen, boSSC'hen,plas-
sen enz. zou de trek naar het buitenland veel
greeter zijn. Men denke eens aan de beteekp.-
nis van dit alles over een halve eeUIW,wamneer
ons volik nog twee müäoen zielen meer telt'
En van dit buitentleven pvofiteert ook de
"landbouw", zij het indirect.

Het Is goed om de beteekeni,s van het
n!lJtuurschoon (en dus in het bijzonder van de
natuuDmonumenten) in dit al'ge:meene verband
vast te stellen. Da;arom wordt ook be,grijlpe-
lijlk waarom van zoo ver~hi:Nende zijden op
uitbreiding der wetgev!ing wordt a:a:p.ge-
dron.gen.

In Gelderûand is thans de Veool'denmg tot
Natuuroescherming, wawbij fraaie natuur-
ruianten tegen al te ernstige aantastrng door
bebouwing' worden behoed, van den minister
terug ontvangen met de mededeeling, dat hij
de komnklijke goedkeuring zal bevorderen, in-
dien er de m()ge1ijlkJhe~dvan be'roep tegen een
a31nwijzing als natuurmonument Wordt opge-
nomen. Met het ontbreken van een schadever-
goedingsregeling gaat de minister voorjööpig,
voor een tenmljn van twee jaar accoord, om
te onderzoeken ihoe de practijk ~ werken.

Wij 'iho,penthans op een wijs beleid van Ged.
Staten - all vreeze:n wij in principieel opzicht
11IQgwel eens moelilij.kheden.

Men weet, dM Ltmbung ook zoo'n voorloOipig
goedgelkeurde verordening tegen mergelafgra-
vingen heeft. Langzaam dringt de wettelijke
erkenning der natuurbescherming als een all-
,gemeen belang voorwaarts, moge het nirnmer
ten ikoste van gerechtveardigde particuliere
belangen zijn!

I
voordeel ha, e doen winnen. Tenslotte kreeg
Kldrïk een lekke band, :maar omdat hij voordeel
bezat, werd hij tot winnaar verklaard.

Voor de pauee om 10.45 werd nog verreden
een 20 km. rit achter groote motren voor B.
stayers welïke werd gewonnen door Fransman
in 16 min. 103/5 sec., 2. Bakker op 100 m.,
3. Loskamp op 200 m., en 4. Van der Voort
op 4(}O m.

ROEIEN

HENLEY ROYAL REGATTA
Harvard klopt Londen R. C. met

twee lengten. Sydney R. C.
ook in beslissing.

(Van onzen sportcorresponderrt.)

Lon den, 6 Juli.

Drie' overzeesche teams en een Engelsche
ploeg roeiden zich vandaag in de semi-finale
der "Grand Challenge Cup", het hoofdnummer
del' "Henley Royal Regatta", die vandaag
werd voortgezet.

De Amerikaansche favoriet voor deze
trophee, Harvard, sloeg de houder, de Lon-
den RC. met twee lengten in een prachtigen
tijd van 7 min. 23 sec.

Sydney RC. Sloeg Kingston R.C. in 7 min.
50 sec. De Australiërs hadden echter veel last
met hun Engelsche tegenstanders en ze won-
nen slechts met30 cm.

Het "Jesus College" uit Cambridge sloeg
in de eerste heat Leander met een halve
lengte in 7 min. 32 sec. Het Leander-team
bestond uit drie Oxford en 5 Cambrige blues.-
Argonaut, een ploeg uit Canada, verzekerde

zich een plaats in de semi-finale door een over-
winning op de "Thames R. C." in 7 min. 48
sec. "Jesus College" ontmoet morgen Harvard
in de semi-finale, zoodat mènschelijkerwijs ge-
sproken'de finale tusschen twee overzeesche
ploegen betwist zal worden.
Het weer was vandaag weer buitengewoon

slecht en verschillende races werden onder
hevige donderbuien betwist. De "Argentijnen"
sloegen in hun heat voor de Wyfold Cup,
Clifton R C. met 1~ lengte, terwijl Maiden-
haid R C. Montevideo (Uruguay) sloeg met
een halve lengte.
In de dubble-sculls zegevierden de Italianen

Sherli en Brossche in hun heat gemakkelijk
over de Urugueezen Babarda en Dubra in
8 min. 54 sec. De Belgen Andersen en Spies-
sens sloegen in het zelfde nummer de gebr.
Bradley (Eng.) in 9 min. 14 sec.

De houder van de "Diamond Sculls" de
Amerikaan J. W. Burke had weinig moeite
in zijn heat tegen den Engelschman Habbits,
die hij met 5 lengten sloeg in 9 min. 30 sec.
De Pool Verey sloeg in het zelfde nummer den
Engelschman Horwood in 9 min. 19 sec. Zijn
voorsprong bedroeg 4 lengten.

CRICKET

GENiflEMEN FALEN TEGEN
PLAYERS

Regen belat scoren en
spelen.

(Van onzen spoiI"t{)orrespondent.)

L o n den, 6 JuJi.

Het f!IJStJoow'lender professionals was van-
da!llg op Lords te goed voor de ve·rdediigingder
"Ge!l!Uoeunen".Pope, Copson en Bowes waren
wel haast onbespeelbaar en zeffs '\Vally Ham-
mond, die een buitengewoon betrouwbaren in-
druk maaikte en wäens voortreffelijlke allround-
spel het beste deed vermoeden; verdween voor
slechts 20 !l'Ill18 naar het pa'V"liljoen.

Met Hammond verdwenen al]leInllussïes der
"Gentlemen" op een goode score. De regen
onderbraik de wedstrijd eChter meerdere malen
en met 158 runs orp het bord in de eerste
innings der amateurs, voor 7 wiekeya, moest
men het spe'! onderbreken. Veroer spelen bleek
vandaag onmogelijlk.

IDssex sloeg Somerset met innings en 40
runs. De j'ongste amateur Cock scoorde in
Elssex' eerste Innings 98 runs en de captam
van zijn ploeg beloonde hem onmliddelHiik na
deze fraaie prestatie met een "caJp". Het had
er aläen schijn van, dat Cock een century zou
scoren, toen WeU8ird zijn wtcket nam.
Essex scoorde in haar eerste innings 354

runs, zoodat Somerset voor de taak stond min-
stens 227 runs te scoren, om een inningsneder-
laag te voorkomen. Zij slaagden hier niet in,
daar de Essex-aanval haar heele tean naar het
paviljoen terug zond voor 187 runs (Ling 30,
Lee 36).

Het maken van runs bleek vandaag over de
heele linie moeilijk. De West-Indiërs brachten
hun eerste inningstotaa:l van 187 voor 7 op 234
geheel uit, waarna Yorkshire batte en geheel
uit was voor 114. Olarke (5 voor 49) en Con-
stantine (5 voor 28) bleken moeilij'k te bespe-
len. De toeristen scoorden in hun tweede
innings 116 voor 6 voor het spel onderbroken
werd.

De standen in de overige wedstrijden luiden
aan het einde van den dag:

Sussex tegen Lancashire: Sussex 449 voor
7 deel. Lancashire 148 (Washbrooik 40) en
51 voor 1 .

Surrey tegen Worcester: Surrey 259 (Whit-
field 51, Howort'h 5 voor 74, Jackson 4 voor
52). Worcester 226 voor 6 (Pa.lmer 82 n. u-) .
Onderbroken we-gens regen.
De wedstrijd tusschen Hants en Glamorgan

kon wegens den regen vandaag niet hervat
worden.

GOLF

OPEN KAMPIOENSCHAP VAN
GROOT -BRITT ANNIE

(Van onzen s'P'Qrtcorl'espondent).

L 0. IIden, 6 Juli.

De Sale-speler Richard Burton nam van-
daag de leiding in de tweede ronde van 'le:
Britsche Open GoI!f'lkampioenschaJp,dat in St.
Andrews werd voortg-ezet.

Hij ging rond in 72' en zijn totaal voor de
oude en nieuwe course werd daardoor 142. De
Argentij!ll Martin Pose staat op de tweede
plaats met 143. Ook hij maajote van.daag een
ronde van 72.

De Amerikaan Lawson Little 7lOrgde voor
de eerste 'sensatie dezer kalIl1)ioenschappen.
In zijn tweede ronde had hij 80 noodig om
rond te gaan, waardoor zijn totaal 159 werd.
Door dit slechte totaal komt hij niet in aan-
merking voor de laatste ronde, die morgen
aanvangt en waaraan sleohts 30 spelers mo-
gen deelnemen. Het gemiddelde beslist hier.

