
DE JUSTITIE EN DE ROOFMOORD TE OYEN.

H. van Kempen uit Oss; 2 Gemecnteveldwachter
van Oycn; 3 Hijksvel dwaohter Verkoelen uit
Oijen; 4 Op voorgrond Mr. van Ever-dingen,
Officier van Justitie; 5 :\11'.Verhcijen, plaatsver-
vangend rechter; 6 Mr. Urnmels, President; 7 ~lr.
Poer-ink (met stok) rèchter ; 8 Burgemeester
Ploegmakers uit Oss; 9 :\11'. Lamers, griffier; 10
Burgemeester Jans uit Oijen,

Vrijdag heeft de Bossche rechtbank te Oven
de plaats in oogenschouw genomen waar in Mei
1934 een roofmoord heeft plaats gehad op ·den
ouden Toon Verhoeven.

Het huis was inmlddcls afgebroken, zoodat de
"hecren hun bevindingen op de puinhocpen
moesten trachten op te doen.
We zien op de foto v.I. n. r.: 1 Inspecteur P.

DE ROOFMOORD TE OYEN. - De leden van de Bossche rechtbank op de plaats waar ill Mei 1934
een roofmoord plaats had op den ouden Toon Verhoeven. - Het huis werd inmiddels' aïgebroken,



DE AFSCHUWELIJKE ROOFOVERVAL
TE OYEN.

Naar men ons mededeelt is het
gerechtelijk vooronderzoek gesloten in
de s~rafzaak contra: 1. F. J. v.O., 24 jaar, I
ar?elder; 2. W. P. de B., 16 jaar, arbeider,
'belden te Oss, thans gedetineerd in het
Huis van Bewaring te 's-Hertogenbosch '
als ver.dacht van roofmoord, gepleegd U;
Oyen m den nacht van 15 op 16 Mei
1934 waarbij A. Verhoeven werd ver-
moord en P. Verhoeven levensgevaarlijk
werd verwond en van hun geld, f 70
werden beroofd. '
De behandeling dezer zaak is binnen-

kort te verwachten. '

DE ROOFMOORD TE OYEN.
Maandag zullen voor het Gerechtshof

terechtstaan:
1. F. J. van 0., geboren te Oss 30 Sept.

1910, arbeider, wonende te=oss:
2. W. M. de B., geboren te' Oss 9 April

1918. wonende te Oss.
Hun is ten laste gelegd, dat zij in den

nacht van 15 op 16 Mei 1934 of daarom-
i trent te Oyen, gedurende den voor den
nachtrust bestemden tijd, te zamen en
in vereeniging in de woning van de ge.
broeders Verhoeven met het oogmerk
van wederrechtelijke toeëigening hebben
weggenomen een geldelijk bedrag van

, f 70,- of ongeveer zooveel, in ieder geval
bankpapier en geld, alles eigendom van
de gebrceders Verr-oeven. .althans van
een ander dan verdachten of een
hunner; en zulks na zich den toegang
tot de woning te hebben verschaft door
langs een door hen opengebroken raam
naar binnen te klimmen en terwijl zij
dien diefstal deden vooraf- en vergezeld
gaan en volgen door geweld tegen de
i>'ebro€del.'S Verhoeven, door hen zeer
krachtdadig met een ijzer, althans een
hard voorwerp, te slaan, waardoor An-
toon Verhoeven is overleden en Petrus
Verhoeven meerdere bloedende verwon.
dingen bekwam, zijnde dat geweld ge_
pleegd met het oogmerk om dien diefstal
voor te bereiden en gemakkelijk te ma.

I ken om bij betrapping op heeterdaad I
zich de vlucht mogelijk te maken en het
bezit van" het gestolene te ve:-zekeren._ I

BOSSCHE RECHTBANK.

DE ROOFMOORD TE OYEN.

I DE ROOFMOÖitD TE OYEN. I
Naar men ons mededeelt zullen vo~r

de verdachten in de roofmoordzaak UIt I
Oyen welke zaak op Maandag 11 Maart I
a.s. :ial worden behandeld, als verdedi-
gersgers optreden: voor. F. J. v. o. Mr. I
Kruse advocaat te Den Bosch; voor W.
'M. de' B. Mr. Pulles, advocaat te Oss.

, <~,"4' ~ ~

DE. ROOFMOORD, TE OYEN., '
In verband met de behandeling van de

roofmoordzaak- uit oven op Maandag 11
Maart .a.s, begaf zich heden de, Recht-
bank bestaande uit de heeren Mrs. trm- I
mels '-President,' Poerink Rechter, Jhr.
Verheijen rechter plv., van Everdi?g~n
Officier van Justitie en Lamers griffier
naar Oyen om de plaats des misdrijfs te
bezichtigen; Bij dat College vervoegden
zich .de burgemeesters van Oss en Oyerr
bijgestaan door verschillende politieman-
nen om het College de DODdigevoorlich-
tingen" te geven. '

,
: Naar men ons meedeelt is het gerechtelijk
'vooronderzoek gesloten in de strafzaak contra
.den 24-jarigen F . .T. v. O. en den 16-jarigen W.
P. de R, te Oss. thans gedetineerd _in het Huis
van Bewaring te 's-Hertogenbosch, als verdacht
van roofmoord gepleegd te Oijen in den nacht
van 15 op 16 Mei 1934 waarbij A. Verhoeven
werd vermoord en P. Verhoeven levensgevaar.
lijk werd verwond en van f 70 werden beroofd.
De behandeling dezer zaak is binnenkort te

verwachten.

DE AFSCHUWELIJKE ROOFMOORD
TE OIJEN.

Naar men ons mededeelt zal op Maan. !
dag 11 Maart 1935 des voormiddags 10,
UUr in een buitengewone zitting der'l
Arrondissements.Rechtbank alhier wor, I

den behandeld de strafzaak contra F. I. ,
v.O., 24 jaar, arbeider, Oss, W. P. de B .. I
16 jaar arbeider, Oss, beiden thana'
gedet..inrerd in het :aUi!! van Bewarinl!
alhier, verdacht van roofmoord ge-'

, pleegd te Oijen op de Gebr~ Verhoeven'
, in den nacht van 15 op 16 Mei 1934.I Vanwege het O. M. zijn 13, getuigen
1 gedagvaard.

Rechtbank stelt onderzoek in loco in.
Heden zal de rechtbank te 's Hertogenbosch

een bezoek brengen aan Oss en Oyen ten einde
ter plaatse een onderzoek in te stellen in ver-
band met den roofoverval, die irrden nacht van
15 op 16 Mei 1934 is gepleegd -te Oyen op de
gebr. Verhoeven, waarbij een der gebroeders
tengevolge van de hem toegebrachte verwondin-
gen is overleden, terwijl de ander zwaar werd
gewond.
Als verdacht van dezen roofoverval zullen op

11Maart terecht staan F. J. van A., oud 24 jaar'
en W. M. de B., oud 16 jaar.
Er zijn in deze zaak 13 getuigen gedagvaard. I

DE ROOFMOo.RD TE OYEN.

•

DE ROOFMOORD TE OYEN. I DE MOORDZAAK IN OIJEN.
I Heden heeft de rechtbank uit Den Bosch zich
I begeven naar Oijen, teneinde zich, in verband
met den aldaar gepleegden roofoverval waarbij
de 72-jarige Verhoeven is vermoord, op de hoog-
te te stellen van de plaatselijke toestanden.
Als Officier van Justitie zal medegaan mr.

l
,

v, Everdingen.

Naar men ons mededeelt zulle!! voor ~de ver-
dachten in de roofmoordzaak UIt Oyen welke
zaak op Maandag 11 Maart a.s. zal worden be-
handeld als verdedigers optreden voor F . .T. v.>
0.' Mr. Kruse, advocaat te 's-Bosch, voor W. M.:
de B. Mr. Pulles advocaat te Oss.
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Vrijwel alle bladen hebben een beschouwing gewijd aan de
behandeling van de interpellatie-Drop in de Tweede Kamer.
~a kennis te hebben genomen~ van de feiten, die Min.ster
Goseling tot zijn krachtig ingrijpen hebben genoopt, heeft
bijna de geheele Kamer zijn ma.atregelen goedgekeurd en
afkeuring uitgesproken over het optreden de~ Marechaussee
te Oss. De pers onderschrijft het oo~deel de. Tweede Kamer
en moet erkennen, dat voor het ingrijpen van den minister
allen grond aanwezig was. Ook de Eindhovensehe en Melerijsche
Courant (r.k.) wijdt aan het votum der Tweede Kamer een
hoofdartikel, klaarblijkelijk van de hand van iemand, die
met den toestand in Oss goed op de hoogte Is. Om den krachtigen
toon en den raken inhoud laten wij dit artikel hier volgen.
De E.M.Crt. schrijft dd. 8 April 1938:



Tot zoover de g.~r.Crt.
Dat de ant1-papistlsche heer Ds.I:ersten zich niet

met de maatregelen van den ~~n1ster kon vereenigen behoeft
niet de minste verwondering te we!{ken. t.oodra hij den naam
Rome en Roomsehen hoort, slaat hij op hol en is hij alle
onderscheid# des oordeels kwijt. Zijn verachtelijk anti-papisme
is door versohillende niet-katholieke kamerleden krachtig af-
gewezen en het lust ons niet hierop nog verder in te gaan.

Kunnen de twee pastoors een betere rehabilitatie
wenachen dan die van =*Bt~kB% den minister in de Tweede Kamer?
Wij !!loonenVan niet. Het geheele land weet thana, dat de
lasterlijke gel"Uobten zonder canigan grond war~:m, waarvoor
geen schijn Van bewijs aanwezig is. De bevolking van Oss
waS dit alles duideli1k. Wie de twee pastoors kent in hun
handel en wandel verk~erde hierover niet 1n twijfel. De
spreekwoordeliJke liefde, die het Brabantsehe volk zijn
priesters toedraagt, 1s geen holle frase gebleken. Men behoefde
zijn oor m~.wr to luiste14en te leggen om de oerlijke en op-
rechte verontwaardiging te verne:men in alle lagen der bevol-
king over do onkiesebe en smadelijke wijze van onderzoek. Wij
zijn er Van overt*1gd in den geest Van alle weldenkenden te
spreken, wanneer wij de~e pastoors toewenschen, dat God hun
moge toeBtaan nog lang hun zegenrijk werk te Oss te blijven
vervullen.

Op eenige punten moge hier nog de aandacht worden
gevestigd. rat de brigade Oss zich vergaloppeerde ls erg,
maar erger 1s, dat hun hoogere lEdding in ~ebreke bleef het
noodige toezicht uit te oefenen. Tijdens de zuiveringsactie
is herhar>1t'le11jkde loftrompet gestoken OVtll" de hoogere
leiding del" brigade, het distrlctscommando. :a.sdeze leiding
thans geheelonkundig van '"at or te Oss gaande wa.s en zoo.
neen, waarom heert zij dan niet ingegrepen 1 De vo&le zwaarte
der straf, ontnemlng der opsporingsbevoegdheden en overpla.at-
sing, 1s neergekomen op de lagere manschappen, maar van oenige
maatregel tegen hun oamlddellijke leiding, die toch minstens
evenzeer of nog n16aI' verantwoordelijk 1s,· vernemen wij niets.
Wij maenen , dat de rechtvaardigheid gebiedt, dat de minister
ook hier naar een ernstig onderzoek zal doen instellen en zoo
noodig niet zal aArzelen de vereischte rr~atrege16n te nemen.

Een. ëweede punt is de hQuding der N.S"B. De afgevaar-
digden der N.S.B. weigerden in de Tweede Kamer do motieveerlng
van den minister te eBnvaarden. De N.S.B. trekt door dik en
dun, tegen alle redelijkheid in. parti j ',oór de marechaussee.
Men zie Volk en Vaderland Van e April jl" Mussert sohrijft,
dat h1..1 bet corps marechaussee zal maken tot h()t Rijkspolitie-
corps , als hi j de rro.achtin handen kri jgt. l'iu is het in ons
land gelukkig nog :niet zoo ver. Maar dit gesohrijf geeft toch
te denken ..Van wallr die welwillendo houding ve.n de N.S.B. k
ten Qllzichte VAn de ~'areehaussee ? De liefde kan immers niet
Van een kant komen. Kan de reseer1ng onder alle omstandigheden
op do Marechaussee rekenen? Het is dringend gewensebt, dat
hierovor niet den minsten twijfel bestaat ..OS8 hoeft een
voorproef gehad van gestapo ...en gepoe-methoäen. Laab niet
heel Neder-land ervaren, dat .op oen kwaden dag een fanatieke
minderheid, steunJll:endop do maohtsmiddelen van den stant,
eenzelfde terreur ga~t ujtnefonen.

Wat te OBS ge'bê'Ul'dis, is van grooter belang dan
voor Oss alleen. De rechtszekerheid ls ons hoogste goed.
Deze rechtsz$kerheid is in ons land het bost gewaarborgd
door den democratischen regeerlngsvor.m van ODze eonst1t'ltioneel
monarchie, zoonl&. wij die kennen. De vrije meen1ngsuitlng is
df1.arVaneen kenmerk. !lat behoud van onzen democratisch-parle-
mentaire regeer1ngsvorm ia alleen en het best gewarrborgd
door een gezond partijenstelsel, wnn.rbij ieder staatsburger
ter gelegenheid van de algemeene verkiezingen Van zijn opvat-
tingen kan doen blijkon. De interpellatie-Drop was een gezond
middel om een regeer1ng in een land van vrije staatsburgers
ter verantwoording te roepen en voor de :regeering een gesch1kt
middel om haar maatregelen toe te lichten en tegen eritiek te
reohtvaarêigen.Vaar het beslaan van een krachtig en gezond part1jen~
stelsel een uk onontbeerlijke voorwanrde is vcor- ons en



staatsvorm moet ieder burger er toe medewerken dit partijen-
stelsel ons>~rept te bewaren. Voor ons katholieken komt d.aar
voor maa~ een partij in aanmerking, de R.K.8taatspartlj.
Vlij moeten niet tr-aehten door ondergrondseh gewroet, door het
Uitspelen van allerlei 19.r~g-bij-de"8rondsche grieven en kleine
belangen de kracht van die part:1j te ondermijnen !l'letbet nood-
lottig gevolg van versnippering en verzwakking der rechtszeker-
heid. Heeft men grieven of meent mon, dat de partij niet
voldoonde rekening houdt met de belangen van een bepaalde
bevolkingsgroep" dan kan men dit veel beter uiten binnen de
partij. op vergaderingen of bij andere gelegenhe~en. Met
~erechtvaf!rd1gde wenschen zal zeker rekening worden gehouden.
4et is een feit, dat s~n groote partij moer kan doen dan
meerdere kleinere. De noodzakelijke tHmheid blijft bewaard.
lionbedenke het wel: onze eenheid, 'a lands kracht. Ieder
katholiek b'egrijpe derhalve zijn pliCht en steuno de R.K.
Staatspartij.
Laat het verleden een les zijn voor de toekomst !

Mr.Pulles •.



Mr. J. P. PU LLES
ADVOCAAT EN PROCUREUR

Molenstraat 62
OSS

Postrekening 48848
TELEFOON 233

Mr, Pulles pleit.

Mr. Pulles houdt vervolgens zijn pleidooi.
Hoewel beide verdachten terecht staan voor

dezelfden roofoverval, die zij te samen zouden
hebben gepleegd, meent pleiter toch, dat voor
verdachte de B. de zaak anders ligt, dan voor
verdachte van O. Spr. zal trachten dit verschil
aan te toonen.
Aan beide verdachten is ten laste gelegd, dat

zij zouden hebben gepleegd diefstal met ge-
weldpleging. Aan verdachten is dus ten laste
gelegd overtreding van art. 312 Wetboek van
Strafrecht. In dit artikel is één misdrijf om-
schreven n.l. diefstal met geweldpleging, bij
welk misdrijf de geweldpleging de verzwarende
omstandigheid vormt bij den diefstal eli hier
dns niet de diefstal en het geweld als twee
misdrij,'en kunnen worden aangemerkt.
De eerste vraag, die thans beantwoord moet

worden, is deze: Heeft de B. diefstal gepleegd?
Pleiter meent deze vraag ontkennend te moeten
beantwoorden.
Er is een portemonuaie mel geld en een zak-

doek met geld gevonden in de broek van Van
O. Op de B. of in zijn kleeren is geen geld ge-
vonden. Dat het geld in de zakdoek van de B.
zou zijn kan ook de heer Officier ni et bewij-
zen, want hij zegt in zijn requisitoir dat dit
geld "ldaarblijkel~jk" van de B. zou zijn. Dit
acht de officier dus enkel waarschijnlijk.

Uil hel vinden van het geld in de broek van I
v. O. kan nooit het bewijs geleverd worden
dat de B. het geld zou hebben gestolen.
Ware aan ieder van beide verdachten afzon-

derlijk diefstal met geweldpleging ten laste ge-
legd, dan zou de B. te dezer zake moelen WOI'- I
den vrijgesproken, want zonder diefstal is het \
delict vim art. 312 niet bestaanbaar.
Nu is hen echter ten laste gelegd geqUalifi-1

ceerrle diefstal "te zarnen en in vereeniging" .
. Het plegen van een misdrijf in vereeni ging
onderstelt mededaderschap, waarbij de daders,
handelen in gemeen overleg en samenwerkinc, j
KaJ? aangenomen worden, dat beide verdacll-j

ten het misdrijf met al zijn gevolgen te samen
hebben beraamd? Znlks acht pleiter niet mo-
gelijk. Hij kan niet aannemen, dal verdachte.'
de B. een jongen, toen nauwelijks 16 [aar oud,
zoo verdorven kan z~n geweest, dit misdrijf ge-
'wild te hebben. Pleiter weet de naam de B.
zegt bij de rechtbank veel, docJ;l, naar hij hoopt,
niet alles, Verdachte stamt lilt een ongunstig
bekend staande familie, maar" kan de ongu~:
stige reputatie van zijn familie hem persoonlijk
worden aangerekend? Spr. wil hier naar vo-
ren brengen de gunstige verklaringen omtrent
het gedrag en de levenswijze van del B. door I

r twee betrouwbare personen afgelegd zooals in
I het Reclasseeringsrapport is vermeld. Het hoofd
. van de school, die verdachte de B. bezocht heeft
I en die hij nog niet lang geleden had verlaten,
noemt verdachte een oppassende en vlijtige
leertina ijverig in zijn werk en oplettend op
school~'Hü kon niet begrijpen, dat een jongen
met een dergelijk karakter bij een misdrijf be-
trokken kon zijn. Thuis zorgde hij voor he
huishouden. Zijn eenige ontspanning was de
duivensport en zijn verteringen wat snoeperij.
De pastoor del' parochie verklaart, dat ver-
dachte altijd zijn godsdienstplichten is nageko-
men en overigens gunstig bij hem stond aan-
aescht-even. De gezindheid van dezen dader,
~it zijn verleden af te leiden, kan niet op het

I volbreno-en van het misdrijf zijn gericht.
; Niettegenstaande de pogingen om de B. in
gezelschap van van O. te brengen op den avond
~óór den overval, is de heel' Oîficier, hoewel
hij hieromtrent drie getuigen heeït voorge-
bracht er niet in geslaagd aan te toonen, dat
zij in ~lkaars gezelschap zijn geweest, l~at staa~~
te samen weggegaan. De B. verklaart dat hIJ
om half twaalf bij Boeyen is binnengekomen.
Boeyen, die omstreeks half een twee personen
binnenliet, meende dat de een van O. was en
de an de!' Antoon Hendriks. Ook hierbij wordt
de B. niet vernoemd. Pleiter meent, dat de 1110-
aelijkheid open blijft, dat de B. de waarheid
~preekt. De onjuistheid hiervan is in ieder ge-
val niet aangetoond.
Alles te samen genomen blijft el' veel reden

tot twijfel of de B. in Oven is geweest. En dit
feit 1110et toch eerst definitief vast staan, ge-
zien de zware straf die geëischt is. Spr. meent,
dat het bewijs, dat zij te samen in Oyen zijn
geweest ten aanzien van verdachte de B., ni~t
is geleverd. Op deze gt-ontlen vertrouwt plei-
ter dat de rechtbank de B. van het hem ten laste
gelegde zal vrijspreken.



Roofmoord te Oijen
Een bekentenis in het huis van

bewaring.

Twee andere Ossehenaren
medeplichtig.

Thans heeft de l ó-jariqe de Bie.
welke zooals men weet is veroordeeld
tot 71/2 jaar gevangenisstraf. in ver-
band met den roofmoord te Oijen. in
het huis van bewaring te 's-Hertoqen-ibosch waar hij thans verblijft. bekend.
~dat ook van der P. en H. medeplich-
tig zijn aan deze roofmoord. Reeds
denzelfden nacht waren ook deze twee
Iverdachten .aan~ehouden' doch later
Iwegens gebrek aan bewijs wederom
[vrijgelaten. J.

i Deze beide verda~hten verblijvenImomenteel In de strafgevangenis te

1

's~HertOgenbOSCh waar zij eene straf
uitzitten voor de in het vorige jaar
Igepleegde diefstal met braak. te Schayk.

l=~=-=------

I DE AFSCHUWELIJKE MOORD TE OY];~.

I
. 11 )

In het verslag over deze zaak ~00.r de Bos-
. sche rechtbank stond, dat de 13-lang.e v. .:i.\
Wielen aan Karel v, d. Berg zou hebhen ver-
klaard, dat hij de B. en. v. O. samen 111 Oyen
had gezien.' . \

Dit blijkt niet juist Getuige zou gezegd heb-
ben, dat hij ze samen 0 p het 1a 11 d had ge-
zim. 1



UITSPRAAK IN DE
ROOFMOORDZAAI(

TE OYEN.

De heide verdachten tot zware
'gevangenisstraffen ver-

oordeeld.
(Van onzen correspondent).

's-HERTOGENBOSCH, 25 Maart. - De recht-
bank alhier heeft heden uitspraak gedaan in'
de 'zaak van den roofmoord te Oyen. De vijf en
twintig-jarige arbeider F. J. v. O. uit Oss is
veroordeeld tot vijftien jaar gevangenisstraf.
Zijn medeplichtige W. H. de Bie, eveneens uit
Oss, zal ter beschikking van de 'regeertng
worden gesteld tot zijn één en twintigste jaar.
Daarna zal deze zeven jaar en zes maanden
gevangenisstraf moeten ondergaan.

In den nacht van 15 op 16 Mei hebben beiden
de bejaarde gebroeders Verhoeven in hun
huisje te Oyen overvallen en beroofd van hun
'beztttingen. Den 67-jarigen Verhoeven werd
met een vijl de hersenpan irugeslagen, ten ge-
volge waarvan hij is overleden. Zijn 63-jarige
broer werd levensgevaarlijk gewond.
De officier van justitie had veertien dagen

'geleden tegen beiden een gevangentsstrat van
vijftien jaar geëischt, zonder aftrek van het
voorarrest.
'De rechtbank verklaarde verdachten schul-

dig aan diefstal, voorafgegaan en vergezeld
van geweld tegen personen, den dood ten ge-
volge hebbend, gepleegd met het oogmerk om
een diefstal voor te bereiden.

DE' ROOFMOORD TE OYEN.

Overwegingen van de Bossche
rechtbank.

We hebben gisterenavond het vonnis gemeld,
dat de Bossche rechtbank heeft gewezen in de
zaak van den roofmoord te Oyen. De daarin
vermelde straffen behoeven in zooverre rectifi-
catie, dat de verdachte W. de B. niet is ver-
oordeeld tot 7 jaar maar tot 7 jaar en 6 maan-
den gevangenisstraf met ter beschikking stel-
ling van de regeering.
De rechtbank overwoog in haar vonnis ten

aanzien van de aan v erd. van O. op te leggen
straf, dat in de gruwelijke en meedoogenlooze
geweldpleging op de bejaarde slachtoffers, als-
mede in de misdadige gezindheid van verdachte,
die daaruit, en uit de cynische houding na het
plegen van het misdrijf ter terechtzitting aan-
genomen, sprak, de rechtbank aanleiding vindt
aan dezen verdachte de zwaarste straf op te
leggen, die het Wetboek van strafrecht voor
het gepleegde misdrijf toelaat.
Voorts werd overwogen ten aanzien van de

aan verdachte de B. op te leggen straf, dat
eenerzijds ook het voren overwogene - voor
wat betreft de gruwelijke en meedoogenlcoze
geweldpleging - voor dezen zestienjarigen en
dus nog nog zeer jeugdigen verdachte in volle
zwaarte geldt; doch de rechtbank aan de andere
zijde er rekening mee wil houden, dat het oor-
deelover verdachte, die nimmer tevoren ver-
oordeeld werd, zoowel van het hoofd der school
als van den g~estelijke zijner parochie over de
voorafgaande jaren gunstig luidde, en hun vrees
voor verdachte's toekomst toen slechts grond
vond in het milieu, waarin verdachte is groot
gebracht en dagelijks verkeerde.
De rechtbank overwoog, dat zij daarin en in

de jeugd van verdachte aanleiding vindt, op-
legging van een maatregel te bevelen, die ver-
dachte aan dat milieu onttrekt en tevens her-
opvoeding mogelijk maakt, terwijl daarnaast
en daarna aan verdachte, om den ernstigen gru-
welaard van het gepleegde feit moet worden
opgelegd de zwaarste vrijheidsstraf, die het
Wetboe.k van Strafrecht in dat geval toelaat,
zijnde krachtens artikel 39 ter, de helft van
het maximum op het misdrijf gesteld.



dMiehielsen uit Breda; te CurvelIo Pater
P. Rutten uit Maastrrcht: te COl1igIOII1h.aS
do Campo Pater Chr. D.onker uit Veghel
en te Bahéa Pater E. Smewr uit Breda.

DR. SICKING.
zooaas gemeld vdien:lJe gisteren Dr. t. J.

Sickin.g, oud.rector van het stedelijk
gymnasium te 's...Hea:togenbo.<:;eh:iin het
pension der Zusters FranciSooMSSlen te
Tilburg, zijn BOsten verja..a.rdag. ZIj.n
zaan, conrector J. Sicking·te, 's-Herto_
genboscn, d;roeg een B. Mis van dank,
zegging op in die kapei van hert kloo&ter
die doOr den jaxig,e met famme wel1d bij~
gewoond. Bij zijn zoon den hoor H.
Sicking, Bredascheweg te Tilburg, wem.
hert feest verder in familiekring voort,
gezet, Vele ~iukweIlJoobien, kwamen
binnen.

iDe roofmoord fe Oyen.
Verdachte de B. bekent.

In de gevangenis te 's.Bertogenbosch
heeft de jeugdige de B., verdacht van
den moord te hebben gepleegd op een
del: gebroeders Verhoeven aan den
Maasdijk te Oyen in het vorige jaar,
plotseling een v 0 11 e dig e bek e n-

I t en i s a f gel :e g d. Zijn wij goed
ingelicht, dan zouden verrassende ont;:
huümgen te wachten zijn. en kunnen
meerdere arrestatles worden tegemoet
gezien van waarschijnlijk aan die daad
medeplichtigen.
Omtrent de bekentenls van De B.

wordt nader medegedeeld, dat de· 21~
jarige F. v, O. den 70~ja:t'igen Verhoe-
ven doodelijk heeft mishandeld en dat
Van der P; en B. den anderen broer met
touwen hacden . gekneveld en in be-
dwang hadden gehouden. .
Van O. is zooals men weet tot 15 jaar

veroordeeld. Van der P. en H. Waren
aangehouden doch moesten later in
vtt'ijheid worden ~steld. Ze zitten nu
echter gevangen wegens een inbraak te
Schayk.

De B. zou zijn bekentenis hebben af-
gelegd op aanraden van zijn vader.
Een correspondent van de N. R. C. te

Oss meldt nog:
Wanneer wij ons oor te luisteren leg-

gen bij personen, die nauw bij deze
zaken zijn betrokken, dan zou de jeug-
dige de B. hebben verklaard, dat aan
den overval met' beroovlng te .oven vier
personen hebben deelgenomen, n.l. de
23-jarige v.O., de 21-jarlge v. d. P., bij-
genaamd de Rut, de 23-jarige A. H., bij-
genaamd de jonge Toon de Soep, en. hij
zelf. Deze vier Zijn allen opgesloten in
de strafgevangenis te 's-Hertogenbosch,
waar v. d. P. en A. H. voor andere delic-
ten hun straf ondergaan, terwijl v. O. en
de B., verdacht van den overval men be-
roovmg te Oyen, door de rechteank
resp. tot 15 en 7Y2 jaar geyangenisstlaf
zijn. veroordeeld.
W. de B. zou hebben verklaard, dat hij

slechts op den uitkijk heeft gestaan, ter-
wijl de andere drie in het huis der beide
Verhoevens het misdrijf hebben ge-
pleegd.
v. d. P., die als kroongétuige in het be-

kende mocrëproces-o, de- Bie ·een be-
langrijke rol heeft -gespeeld, ondergaat
op het oogenblik een gevangenisstraf
voor een inbraak te Schayk Hij zou 15
Mei in vrijheid worden gesteid. H~tstaat
thans vast, dat hi] de gevangenis voor-
loop!g niet zal verlaten. .
Boeyen, afkomstig uit Oss, thans ver:"

blijf houdende te Nijm.e.gen, (bekend als

getuige in de zaken betreffende den
moord op G. de Bie en den overval te
oven) te wiens huize op het Schaykveld
te Oss in den nacht van den overval de
verdachten V. O. en de B. werden aange-
troffen, heeft thans aan de politie ver-
klaard, dat v. d. P. een afspraak met zijn
(Boeyen's) echtgenoote had gemaakt om
hem uit den weg te ruimen.
De vrouw is hier echter tenslotte niet

in getreden en heeft haar man het
moordplan meegedeeld. Boeyen moest
van ·het tooneel verdwünen.. omdat hij
te veer wist en men van zijn kant ver-
.raad vreesde.