De Zuid Mrikaan BcJbby r"ocke, de Iersche
amateur James Bruen en de Formlby-profes-
sional J. H. Bus,son g-in~n vandaag in 75
rond. Locke stelde, na een briljante start,
telem'.
Henry Cotton en de hOUder van den titel.

Regina!l.d Wnttcormbe S<peelden laat op den
avond. De populariteit van Cobion kwam weer
duidelÏj'k tot uiting. Niet minder dan 6000
mensenen VOlgden hem en bij de tweede hole
had men moeite hem te controleeren. Cotton
eindigde in 72, waardoor zijn totaal 146 wordt,
een 'relfde totaal als Faulkner en Reginald
Wlhitcomlbe,die 'Vandaag resp, 76 en 75 noodig
hadden.

]. J. B. J. SWAAN OVERLEDEN

Te Amsterdam is na een langdurige ziekte
overleden de heer J. J. B. J. Swaan.
Met dit heengaan verliest de tennissport in

het algemeen, maar vooral "Amsterdam" een
der populairste en meest enthousiaste werkers.
De heer Swaan was geruimen tijd in de hoofd-
stad de spil, waar vrijwel de geheele tennis-
sport om draaide. Steeds vriendelijk en voor-
komend, maar niettemin met vaste hand, wist
hij immer het doel te bereiken, dat hij voor de
tennis sport het beste achtte. Zcowel op de ver-
gaderingen van het district Amsterdam a's in
het hoofdbestuur kwam hij altijd zeer beslagen
ten ijs, zoodoende kon hij steeds velen over-
tuigen. dat zijn standpunt 'vaak zeer redel iik
en goed .zas.

Vooral de jeugd heeft veel aan hem te dan-
ken. Het jeugdtennis lag hem na aan het hart.
In alle commissies, dill zich met jeugd en
schooltennis bezig hielden, had de overledene
zitting.

Als afgevaardigde van T.A.C. deed de heer
Swaan op 12 Maart 1924 zijn intrede in het
bestuursleven van de sport, want op dien avond
werd hij voor het eerst met groote meerderheid
als bestuurslid van den A.L.T.B. gekozen. Van
1926 af tot aan den dag dat hij directeur van
de N.V. Apollo sportpark werd, was de heer
Swaan bestuurslid van de bekende Amsterdam-
sche club Groen Wit. In 1927 werd hij gekozen
tot algemeen bestuurslid voor de tennis sport
bij de A.B.L.O., terwijl hij een jaar later de
Ielding kreeg van het in samenwerking van
A.B.L.O. en gemeentebestuur georganiseerde
schooltennis. De leerlingen der Middelbare en
later ook van de lagere scholen konden 's
Woensdagsmiddags onder toezicht en leiding
de sport beoefenen.

Tevens is het aan den heer Swaan te danken
geweest, dat een aanvang gemaakt werd met
de nog steeds ieder jaar aan het einde van

t. t. B. }. SWAAN.

het seizoen terugkeerende schoolwedstrijden
tusschen vertegenwoordigende schoolteams.

In 1930 werd hij bestuurslid, van het toe!'!
opgerichte district Amsterdam van den N.L
T.B. In 1931 werd, dank zij zijn propaganda en
bezielende leiding, een Amsterdamsche compe-
titie ingesteld, waarvan hij tot nu toe letder
was gebleven.

Op de jaarlijksche algemeene vergadertng
van 23 April 1932 te Rotterdam gehouden
wem h~jmet groote meerderheid tot bestuurder
van den N.L.T.B. gekozen. Als gevolg van zijn
frisschen en gezonden kijk op vaak mueilijke
vraagstukken, maakte hij weldra deel uit van
het dagelijksch bestuur. O.m. kreeg hij het
competitiewezen onder zijn hoede.
Maar ook naar buiten trad hij met succes

op. Hij was de bekende, populaire wedstrijd-
leider van belangrijke toernooien, zooals de
Amsterdamsche en later ook de nattonale en
internationale kampioenschappen. Ten slott e
maakte hij geruimen tijd dee) uit van het be-
stuur van den scheidsrechtersbond, terwijl h~i
ook in de Centrale Propagandacomm-ssie
zitting had.

ATHLETIEK

SCHOOLATHLETIEKWEDSTRI]DEN
TE AMSTERDAM

Onder groote belangsteHing vonden dezer
dagen op de Sintelbaan de voorwedstrijden
voor meisjes van de S. A. C. plaats.

Van de ruim 180 inschrijvingen was slechts
een zeer klein aantal niet opgekomen. De
wedstrijden, begunstigd door mooi athletiek-
weer, hadden een vlot verloop en de jeugdige
abhleètjes aangemoedigd door talrijke vriendjes
en vriendinnetjes, kampten enthousiast voor
een plaats in de finale.
Aardige prestaties werden er geleverd, b.v.

in de klasse F. (voor meisjes beneden 16 jaar).
60 m in 8.6 sec., kastiebalwerpen ruim 52 m.,
verspr. 4.20 M.; in de klasse E. (voor meisjes
van 16 jaar en ouder) 80 M. in 11 sec.
In de finales, welke plaats vinden Dinsdag-

avond a.s. te 7 uur plaatsten zich leerlingen
van de vol,gende soholen:
Klasse E.: 80 M.: Amsterdamsoh Lyceum en

Meisjes H.B·S. Hoogspr. dezelfde. Korfbal-
verwerpen: Meisjes H.B·S. Estafette 5 x 80
M.: 4e Vijfjarige, Amsterdamsch Lyceum,
Meisjes H.B.S. en 4e Driejarige.

Klasse F.: 60 M.: NassausehooI, 4e Vijf-
jarige, Frankendaelschool en Amsterdamsch
Lyceum. Verspringen: 4e Vijfjarige, Amster-
damsen Lyceum, Frankendaelschool en Meisies
H.B.S. Kasttebalwerpen: Amsterdamsch Ly-
ceum, Vossius Gymnasium, Meisjes H.B.S.
Estad'ette 5 X 80 M.: H. H. v. Kolschool,
Meisjes H.B.'S" 4e Vijfjarige en Amsterdarrrsch
Lyceum.

De voorwedstrijden voor de jongens (ruim
700 insclhrijvingen) vinden plaats Zaterdag-
middag a.s. Aanvang 1.30 uur.

Alle finales Dinsdagavond 11 Juli te 7 uur.--
OPENING GOFFERT-STADION

Op het programma van den openmgsdag
van het Goffert-stadion te Nijmegen op 9 Juli
komen enkele belangrijke athletiek-nummers
voor. De 100 m brengt twaalf sprinters aan
den start, onder wie Osendarp, Van Beveren,
Heinz Baumg2rt€'1, en de Oc~te'i"ke cracks
Van Lcozen en Van der Salenteir

Op de 400 m starten o.a. Karl Baumgarten,
de coming-man Blok, Woltjer. Wernink,
Buehrmann,

Het speerwerpen is een aardige demoristra-
tie met Lutkeveld, Aarts, Van Mevll. Ver-
hagen en Van Kalken.

Het vierde en laatste athletieknummer is
de 4 X 100 m estafette met de Nederlandsche
estafette-ploeg (waarschijnlijk in de formatie
Karl Baumgarten-Wil van Beveren-Heinz
Baumgarten-Osendarp), de Oostelijke esta-
fetteploeg (met Van der Salentein-Van Loo-
zen-v. d. Meulen-Wunderink) en een Ne-
derlandsch juniores-viertal bestaande uit de
jeugdige s'Printers A. K'nu:ttel, A Martini,
Ziepzeeder en Van Zeventer.
Hoewel Osendarp, Van Beveren en Gebr.

Baumgarten Zaterdag nog in Londen zijn
voor de A.~ A Championships, is hun uit-
komen in NlJmegen a.s. Zondag definitief .
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DE PERSLAATSTE BERICHTEN
(De berichten onder deze rubriek zijn gedeeltelijk onaecorriqeerd.}

PAARDEN

CONCOURS HIPPIQUE TE
ZWOLLE

Veel belangstelling voor veel-
zijdig programma. Uit-

stekende tuig-
nummers.