Zooals men zich zal herinneren, heeft
Boeyen inderdaad tijdens de benande-
ling van de beide genoemde rechtzaken
verklaringen afgelegd, welke bezwarend
waren voor de verdachten. Ondanks het·
feit, dat Boeyen te Oss vast werk had,
beeft hij zijn woonplaats verlaten. daar
hij vreesde, dat de moordplannen te Oss
toch uitgevoerd zouden worden.
Voorts wordt beweerd, dat het gevaar-

lijke viertal, waarbij ook de beruchte P.
d. B. en nog eenige anderen zich
hadden aangesloten. de vele overvall~?,
welke in de [aren 1933 en 1934 OosteliJk
Noord-Brabant in beroering hebben
gebracht, op hun kerfstok hebben. ~~
deze ove:rvallen met beroovmg, waarbij
genoemd ·worden, di~ te Maria-heide,
waarbij de kassier van de Boeren~een-
bank van f 1600 werd beroofd, dle te
Uden; waarbij de roovers een buit van
f 750 ten. deel viel, en eenige te Veghel,
Heesch en Oss, werden op dezelfde ge-
raffineerde wijze gepleegd en bleven
onopgehelderd. .
Men 'vermoedde evenwel, dat hier

steed's dezelfde bende aan het werk was.
Bij al deze misdrüven leidde ten minste
geregeld het spoor naar Oss.
Teekenend is het, dat, nu al deze

lieden achter slot en grendel zitten, de-
ernstige misdrijven in deze streek tot
het verleden SChijnen te behooren.
Naar ook het Bbl. verneemt, hebben

de uitlatingen van De Bie belangrijke ge-
gevens opgeleverd, waardoor ook het on-
derzoek in de vele nog niet opgehelderde
Inbraken met geweldpleging kon worden
hervat. De marechaussée zet dit onder-
zoek met groote voortvarendheid voort
en is thans zoover 2;evorderd, dat bin-
nenkort een volledige opheldering van
al deze duistere zaken kan worden ver-
wacht. Een aantal leden van de bende
bevindt zich reeds voor andere feiten in
gevangenschap, maar nog meer arresta-
ties kunnen worden verwacht. Men hoopt
thans tot een totale uitroeiïng van het
Ossche misdadigersmilieu te kunnen ge-
raken, daar de gepleegde misdrijven van
dien aard zijn, dat de bedrijvers voor
zeer langen tijd onschadelijk kunnen
worden gemaakt.

DE MOORD OP GERRIT DE sm.
Y-en seint ons uit Den Haag· d.d,

29 April:
De Hooge Raad heeft heden behandeld

het cassatie-beroep van P. de Bie die in
hooger beroep door het gerechtshof te
's-Hertogenbosch is veroordeeld tot 15
jaar gevangenisstraf wegens doodslag op
zijn neef Gerrit de Bie in Augustus 1933
bij Oss. .
Rapporteur was Mr. Schepel. Voor re-

qulrant lichtte Mr. S. van Oven een cas-
satiemiddel toe waarin hij aanvoerde, dat
uit de bewijsmiddelen niet kon blijken
dat het slachtoffer 15 overleden tenge-
volge van de steken en sneden volgens
de ten laste legging aan den requirant
toegebracht. .
De adv.vgeneraal, Mr. van Lier, zal op

13 Mel cencluste nemen. .



Hef afsc~u'weiijk dreme-Ie Oijen.
\ • Verdachte Ossenaren voor het gerecht.

l In den lentenacht van 15 op 16 Mei een percant genoegdoening krijgen wan,
van het vorig jaar heeft zien in het lan-I nee~.de be!cle.yerduchten, tegen Wie veel 'j
delijk dorpje Oyen een afschuwelijk bewijs ~oet zun geconstrueerd, voor Ian, i

drama afgespeeld. In een nederia hutje geren tljd uit de samenleving worden I
een onoogelijk stulpje aan den v"'oetvan weggenomen.
den hocgen Maasdijk. werden twee oude 1

welhaast uitgeleefde landbouwers, de ge~ DO'e. rech:pank w~s samer:~esteld al~
broeders Piet en Antoon Verhoeven do r volgt: president Mr. Ummels ; .!echters.
bandieten overvallen en op onmensch~- M~. poerm~ ~n Jhr. M~. ~~r!1eIJen; sub-
ILike wijze neergeslagen. De 60-jarige stltuU.t offlcIe~ yan [ustitle Mr. van
Toon Verhoeven werd daarbij zoo wreed E'i'zrdmgen; gl'1ffle~: Mr. Lamer~.
gewond, dat hij bijna onmicldellijk over- Voor de behandeling v~n de strafzaak
leed, terwijl zijn 70-jarige broer Piet b.~stond ,.veel belangstelling. ~ee<ls bij-
zoo was toegetakeld dat zijn leven Ian- tijds hac<i.en Zich v~le gegadigden veor
gen t~d in ge~aar was en hij maanden- een plaatsje op de tribune bij den mgan.g
lang in het LIefdehuis der Zusterkens van het paleis verzameld, doch slechts

, moest worden behandeld. een beperkt aantalkreeg toegang. .
Vandaag treedt dit atschuweüjk dra- Te kwart oyer tien opent de pre s 1-

m:l. in volle klaarheid naar buiten. Men den t de zittmg. . _ .
zal' zich dezen opzienbarenden overval De. verdachten ,worden bmnengele.Hl';
herinneren. Niet alleen het Maasdorpje, ze wisselen ~en blik van vestandhoudlng
maar geheel de streek was in rep en en geven glimlachend elkaar een knip-
roer door dit weergaloos brutale mis- oogje. . .
drijf, waarbij een menschenleven werd Nadat ze de gebruikelijke vragen beant-
afgesneden om een luttele f 70, de spaar- woord hebben draagt Mr. Va n Eve 1'-
duitjes van twee afgeleefde grijsaards, din gen <l~ zaak .voor.
,die door de gemeente moesten worden De pre s i d ent. Is dat zoo? .
b~igestaan in hun laatste levensdagen. Ve r d l!- c ~ t e v.O.: Ik denk van niet.
Het is te danken geweest aan de ,Ik ben met mOyen geweest.

groote activiteit van burgemeester Jans Ve r d ach teD e B.: Ik ben ook niet
uit Oyen en aan de energie van de in Oyen geweest.
Rijks- en gemeentepolitie te Oss. dat nog Beide verdachten deelen mede, 'dat zij
in den loop van denzelfden nacht de ver- om half twaalf thuis waren.
dachten van dit misdrijf van hun bed kon- Als eerste getuige wordt gehoord de
den worden gelicht. Op 't alarmeerende ; heer Van K e m pen, inspecteur van
bericht van Oyeri's burgemeester rukte politie te Oss.
onmlddelliik van de marechaussee- Hij deelt mede dat hij 's morgens om
kazerne in Oss een aantal wachtmeesters kwart voor drie was opgebeld uit Oyen,
en ondergeschikten uit. Inmiddels stelde met de mededeeling van den burgemees,
de )l0litie van Oss, onder nersoonlüke ter van Oyen, dat er iets heel ernstigs
leidmg van burgem~ester Ploegmakers was gebeurd. Getuige heeft zich in ver-
in de ve~dachte wbken een snel, doch binding gesteld met burgemeester Ploeg-
n::>llWkeurlQ'onrlerzoe~ in. makers, die besloot aanstonds een onder-
Deze snelle en sublIe~e samenwerking zoek in te stellen bij de verschi1lende

voerde tot het prachtlge resultaat, dat verdachte huizen.
F. J. v.O., geboren te Oss 30 Sept. 1919, Er waren 5 huizen bezocht en toen ging
en W. M. de B., geboren te Oss 9 Aprll men naar het huis van Boeyen waar
1918,werden gearresteerd. Op he_nwerde? getuige wist, dat verd v. O. woonde. v. O.
vele"aaI;lwijzingen gevon~~n, "stille.getUl_ kwam uit een zijkamer. Getuige begaf
gen , dte de bekende zWIjgzaamheId van zich naar de voorkamer waar Boeyen
de ossenaars van het milieu te niet en zijn vrouw waren. '
deden. Er werden kleeren aangetroffen, die
Geboren 1910, gecoren 1918.. Ontstel. in het water stonden.

lende cijfers. Deze verdacht~n zijn opval, In de keuken stond een waschkuip; op
lend jeugdig. Is de eene met nog blJna een overjas welke in de keuken hing was
ee~ ki.nd? Zestien [aren, Dader of ~~e- een roede streep. Daar het hem bloed
phchtlge van een z.o0 afschuwelijken leek, gaf getuige er goed acht op, weten-
moordaanslag. Het, felt teekent wel zeer de dat hij voorzichtig moest zijn.
sterk de mentaliteit van den kring, Boven op zolder trof getuige twee paar
waaruit dit kind is voortgekomen. Want schoenen aan die door en door nat wa-

I

was het niet zijn broeder, die op 6 Maart ren. Onder in de hakken zat versch
1.1. door het Hof werd veroordeeld tot 15 groen gras.

I jaar gevangenisstraf ~egens doodslag op Onder de trap stond een bed; toen
zijn neef Gerirt de BIP.? . men het dek er af haalde lag daar De
Vandaag richten ZIch opmeuw de B., geheel in de dekens gereld in.

schijl}Werpers van de publ1eke belang- Verdachte De B.: Ik lag te slapen.
stellihg op het mm~u te Oss en deze wer- Pre s l d ent: Dat zullen we je straks
pen n schril llcht op den noodtoestand, wel vragen.

I wa.arin een deel der bevolking daar ver- Getuige Van K e mp e n: Je lag -er
keert. Het bandletlsme, dat el' zoo welig toch in?
tiert dat zelfs kinderen tot het ergste Getuige merkte verder op dat het be-
over~loegen dat er in de geschiedenis dervreemdde, dat deze sinjeur ook eaar in
misdaad denkbaar Is. den moord op den huis was.
evenmensch, dient onvoorwaa.rdelijk uit- Vervolgens werd een man~hesterj~s
geroeid. Burgemeester Ploegmakers, die getoond, welke er gevonden IS en die
de verandering ten goede alleen ziet in 1 Van O. evenals de overjas als de zijne !
een formeele isolatie van het milieu, zal herkent, (Jok de schoenen blljke).J, van
y,raarsclUjnlijk ~ezen morgen weer yoo~ llem ~~ zijn., > _'-
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DE ROOFMOORD TE OYEN.

Behandeling 'Voorde Bossche
reclubonk-

is om te lachen, waarop verd. zegt, "dat hij
er moeilijk om kan gaan janken".
Getuige van Kempen verklaart dat verd. O.

heeft erkend, dat de portemonnaie van hem
was.
Verdachte van O. bevestigt; dat hij er zoo

een had, maar er zijn er zooveel en hij weet
niet of deze van hem is.
Omtrent den zakdoek verklaren beide ver-

dachten, dat deze niet van hem is.
Van O. meent "dat hij ook van iemand an-

ders kan zijn."
Getuige Boeyen verklaart, dat de in de

waschkuip gevonden kleeren er niet door hem
of zijn vrouw zijn ingedaan; dat moet door
een ander zijn gedaan.
Verdachte van 0.: Misschien heeft Boeyen

het wel gedaan.
President: Den moord?
Verdachte v.O.: Wel ja!
De president zegt, dat dat niet kan want

Boeyen is tot 11 uur op de fabriek geweest.
De landbouwer P. v. Verhoeven verklaart,

dat zijn vermoorde broer en hij vroeg naar
bed waren gegaan. Het geld lag onder het
bed in een sigarenkoker. Er was ongeveer
f 70. Hij heeft iemand binnen hooren komen.
Doordat zijn broer om hulp riep, werd hij
wakker. Op de vraag van de inbrekers waar
het geld was, heeft hij gezegd: "in huis", waar-
op hij een klap kreeg op zijn hoofd en ge-
zicht.
Hij viel in zwijm en bleek later aan zijn

broer te zijn vastgebonden. Hij had zich weten
te bevrijden en was hulp 'gaan halen. Voor- en
achterdeur waren gegrendeld. Het kleine
raampje, dat met een grendel gesloten was,
stond later open.
Getuige heeft lang de gevolgen van den hem

toegebrachten slag ondervonden ..
De president zegt, dat getuige als hij wil, wel

naar huis mag gaan.
Hij vindt dat goed maar vraagt of hij het

geld toch terugkrijgt.
De president stelt hem gerust.
Burgemeester Jans te Oyen deelt mede het

lijk van Antoon Verhoeven in. beslag te heb-
ben genomen.
Dr. Mettrap verklaarde, dat bij het slacht-

offer t~Sialf ribberrwaren gebroken, terwijl er
verschillende versche bloeduitstortingen waren.
De dood is het gevolg geweest van hevig me-

chanisch geweld.
Dr. W. Hesselink uit Arnhem toonde aan

de hand van gipsafdrukken aan, dat voetspo-
ren bij de wonäng van de .Gebr. Verhoeven ge-
vonden. overeenkomen met de schoenen van
de' :8.' en v. O.
De echtgenoote van Boeyen, Gertruda van

Orsouw, deelde mee, dat verd. v. O. bij haar in
den klost was. Zij bevestigt haar aan inspecteur
. van Kempen gedane verklaringen.

In faesces, die bij de woning werden aan-
getroffen had dr. Hesselink o.a. bestanddee-
len van sla gevonden, welke op 13 Mei bij
Boeyen gegeten was. Op de mouwen van de jas
van v. O. zijn pluisjes en haverkaf.jes gevonden,'
overeenkomende met die, waarin' het lijk van
, Verhoeven is gevonden. Ze waren vastgeplakt
in bloed en moeten er gekomen zijn, toen
het bloed nog nat was.
Verd, van O. weet niet, hoe het aan zijn jas

is gekomen. Hij heeft die niet aangehad.
Get. Hesseling verklaart dat aan de broek, in

de kuip gevonden en aan de sokken, veel zand
, zat.

Verd. van O. zegt, dat hij '5 middags om 5
uur zijn schoenen afgewasschen had.
Op de vraag waarom hij dat gedaan had,

zegt hij de schoénen te hebben willen verven.
Get. Boeyen en diens vrouw herkennen de

sokken als het eigendom van v. O. Ook v. O.
zelf herkent ze, waarop getuigè v. Kempen op-
, merktvdat dat de eerste keer is, dat hij erkent,
dat ze .van hem zijn. ,
Dr. Hesselink zegt aan een jasje van de B.

bloed te hebben aangetroffen, doch minder dan
aan de andere jas. Er waren ook een paar met
bloed bevlekte haverkafjes op.
De broek van dezelfde stof, die de Bie echter

niet herkende lag in de kuip, toen dr. Hesselink
hem ten onderzoek kreeg.
Opperwachtmeester Curp heeft bij de Bie

een vest in beslag genomen, Men had toen ge-
zegd niet te weten van wi-e dat was.
Verdachte de Bie verklaart, dat broek en

vest niet van.hem zijn. Zijn vader heeft alleen
het jasje gekocht.
De kleermaker, de heer A. Keijzer te Oss

verklaart drie jaren geleden de broek van de
B. gerepareerd te hebben en een stuk in het
vest te hebben gezet. De B. was zelf met de
broek bij hem gekomen. Het was een confectie-
broek. Getuige had die niet geleverd.
Aan verdachten wordt een paar schoenen

getoond, die ze echter niet herkennen evenmin
als get. Boeyen.
Dr. Hesselink deelt nog mede, dat ook in de

teil met water kafjes' zijn' aangetroffen.
Get. vrouw Boeyen verklaart, dat ze een

overall en sokken van haar man had gewas-
schen, maar niet gezien had, dat er zand en
haverkaf aan zat. '
Dr. Hesselink heeft ook in de portemonnaie

haverkafjes gevonden en voorts eveneens op
de vijl waarmee de doodelijke slag is toege-
bracht, bloed, haverkafjes en zand, zoomede
in den zakdoek.
Opperwachtmeester Curp doet omstandige

mededeelingen omtrent de inbeslagnemingen.
De afstand van de woning van Boeyen naar
Oyen is ongeveer 5 K.M. Een kortere binnen-
weg kan niet gebruikt worden, omdat hij on-
der water stond.
Wachtmeester Roffel had verd ..O. naar Oyen

hero:' gebracht en deze verdachte gedroeg zich zeer
ver- onbehoorlijk.
twee Een hoofdgevangenbewaarder Feldjes uit