RENDEZ-VOUS VOOR NOORD
EN ZUID

Ter gelegenheid van de feestweek te
Zwolle werd aldaar een concours hippique
'gehouden op het Gemeentelijke Sportter-
rein, evenals dat vorig jaar ook het ge-
val was. Dit terrein leent zich bijzonder
goed voor een dergelijk hippisch feest en
Zwolle en omgeving herbergt vele paar-
denliefhebbers. Bovendien ligt Zwolle met
!het oog op de tUigpaardet,sport zeer cen-
traal, zoodat men daar steeds vertegen-
woordigers der Noordelijke en Zuidelijke
tuig1paardstallen elïkaa.r rendes-vous kan
zien geven. Juist door de goede tuignum-
mers heeft Zlwolle zich een goede repu-

tatie verworven.

Bovendien heeft men eentonigheid in het
programma weten te vermijden door te zorgen
voor een veelzijdig !karakter der geboden sport.

Naast tuigpaarden zag men rij- en spring-
!paarden en zelfs harddravers en 'renpaarden.

Om één uur werd het programma begonnen
emt een eenspanconcours tuigpaarden, open
iklasse, waarin de hackneys waren uitgesloten.

Een goede klasse met vele bekende paarden.
Elza, de fiere "l'OSvan D. E. Meliema kon

dn dit ,gezelschap de overwtnntng niet ontgaan.
Het paard ging als een uurwerk en was wer-
kelijk niet te benaderen. ZOQwel Exc€illent van
Gebr. v. d. Haar te Zeist als Vjking van G. J.
Poerink te Ensclhede bezette de VIOlige:rudeplaat-
sen met alle reclht.

Hierop V101gde een een~an·J1IUlmIIl1er VlOOT
baohneys de groote maat (1.55 m en hoog>er).

Vijf paarden werden voorlge.bracihJt en het
verwonderde ons niet dat Dainty Lady van J.
H. Alta, Oudewirdurn, het oranjelint verwlierf.
Lady Love van C. Otjens te Dongen kwam er
weer, naar onze meening, slecht Blf met een
derde plaats. Een rood Hnt kwam haar toch
<ten minste toe. WOI'dt de waarde van een
bachney - dus van een "luxe"·tuÏig1paaoo -
nu uitsluitend bepaald door de actie aan voor-
en achtenbeenen of 2lOU het heele silJiliouet, ihet
"plaatje" ook nog een rol mogen spelen?

Wij meenen, dat dit laatste inderdaad het
geval moet z~in en zouden daarom Lady Love,
het meest aierljjke tuJigpaard van den tezen-
woordigen tijd, gaarne hooger hebben gezien.
Overigens stemmen we gaarne toe, dat sma-
ken verschülen

Na dit nummer kwamen de deelnemers aan
de dressuurproef M binnen. Des morgens was
van deze proef de voorkeuring gehouden en
bleek mej. Ten Bos, Almelo, met Ginger,
daarin te hebben uitgeblonken. 's Middags bij
het voorrijden mochten wij constateeren, dat
Ginger __inderda.ad het best ._.gereden" ..ua.a.rd
der geheele collectie was. Tweede werd
Manort van de Tattersall Manege te Scheve-
ningen. die nog niet geheel klaar is, doch veel
goeds laat zien.

Een aardig nummer was dat der tuigpaard-
ponys, open voor eenspan-hachneys van de
kleine maat. Een nummer, dat ons steeds vrij
moeilijk lijkt om te keuren. Charming Lady
van P. Otjeus Dougen, meer een klein paard
da;n een pony, won v66r Fire Flash van A. v.
d. Schalk, Laren en Odds van Gebr. v. d. Haar,
Zeist. In totaal kwamen er 6 paarden in deze
klasse uit.

Met het eerste gedeelte van het springcon-
cours M-A, om den "Beker van Zwolle", open
voor alle paarden, te rtiden door amateurs en
officials werd het programma voortgezet Het
625 m lange parcours bevatte 16, sprongen
op een max. hoogte van 1.30 m. De max. tijd,
waarin dit parcours moest worden afgelegd,

Nadat ee"1 deel der ingeschreven paarden
met minder of meer geluk waren rondgebracht
'kwamen de tweespannen in den ring. Haehneys
waren hierin uitg'esloten. Een beste klasse, die
inderdaad niet zoo gemakkeHik te keuren
was.

Het voorbeeld van Amsterdam j.l. vond na-
volging doordat men ook hier 2 tweespannen
"dead-heat" plaatste op de eerste plaats. Het
is een methode van knoop-doorhakken, die
over het algemeen niet dan bij hooge uitzon-
dering moet worden toegepast. We geven
gaarne toe, dat beide spannen uitstekend
gingen en beide dan ook de hoogste eer wel
konden bemachtigen. Het waren de spannen
Elza-Goudfazant en Excellent-Vincent,
resp. van D. E. Mellema en Gebr. v. d. Haar.

Derde werd het eenige span zwarte wit-
voeten van stal Hemweg te Groningen, een
deelnemer, die gewend is om steeds in alle
opzichten goed voor den dag te komen.

Het concours voor het "elegantste rijpaard"
bracht op paardengebied weinig elegants in
den ring. •

Zoowel qualitatief als ook quantiatief een
mager nummer, waarin Harald, een bruine
ruin, gereden door mevr. v. Reede, eerste
werd. Wellicht een goed paard, doch onder
een "park hack" verstaan we iets anders.

In het hackney-nummer tweespannen kwa-
men spannen van de groote en kleine maat
tezamen uit, iets wat we niet kunnen toejui-
chen, doch wat wellicht niet te voorkomen
was.

Het zonder twijfel goede span Fire Flash en
Willy van A. v. d. Schalk kwam bovenaan,
gevolgd door het goede vossen-span van G. J.
Berink.

Voordat de rennen en draverijen werden ge-
houden werd de tweede helft van het spring.
concours nog verreden met het resultaat, dat
in totaal 6 paarden zonder fouten over den
eindstreep werden gepracht, waarvan Peacock
van den heer Gruppelaar de snelste was.

Een groot deel van het publiek was ge-
komen 0 mde beide rennen en de kortebaan-
draverij, die voorkwamen op het laatste ge-
deelte van het programma.

Eerst een vlakkebaanren, afstand 1700 m.
van de 6 ingeschreven paarden verschenen er
3 aan den start.

Furnes onder Frowein reed vrijwel tot het
eind in afwachtende houding, had echter ge-
noeg over om met ~ lengte te winnen, niet-
tegenstaande het max. gewicht, dat hij te
dragen had.

De handicap-draverij over 800 m. werd in
series verreden. Alleen de vierde en laatste
Tit was spannend en gaf een fraaie overwin-
ning van Allegheny te zien.

In de beslissende rit, die na den tweeden
ren werd gereden, won Chiampie Scott als
favoriet met enkele lengten van Allegheny
voor wien de handicap (90 m. voorgift) wel
wat te zwaar bleek te zijn. Op de tweede
plaats wist zich nog te handhaven Bon Estrit.

De vlakkebaan-ren over 2500 m. braent een
veld van 4 paarden uit, dat een mooie ren te
zien gaf en waarbij Torringa met Polyfat van
R. E. Siemens een keurige finish reed.

Father Christmas onder Frowein had voor
dezen afstand nog niet voldoende "stoom".

Ubtalag en :
Dressuurproef M., open voor alle paarden. Ge-

reden door amateurs en professionals: 1. Ginger
van mej. H. E. J. M. ten Bos, Almelo; 2. Manort.
van de Pa.t.tersa.lt Manege, Schevenh.gen; 3. Ma-
rais, van mej. C. H. Wierix, Den Haag; 4. Ad'd'ie
van Manege Katerveer, Zwo].]e'rkerspel; eerv.
verm. Arnim, van dezelfde en Carina. eveneens
van dezelfde.
Concours eenspannen tu.igpa.ardan, open klasse.

Hachneys uitgesloten. 1. ElIza, van D. E. Mel.lema,
.Finsterwolde; 2. Excellent, van Gebr. v. d. Haar,
Zeist; 3. Vil<ing, van G. J. Poer ink, Ens'chede; 4.
Zolrrno. van E. Hommes, Groningen, 5. Upacha,
van J H. Alta, Ouderrrirdum ; eerv. verm. Sorton
II, van J. H. Wooldrik, Enschede.
Concours eenspannen tuigpaarden, Open voor

hachneys, groote maat: 1. Dainty Lady, van J.
H. Alta. Oudemirdum; 2. Fleetwood Juliet van
G. J. Poe rink Enschede; 3. Lady Love, v~n C.
H. C. Otjens, Dongen; 4. Sensation, van Gebr. v.
d. Haar, Zeis,t; 5. Firing Bell, van G. J. Poerrnk,
Enschede.
Concours eenspannen tuigpaarden. Open voor

hackneys kledne maat: 1. Channing Lady, van P.
Otjens, Dongen; 2. Fire Flash, van A. v. d. Schalk,
Laren; 3. Odds. van gebr. v, d. Haar, Zeist; 4.
Witcham, van A. Jansen, EIst.
Eerv. verm. Grand Duke, van Joh. Lamers, EIst,

en Willy, van A. v, d. Schalk, Lar en.
Concours tweeapanrien tuigpaarden, Hackneys

uitgesloten: 1. Ellza, en Goudfazant. van D. E.
Mellema. Fi,n'sterwOlde, en Excellent en Vincent,
van Gebr. v. d. Haar, Ze,ist; 3. Benno en Zo1ino,
van El. Hemmes, Gronngen; 4. Wetron en Auber-
tus, van G. J. !,oorink, Enschede; 5. Upacha en
ZIezoo. van J. rio Alta, Oudeminden.
, Eerv. verm. Pulea, e'n Kroonprins, van B. van
t Vloer, Kampereiland, en Lorton Il en Wilson,
van J. H. Wooldrik en J. W. Roesink, Enschede.
Concours "elegantste r ijpaartî" : 1. Harald, van

mevr. v. Reede--v. d. Goes, Amersfoort; ,2. Manon,
van K. Heusen, Den Haag (bel'. mej. Heering);
3. Arnim, van Manege Katerveer; 4. Carina, van
dezelfde.
Concours tweespannen haokneys« 1. Fire FI8JS1h

en Wlilly van A·v. d. SClhaL'k,Laren; 2. Fleetwood
Cour~esy en Fleetwoood Nigtingale van G. J.
Poermik, EnscJhede; 3. Wi1tClh:auen Gratlid Duke
van A. Jans<ln en Joh. Lamers, beiJden EIst; 4.
Lady Love en Oharm~n!g Lady van C. H. G.
Otjens, Dongen.
Slprlnlgooncours M.-A.: 1. Peacock van lt. Gruo;J-

pelaa.r (0 ft., .78 sec.) : 2. Paclha van D. H. Pas-
man, SclhevenJIlJgen(0-81), bel'. Leeuwenoueg : 3.
Pllon-flon van kapt. v. Nijnatten, El'melo (0-85);
4. KoningslhuISZal' van D. C. T. ModJdemnan
((}-...S7); 5. Butterfly van G. G. C. de Bruyn,
Utrecht (0--90), bel'. W<'!IlIbgea-;6. Les't Best van
D. C. T. Modldel1man (0--94); 7. Aranlka van
mevr. Pasman (4--77), bel'. Die>t.rioh;8. F'eld'bl'urns
van D. H. Pastnan (4--78), bel'. Leeuiwemburg :
9.. L~tlka van mevr. D. H. Pasman (~O), bel'.
Di<ltM:Clh;Hl. lI!aurits van D8iP. v. Defensie
(4-85); 1.1. Peter Pan van lit. GrUlP[lelaar (4--88)'
12. Sheilk van lt. V. d. Wal! Bake (4~2). '
Diezer poort-prtls. Ren op de vûakke baan. Af-

stand 1700 m.l· F'urnes, eig. F. J. FroweJn, Oos-
terbeek (eig.). 74 ~g; 2. Alcola, eig. R. E. Sie-
men.s, UJthUlzerlu>eeden (Toondng a), 68 kg; 3.
F'abia.na, eig. Stal Gruno, Groningen (Pen), 73kg.
HandIcap-harddraverij, arstand 800 m.l. Chi-

arrrpie Scott, eig. D. B. v. d. Veen, Ruinerwold
(eig.), 730 m, tijd 1.044/10; 2. BOil!Esprit, eig. D.
Olivier, 00sterl1ittens (K. Kra.mer), 700 m; 3.
AHecheny, e.ig.M' France, Zeist (J. M. v. d. Berg)
790 m; 4. Traneers May, elg. B. de Vr-les, Oranje-
woud (H. de Voes), 770 m.
V'ischpoort-prijs. Ren op de v.]rukk'ebaan. Af-

s,t1l:nd2500 m. 1. Polyfat, eig. R. E. Siemens, Uit-
hmz:ermeede,;. ('l'orringa), 67.5 kg; 2. Father
Chnstmas, eIg. 1<'. J . F'rowein, Oosterheek (eig.),
68 .kg; 3. Sar3ibud, ei'g. Stal Gruno, Groningen
(Hfd'dema.), 74 klg; 4. Cécile, eig. P van Wealden,
Bilthoven (T. ll. v. d. Velde), 69 kg.

De vliegtuigfabriek Handley-Page Ltd.
keert een onveranderd dividend van 30 % over
het afgeloopen boekjaar uit. Het aandeelen-
kapitaal ie door een aandeelen bonus met
150 % gestegen.

De netto winst is van £ 210.126 tot £ 190.696
teruggeloopen. In de winst voor dit jaar is
£ 30.000 begrepen, die niet langer voor be-

, lastingreserve benoodigd waren.
ROlt ter dam. Bevorderd tot do~tor in de eco-

normscha wetenschappen K. H. van Beek op
proerscnrtrt getrteld : "Over coIIecUef overleg :n
het bedrijfsleven"; candidaatsexamen in de econo-
rrrische wetenschappen de heeren H. de Vries en
J. Smit.
G ron d n gen. Candidaats>-examen godgeleerd-

heid de heeren S. J. Wouda te Groningen en G.
Ka.a.etz-a te Leeuward,en.
G l' 0 n i IIIgen. Cand. examen rechten de hee- "

ren P. E. F. FröHch en E. F. Roelofs te VaIther-
mond; doet. wis , en antuurkunde, hoofdvak wts-
leunde, de heer .T. J. de Groot te VeelThwouden
(Cum laude); voor-ber, examen godgeleerdheid
de heeren C. L. Ver-baa.s, E. J. Loor, H. Toorman
en M. H. Geertsema. te Groningen; artsexamen
lste deel de heer J. K. Wierenga te Eenrum en
bevorderd tot arts mej. H. Ledeboer en de heeren
H. Aling te Burme (gem. Vrie.) en J. H. Schade
te Coude'water bij Den Bosch.
N ij meg e n. Doetora.al examen rechten de heer

J. A. A. W. Dijkhof uit Njjmeg en en pater dr.
Angelinus O. M. Qu,p. (M. J. M. Freeriks) uit
Hees bij Nijmegen.

Bij de N.V. Wed, J. Ahrend en Zûon te Amster_
dam verscheen een bouwteekening met volledige
bouwbeschrfivdng' van het prestatie-zweefvlieg_ ("Staatscourant" van 6 Juli 1939).
tuignnodel "Berbel", ontwerp H. Glanzer. 0 p l' i c h t !n gen: Handelmij "Alpina" te Am-
De bij het ongeluk in Amerika omgekomen ir. sterdam ; Atlanta Tabaks Compagnie (Atlanta

A_. G. von. Baumhauer schreef een .voorwoord en I Tabacco Cormpany ), te Amsterdam; Mij. tot Ex-
die heeft in een paar korte rake zmne~. het een I ploitatie van het Grand Hotel en PenSIion Rem-
en a,,:?er getypeerd. Gaa",;e onder-schr-ijven Wij I brandt, te Noordwijk; Technische Handelsonder-
als hIJ zegt: "Het model IS ontw?rpen en. ge- neming Tehajong, te Amsterdam; "Alcazar" te
bouwd door een- vakman en beztelerid leider-", I Helrnond . Machinefabriek en Canstructiewerk-
Wa~t .Glanzer is een arUs.t! ... II plaats C;oes, te Woerden (Barwoutswaarder).
.DIt IS de b~ste aanb.evelmg, welke wIJ dit aar- StatutenWijziging: Nederlandsche Corn-

dlge, eenvoudIge werkJe kUl'nen meegeven. binatie voor Chemische Industrie, te Amsterdam.

pnt.
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Baltische landen richten verwijten
tot Engeland.

(Handelsblad-Tlmesdienst) •

War s c IJ:l a u, 5 Juli.

Gisteren en vandaag zijn in de bladen in
Estland en Letland versëheidene artikelen ge-
publiceerd, waarin een verwijtende toon jegens
Groot-Brittannië wordt aangeslagen.