's Bosch had tusschen v. O. en zekeren K. een

De Rechtbank de's Hertogenbosch behan-
delde heden in een buitengewone zitting de
strafzaak tegen F. J. van O. 24 jaar, arbeider,
Oss, W. P, de B., 16 jaar arbeider, Oss, beiden
thans gedetineerd in het Huis van Bewaring,
verdacht van roofmoord, gepl-eegd te Oijen op
de Gebr. Verhoeven in den nacht van 15 op 16
Mei 1934.
Vanwege het O. M. zijn 13 getuigen gedag-

vaard;
Hun is ten laste gelegd, dat zij in den nacht

van 15 op 16 Mei 1934 of daaromtrent te Oyen,
gedurende den voor den nachtrust bestemden
tijd, te zamen en in vereeniging in de wo-
ning van de gebroeders Verhoeven met het
oogmerk van wederrechtelijke toeeigening heb-
ben weggenomen een geldelijk bedrag van f 70
of ongeveer zooveel, in ieder geval bankpapier
en geld, alles eigendom van de gebroeders Ver-
hoeven, althans van een ander dan verdachten
of een hunner, en zulks na zich den toegang
tot de woning te hebben verschaft door langs
een door hen opengebroken raam naar binnen
te klimmen en terwijl zij dien diefstal deden
vooraf. en vergezeld gaan en volgen door ge-
weld tegen de gebroeders Verhoevn, door hen
zeer krachtdadig met een ijzer, althans een
hard voorwerp te slaan, waardoor Antoon Ver-
hoeven is overleden en Petrus Verhoeven meer-
dere bloedende verwondingen bekwam, zijnde
dat geweld gepleegd met het oogmerk om dien
diefstal voor te bereiden en gemakkelijk te ma-
ken om bi] betrapping op heeterdaad zich de
vlucht mogelijk te maken en het bezit van het
gestolene te verzekeren.
Men zal zich de bijzonderheden van dit drama

wellicht nog herinneren. Aan den hoogen Maas-
dijk te Oyen woonden in een eenvoudige hut
twee oude landbouwers, de 60-jarige Toon en
de 70-jarige Piet. Verhoeven. In bedoelden nacht
zijn beide bandieten dat huisje binnengedron-
gen en hebben er Toon Verhoeven zoo ernstig
mishandeld, dat hij bijna onmiddellijk overleed.
De 70-jarige Piet was er zóó emstig aan toe, dat
hij langen tijd in levensgevaar heeft verkeerd.
Na het misdrijf requlreerde burgemeester

Jans te Oyen de marechaussee te Oss, terwijl
burgemeester Ploegmakers te Oss met de ge-
meentepolitie eveneens een onderzoek instelde.
Het resultaat daarvan was, dat beide ver-

dachten, tegen wie verschillende aanwijzingen
gevonden werden, gearresteerd werden. W. de
B. was pas 16 jaar oud en is een broeder van
Piet de B., die pas veroordeeld- is tot 15 jaar
gevangenisstraf wegens doodslag op zijn neef
Gerrit de Bie'.
De rechtbank te 's lIertogenbosch was voor

deze gelegenheid samengesteld als volgt: mr.
Ummels president, mr. Poerink en [hr, mr.
Verheyen, rechters; mr. van Everdingen, sub-
stituut-officier. '
Van het groote aantal belangstellenden wa-

ren slechts weinig personen tot de tribune toe-
gelaten.
De beide verdachten knipoogden elkaar toe,

toen zij de rechtzaal binnen traden. Na de
gelezen dagvaardiglng verklaarden beiden, niet
in Oyen te zijn geweest, op dat tijdstip waren
zij thuis.
Burgemeester Ploegmakers verklaarde op het

alarm direct de verdachte huizen te hebben
doorzocht. In de woning van Boeyen kwam
van O. uit een zijkamer. In de voorkamer zaten
Boeyen en zijn vrouw. Kleeren stonden in het
water en in de keuken hing een overjas, die
een roode streep vertoonde, terwijl op zolder
doornatte schoenen werden aangetroffen, waar
versch gras aan kleefde.
In een bed onder de trap lag verdachte de

Bie diep in de dekens gerold. Verdachte ge-
hoord, verklaarde geslapen te hebben.
Politieinspecteur van Kempen vond het

vreemd, verdachte hier aan te treffen.
Verdachte v. O. erkende, dat de gevoriden

manchesterjas, de overjas .en de schoenen van
hem waren.
Inspecteur van Kempen zegt, dat verdachte

hem gezegd had, dat hij daags tevoren zijn
manchesterpak had gedragen. maar verdachte
van O. verklaart: "dat lieg [e."
D'e president vermaant hem niet zoo'n

groeten mond op te zetten.
Burgemeester Ploegmakers deelde mede, dat

alle kleeren in beslag waren genomen.
De inspecteur van Kempen zegt nog dat

verd. de B. volhield, dat een bepaalde broek
van hem was~ maar toen hij zemoest aantrek-
ken, bleek ze veel te groot. De sokken waren
niet te vinden, verdachte beweerde op klom-
pen te zijn gekomen. Hij zou ze onder tafel
gezet hebben, maar ze waren niet te vinden.
Van de schoenen wilde verd. niets weten. Toen
hij werd meegenomen, leende hij klompen van
Boegen. Verdachte de Bie herkent de groote
broek als de zijne. Hij droeg ze met bretels
maar de president merkte op dat er geen bre-
tels waren. '
Inspecteur van Kampen bevestigt dit. Ze

hadden er nog om gelachen. omdat verd. de
B_ zoo met zijn broek stond te houden.
Getuige Boeyen herkent daarna de groote

broek 'als de zijne;
Verd. de Bi-e roept uit: Het zijn leugens.

het is mijn broek.
Inspecteur van Kempen deelt voorts mee

dat de Rijksveldwachter uit Oyen - bij de
woning voetafdrukken heeft gevonden.
Toen op het bureau te Oss een broek in be-

slag was genomen en werd nagekeken, viel
er een portemonnaie met geld uit. In een an-
d-eren zak zat een zakdoek, waarin insgelijks
een geldbedrag was geknoopt.
Deze broek was van Bo~yen~ getuige

kent het kleedingsstuk als het zijne. Hij
klaart, dat hij maar hoogstens een of
gulden in huis had.
De' president merkte verd. v. O. op, dat het

vreemd is, dat er geld in de broek zat, terwijl
van 0 geen geld had en zelfs nog schuld aan
Boeijen had.
Verd. van O. weet niet hoe het geld erin is

gekomen. Hij is onschuldig.
De president: Dan zal een toovenaar het

erin gebracht hebben.
Verd. v. O. lachend: Kon ik dat ook maar.
De president zegt dat de zaak veel te ernstig

gesprek afgeluisterd, waarbij deze verklaarde
"als hij zijn mond maar niet voorbij praat",
Verder zeide deze v. O. ,;hij had zijn mond
moeten houden. Ik gun niemand de gevan-
genis".
Verd. had nog gezegd dat f 69 en f'80 voor

een advocaat waren maar hij zou eerst pro-
beeren los te komen. "Als de B. bekent", had
v, O. gezegd, "dan zou hij hem, voor, dil recht-
bank doodslaan".



l
VIJFTIEN JAAR VOOR EEN 16-JARIGE.

DE ROOFMOORD TE OYEN
VOOR DE BOSSCHE

RECHTERS.

Pleidooien.

gevonden. Niemand wist, hoe het erin gekomen
is. Boeyen weet er niets van en van O. heeft
nog schuld aan zijn kostbaas. Spr. wijst verder
op het vinden van haverkaf en kippenpluizen
op kleeren van verdachten, terwijl ze ook in
de woning van den vermoorde zijn gevonden.
Van de aanwezigheid van versen mensenene
bloed op de pet en kleeren van van O. kan
deze geen verklaring geven. Hetzelfde is het
geval met De B. Bij de woning van den ver-
moorde gevonden voetafdrukken komen geheel
met die van van O. overeen, 'In de, gevonden
faecaliën werden sporen van sla gevonden', die
van O. bij Boeyen gegeten had. Voorts merrio-
reert spr. het afgeluisterd gesprek: in de cel.
waarin van O. zeide: ik zeg het nooit dat ik
het gedaan heb. De bewering dat hij het ver-
haal van den overval in de krant gelezen had,
klopt niet, want de krant was. nog niet uit.
Uit dit alles concludeert 'spr. dat verdachten
de daders zijn. Het bewijs is volkomen geleverd.
De gepleegde misdaad is gruwelijk. Verd. staan
ongunstig bekend en hun houding stemt ook
niet tot clementie. Spr. eischt tenslotte wegens
diefstal door twee vereenigde personen met
geweldpleging den dood tengevolge hebbende
tegen ieder der verdachten 15 jaar gevangenis-
straf zonder aftrek.
Beide verdachten houden daarop hun

onschuld vol,

Tegen beide verdachten zware
straf geëischt.

Gelijk gemeld diende gisteren voor de Bos-
sche rechtbank de zaak tegen den 24-jarLgen
van O. en den 16-jarigen De B., verdacht van
den roofmoord op den 60-jarigen Verhoeven
te Oyen.We laten hier in aansluiting aan wat we
gisterenavond publiceerden het verslag volgen
van het verder verloop der rechtszitting.
'Als getuige wordt L. Boeyen voor de rechters

gebracht. Hij verklaart om half twaalf den
bewusten avond te zijn thuis gekomen en kart
daarna, 12 uur, naar bed te zijn gegaan. Voor
v.O., dien hij thuishoorde komen, deed hij de
achterdeur open. Hoe laat dat geweest is. kan
hij niet meer zeggen, maar het zal half een
gewe,est zijn. Van O. was van nog een ander
verge2/eld. Deze persoon had hij V100rToon
Hendriks gehouden. Hij had er echter niet veel
acht op geslagen.
De onbekende vroeg: Waar moet ik nou

blijven, en getuige vond goed dat hij bij uit-
zondering in zijn huis kon blijven slapen.
Boeyen is toen naar bed gegaan. "Toen hij

nog hoorde stommelen riep hij en kreeg v. O. Mr. Kruse, verdediger van van 0., betoogt,
ten antwoord dat hij al in bed was, of in bed dat er geen enkele reehtstreeksche getuige is.
gi.ng. Weliswaar zijn stille getuigen vaak meer waard
Het O. M. vroeg hier, of de onbekende per- dan andere, maar de hier aanwezige hebben dit

s~on klompen droeg, D~ getuig~. ~klaart het I~~m~en,dat er nog een andere oplossing moge-
niet te weten. Ook herinnert hlJ zich niet of Iijk 1S dan deze, dat verdachten op de plaats
er nóg iemand later in het huis is gekomen, van het misdrijf zijn geweest, Het moge
maar acht dat ook niet waarschijnlijk. onwaarschijnlijk zijn, onmogelijk is niet, dat
Gertruda Boeyen-v. Orsouw verklaart dat een ander met de gevonden kleeren aan de

haar man om -half twaalf is thuisgekomen en daad gepleegd !heeft. Oss heeft geraffineerde
om 12 uur naar bed is gegaan. Om circa 1 uur misdadigers. Misschien heeft half Oss dien dag
werd er geklopt en toen kwamen mensclhen wel sla met aardappelen gegeten! Wat de ge-
'binnen. Zij hoorde dat v. O. sprak en haar man sprekken in de gevangenis betreft, het verhaal
zeide dat !hij voor uitzondering Toon de Soep is bijna te naïef om waar te zijn. IDenOssene
CA. Hendriks) toegestaan had om te blijven verdachte, die de waarde van zwijgzaamheid
slapen. • kent, 2/00 zulke gesprekken voeren met een
De presideilit informeert wat verdachte de B. mede-gedetineerde! Pl. acht het niet [uist den

wel bij Boeyen kwam doen. hoofdbewaarder als instrument te gebruiken.
Vevdachte antwoordt daarop : "niets". Er was Wat de strafmaat betreft merkt spr. op, dat

nog Iicht aan, en toen zag hij er v. O. Als er het O. M. traent over de dagvaarding heen
nog Iicht aa:n is, gaat men wel eens meer bij te lat.en straffen voor. roofmoord, rue niet ten
kennissen binnen. Tot kwart !-v,er11 was ver- laste is gelegd. Voor dierstal met geweLdpleging
.dachte op den "Heuvel". den dood tengevolge hebbende acht pl. 15 jaar
Inspecteur v. Kempen verkilaart hierop, dat ~~l zeer aan den hocgen kant: Het zal nimmee

daar om !half tien niemand meer komt. zijn vast te stellen of er 2 of 3 daders zijn
Verd. v. O. zegt nu, eerst gefietst en ver- geweest en welk ieders aandeel in het misdrijf

'volgens nog gewandeld te hebben. W1aIS. Dat is. echter voor de strafmaat van
Gevraagd door den president of er bloed aan beteekenis. Mocht de rechtbank verd. toen

zijn kleeren was, antwoordt verd, dat niet te veroordeelen, dan overwege zij wat ieders aan-
, weten. Maar die kleeren had hij niet aan. dee'! geweest kan zijn.

Verdachte de B. verklaart verder nog, dat .~: Pulles, verdediger van De B., tracht op
v, O. aan de deur was. Hij hoorde de vrouw [urtdlsche gronden aan te wonen, dat verd. op
van Boeyen met haar man praten. Waar v. O. de.ze dagvaarding niet ~ veroordcelen is. El:
op dien avond geweest is, weet hij niet. ?,lijft veel reden tot twijfel of De B. in Oyen
De burgemeester, de heer Ploegmakers, IS geweest en het bewijs ervoor is niet geleverd.

ondervraagd hoe hij de B. in het bed had aan- Spr. beroept zich verder op het reclasseerings-
getroffen, deelt mede op dat moment den rapport, de venklarlng van het hoofd der school,
rn:aiiuk ge!{r~en te hebben, dat de B. zich dat De B. een vlijtig Ieerlrng was en die van
verstopt Md. Er was niet te zien dat er iemand den pastoor, dat de jongen zijn plichten steeds
in het bed Lag.De B. hield zich, naar spreIkers waarnam. .

I meaning, alsof hij sliep. Hij speelde de comedie N~ re-, en: duphek en nadat die ~erdachten
e"hter al te n>OOi. De !hQud:in,gan., de :B. was oprueuw hun onschuld hebben betuigd, wordt
zeer zenuwachtiig, terwijl van O. zeer bl"lUtaw de uitspraak bepaald op Maandag 25 Maart.
deed.
Daarna wordt de zitting geschorst.
Om drie uur wordt zij hervat.
Even wordt nog gehoord de vader van verd.

cts B., aan' wien de president vraagt of zijn
won een goede jongen is, waarop getuige ant-
woordt: Ja, het is een goede jongen. Op .dezelf-
de vraag ten aanzien Van van O. zegt get., nooit
iets van hem gehoord te hebben.

Requisitoir.
Daarna Vielim"ijgtmr, van Everdingen het

woord. Na de misdaad geschetst te hebben,
bespreekt hij den overval door de politie in het
kosthuis van van 0., waar deze verklaarde
wat uit te zijn geweest, maar niet klem duidelijk
maken waarheen. Burgemeester Ploegmakers
vond de B. in bed. Hij beweerde door alles
heen geslapen te hebben, doch er waren aile
aanwijzingen dat hij zich slapend had gehouden.
Wat was de reden dat hij zich trachtte te
verstoppen ?
Toen de politie aan beide verdachten beval

zich te kleeden in de kleeren van den voelgen
dag, trok van O. een blauw pak aan, dat in
een diclhte kamer had gehangen, waarvan
Boeyen en zijn vrouw verklaren, dat er nie-
mand in was geweest, Zijn sokken en schoenen
kon hij niet vinden. De B. kon zijn broek niet
vinden en trok er tenslotte een aan, waarvan
hij beweert, dat het de zijne is,' maar die hem
veel te wijd is. De bretels, die hij beweert
gedragen te hebben, zijn nergens te vinden. De
broek was overigens ondraagbaar zelfs voor
schaamtelooze jongens als deze verdachten.
Sokken, schoenen of klompen waren niet te
vinden. Er is nog een broek, waarvan De B.
beweert, dat ze niet van' hem is, maar uit de
verklaringen van den kleermaker blijkt het
tegendeel. In een broek van Boeyen, die ook
wel eens door van O. gedragen werd, werden
een portemonnaie en een zakdoek met geld



Provinciale Noordbrabanlsche en 's-Herfogenbossche Courant
Repliek.

In zijn repliek merkt de 0 f f i c ier
van jus tit i e op, dat de kleeren
van beide verdachten met bloëd bevlekt
waren; daaruit kan men coneludeeren,
dat beiden. aan het misdrijf hebben
deelgenomen.

Ver d. v. O. verzekert, dat hij niet in
Oyen is geweest. Als De B. het- gedaan
heeft, dan hoopt hij, dat hij het zeggen
zal. De kostbaas is ook de beste niet.
P r e.s ide n t: Zou die het misschien

gedaan hebben?
Ver d ach t e v.O.: .Dat is best moge-

lijk.
Pre sid ent: Of misschien de burge-

meester.
Ver d. v.O.: Dat zeg ik niet. Maar ik

heb het niet gedaan.
Ver d. DeB. betuigt nogmaals zijn

onschuld.
DeP res ide n t bepaalt de uitspraak

op Maandag 25 Maart en sluit de zitting.
Van achter uit de zaal wordt - als de

verdachten weggeleid worden - geroe,
pen: "Houdt het hoofd maar omhoog,
hé!"

(Reeds opgenomen in een gedeelte
onzer vorige oplaag).

BRUTALE DIEFSTAL.
BRUSSEL, 11 Mrt. In de Badhuis-

straat te Brussel is even na het sluiten
van het Bondshuis der Vnje Typografen
Associatie inbraak gepleegd. Een der
geldkisten, waarin de gelden zaten der
steunbedragen van de werkloozen, werd
opgeladen in een auto, waarmee twee
personen de vlucht namen. Het bedrag
der gelden is zeer groot. :ge roof had
plaats, toen een politie-agent op slechts
tien meters afstand van het Bonds-
lokaal met een kennis stond te praten.
De agent verkeerde in de meening, dat
het personeel van het Bondshuis was,
die daar nog aan den arbeid was.

AUTO-ONGELUK.
BRUSSEL, 11 Mrt. Nabij Buzet in het

Walenland is de aannemer M. Scutin
uit Fleurus met zijn auto tegen een
boom gereden. Twee inzittenden wer-
den hierbij gedood. Het voertuig vloog
na de botsing in brand, waardoor de
derde inzittende gevaarlijk werd ge-
wond.

NIEUWE GOUDVELDEN IN DEN
CON,GO.

BRUSSEL, 11 Mrt. Door een ingenieur
Anthoine van de Union Minieire is een
goudader ontdekt in Katang.a nabij
Lualaba. De ontleding der opgedolven
stalen gaf negen gram goud per ton
erts, een gewicht, dat tweemaal. zoo
groot is als bij vroegere goudaders in
den Belgischen Congo. De ader zou
over een lengte van 130 K.M. loopen.:
1600 NIEUWE rERSONENRIJTUIGEN

VOOR DE BELGISCHE SPOORWEGEN.
BRUSSEL, 11 Mrt. De Nationale Com-

missle van den Arbeid heeft aan het
Beheer van de Spoorwegen een plan
voorgelegd om met staatstusscnen-
komst 1800 metalen personenrijtuigen
te doen bouwen. De kosten hiervan be-
dragen 850 millioen frank. Hierdoor
zouden 10.000 werklieden 'drie jaar
werkgelegenheid hebben.
COLPORTAGE_RELLETJES TE LYON.
PARIJS, 11 Mrt. Te Lyon zijn verkoo,

pers van politieke bladen op straat met
elkaar slaags geraakt. Drie personen
werden ernstig gewond.
DE FRANSCHE PERS OVER DE REDE

VAN FLANDIN.
PARIJS, 11 Mrt. In een bespreking van

de rede van Flandin schrijft de "Echo
de Paris", dat de minister-president een
hartverscheurend pessimisme teweeg
brengt, dat slechts bruikbaar is bij een
man, die den zwaren last van het reg~e-
ren draagt. Bijzonder betreurenswaardig
acht het blad het, dat Flandin in het ge,
heel niets heeft gezegd over het stijgende
revolutionaire gevaar, dat hij nauwelijks
iets medegedeeld heeft over het buiten-
landsche gevaar en dat hij het drama,
tische probleem der effectieven heeft
afgedaan . met een "banale, lakonieke
phrase", die niet zeer geschikt is om de
vaderlandsche gevoelens te stimuleeren
en voor de Franschen uiteen te zetten
waarom zij een nieuw groet offer moe~
ten dragen, dat is voorbereid in een
wetsontwerp. Dit wetsvoorstel acht het
blad overigens bevredigend ..
Intusschen heeft de Liga der Pacifis-

tische Frontstrijders tegen dit voorstel,
dat voorziet in verlenging van den
diensttijd van een jaar tot 18 maanden
en twee jaar, geprotesteerd, omdat het
naar haar meening een signaal voor den
bewapeningswedloop is. Deze Liga heeft
een actie aangekondigd.
BET DEBAT OVER HET ENGELSCHE

WITBOEK.
PARIJS, 11 Maart. In pOlitieke kringen

wordt het debat dat heden in het Engel-
sche Lagerhuis zal worden gehouden met
groote spanning tegemoet gezien.
De pers verwacht in het algemeen dat

het Engelsche kabinet zijn wil tegenover
de oppositie zal kunnen doorzetten. Men
hecht er in dit verband waarde aan dat
de Engelsche regeering vasthoudt aan
het tijdstip van het Witboek.
De "Echo de Paris" verklaart, dat een

gevaarlijke Duitsche dreiging t.e wach-
ten zou zijn, indien het Witboek niet

. volledig gehandhaafd wordt. Het blad
hoopt, dat de oppositie in het. Lagerhuis
in Duitschland niet de illusie zal doen
ontstaan, dat het zich op de meerder-
heid der Engelsche kiezers kan beroe-
pen als ware deze meerderheid een be-
roepslnstantie.

"Le J!)ur" schrijft, dat de verklaring
der Baltische staten, dat zij accoord
gaan met de plannen voor een. Oostelijk
Locamo, Duitschland t.e -denken moet
geven. ~

DE NOORDPOOLREIZIGER GRANT t.
LONDEN, 11 Mrt. De vroegere Noord-

poolreiziger Grant, naar wien Grant-
land genoemd is, is op 83-jarigen leef-
tijd te Cullompton overleden.

HET CONFLICT IN DE DUITSCHE
RIJKSKERK.

BERLIJN, 11 Maart. De Berlijnsche
correspondent van de "Times" schrijft,
dat de golf van verzet en geestdrift in
de oppositioneele belijdeniskerk alleen
kan worden verklaard in het licht van
het onderhoud dat Rijksbisschop Müller
op 27 Februari met Hitler heeft gehad,
In dat onderhoud heeft de rijksbisschop
niet de verzekering van des kanseliers
persoonlijken steun gekregen. Hij heeft
zelfs, naar het schijnt, niet eens kwestie
van vertrouwen gesteld. Vrijwel alge-
meen, zelfs in den eigen kring van den
rijksbisschop, is men het er over eens,
d'at hij niet in functie kan blijven. De
moeilijkheid is alleen hoe hij zich op
bevredigends wijze kan terugtrekken.

DE ENGELSCHE LABOURPARTIJ.
PARIJS, 11 Maart. De voorzitter van de

Engelsche Labourpartij Lansbury heeft
voor den specialen correspondent van de
"Matin" het programma van zijn partij
uiteengezet. Hij verklaarde dat de kansen
bij de verkiezingen buitengewoon gunstig
zijn.
Ten aanzien van den buitenlandschen

politieken toestand zeide hij o.m. dat
hierover moeilijk een oordeel is uit te
spreken, daar wij niet beschikken over
de noodige gegevens, maal' wij gelooven
dat alvorens vredes- en ontwapenscgs-
kwesties behandeld worden de mogend-
heden alle aanvalswapenen' moeten af-
schaffen die Duitschland verboden zijn.

Op het oogenblik is iedereen bang
voor zijn buurman, en dat zal zoo blijven
zoolang niet een natie den moed heeft,
duidelijker en vast omlijnde voorstellen
voor een algerneene ontwapening te
d'oen. De regeertrigen zouden dan hun
standpunt moeten bepalen en de volken
zouden kunnen zien, waar de werkelijke
oorlogsophitsers zitten. Indien Engeland,
Frankrijk en de Ver. staten in dezen
zin zouden willen voorgaan, zou de toe-
stand veelopgehelderd worden. Ons
streven moet in doe eerste plaats de
kwestie der luchtstrijdkrachten betref-
fen. Wij 'moeten een controle invoeren,
de handelsluchtvaart internationali-
seeren, de nationale luchtstrijdkrachten
afschaffen en een internationale lucht-
macht vormen. Wie echter meent. dat te
Genève een soort autonome luchtvloot
zou kunnen worden gevormcr, is een
dwaas: De samenwerking van Engelsche,
ltaliaansche en Nederlandsche troepen
in het Saargebied wijst duidelijk genoeg
<l'enweg, die moet worden ingeslagen".
Tenslotte verklaarde Lansbury, dat bij

den tegenwoordigen toestand het ridder-
lijke Frankrijk een groote rol heeft te
spelen.

NIEUW AMUSEMENTSGEBOUW
TE LONDEN.

LONDEN, 11 Mrt. Er bestaan plannen
voor den bouw van eert amusements,
gebouw in Tottenham Court Road. Dit
gebouw, waarin ook de Paramount Film
Company zal deel hebben, zou een bios-
coop met meer dan 3000 plaatsen bevat-
ten, een dancing voor 1000 personen,
een bioscoop, waar uitsluitend journaals
zouden worden vertoond en 140 moderne
flats.
DE DUITSCBE VLIEGOFFICIEREN.
LONDEN, 11 Mrt. In een interview

, met de "Daily Mail" heeft de Duitsche
minister van luchtvaart, Goering mede-
gedeeld dat in begin April de Duitsche
vliegofficieren militaire rang zullen
krijgen.
POOLSCHE PERSSTEM OVER BET

OOSTELIJK LOCARNO.
WARSCHAU, 11 Maart. De "Express

Porány" schrijft, dat het standpunt van
Estland en Letland in de kwestie van het
Oostelijk pact bekend is, daar het her-
haaldelijk uiteengezet is. De betreffende
verklaringen bevestigen, dat de Balti-
sche staten in principe de gedachte van
een consolidatie der veiligheid in Oost-
Europa gunstig gezind zijn, dat zij zich
echter tevens voor de toekomst het recht
en de mogelijkheid voorbehouden; zich
nogmaals over de kwestie uit te spreken
en hun standpunt .te bepalen. Het is
duidelijk, dat zij zich tot dusverre nog
niet definitief konden uitspreken, daar
er nog geen officieel en vast omlijnd
plan voor een Oostelijk Locarno bestaat.

OUDE BRIEVEN VAN MONROE '
GEVONDEN.

MOSKOU, 11 Mrt. In familie_archievEm
van graa~ Voronstof, den ambassadeur
van cathanna de Groot te Londen, zijn
de lang vermiste brieven gevonden, die
James Monroe, de vijfde president del'
Vereen. Staten aan graaf Voronstof
heeft geschreven.
AFGEDREVEN VISSCHERS GERED.
MOSKOU 11 Maart. Naar uit Astrakan

wordt gemèld is het vliegers gelukt 16
visseners die op een ijsschots waren af-
gedreven te redden. Nog 43 mannen be-
vinden zich met 17 paarden op een drij-
vende schots. ' .

DORP OVERSTROOMD.
BELGRADO, 11 Mrt. Het dorp Radina

is door een plotseling opkomenden
vloed overstroomd. De geheele bevol-
king, die 800 zielen groet is, is gered in
7 half lekke roeibooten, die verschei-
dene malen heen en weer moeten varen.

BOMAANSLAGEN TE MADRID.
MADRID, 11 Maart. In de voorsteden

van Madrid zijn gisteren vier bommen
ontploft. Men heeft hier te doen met
daden van protest tegen de doodvonnis-
sen der opstandelingen uitgesproken.

DE OPSTAND IN GRIEKENLAND.
De kruiser Henni weer in de
macht der regeering. '

ATHENE, 11 Maart. Volgens berichten
uit Cavalla hebben de opstandige .orn-
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cieren in den nacht van Zondag op
Maandag den kruiser "Henm" verlaten.
Een officier der regeermgstroepen

heeft het commando overgenomen. Per
radio heeft hij medegedeeld dat hij na
het aftrekken der opstandelingen schip
en bemanning ter beschikking heeft ge-
steld. Hij heeft om verdere bevelen ge-
vraagd aan de marine-autoriteiten te
Athene. Hij achtte het niet raadzaam
langer in de haven van Cavalla te blij-
ven.

Officieel communiqué.
ATHENE, 11 Mrt. De "Agence

d'Athène" publiceert de volgende offi-
eleele mededeeling over de militaire
operaties in Macedonië, die Zondagavond
om half tien werd bekend gemaakt.

"In den at ~}oOpennacht zijn onze
infanterieafdeelingen overgestoken naar
den linkeroever van de Stroema. Van-
middag hadden wij onder het vuur der
vijandelijke arttllerte de vernielde brug
van Orlianko weer hersteld. Onmiddel-
lijk daarna is de overtocht begonnen
van onze cavallerle-, artillerie- en in-
fanterte-atdeeünêen en daarmede het
offensief. De opstandelingèn hebben
zich verdedigd in versterkte met prik-
keldraad omgeven stellingen, doch .zij
konden geen s-tand houden tegen den
stormaanval' onzer troepen. Wij hebben
hen uit al hun stellingen geworpen.
Meer dan 200 gevangenen en 5 stukken
geschut zijn in onze handen gevallen.
Wij moesten het overtrekken over de
brug tweemaal staken. Wij konden van, !
avond nog niet in Serres binnen rukken i
daar de nacht ons verrastte op een af- ,
stand van ongeveer 10 K.M. voor 'de stad
waar wij bij de BeUtza_dam op tegen, 'I
stand stieten. .
Morgen zullen wij de stad binnenruk-r

ken en onze strijdkrachten laten voort-
trekken naar Cavalla. Onze verliezen zijn
gering; twee dooden en 3 gewonden, Vele
gewonde opstandelingen zijn opgenomen.
De houding van de bemanning der regee-
ringsvliegtuigen en 't moraal der regee,
ringstroeperi is voortreffelijk ..

De opstandelingen vluchten.
ATHENE, 11 Mrt. Om 11 uur van

morgen is de stad Sidirokastron in de
provinèie Serres door de regeertngs,
troepen ingenomen.
Naar van het front wordt gemeld is

een delegatie van de stad Serres ver,
schenen bij den Commandant van het
derde legercorps en heeft medegedeeld
dat de opstandelmëen in wanorde vluch,
ten. De officieren, aldus deelden de
afgevaardigden mëde, waren per trein
naar Drama vertrOitken.