De Britsche regeering, aldus verklaart men,
zwicht voor invloeden van buiten en voor het
eerst in twintig jaar wordt de Brrtsehe vriend-
schap voor de Oostzee-landen in een richting
gedrongen, welke schadelijk is voor de levens-
belangen en de veiligheid van deze landen.

Eenige dezer artikelen zijn kennelijk van
.hoogerhand .geïnspireerd. De "Baltic Times",
weïke de meening der Estlandsche regeertng
weergeeft, sohrijft bijv. dat in het begin de
onderhandelingen te Moskou zonder ongerust-
heid werden gadegeslagen. De in Moskou ge-
tselde sischen hebben er echter toe geleid, dat
Engeland zijn standpunt heeft gewijzigd en
het vertoont thans teekenen, dat het zich wil
onttrekken aan zijn belofte aan de randstaten.
Steeds meer krijgt men den indruk, dat Enge-
land de belange der randstaten wil opofferen
aan hetgeen het als zijn eigen belangen be-
schouwt. De loop van de besprekingen te
Moskou kan .geen wijzi.ging brengen in de poli-
tiek der randstaten. Zij zijn vastbesloten hun l
onafhankelijkheid en neutraliteit te verdedi-
gen en zij zullen zich verweren tegen Iederen I
aanval, onverschillig of die komt van de zijde
der garandeerende mogendheden of niet. De
randstaten wens chen in het geheel niet, dat I
hun grenzen worden gegarandeerd en als een
desbetreffende overeenkomst mocht worden
gesloten, aldus het Estlandsche blad, dan zul-
len zij die overeenkomst als niet bestaande
beschouwen.

UIT DE LONDENSCHE CITY
De vaststelling van het bezit
aan buitenlandsche effecten.

Omtrent het verzoek van het ministerie van
de schatkist aan de Engelsche verzekerings-
en beleggtngsmaatsohappijen om een lijst van
hun buitenlandsche effecten aan te leggen,
verneemt men, dat het hier gaat om de waarde
van de activa per 30 Juni 1939.

Verzocht worden de ramingen betrekking
hebbende op de waarde van effecten, hypo-
thecaire obligaties en bezit van gronden in de
Ver. staten en andere Janden buiten het Brit-
sche Elmpire, Wij deden reeds mededeeling
van dit verzoek in ons ochtendblad.

Onveranderd dividend Handley
Page Ltd.

De Tijd (r.k) bespreekt nog eens de ver-
schillende mogelijkheden voor een kabinets-
formatie: Deze mogelijkheden verwerpt het
alle min of meer om dan te schrijven:

Een andere weg ligt o.i. open. Het pro-
gram van het demissionnaire kabinet,
vóór men het trachtte om te buigen,
vormt een geschikte basis voor een
samenwerking, die op ten minste drie frac-
ties in de Kamer, nl. katholieken, christ
historischen en vrijz.-democraten zou
kunnen steunen, terwijl eenerzijds de
anti-revolutionairen, anderzijds de soc
democraten, aan bepaalde gevallen van
het program een meerderheid zouden
verzekeren.

De basis, die klaar lag, toen het kabinet
uiteen ging, omvatte èn gezonde finan-
ciën, (van tien millioen wordt Nederland
niet ziek), èn werkloosheidsbestrijding èn
krachtige defensie. Een kabinet. dat op
dit goede program zee zou kiezen, zou
den storm niet behoeven te vreezen: ver-
kiezingen na een eventueele Kamer-
ontbinding zouden het niet-onwaarschijn-
lijk zelfs tot een meerderheidskabinet
maken.

De strekking van zulk een prograrn-
kabinet zou o.i. het beste tot uiting
komen, wanneer een man als jhr. De
Geer - wiens naam reeds her'haaldelijk
genoemd werd en wiens f'lnancieele be-
kwaamheid juist den door sommigen be-
twijfelden faotor van het drieledig pro-
gram zou waariborgen - er zijn signatuur
aan zou geven.

Zulk een kabinet zou, aldus "De Tijd", een
waarlijk nationale politiek hebben en b~i een
gunstsge gelegenheid zou het zonder groote
moeite tot een waarlijk nationaal kabinet kun-
nen uitgroeien. _ _, &:.~~N

~-- ~

DO JONES GEMIDDELDEN

De kabinetscrisis:

WIELRENNER

DE STAJ)IONWEDSTRljDEN

De amateur-Wedstrijd werd gewonnen door
Moeke, 2. Van l!ekken 3. Mensen 4 Van der
Heide. ' , .

De inhaal:.wedstrijd om den 3en en 4en prijs
was voor PIJnenburg, die Van Nek met 60 m.
versloeg.

Om den len en 2en krijs werd gereden tus-
schen Schulte en Klink. De "rijdende dwaas"
was nie.t zoo gek, om te verliezen en hij won
van Klink met markant verschil in 6 min.
361/5 sec.
Het slot van den avond werd gevormd door

den tweeden wedstrijd achter groote motoren
over 30 km. waaraan Wals weer deelnam.

WATERPOLO

J{et 1:-u. Z. C. 7-1.

Gi'steravond werd in het Sportfondsenbad te
Amsterdam Oost geSipeeld Y-U. Z. C. onder lei-
ding van den heer Jan de Vrtes.
Spoed ig wisten de. gasten uit een goed genomen

vmjen worp de leIding te nemen (ingeschoten
door Nehbeling). Toen kregen zij ecrrter geen
kans meer door de Y-aohte'lihoede heen te drin-
gen, waar vooral Köhler en de doelman Paerl
zeer goed werk verrichtten.
Van Deist maakte spoedig 1-1 en daarna 2-1

met een zeer goed doelpunt, waarna hij negrnaals
scoorde uit een zeer snellen doorstagbat. Van
Heteren maakte 4--1, waarna rust kwam. Na
rust werd de feUe strijd met dezelfde actie als
voor rust voartgezet. Met handige doelpunten
wist de goedspelende Rooteetaar- achtereenvotgens
5.-1 en 6--1 te ma;ken, waarna hij ook het laat-
ste doelpunt voor zijn rekening nam in dezen
strijd, waarin IJ. Z. C. zeker niet naar waarde
is beloond, want ook de Ut.rechterraren gaven zeer
knappe s'pel-staaltjes te zien: Het einde kwam
dus met 7-1.

CRICKET

AMSTERDAMSCHE COMPiETITIE.
Voor de Juniares-compe,titie van den Amster-

dams chen Cricket Bond werd Woensdagmiddag
de wedstrijd A.C.B.-schûlieren-A.C.C. gespeeld.
De scholieren bereikten nok in deze ontmoeting

s'lec'hts een poever resultaat met batten en ver-
loren als volgt :
A.C.B. XI 3,6 runs (W. Sanders 6 voor 15 en

W. van Weelde 4 voor 21) tegen A.C.C. 100 runs,
waar:-:an W. van Wee'lde 51; W. Sander-s 21 en
H. Lloerg 14 (J. Ti'e'pen 1 voor 20; Th. Brock-
mann 2 VOor 22; A. van der E}lten 1 voor 22' B.
'I'eeuwiaaen 3 voor 19 en W. Grubeling 1 vnor'13).
Competities'tand:

gesp.
6
4
5
5

gew.
5
3
2

verI.
1
1
3
5

A.C.C .
V.V.V .
V.R.A .
A. C. 13. XI ....................•

Voor a.'s. Zaterdag is vastgesteld: V. R. A.-
V.V.V.-juniores op het Boscbplan-terrein.

TOERISME

GIDS VOOR HOOG SOERIEN.

De V.V.V. te Hoog Soeren heeft een brochuretje
het ldoh t doen z.ien. waarin in woord en beeld
propaganda voor deze mooie streek wordt ge-
maakt. --

APE'LOOORN IN BEEl.JD.

"Apeldoorn, het hart van de Veluwe", i,s de
titel van een zeer mooi uitgevoerd platen-album
van de gemeente !Apeldoorn, waaronder dus ook
Hoog SOleren, Uddel, Beekbergen. Loenen, Hoen-
der.ioo en Ugch elen ressorteert. AHeen platen,
maar die op haar wijze ster-ker- en beter propa-
gandamateriaal vormen dan iets anders.
Een zeer mooie en geslaagde uitgave van de

Federatie van Vereeni.gingen voor VreemdeHn-
genverkeer in deze gemeente.

De verdere prijsverlaging'
van het zilver

(Vervolg van bladz. 7.)

Meeninçsoerschillen over de
prijsbeweging te Londen.