De inwoners vàn Serres verzochten,
onmiddellijke beze.tting der stad door de I
regeertagstroepen. De politieke autori, SUCCESVOLLE HARTOPERATIE.
telten van Serres, die thans bij generaal
Kondylis verblijven, zullen onmiddellijk J0H!lliNESBURG, 11 ~t. In het zie.
na bezetting der stad in hun ambten, kenhuis te Johann~sburg ~s een zeer ge.
worden hersteld. slaagde hartoperatie verricht. Een 35.

jarige Inlander werd het ziekenhuis bin.
nengedragen met een steekwond in zijn
hart. Bij eIken hartslag werd een groote
hoeveelheid bloed uitgeperst. Om het
hart . te kunnen bereiken werd een rib
weggenomen. Daarna slaagde men er in
de wond dicht te naaien, terwijl het hart
door bleef kloppen.
Na acht dagen hopen de doktoren den

patiënt weer van zijn bed te ontslaan.
Zijn hartslag wordt voortdurend op elec-
triscLe wijze geregistreerd.

!le regeeringstroepen bezetten
Sèrres.

ATHENE, 11 lI.taart. De ruiterij der.
regeermgstroepen is van morgen in de
stad Serres binnengerukt. .

De rebellen ontruämen Drama
en Cavana.

ATHENE, 11 Maart. De Grieksche re-
geeringstr.oepen hebben in den loop van
den morgen hun zegevierenden op-
marsen in Macedonië voortgezet. De stad
Drama en de havenstad Cavalla zijn
omstreeks den middag door de opstande-
lingen ontruimd. In Drama hebben zich
ongeveer 3000 rebellen,. onder wie vele
officieren, aan de regeeringstroepen
overgegeven,

Völgens door het. ministerie van oor-
log ontvangen,. be~ichten verlaten de
muitende officieren hun troepen en
trachten zij met alle middelen de
Turksche of Hongaarsche grenzen te
bereiken. De leider der opstandeHngen
in Macedonië, generaal Kamenos, heeft
zijn soldaten eveneens in den steek ge-
laten. Met het OOg op het gunstige
verloop van den aanval van heden ver-
wacht men in regeeringskringen dat
geheel Oost-Macedonië en Thracië
morgen weer in handen der regeering
zullen zijn.

Een verklaring van Venizelos.
BOEDAPEST, 11 Maart. Het Boeda-

pester Maandagochtendblad verklaart
dat Venizelos een speciaal vertegenwoor-
diger van het blad in Kelia een onder-
houd heeft toegestaan. Het zou de eerste
maal sedert het uitbreken der revolutie
zijn dat een persoonlijke verklaring van
Venizelos publiek w.ordt. Volgens het
blad heeft Venizelos o.m. gezegd d,at de
Grieksche opstand een spontane uiting
van den volkswil is. Hij zelf is slechts
richtinggever, niet veroorzaker der. revo-
lutie: Hij heeft vaak en lang genoeg aan
het .hoofd der regeering gestaan dan
dat hij thans nog zou worden gedreven
door persoonlijke eerzucht. Het Griek-
sche volk heelt steeds voor de vrijheid
gevochten. Onderdrukking van een volk
le.idt nooit tot het goed resultaat. Het
UItbreken van den opstand was niet
meer tegen te houden ..Ook Venizelos was
niet in staat een 0, dringen der revolutie
te verhinderen. Hij is vast overtuigd van
de uitel"delijke· cerwinning van den
opstand.
Het oogenblik zal komen dat het ge-

heele Grieksche volk zich zal vereentgen
en zal beginnen aan een nieuwe vreed-
zame ontwikkeling.

100.000.000 DOOZEN KAAS•.
BERN; 11 Maart. De grootste Zwitse:::--

sche kaasfabriek "Alpina" die ook naar
Nederland de bekende'. Chalet-kaas
exporteert, lever~ dezer. d ..gen "haar

8675-7

I Het nieuwste portret van Z. H. Exc. Mgr. Diepen, die 12 Maart 75 Jaar wordt. .

honderd-mtllloenste doosie kaas af. Dit
is het grootste aantal dat ooit door een
kaasfabriek is geproduceerd,

HITTEGOLF IN BOMBAY.
BOMBAY, 11 Mrt. In de stad Bombay

heerscht op het oogenblik een hittegolf.
De laatste dagen is de temperatuur
gestegen tot 101 gr., hetwelk 16 boven
normaal is. Bovendien is de vochtigheid
gering, waardoor een dr.oge hitte ont-
staat, die voor Bombay zeer onge-
woon is.

BET CHACO-CONFLICT.·
GENèVE, 11 Maart. Het Is Zondag ge-

bleken-dat de meeningen in de VOlken-
bondscommissie voor het Chaco-conflict
zeer ulteenloopen. De Europeesche landen
zijn voorstanders van een sterke Volken-

i bondsactie tegen Paraguey omdat dit
. land de vredesvoorstellen van den Vol-
, kenbond heeft. verworpen, _ .
I De Latijnsch-Amerikaansche staten
,daarentegen, gesteund door. Engeland,
hechten meer waarde aan. gematigde
maatregelen. Dit is ook het standpunt
der Ver. Staten. .

GEVECHT ::'.IETREBELLÉN .IN MEXICO.
. MEXICO CITY, 11 M~rt. De regee-

rmgstroepen hebben gisteren den staat
Nuevo Leon van de laatste. rebellen ge-
zuiverd. Vele opstandelingen werden ge-
dood terwijl de rest is verspreid.

ONDERZEEERS IN NOOD.
MOBILE (Alabama), 10 Maart. Twee

SChepen zijn vertrokken om hulp te ver,
leenen aan de Peruaansche onderzeeërs
S 1 en R 2. die door een storm op 380 ,
K.M. ten Zuiden van Kaap Hatteras in
nood verkeeren. '
De onderzeeërs waren op weg naar

New London (Connecticut) om herstel-
lingen te ondergaan.

WISSELTRUC.
GRONINGEN, 11 Mrt. Evenals onlangs

in Zwolle heeft een viertal vreemdeün,
gen, afkomstig uit Oost_Afrika, dezer
dagen met succes een wisseltruc toege,
past.
Zoowel in het· hoofdpostkantoor als in

een café boden zij een bankbiljet van
f 300 ter wisseling aan. Door handig met
het wisselgeld te manoeuvreeren slaag,
den zij er in bankbiljetten in hun zakken
te. doen verdwijnen, waarna zij beduid-
den ander papiergeld te wenschen. Dit
was niet mogelijk, dus kregen zij hun
bankbiljet van f 300 terug.

Vrijdagavond werd het gezelschap,
dat niet alleen in Groningen en Zwolle
maar vermoedelijke ook in Nijmegen
heeft geopereerd, te Leeuwarden gear-
resteerd en overgebracht naar Gronin-
gen. ""Tiet onwaarschijnlijk is dat deze
personen nog in meerdere plaatsen in
Nederland op dese wijze nebben gewerkt.

De hoofdcommissaris van politie te Gro-
ningen stelt er prijs op indien er in een
of andere plaats in Nederland iets der-
gelijks als in Groningen voorgevallen ts,
dat hem dit ter kennis wordt gebracht.

DE KONINGIN EN DE PRINSES.
DEN HAAG, 11 Maart. H. M. de KOe

ningin en H. K. H. Prinses Juliana zullen
morgenochtend om lO.f! uur aan 'het
Hollandsche spoorstation van hun ver-
blijf in Zwitserland in Den Haag terug-
keeren.

DE BEZUINIGINGEN DER REGEERING.
DEN HAAG, 11 Maart. Het aanpas-

singsontwerp heeft naar wij vernemen
de vorige week den ministerraad gepas-
seerd.

BRAND.
HILLEGOM, 11 ·Maart. In den afge-

loopen nacht is de woning van A. Paase
nabij den Stationsweg alhier in de asch
gelegd. De bewoners moesten in nacht-
gewaad vluchten. De aangrenzende
woning van den heer Kopert is mede
uitgebrand. De brandweer, .die gpoedig
ter plaatse was, werkte met vier stralen.
De oude met riet gedekte huizen waren
echter niet meer te redden. 'Het bran-
dende riet veroorzaakte een groote von-
kenregen. De oorzaak is vermoedelijk
een brandende kachel in' de woning
van .Paase. Alles was verzekerd.

70-JARIGE VROUW DOOR HAAR
:çUURMAN DOODGESLAGEN.

GELDERMALSEN, 11 Mrt. lJedenmorc
gen is in het naburige Rumpt ae onge,
veer 70_jarige weduwe W. van Wijk na
een woordenwisseling doodgeslagen. De
weduwe, die de R. K. kerk had bezocht,
begaf zich huiswaarts. Gekomen in den
Middenweg kreeg zij ruzie met haar 60_
jarigen buurman Buunders, welke zoo
hoog liep, dat· de man de' vrouw dood
sloeg. Wat de aanleiding voor de woor.
denwisseling is geweest' is niet bekend.
Buunders heeft zich toen' hij zijn daad
had bedreven zelf bij de politie aange,
meld, Hij is in verzekerde bewaring
gesteld. .

OP VRIJE VOETEN GESTELD~
DEN HAAG, 11 Maart. Hedenochtend

is v. V., die Vrijdagochtend bij den
politie-inval in het kantoor van de
Interbank aan de Parkstraat was aan-
gehouden.. weder op vrije voeten gesteld.
De politie oordeelde geen termen aan-

wezig om den man langer in arrest ·te
houden of voor den officier van justitie
te leiden.

ONDERSCHEIDING.
DEN HAAG, 10 Maart. Naar wi'; ver-

nemen heeft de regeering der Fransche
republiek aan den heer J. H. van 't ,Hoff,
Nederlandsch onderdaan. wonende te
Beauchamp b~1 Parijs. het ridderkruis
Mérite Azrteole toegekend wegens bil-
zondere diensten aan den Franschen
landbouw bewezen.

BAREND BARENSE. t
AMSTERDAM, 11 Maatt. Gisteren is te

dezer stede in den ouderdom van 82 jaar
overleden de bekende acteur Barend
Bareme. De laatste jaren is hij niet
meer voor het voetlicht gekomen.
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Hef afschuwelijk drama te Oijen.
Verdachte Ossenaren voor het gerecht.

(Reeds opgenomen in een gedeelte
onzer vorige oplaag).

Getuige heeft niemand binnen hooren
komen.
H~1 werd wakker toen zijn broer om

hulp riep; toen hadden de inbrekers ge-
vraagd waar het geld was. "In huis", had
hij gezegd, maar wáár deelde hij niet
mee. Hij kreeg een klap op zijn hoofd en
zijn gezicht en hij bezwijmde. Later is
hij vastgebonden aan zijn broer.
Uitvoerig verhaalt getuige dan van de

wijze, waarop hij zich bevrijd had en
hulp was gaan halen.
Hij deelt o.m. nog mede, dat de voor-

en achterdeur gegrendeld waren; het
kleine raampje was gesloten met een
wervel, later stond het open.
Het blijkt nog, dat getuige lang ziek

is geweest na den hem toegebrachten
slag.
De pre sid ent: Als je wilt kun je

dan nu wel naar huis gaan.
Getuige Ver hoe ven: Da's goed,

maar 't geld, dat krijg ik toch terug.
De pre sid ent: Ja, ja, dat krijg je

terug!

(Vervolg van het verslag van gisteren).
Er ontstaat dan een gedachtenwisse-

ling over het costuum, dat v. O. gedra-
gen zou hebben, daags voor de arres,
tatie.

Verd. v. O. zou beweerd hebben dat hij
zijn blauwe pak had aangehad.
Inspecteur Van K e m pen zegt dat

verd. hem gezegd heeft, dat hij zijn man-
chestersene pak daags te voren had ge-
dragen.
- Dat lieg je, zegt ver d. v. O.
- Dat gaat zoo niet, met je groote

bek, aldus de president.
Burgemeester P Ia e g mak ers wordt

inmiddels gehoord; hij deelt o.m. mede,
dat alle kleeren in beslag genomen wa,
ren.

genomen.
Dr. Met t r a p verklaart vervolgens

omtrent zijn bevindingen bij de sectie.
Acht ribben aan de linkerzijde en vier

aan de rechterzijde waren gebroken.
Voorts waren er verschillende versche
bloeduitstortingen. Een natuurlijke dood
viel niet te verklaren; de dood is het ge-
volg geweest van hevig II_lechanisch ge-
weld' aldus is de conclusie.
Voigende getuige is de deskundige Dr.

W. Hes s eli n k, scheikundige te Arn-
hem, die een uitvoerig rapport heeft in-
gediend.
Aan de hand van gipsafdrukken van

voetsporen welke bij de woning der ge-
broeders Verhoeven waren aangetrof-
fen. toonde getuige aan, dat deze over-
eenkomen met de schoenen van Van O.
G e r t r u d a van 0 r s a uw. ech t-

genoote van Boeyen, deelt mede, dat
v. O. bij haar in de kost was, Zij be-
vestigt de verklaringen, welke zij des-
tijds heeft afgelegd aan Inspecteur van
Kempen, o.m. ten aansten van wat er
op 13 Mei gegeten is.

Wie z'n broek is dat?
Inspecteur Van K e m pen verklaart

verder, dat verd. De B. stokstijf volhield,
dat een bepaalde broek van hem was,
maar toen hij hem moest aantrekken,
bleek hij veel te groot te zijn. Zijn sok-
ken waren niet te vinden en de knaap
beweerde, dat hij op klompen was geko-
men; van de schoenen op zolder wilde
hij natuurlijk niet weten. De klompen
zou hij onder tatel gezet hebben, maar
ze waren er niet meer. Op van Boeyen
geleende klompen is verd, meegenomen.
Verdachte DeB. herkent de groote

broek als de zijne,
De pre sid ent merkt op, dat die

broek niet te dragen was.
Ver d. DeB.: Ik. droeg ze met bretels.
Pre sid ent: Er waren geen bretels,

waar zijn die dan?
Inspecteur Van K e m pen: WeJneen,

we hebben er nog om gelachen, omdat
hij zoo met zijn broek stond te houden.

Ver d. DeB.: Er zaten wel bretels
aan.
Aan get u i geB a eye n wordt de

groote broek getoond; hij herkent hem
als zijn eigendom.

Pre sid ent tot de B.: Het Is zijn
broek!

Ver d. DeB.: Het zijn leugens, het
is mijn broek.

Getuige Van K e m pen vervolgt
dan zijn mededeelingen over het onder-
zoek. O.m. zijn bij 'let huis versche
voetafdrukken ge\"Onden. De Rijksveld-
wachter van Oyen heeft afdrukken er
van genomen.
Later zijn verdachten geconfronteerd

in Oyen. Toen nadien op het bureau in
Oss een broek in beslag genomen van
de kamer waar verdachten hadden
geslapen, werd' nagezien, viel er een Dr. Hes s e Iink had faeces onder-
portemonnaie uit, inhoudende geld; in zocht, dat was aangetroffen bij de
een ouden zak zat een zakdoek waarin woning waar de aanslag plaats vond.
een gelijk bedra geknoopt zat. 'Daarin Zijn aangetroffen bestanddeelen'
Deze broek was van BoeUen. van sla en keelen, welke op 13 M'ei bij
Getuige Boe ij en herkent de be- Boeyen-van OrSQUWgegeten waren.

wuste broek als zijn eigendom. Aan de mouwen van de jas van v. O.
D€ pre sid ent vraagt of er geld in zijn pluisjes en ha verkafjes gevonden,

de broek was. welke overeenkomen met die, waarin
Get u i g e geeft te kennen dat hij het lijk van Verhoeven is gevonden.

geen geld in huis had, hoogstens een of Die pluisjes en kafjes zijn vastgeplakt
twee gulden. in het bloed. Ze moeten er ingekomen
Pre sid ent tot verd. v. o. Eigen.- zijn toen het bloed nog nat was.

aardig dat er geld in de broek zat; jIj Ver d. v. o. zegt, dat hij niet weet,
had geen geld en je had nog schuld hoe het aan ,zijn jas is gekomen; hij had
aa~ e~O~i!e~h t e v, 0.: J~, 1I~weet niet ~:i~~~~~~.aangehad. Zijn bed is ook met
hoe het er in gekomen IS; Ik ben on- Getuige Hes s eli n k deelt verder
schuldig. to mede, dat er op de broek, welke in de
De pre sid ent: Dan zal een ove- kuip' was aangetroffen veel zand zat. Denaar het er in gebracht hebben.
Ver d. v. O. lachend: Ja, kon ik dat sokken waren eveneens bevuild met veel

zand.ook maar. .
De pre sid ent: Je behoeft er niet Ver d. v. O. deelt mede, de schoenen

om te lachen, het is te ernstig. 's middags om 5 uur afgewasschen te
Ver d. v.O.: Ik kan er toch moeilijk hebben.

om gaan janken! Rechter Mr. Poe r ink vraagt, waar,
Getuige Van K e m pen deelt nog om hij dat gedaan heeft. .

mede, dat v. O. heeft toegegeven dat de Ve r d. v. o. geeft te kennen, dat hij
portemonnaie zijn eigendom was. de schoenen wilde verven.
Pre sid ent: Is dat jou portemen- De sokken, waaraan zich de sokophou,

naie. ders nog bevinden, herkent getuige
Ve r d. v.O.: Ja zoo een had ik er of Boe y~ n als te zijn van Van O. O~k de

hij van mij is weet ik niet; er zijn ioo- , vrouw van Boeyen herkent ze als eigen,
veel portemannaies I dom van v. O.