OJ basis van den heden vaetgesteëden aan-
koopsprjjs voor bultenlandsch zilver door het
departement van de schatkist op 36~ $·cts.
per ounce acht men den loco-prijs te Londen
nog steeds iets te hoog.

Te Londen verwachten sommilgen daarom
mongen een verdere dalling' van den zilverprijs.
In andere kringen ts men echter van meening,
dait gezien het feit, dat de Amerikaanscha
officieele instanties hun prijs blijkbaar aan de
norteering te Londen aanpassen, de prijs te
Londen waa'l'schijnlijk ndet verder verlaagd zal
worden en men zal afwachten of de Amerl-
kaansche instantäes hun prij.s zoo zullen aan-
passen, dat l!"eIkening ,gehouden wordt met de
onkosten voor verscheping enz.

Nabeurs zilver te Londen
gekocht.

Lang nadat de zilvermarkt te Londen,
waar de laagste locoprijs sedert April 1933
heden werd genoteerd, gesloten was,
deeld e het Amerikaansche ministerie van
de schatkist mede, dat de aankoopsprijs op
36~ $cts per 'Ounce was vastgested.

In den nabeurshandel viel daarna te Londen
een neiging van de zijde van Engelsch-Indië
een speculatie tot zilveraankoopen waar te
nemen.

In Londen blijft men van meening. dat de
officieele instanties te Washington de tot nu
toe gevolgde politiek zullen blijven volgen,
n.l. dat zij den .aankoopsprjjs steeds weinig
van dien te Londen zullen doen verschillen.

JONGEN DOOR AUTO GEDOOD

Gistermiddag is een negenjarige jongen,
wonende te Hilversum, die bij het spel den
Laarderweg ter hoogte van het zwembad
Crailo overstak door een auto gegrepen. De
jongen liep zulke zware wonden op, dat hij
enkele oogenblikken na het ongeluk overleed.

HONDERDJARIGE TE VLAARDINGEN..
Gisteren herdacht mevr. M. Berg-J:iout-van

der Wal, wonende Hofsingel 37 te Vlaardingen,
haar honderdsten verjaardag.

DE BOTERHEFFING

De heffing en steunuitkeering op boter, is,
behoudens tusschentijdsche wijziging, voor de
week van 6 tot 13 Juli vastgesteld op 60 cent
per kg (onveranderd).

ACADEMISCHE EXAMENS.

Chr. Gel' e f. KeI' k. Beroepen. Te Gorinchem,
C. Smits te Sliedrecht.
D 0 0 psg e z. 13r 0 ede r s c hap. Beroepen. Te

Den Burg (Texel), K. T. Gorter te Ternaard.

De classis 's-Gravenhage der Geref. Kerken
heeft de heeren G. van Andel, J. G. Marseille en
J. J. van Wageningen, allen te 's-Gravenhage,
en G. van Doornik te Delft, allen cand. aan de
V. U., beroepbaar verklaard.

ZW,EEFVLIEGTUIGMODEL "BERBlEL".

Interim-dividend Union Discount.
De Union Discount Compo keert een onver-

anderd interim dividend van 3~ % uit.

Herleefd vertrouwen in de
kunstzijde-nijverheid.

Op de heden gehouden algemeene vergade-
ring van aandeelhouders van de kunstzijde
onderneming Lansilk Ltd. verklaarde de voor-
zitter van den raad van beheer. dat dadelijk
na de stabilisatie van de Engelsc:he kunstzijde
prijzen eenige maanden geleden, !het vertrou-
wen in de kuntzijde-industrie weer terugkwam.

De handel is daarop sterk toegenomen.
Alle producenten hebben hiervan hun deel

gehad.
Wat de Lansilk zelf betreft deze heeft sinds

h~t begin .van het loopende boekjaar, nl. be-
gm April, m alle fabrieken op volle capaciteit
gewerkt. Tegelijkertijd heeft men meer winst
kunnen boeken dan in de overeenkomstige
periode 1938 het geval was. De mij. droeg
vroeger de "naam Cellulose Acetate Snk
Compo

KORTE BERICHTEN

- Op 1 Juli was het aantal 0 p gel e f{ d e
Noor s c hes c h ep e n 49 tegen 62 op 1
Juni. Daarentegen steeg de totale tonnage der
opgelegde schepen van 212.000 tot 254.000 als
gevolg van het feit dat er minder kleine sche-
pen waren opgelegd doch meer groote tank-
schepen, nl. 18 tegen 12 een maand geleden.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAPPEN

HANDELSBLAD HANDELSBLAD

CINEAC
REG. BREESTRAAT

DE WERELD IN BEELD:

• Vorstelijk huwelijk in
Florence

• H.M. de Koningin op
de Tentoonstelling "Het
Trekpaard" •

• Defilé der Engelsche vrij-
willigers.

• Int. Concours Hippique
in het Olympisch Stadion

• Ontvangst van Rijksmi-
nister Funk.

• Begrafenis LOUiS DAVIDS.
• Athletiek: Duitschland-Frankrljk.
• De "Nacht van Longchamp".
• Legertentoonstelling in Dell Haag.

WILDE SPEELMAKKERS
gevaarlijk spel met leeuwen en tijgers.

VAN °VER A L:
• Bij de Amerikaansche marine.
• Naohtelijk dierenleven.
• De nienwste modesnufjes.

_-----------------------
C-INEAC

QAM RAK

In een mteressante en prachtige docu-
mentaire film, wetk» U een half UUI

lang zal boeien, Worden U d'e geheimen
van de diepzee onthuld; wonderlijk mooi
toont deze KLEURENFILM het myste-
rieuze leven der visschen en sensatio-
.neel is de r tr ijd om het b aan. die
zich op den badem van den Oceaan I
afspeelt. •

-- HET
DIERENLEVEN

IN DE
DIEPZEE

--------
-----------
---------------------------------------------------------- 30 ACTUALITEITEN

UIT ALLE LANDEN------------
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Hoogste koersen

1939 I 1938
Obligo ••• 1 Mrt. (2.22 93.31
Spoorw.a .. 8 1~4.381 33.60
Ind.a ....••. 2 J . 1. ~811 1118.41
Nutsb.a .•• 10 M !O 112 211.19

~g koersen

·Oblig .... 11 A~61 83.39
Spwa.... 8 Ar;; 2~ 19.00
ïnd. a.,; 8 Apr 12144 I 98.95
Nutsb a. 8 Apr. 20.71 111.14

1937
lUn91<
64.46

194.40
37.54

91.54
28.9)
113.64
19.1ll

Datum Binn.
Obligo

Spw.
aand.

Ind. Openb.
Band Nutsbedl

1939:
30 Juni
1 Juli
3 Juli
5 Juli
6 Juli

88.34
88.39
88.50
88.64
88.83

130.63
131.73
131.93
133.68
133.58

22.97
23.09
23.18
23.50
23.60

25.85
25.93
26.17
26.67
26.7'0

TOTALE OMZETTEN
(stuks)

sand.

Exchange

.In $)

Obl.

1939:
28 Juni
29 Juni
30 Juni
1 Juli*
3 Juli
5 Juli
6 Juli

540.000
820.000
600.000
190.000
240.000
350.000
410.000

5.400.000
6.260.000
5.740.000
1.500.000
2.530.000
4.110.000
5.070.000

.......

" Slechts 2 uur beurs.

VERLOOP VAN AAr\DEELEN-
OMZETTEN

(Medegedeeld door de fa. Hentz & Co.)

11.00
12.00
1.00
2.00
3.00

Donderdag
100.000
110.000
60.0'00
50.000
90.000

410.000

Woensdag
110.0'00
60.000
40.000
60.000
80.000

350.000Totaal

GROOTHANDELSINDEXCIjFERS
(Moody)

1936

1987

1988

1939

(31 Dec. 1931 _

Hoogste 28 Dec.
Laagste 12 Mei
Hoogste 5 April
Laagste 24 Nov.
Hoogste 10 Jan.
Laagste 1 Juni
Hoogste 6 Maart
Laagste 12 April

208.7
162.7
228.1
1446
1529
130.1
145.8
138.7

100)

1939:
28 Juni ..•
29 Juni ...
30 Juni •..

3 Juli .••
5 Juli .
6 Juli .

143.3
143.7
142,8

142.9
143.2
143.0

UIT DUITSCHLAND
Handels- en betalingsverkeer

met Zwitserland en
Portugal.