Dan k.omt de zakdoek tertafel. Beide Ve r d. v. O. vraagt of hij ~e sokken
ver d ach ten verklaren den zakdoes; look mag z.~en.Dat mag. En hI] herkent
niet te kennen, hij is niet van hen. ze als ~e zune. ..'

_ Van wien is nij dan wel? wil de Getuige Van ~. em pen. Dat IS .~e
president weten. eerste keer, dat hi] bekent, dat het zun

J h t ik d t t t sokken zijn.
- ;l, oe moe a we en, zeg Aan een jasje van De B. heeft Dr.

v. O. . .. Hes s e I ink bloed aangetroffen, doch
- Je zu;t toch nïet verg~n, dat WlJ mlnder dan op de andere jas. Ook waren

het we~n. aldus de president. r een paar met bloed bevlekte haver-
.- Hlj kan best van iemand anders ek f'.. tOa Jes op.

ZIJn, ~een v. . Een en ander was menschenbloed.
Getuige Boe '1e.n deel~ nog mede, De broek, hoewel van dezelfde stof, had

~t de kleeren dte 111 de k.~lp gevonde~ de B. niet herkend, Deze broek lag in de
zijn, daar door ~?deren ZIJn ing7daan: kuip en hij was kletsnat toen getuige
ZIJn vrouw of hlJ hebben het met ge Hesselink hem ter onderzoek kreeg.
daan. , Opperwachtmeester Cur f s te Vlodrop,

Verd. v.O.: Misschien heeft Boeyen destijds te Oss, had het vest in beslag
het wel ged~an.. ') genomen bij De B. thuis. Er is toen ge-
De pre s l d ent. I?e moord. zegd, dat men niet wist van wie het was.
Ver d. ">, 0.: Wel Ja. . Ver d. DeB. verklaart, dat vest en

, De pr e s id ent: Dat kan in Ieder broek niet van hem zijn. Zijn vader heeft
geval met, want Boeyen is tot 11 uur op het jasje alleen gekocht.
de fab:iek geweest. Den pre sid ent bevreemdt dit; we

Getuige van K e m pen deelt ver- beleven kluchten, vele vandaag, zegt hij.
der mee, dat verd. v. O. zich heeft aan- Vervolgens wordt gehoord A. Key z e rs
gesteld als een beest. In de cel heeft kleermaker te Oss die er zich over ver,
hij zitten zingen, allerlei vuile liedjes wondert dat hij vooraf den eed moet
en de uitdrukkingen die hij bezigde afleggen'.
waren ergerlijk. Hij heeft een broek van De B. gere,
Overigens deelt hij een en ander mede pareerd met een stuk, dat genomen Is

over de omgeving, waarin de beide ver- uit het vest. Het is ongeveer drie jaar
dachten verkeerden. Zelfs de jonge De geleden gebeurd; De B. is zelf met deze
B. kreeg jenever! broek bij hem geweest.

De president: Het was zijn eerste
lange broek. Is hij ook bij u gekocht?

Getuig'e Key z ers: Nee, het is con,
fectie. '
De pre s i d ent: Datkan u toch wel

geleverd hebben.
Dat blijkt echter niet het geval te zijn.
De pre sid ent vraagt nog of De B.

het destijds niet voor zijn vader wilde
weten, dat hij een ongelukje met zijn
brook had gehad. doch daar kon getuige
na drie jaar, niet meer op antwoorden.
Een paar schoenen, dat den ve T_

Verklaringen des deskundigen.

Daarop wordt gehoord als getuige-des-
kundige Dr. Met t r 0 p.
Tevens wordt burgemeester Jan s van

Oyen oeëedtgd,
De laatste deelt mede, dat hij het lijk

van Antoon Verhoeven heeft in beslag

Verraderlijke faeces en haver-
kafjes!

Het tweede slachtoffer gehoord.

Vervolgens wordt gehoord de landbou-
wer Pet rus Ver hoe ven, uit Oyen.
Hij krijgt een stoel, omdat hij niet al te
wel blijkt te zijn.
Hij deelt mee, dat zijn vermoorde broer

en hij vroeg naar bed waren gegaan op
den bewusten nacht. Het geld lag onder
bed in een sigarenkoker en in een trom-
mel was ook nog wat geld. Onder bed
was een bedrag van ongeveer f 70.

d ach ten getoond wordt, herkennen
deze niet ..

Getuige Boe yen kent ze ook niet.
Dr. Hes s e Iink deelt nog mede, dat

in de teil in het water ook kafjes waren
aangetroffen.

Getuige Boe y e n-v a nOr s a u w
deelt mede, dat ze in scheen zeepwater
een overall en sokken van haar man
had gewasschen, Dat er zand en haver,
kaf in zat had ze niet kunnen consta.
teeren.
D r. Hes s eli n k merkt o.m. nog op,

dat hij in de portemennare haverhafjes
heeft aangetroffen; in den zakdoek waar
geld in was geborgen; eveneens kafjes,
zoomede kippeveertjes en zand.
Op de vijl waarmee de doodelijke slag

is gegeven - deze is aangetroffen in het
huis van de gebr. Verhoeven - kwamen
voor bloed, alsmede haverkafjes en zand.

Operwachtmeester Cur f s, die in de
woning van Boeyen is gekomen, nadat
de burgemeester en Inspecteur Van Kem,
pen reeds vertrokken waren, had er als-
nog zand uit de kuip in beslag genomen.
Uit zijn verdere mesedeetmgen blijkt,

dat de afstand van Boeyen naar Oyen
omstreeks 5 K.M. is. Er 1s een kortere
weg, binnendoor. Maar daarbij is het
bijna noodzakelijk door water te gaan,
dat ondiep is; het is daar zeer zande,
rig.
Op een vraag van het O.M. deelt ge-

tuige mede, dat bij B<leyen geen haver-
stroo in huis was, evenmin bij De B. en
dat het den bewusten avond droog was.
Wachtmeester F. Raf fel te Oss, had

verd. v. O. naar oven overgebracht. Ver-
dachte had zich daarbij zeer onbehoorlijk
gedragen, zeer onbeschaafd en vulgair.
De pre sid ent vraagt of verd. een

krant gelezen kan hebben.
Getuige Raf fel verklaart, dat dit niet

kan, want het was elf uur.
Ver d. v. O. beweert toch de Bossche

Courant of iets gelezen te hebben.
Inspecteur Van Rem pen zegt dat

het niet kan.

Een afgelUisterd gesprek in
de cel.

De hoofdbewaarder J. Fel d jes alhier
wordt daarop gehoor<l..
Hij deelt mede dat een maand na den

overval in een cel zekere Kivits zat.
Naast deze cel zat v, O.
Kivits had een gesprek gehoord van

v. O. Getuige heeft toen in de celook
e'en gesprek gevolg(!, dat hij op het
oogenblik zelf genoteerd heeft.
, Van O. had gezegd, dat De B. op
transport was gesteld. Van O. had voorts
gezegd: Als hij zijn mond maar niet
voorbijpraat.
Ook had v. O. tegen Kivits gezegd: Hij

had zijn mond moe~n houden, ik gun
geen mensch de gevangenis.
Er was o. m. gevraagd of er geen ge,

tuigen te vinden zou<l.enzijn. Den kost,
baas vertrouwde hij lliet, die dacht dat
hij later thuis zou komen. Van O. had
verder o.m. gezegd, dat hij f 69 had en
nog f 80 voor een advocaat, maar hij zou
e~ ~ien of. ae- he....- niet 000 uden
loslaten.
El' was o.m. gevraagd hoe het gegaan

was; of er ook een vrouw was. "Nee,
het waren twee menschen." Het was een
heel gevecht geweest en -de mannen
hadden hun geld in den grond zitten.
v. O. had de Hees Uitgesproken, dat

"de jongen" zou doorslaan; ais hij be-
kent - zoo had hij e.m. gezegd - dan
sla ik hem vaar de ReGlltbank dood.
De Rut zou er voor moeten zorgen,

dat er getuigen kWamèn, anders liep
het mis.
De ver d. v. O. ontkent dat dit is

medegedeeld; wel heeft hij gezegd
waarvoor hij zat en zoo.

De brigadier der Rijksveklwacht J.
Ve r koe 1e n te oven deelt een en
ander mee. over bet onderzoek ter
plaatse; deze heeft o.m. de vijl in beslag
genomen.
De gemeenteveldwachter W. See ge r s

te Oyen deelt mede, dat het raampje
van de woning der Verhoevens openge-
broken was.

Hij herinnert het zich niet
meer ..... • ..

De 13_jarige Marinus van der
Wie len te Oss had destijds verklaard
den bewusten avond de verdachten
samen te hebben gezien. Hij weet dat
niet meer, wèl één.

De 20-jarige Gerardus van der
Wie len te Oss verklaart De B. en v. O.
niet samen gezien te hebben.

De B. lag in de wei, tot ongeveer kwart
voor tienen.
Inspecteur Van K e m pen verdulde,

lijkt dat getuige het eerst anders ver,
teld heeft.
De arbeider Kar e I Van den B erg

te Oss verklaart dat de kleine v. d.
Wielen hem verteld had dat hij De B. en
v. o. samen gezien had. '
De knaap Mar. v. d. Wielen wordt

nader aan den tand gevoeld, maar hij
kan het zich niet meer herinneren. Het
is ook zoo lang geleden! .

De pre sid ent: Ja, ja, de Ossche
methode.
De agent van politie Vel d kam p te

Oss zet uiteen dat dit gesprek anders is
geloopen, dan thans verteld wordt.
Te half een gaa.t de rechtbank in

raadkamer.

Boeyen is toen naar bed gegaan. Kort
daarop heeft hij boven gestommel ge-
hoord. Getuige heeft geroepen en v. o.
riep terug dat hij al in bed was of zoo
in bed zou gaan of zoo ietS.
Het O.M. vraagt of de metgezel van

v. o. klompen of schoenen aan ~1ad.
Get u i g e kan daarop niet ant-

woorden; hij weet het niet.
Het O,M. vraagt verder of het mogelijk

is, dat er later nog iemand in huis is
geweest.
Get u i g e geeft te kennen dat l}ij dat

niet weet; waarschijnlijk acht hij het
niet.
Getruda Boeyen-van Orsouw

verklaart, dat haar man om half twaalf
thuis is gekomen; om 12 uur gingen ze
naar bed. Om 1uur is er geklopt en toen
kwamen er menschen binnen.

Getuige heeft v. 0.' hooren spreken.
Haar man zei o.a. tegen haar, dat Toon
de Soep (d. i. A. Hendriks) gevraagd had
of hij, ook dien nacht daar kon slapen.
Bij uitzondering was dat toegestaan.
Omtrent, de aanwezigheid van een

blauw pak' legt getuige verklaringen af,
die afw~jken van de desbetreffende
mededeelingen van getuige Van Kempen.
Ver cl. v. O. verklaart, dat Inspecteur

Van Kempen liegt.
Getuige Boe y e n-v a nOr sou w

zegt dat het mogelijk is dat het blauwe
pak in de gang heeft gehangen.

Inspecteur van K e m pen deelt
mede, dat v. O. in het blauwe pak ge-
kleed uit de kamer kwam. Het moet er
dus gehangen hebben
Verd. v, O. zegt dat hij de jas heeft

aangetrokken in de gang of in de keu-
ken. Maar hij hing aan de deur in' de
keuken.
Boe yen vertelt, dat v. O. niet ge-

kleed uit de kamer gekomen kan zijn,
want het vestje hing in de keuken.

Verd. v.O.: Van Kempen doet een
meineed!
Boe ij e n zegt nogmaals dat het

vestje achter hing.
Inspecteur Van I{ e m p e n herhaalt

dat v". O. gekleed uit de kamer kwam.
Tenslotte maakt het eten, dat, vóór de

misdaad, ten huize der familie Boeiien
gebruikt is, een onderwerp van be-
spreking uit.

De pre sid ent, vraagt wat men bij
Boeijen kwam doen.

Ver d ach t e De B.: Niets. Er was
nog licht aan en toen zag ik er v. O.
Pre sid ent: Als je naar huis gaat

en je ziet ergens licht aan, ga je dan
naar binnen?
Ver d. DeB.: Ja, bij kennissen wel,
Hij vertelt verder dat hij tot kwart

over elf op den Heuvel is geweest.
Inspecteur Van K e m pen verzekert,

dat om half tien daar niemand meel'
komt.
Ve1'd. v. O. zegt dat hij den bewusten

avond eerst gefietst heeft en later
gewandeld.

L'>€ presiden t: Had je bloed aan je
kleeren?
Ve rd. v.O.: Dat weet ik niet, maar

die kleeren had ik niet aan.
Verd. deB. Q"elt mede, dat toen hi3

bij Boeyen aankwam, v. O. aan de deur
was. Hij heeft wel Boeyen en zijn vrouw
hocren praten. Verd. weet niet waar
1. O. dien avond is geweest.
Aan burgemeester P Ia e g mak ers

wordt nog gevraagd hoe De B. in het
bed gevonden was. Hij geeft te kennen,
dat hij den indruk had, dat De B. ver,
stopt was. Hij lag tusschen bed en muur
als het ware, met een laken en een
deken over zich. Er was niet te zien dat
er iemand lag. '
De B. zegt dat hij rustig lag te slapen.

Maar naar getuiges oordeel hield hij
zich maar zoo. Hij speelde de comedie te
mooi, De B. lag er kennelijk verborgen.
De houding van De B. kenmerkte zich

dool' groote zenuwachtigheid, waals die
van v. O. zich kenmerkte door groote
brutaliteit.
Om goed half twee schorst de

pre sid ent de zitting tot kwart voor
drie.

Hervatting der zitting.
Tegen drie uur heropent de pre s i-

den t de zitting.
De vader van verd. De B. wordt voor-

geroepen.
De pre sid ent: U hebt de heele zit-

ting bijgewoond, wat zegt U ervan?
Vader De B.: Ja, wat zal ik er van

zeggen.
Dep res ide n t: - Is het een goede

jongen?
Vad e r DeB.: - Ja het is een goede

jongen.
De presid'ent: En van O?
Vader De B. Daar heb ik ook nooit

iets van gehoord.
Daarna komt het O.M. aan het woord.