(Van onzen financieelen correspondent.)
Berl ij D, 6 Juli.

De tus:schen de D u its c h e- en de P 0 r-
tug e e s c!h e regeering gevoerde onderbande-
Iingen tot regelin:g der handeûsbet rekkingen
met het protectoraat van BohelIUen en Moravië,
hebben geleid tot de sluiting Van een overeen-
komst. Van 15 Juli af zul'len de tus.schen het
Duitsohe Rijlk en Portugal bestaande handels-
verdragen oo!k op dit gebied van toepassing-
ZIJn.

Het handelsrverdr8ig met Zwitserland is
onderteekend. De duur der betaüngs-overeen-
komst is verlengd tot 30 Juni 1940.

De uitvoer van automobielen
in Mei toegenomen.

Duitschland heeft in Mei 11.594 auto's (v.
j. 9.339) uitgevoerd en in de eerste vijf maan-
den 38.637 auto's (v. j. 38.837).

Hoogere winst en dividend
der Deutsche Continental
Gasges.

De Deutsche Continental Gasges. sluit het
afgeloopen boekjaar met een netto-winst van
4.45 (v. j. 4.25) mill. mark. Hieruit wordt
een van 5~ tot 6 % verhoogd dividend uitge-
k~erd. Deze uitkeering geldt niet voor de 4
min. (v, j. 3 mill.) eigen aandeelen.

De stroomafzet steeg met niet minder dan
20.5 % tot 1.063.000.000 k.w.u., de gasafzet
met 20 7 % tot 460.389.000 m3. De kolen-
productie der tot het concern behoorende Ge-
werkschaft iVestfalen nam met 5.6 % toe tot
1.057.000 ton.

GRANEN EN ZADEN
LONDEN, 6 Juli. (R. B. D) Q ran e n (slot)

(in sh. per 480 }bs. bij pa.r-tijen). T a r w e onregelm.
Manitoba No. 1 Atlantic Juli 26/6 v.; id. No. 2
Juli 25/H V.; Rosafé 601;Ibs Juli 1~/4~ v.; Barus-
so 6011Ibs Juli 22/6 v.; Zuid-Austra}lë .Ttil;22/6 V.;

West Australië (ladingen) Juli 21,3 v.; Fransche
Juli 18/- v.; Ma ï straag: La. Plata Juli 21/10,
v.; Aug. 22/- v.; Sept. 22/H v.; Z. Afr. Platte
Witte no. 2 Juli/Aug. 22/- v.; Rone'e Gele NO.4
Juli/Aug. 22/3 v.; No. 6 Juli/Aug. 22/3 v.; Gers t
kalm; Canada No.3 Juli 17/71;v.: perzische Juli
16/3 v.; Russische .Tuli/Aug. 18/_ v.; Californi-
sche Juli/Aug. 28/- v.; H a ver traa.g; La Plata
Juli 11/3 v.
LONDEN, 6 Juli. (R. 13. D.) 0 I i e z a. den

(slot) (in £ per ton) Lijnzaad La Plata Juli 11U
v.; Aug. 11U v.; Calcutta Jul! 125 v.; Aug. 12,,<
v.; Bombay Juli 12}i! b.; Aug. 12~ v.; Raapzaad
Toria Juli/Aug. 12~ v.; Aug/Sept. 12î v.; Donau
Juli/Aug. 9i1 V.; Castorz.aad B0lnb2Y Juli/Aug.
11,0. v.; Katoenzaad Egypt. Zw.. Juli '3; v.; Soya-
boonen Mandsj. Juli 9~ v.; Aug. 9j! V.; Grnndno-
ten Corom Juli 11~ v.; Aug. 113 b.: Sept. 1H b.
v.; Lijnkoeken Londen 8 % loco 8~ v.; Bombay
39 % loco 8i nom. .

TUINBOUWVEILINGEN
TIEIL, 5 Juli. (Tiel8che Veiling voor Fruit en

Groenten). Meikersen extra f 36-.44 1e s. f 27-
37, 2e s. f 8.50-24, Variksche zwart'en 1e s. f 22
-35, 2e s. f 11-21, groote zwarten f 21--30, kl.
zwarten f 12-26, klanzers f 23-29, napoleons
f 24~34, volgers f 20-34, roode beSsen f 5-23
wit.te kruisbessen f 5-14, blonde idem .f 12-20:
zwarte bessen f 35-42. witte bessen f 7.50-13,
fraffilClozenIe s. f 24-42, 2e s. f 7.50-26, aard-
beien f 22-58, druiven f 70 per 100 kg, perziken
f 1.70-7.9û, per 100 stuks.

BINNENLANDSCHE HAVENS
IJMUIDEN aangek. 6 Juli: Regeja., Lond.; Tilly,
Danzig; Vechtstroom, Hull; Ka.loe, Liverpool.
Vertr.: Areadne, Gdynia; Rijnstl'oom, Plymouth

MAASSLUIS aangek. 6 Juli: Leny, King's Lynn ;
Francine, UddevaUa; Essen, Hamburg; Bianka,
San Juan; Kassos, Newcastle; Friesland, Le-
ningrad V. Dordrecht; Emsrif, LuJea; P.LM.12,
Casablanca; Gillhausen, Narvik; Santarem,
Hamburg; Anna Sofie, Duala; Prinses Beatrix,
Londen; Eschersheim, Wilhelrnshafen.
Vertrokken: Euler, Bremen; Birtley, New-
castle; Aldebaran, Wa.bana; Sud, Split; Stad

Minister Goseling's
pos i tie.

Hoewel de beteekenis van het Kamervotum
betreffende de zaak-Oss door de regeerings-
crisis op den achtergond is geraakt wijdt de
C.-h. "Nederlander" in antwoord op beschou-
wingen van enkele lezers nog een artikel aan
de positie van minister Goseling. De Kamer
kon niet het aftreden van den minister eischen,
wanneer men het zelfstandig. regeeringsgezag
erkent. Maar wat behoorde de minister van
Justitie zelf te doen?

Een geheel andere vraag is, aldus "De
Nederlander", wat de gevolgen zijn, die
de Minister zelf aan de uitspraak van de
Kamer had moeten verbinden. Wie op
deze vraag een antwoord geeft, verklaart
wat hij zelf zou hebben gedaan indien hij
op de plaats van den Minister zou hebben
gestaan. En dan willen wij voor ons wel
zeggen, dat wij ons niet kunnen voorstel-
len, dat de Minister zou zijn aangebleven,
Er zijn omstandigheden, waarin men per-
soonlijke overwegingen moet weten ten
achter te stellen bij 's lands belang. Naar
onze meening zou de Minister, ook al zou
hij voor zich zelf het gevoel hebben, dat
hem het grootste onrecht was aangedaan,
hebben moeten iheengaan. Men kan deze
zaak nu eenmaal niet losmaken van haar
voorgeschieden:is. Na alles wat er gebeurd
was, was het in het belang van de rechts-
lbedeeling, dat de leiding van het Depar-
tement van Justitie in andere handen
werd gelegd. Hier geldt uitsluitend de
zakelijke overweging, dat een Minister om
wien niet zulk groot gerucht is ontstaan,
op dit moment deze taak beter kan vervul
len. I~dien Minister Goseling zich, onder
volledige handhaving van zijn standpunt,
op grond van dergelijke overwegingen had
teruggetrokken zou hem dat tot eer heb
ben gestrekt.
In dit verband moet ons de opmerking

van het hart, dat het ons verwonderd
heeft, dat de goede trouw van den Minis-
ter in'deze zaak zulk een groote rol heeft
gespeeld. Wij kunnen het begrijpen, dat
het voor den Minister wat waard was, te
zien vastgesteld, dat aan zijn goede trouw
niet werd getwijfeld, al zouden w\i ons ook
hebben kunnen voorstellen, dat de Minis
ter dat vanzelfsprekend had geacht. Maar
wat wij niet kunnen begrijpen is, <lat de
aanwezigheid van de goede trouwook
maar in eenig opzicht als een verzachten
de omstandigheid kon worden beschouwd.
Wij zouden geneigd zijn te zeggen
dat had er ook nog moeten bijkomen, dat
de Minister niet te goeder trouw was ge
weest! Naar onze meening mag dan ook
de omstandigheid, dat het hier gold een
zakelijk verschil van gevoelen tusschen
den Minister en de meerderheid van de
Tweede Kamer, geen rol spelen 'bij de be
oordeeling van de vraag wat de houding
van den Minister had behooren te ziin
Ook een zakelijk verschil van meening k-an
het vertrouwen doen verdwijnen of een
vruchtbare samenwerking onmogelijk
maken. •

, Arnhem, Nar vik , Caribia·~· ., "erma
Sav?na; Ivalo, Vasteras ; Rheinland, Sagvaag
Melissa, Hamburg; Banana, Antwerpen; Dus
seldort, Hamburg; Themisto, Waban a ; Tala
bot, Brisbane via Antw.; Viko Ferric, Stettin
Diana, id.; Shantung, Hamburg; Mount Rho.
dope, Para; Sambre, Parijs; Oslebshausen
Narvik; Rijn, Uleaborg; Felixstowe, Harwich
BatavIer 5. Londen. Albula. Danzig; Else Hugo
Stlnnes 15, Koningsb. ; Anna Katrina Fritzen
Wilhelmshafen.

VL~SSINGEN aangek. 6 Juli: Grietje, Par; Velo.
cit as, Londen; Hasewint, id.
Gep.. naar Antwerpen: Wisa, Montreal; Tula
Mersm; Democraat, Lond.; Patagonia Bremen
Kamerun, id. ,.
Gep. van Antwerpen: Garonne, Casablanca'
Henrica, Bremen. '
Gep. van Terneuzen: Torun, Gdynia..
Gep. naar Gent: Winterswijk, Bougie.
Gep. naar Brussel: Vledderveen, Londen.

STOOMVAARTLIJNEN
STOOl\IV. l\IAATSCH. NEDERLAND.

JOHAN DE WITT (uitr.) 6/7 te Southampton.
TAJANDOEN (uitr.) 6/7 v. Londen.

KON. NED. STOOMB. MAATSCHAPPIJ.
ARIADNE 6/7 v. Arnst. n. Hull.

NEDERLANDSCHE SCHEPEN
ROZENBURG pass. 6/7 Ouessant, Fedalah n.
Rotterdam.

BUITENLANDSCHE SCHEPEN
Van en naar Nederlandsche havens.

GEORGE J. GOULANDRIS 6/7 v. Rott. te Port
Said.

NIGARISTAN 5/7 V. Arnst. te Busreh
TAKORADIAN 5/7 te Las Palmas, ·W.-Afrika
n. Rott.

PAMIA. (Londen, 6 Juli). Het Italiaansche
stoomschip "Pamia", van Rotterdam naar Ancona,
'op weg naar Algiers om te bunkeren, is tijdens
dikken mist vanmorgen op de Algerijnsche kust
gestrand. Het bergingsvaartuig .,Geir" is van
Gibraltar ter aasistentie uitgevaren.



/' ~I'Inzake OSS·~A. A
v~~qV ;/

In "De Katholilke Staatspartij" stelt mr.
dr. D. Beaufort O.F.M. de vraag, hoe in de
zaak-Oss het diepgaand verschil 'van inzicht
te verklaren is, als er aan beide kanten goede
trouw wordt aangenomen.
Daarop antwoordt de Katholieke afge-

vaardigde:

Het schijnt ons niet twijfelachtig, dat de
eenig afdoende verklaring hierin gelegen
is, dat in deze zaak een tweetal geeste-
lijken was betrokken. Men behoeft daarbij
volstrekt niet aan bewust anti-papisme te
denken, stellig niet bij de meerderheid van
's Ministers tegenstanders. Maar onbe-
wust en ongewild heeft de zoo juist ge-
noemde omstandigheid een sterke rol ge-
speeld en veler oordeelsvermogen ver-
duisterd.
Van meet af heeft de zaak der beide

geestelijken aan de Ossche affaire een
pikant aspect gegeven. Zooals de heer De
Geer het uütdrukte: "Het is juist - wat
de Minister opmerkte -, dat wat den
krachtigsten, niet voorzienen weerslag in
de volkspsyche heeft gevonden, de ge-
schiedenis is geweest van de twee geeste-
lijken. Het overige geloofde men wel , •.• "
En hoeveel argwaan door die omstan-

digheid gewekt is, moge blijken uit enkele
citaten. Zoo schreef Het Liberale Week-

blad: "De meest elementaire noodzaak
vordert, dat een welgezind Nederlander de
vaste overtuiging verkrijgt, dat in de
Ossche zaak gehandeld is zonder eenig
aanzien des persoons en met terzijde-
stelling van alle bijoverwegi.ngen". "Wij
willen", aldus de N. R. Ct., "evenmLn
beweren, dat de tegenwoordige Minister
met opzet bepaalde persoonlijke en kerke-
lijke belangen ontzien heeft .... "
De Avondpost schreef: "Het wil ons

voorkomen, dat de Minister (vermoede-
lijk vooralonder den sterken indruk van
de zaak tegen de beide geestelijken) te
overhaast heeft gehandeld .... "
Sterke achterdocht spreekt ook uit mep!

dan een redevoering bij de jongste be-
handeling der Oossche zaak in de Kamer
gehouden, waarbij die der extrernisten f~e-
grijpelijkerwijze buiten beschouwmg zIJn
gelaten. Bij de replieken sprak de. soc.
heer van der Goes van Naters aldus: "De
redeneering, die volgde uit dat gevoel van
verontrusting, was in het algemeen ....
deze. Zij uitte zich in de bange vrees: zal
er, als nog ergens een geestelijke van eenig
feit verdacht wordt, ooit een politiedreuaar
gevonden worden, die na Oss eenigen
maatregel durft te nemen?" En het meest
typisch openbaarde zich de achterdocht
bij den heer Biererna: "Ik zou de vraag
willen stellen, of de omstandigheid, dat de
Minister van Justitie Roomsch-Katholiek
was, zijns ondanks niet mede een rol heeft
gespeeld, natuurlijk niet bewust, maar
onbewust. Ik tast daarmede de goede \
trouw van den Minister in geenen deete
aan. Ik zeg nogmaals: ik ben daarvan vol-
komen overtuigd, maar in het leven van
den mensch speelt het onbewuste dikwijls
een zeer groote rol. Het is mede twijfel aan
de rechtsgelijkheid, die groote groepen van
ons volk bezorgd maakt."
Welnu, wie met een dergelijke on- of

onderbewuste achterdocht rondloopt, is
tot volkomen objectief oordcelen o.i. niet
meer in staat, noch ten aanzien van de
gedragingen der marechaussee, noch met
betrekking tot de daartegen getroffen
maatregelen.
Stel daartegenover de Katholieken.

Zonder uitzondering waren en zijn zi]
zielsovertuigd, dat voor rechtsongelijkheid,
althans in den zin der tegenstanders, geen
oogenblik behoefde te worden gevreesd.
Zich misdragende geestelijken zouden pre-
cies denzelfden weg volgen als alle andere
Nederlandsche burgers. Misschien zou te
hunnen opzichte een strengere maatstaf
worden aangelegd, maar op een bevoor-
rechte behandeling behoefden ze niet te
rekenen. En [uist omdat de Kathol.ieken
hiervan rotsvast overtuigd waren en ook
niet anders zouden willen, konden ze meer
oog hebben voor de toch well zeer ernstige
fouten van leden der Ossche brigade, kon-
den ze gemakkelijkeif de juistheid der
noodzaak van's Ministers maatregelen
aanvaarden. I
Vanuit di,t gezichtspunt wordt tevens

verklaarbaar, waarom deze heele affaire \
de Katholieken zoo diep heeft gegriefd,
Ongetwijfeld zijn zij ook niet onverschillig
voor den laster, waarmee een hunner
beste. voormannen is overgoten, maar dat
men door alles heen voelen en tasten kon
een diep wantrouwen jegens hem, juist als
katholieken, - deze bepaalde vorm van
onbewust en latent maar levend anti-
papisme heeft hen in hooge mate ge-
kwetst en gegriefd.

Over de minlsterjeele weigedug, terzijde
gelegde strafdossiers niet over te leggen,
schrijft mr. Beaufor-t:

Sommigen, ofschoon de weigering tot
overleggIng van stukken uit geseponeerde
strafzaken in het algemeen juist achtend,
hebben voor dit geval een uitzondering
bepleit juist op grond van het zoo alge-

meen verbreide en straks genoemde wan-
trouwen. Het antwoord kan slechts luiden.
dat een tot dien prijs gekocht vertrouwen
door de katholieken niet wordt begeerd
Voor wie zichzelf respecteert, is een op
die wijze verworven vertrouwen ,:;:,_aarde-
loos!