Het requisitoir.
Mr. v a,nEve r din gen schetst in

het kort het gebeurde in de woning van
de gebroeders Verhoeven. Hij gaat na
hoe na den overval de politie aanstonds
gealarmeerd is en hoe deze komt in het
kosthuis van v.O., waar deze verklaart
zoo maar wat uit te zijn geweest. Waar;
heen dat kan hij niet duidelijk maken.
Spr. memoreert hoe door burgemeester
Ploegmakers De B. ontdekt is. Deze De
B. beweert door alle lawaai heengeslapen
te hebben. Uit de wijze waarop hij te
voorschijn komt is het echter duidelijk,
dat hij zich slechts slapende hield.
Waarom heeft hij getracht zich te
verstoppen?
De politie gelast beide verdachten zich

te kleeden in de kleeren, die zij den vo-
rlgen dag gedragen hadden. v. 0, kleedt
zich in het blauwe pak; maar dat hing
in een kamer die 'dicht W'l.i' en Boeyen
en zijn vrouw verklaarden, dat er nie-
mand in was geweest. Zijn schoenen en
sokken kan hij niet vinden. De sokken
in de waschkuip zegt hij dat niet van
hem zijn. En dan krijgt hij een paar
klompen.
De B. kan zijn broek niet vinden. Ein-

delijk vindt hij er een: hij zegt dat deze
van hem is, maar hij is hem veel te wijd.
De jongen beweert dat hij bretels droeg,
maar die waren niet te vinden.
Overigens was de broek ondraagbaar

zelfs voor schaamteloaze jongens als deze
verdachten zijn.

Sokken zijn er ook niet, behalve de
natte. Schoenen zijn er evenmin als
klompen, waarop hij zegt gekomen te
zijn.
Er blijken verder twee broeken te zijn.

Van één er van zegt de B. dal hij niet
van hem is; maar uit dl' verklaringen
van den kleermaker blijkt anders,

Uit een andere broek, van Boeyen,
maar die v. O. ook wel eens droeg, valt
een portemonnaie met geld en in den
anderen zak vindt men een zakdoek met
geld.

Hoe het er In gekomen is, weet nie-
mand; van Boeyen is het niet en v. O.
heeft nog schuld aan zijn kostbaas.
Voorts wijst spr. er op dat er ook

haverkaf en kippenpluis is gevonden,
dat ook werd aangetroffen In de wo-
ning der gebroeders Verhoeven.

Op de kleeren en pet van v. O. zat
versch menschenbloed; v. O. weet er
geen verklaring voor te vinden. Hij
heeft alleen rondgewandeld en is met
niemand in contact geweest.
Met De B. is het evenzoo gesteld, En

ook hij kan geen verklaring vinden.
Ter zijde van het huis van Verhoeven

Zijn faecaliën gevonden en twee voet-
afdrukken.
Deze afdrukken komen geheelovereen

met die van v. O. Het onderzoek der
faecaliën wees uit. dat er sla was ge~eten
en vrouw Boeyen deelt mede. dat zij v. O.
sla heeft voorgezet.
Dan is er het gesprek met Kivits,

tegen wien v. O. onder meer heeft
gezegd: ik zeg het nooit dat ik het ge;
daan heb.
Een en ander is al meer dan fnuikend

voor verd.
Ook het verhaal, dat hij uit de krant

van den overval had gelezen klopt niet,
want de krant was op dat oogenblik
nog niet uit. en bovendien verklaart de
marechaussée, dat er geen krant gelezen
is.

Uit een en ander is duidelijk, dat de
verdachten de daders van den overval
zijn. Het bewijs is naar het oordeel van
het O. M. volkomen geleverd.
Wat de straf betreft, dat levert z.i. ook

geen moeiliikheid op. In de reeks van
misdaden uit den N.O. hoek van Brabant
is deze niet de minste. Sur. schetst het
zruwelüke van het misdrrif gepleegd
tezen de twee oude menschen.
Het is een misdaad zooals er gelukkig

niet elk ongenbllk een voorkomt.
De verdachten staan ongunstig be,

kendo
De houding van beide verdachten

st.emt ook niet tot clementie. De B. blUft
bij zijn ontkentenls: de houding van.
v. O. is benenen critiek. De wüse waaron
hii tekeer ging en de liederliik taal, welke
hU uitsloeg, verklaart spr. als een ulthg
van de woede. welke hem bezielde to=n
hii zag, dat hij zoo spoedig gevangen.
was.

Tegen 1 uur wordt de zitting heropend.
Nu wordt L. Boe yen gehoord. Hij is

den bewusten nacht om half twaalf thuis
gekomen. Om 12 uur is hij naar bed
gegaan.
De president: Hebt u V. O. thuis

hocren komen?
Getuige: Ja, ik heb zelf de deur

achter open gedaan. Hoe laat het was
kan ik niet zeggen, want ik had geslul;
merd. Het zal half een geweest zijn.

Getuige deelt verder mede, dat bij
v. O. nog iemand was, dien hij voor Toon
Hendriks hield.
Hij had er niet veel acht op geslagen.
De onbekende had gevraagd: waar

moet ik nou blijven?
Getuige had er geen bezwaar tegen

gehad, dat bij uitzondering de onbe-
kende zou blijven Slapen.

De eisch,

Het O.M. vraagt tenslotte

'Ii ,aar gevangenisstraf
zonder aftrek, wegens diefstal door 2
vereenigde personen met geweldpleging,
den dood tengevolge hebbende.

De ver d ach ten verklaren onschul,
dig te zijn. '

De pleidooien.
De verdediger van v.O., Mr. Kr use,

merkj, op, dat er geen rechtstreeksene
getuige is. Wie kroongetuige zou Kunnen
zijn, heeft verdachte niet herkend.
Alleen weet hij, dat er vermoedelijk drie
zijn geweest. -
Stille getuigen zijn vaak meer waard

dan andere; maar de aanwezige stille
getuigen hebben dit gemeen, dat er nog
een andere oplossing mogelijk is dan
deze, dat de verdachten op de pta lts van
het misdrljt zijn geweest.
Het klinkt onwaarschijnlijk, maar on.

mogelijk is het niet, dat f'''n ander met
de gevonden kleeren aan de daad
gepleegd heeft. Er zijn geraffineerde
misdadigers in Oss.
Wanneer men 't nagaat zou misschien

gebleken zijn dat half oss den newusren
dag sla met aaretapoelen had gegeten.

De zaak van de gesprekkt a in de
gevangenis, is bijna te naïet orr waar te
zijn; een Ossche verdachte, die de
waarde van zwijgzaamheid !Vlnt zou
zulke gesprekken voeren met el 11 mede ,
gedetineerde.
Het gebruiken van den hoof ;lbewaar-

der als instrument acht pl. l.iet juist.
In dit verband herinnert hlJ er aan,
dat een verd. bij zijn verhoor noet wor-
den voorgehouden, dat hij ni et behoeft
mee te werken aan zijn vero- ',dee ling.
De strafmaat besprekend .neent pl.

dat over de dagvaarding heen het O. M.
tracht te laten straffen voor roof-
moord, waarover men veel spreekt,
maar die niet ten laste is gelegd.

Voor diefstal met geweldpleging,
dood ten gevolge hebbend, acht p1. vijf-
tien jaar toch wel zeer aan den hoo-
gen kant.
Nooit zal te achternaten zijn wat er

dien nacht gebeurd is; waren er twee
of drie en wat was ieders aandeel in
het misdrijf?

Voor de strafmaat zal dat toch van
beteekenis te achten zijn

Wanneer de rechtbank meent kit een
veroordee1ing te, kunnen komen, dan
moge het college overwegen wat ieders
aandeel geweest kan zijn.
Vervolgens kwam Mr. Pull e s (Oss)

verdediger van De B. aan het woord. Op
juridische gronden trachtte hij aan te
toonen, dat zijn cliënt op deze dagvaar-
ding niet te veroordeelen is.
Hij betoogt dat er veel reden tot twij-

fel blijft of De B. in Oyen is geweest.
Het bewijs is daarvoor niet geleverd.
Overigens verwijst pt. naar het reelas-

seeringsrapport, opmerkende dat het
hoofd der school De B. een vlij tig leerling
noemde. die h~i niet in staat achtte tot
zoo'n misdrijf; voorts dat de pastoor ver-
klaarde, dat de jongen zijn plichten
steeds waarnam. '
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Maas WaalOss envoor en
Dit nummer bestaat uit 2 Bladen. Burgemeester J. F. Plo e g mak ers, die

mede het onderzoek leidde, verklaarde, dat vol-
gens opgave van Boeyen niemand in de voor-
kamer was geweest, waar de blauwe jas hing.
v. O. kan ze dus niet hebben gehad.
Ver d ach t e v.O.: Er is nog een andere

blauwe jas. .
Burgemeester P 10 e g mak e 1: s: Alle klee-

ren zijn in beslag genomen.
v.O.: Daar was ook een blauwe jas.
Daarna moest de B. zich gaan kleeden. Hij

greep naar een broek en trok die aan. Iedereen
;;1Oest lachen omdat die broek niet paste. Stok-
stijf hield hij vol, Qat het zijn broek was. Zijn
sokken kon hij niet vinden! En bij beweerde,
dat hij op klompen was gekomen. Met een paar
klompen, die Boeyen hem gaf werd de verdachte
toen overgebracht riaar het politiebureau.
Aan Verdachte de B. wordt een oude man-

chesterbroek getoond: Hij zegt dat 't de zijne is.
Rechter mr, Poe r ink: Die broek is niet te

dragen.
Ver d ach te: Ik kon hem toch zelf niet ma-

ken, ik droeg hem met bretels.
Getuige L. Bo eye n koopman te Nijmegen

en vroeger te Oss, een zwager van v.O., wordt
voorgeroepen. Hij zegt, dat het een broek van
hem zelf was.
Hij herkent het kleedingstuk aan een be-

paalde verstelling.· '
De pre sid ent: Tableau.
Verd ach ted e B.: Die broek is van mij,

hij liegt. . " ,
Inspecteur Van K e m pen doet mededeelm-

gen over, het onderzoek in Oyen, w!lar sporen
werden gevonden.

STILLE OMGANG.
Het is ongewoon, dat een religieuze bezieling

zich in een volkomen stilte' manifesteert. Maar
toch schreden duizenden mannen zwijgend
rond het hart van Amsterdam, met veel gods-
vrucht en in vrome, meditatieve gepeinzen. Op
het martiale rhythme hunner stappen golfde het
gebed breed en snel weg en sloeg zich een wijde
bres in de nachthernel.
En God riep Zijn engelen samenen wees hell

de vuren kolom, die voor Zijn oogen rees, en
duidde naar de mannen, die klein en nietig hun
eerlijke hulde schreven in de grillige straten
van een wereldstad ....
Het was koud dit jaar. De wind beet vinnig

in het gezicht en de jaskraag schuurde bij
voortduring tegen de mannenbaard. Amsterdam
scheen uitgestorven. Het waren er slechts wei-
nigen, die door een .gordijnkier de vredige ver-
overing hunner stad aanschouwden. En de
agenten aan de hoeken der straten, stonden
waardig en rustig te zien naar de vlotte marsch
dezer bidregimenten. In een prachtige, reli-
gieuze discipline voltrok zich de omgang, en
geen koude vermocht de geestdrift te breken.
Dit was een triomf op de lauwheid en onver-
schilligheid van deze tijd, en het bewees mede
dat er nog duizenden te winnen zijn voor een
wonder ideaal, voor dit carnaval der zielen.
Veertig duizend monden vroegen om brood en
vrede. Zij smeekten om erbarmen, opdat God
Zijn toorn zou mennen tegen dit in zonden ver-
grijsd geslacht,
De romantiek van deze stille tocht liet zich

wouder-lijk goed verstaan met de harde reali-
teit dezer dagen. Het was schoon en edel, en
van een gaafheid, die het Hart van Jezus zalfde
met vertroosting.
En toen de jonge dag zijn blazoen weer in

de luchten heesch, trokken de velen huiswaarts,
de velen, die een koude nacht en langer met
Hèrn waakten. '

V - s.

De afschuwelijke moord te Oyen

Het geld gevonden.

De president tot v.o.: Hoor je dat?
Ver d ach te: Ik h ~ die jas niet aan gehad.

Dat haverkaf kon ook wel van het bed van
Boeyen zijn geweest, waarop ik sliep.

De des kun d i v e: Dat kan niet want het
kaf is er op gekomen, toen het bloed nog nat
was, het is er op geplakt.
Aan de pet, die de B. als de zijne herkent,

was ook menschenbloed.
Verdachte v. O. wordt over de schoenen on-

dervraagd.. Hij weet niet, hoe het komt dat er
meer schoenen waren. Ze waren nat, omdat
ze vuil waren geweest en verdachte ze wilde
verven.
Dr. Hesselink toont de verdachten een paar

sokken die geeu van beiden herkent.
Weer wordt getuige Boe yen gehoord. Hij

kent de sokken niet, maar een paar is vermoe-
delijk van v.O.'

Mej. Boe yen zegt, dat het eene paar sokken
van haar broer is, bet andere kent ze niet.
Het eene paar wordt ook aan v. O. getoond.

Dit herkent hij nu ook. Hij weet niet hue er
bloed aan gekomen is.

Insnecte:ur v. K e II: 1> e n. De eerste keer
heen h.ijJ1.ct ontkend. ..

De pre si d ent: Het ismoeilijk om steeds
hetzelfde te zeggen. De griffier neemt er nota
van.

Dr; Hes s e Iink vervolgt zijn verklaring nu
over. de las. van de B. Ook daarop zat VerSc1J
menschenbloed, maar niet zoo veel als op de
jas .van v. O. ·Er werden eveneens enkele ha-
verkafjes op gevonden. Nu de broek.
.V. e I' d á c h t e -d e B.:, Die is wel van mij.
De get u i ge: Deze broek was nat en lag

ook in de kuip, bevlekt met bloed. Het vest is
door wachtmeester Curfs in beslag genomen.

Opperwachtmeester C u r f s te Vlodrop, vroe-
ger wachtmeester te Oss, bevestigt dit.

Ver d ach te de B. zegt het vest en de
broek nooit gezien te hebben.

Mr. Poe r i n k : Is die jas alleen gekocht?
Verd ach t e: Ja, door mijn vader.
De pre sid ent: Het is merkwaardig, dat

we ook zoo'n broek en vest hebben.
Ver d ach te: Er is wel meer van zoo'n stof.
·De pr e si den t: Waar is deze jas gekocht?
Verdachte: Ik geloof bij Weeberg.
Gehoord wordt getuige A. K e ij z ers, kleer-

maker te Oss, die eerst wil weten waarom hij
. den eed moet afleggen. . 0

Tenslotte legt getuige den eêd af, Hij ver-
klaart voor de B. een stuk in deze broek te
hebben gezet, ongeveer drie jaar geleden, toen
de B. zelf bij hem geweest was. Hij wilde voor
zijn vader niet weten, dat hij een ongeluk had
gehad ..
De pre sid e 11 t: Is het confectie?

Get u i g e (waardig): Ik maak geen confectie!
Twee lage schoenen worden de verdachten

voorgehouden, zij herkennen ze niet.
Dr. Hess'eI-ink deelt voorts mee, dal hU

ook vuil in het water van de terl gevonden had,
kafjes en zand.

Mej. Boe y e 11 verklaart daaromtrent, dat ze
zuiver water met zeep had gebracht voor de
wasch. Haverkafjes en zand kon er niet bij
haar weten in zijn.

De. opperwachtmeester der marechaussee te
Oss, R. Min t jes, verklaart dat een laken met
zand in beslag is genomen.
Getuige Hes s e Iink vindt het merkwaardig,

dat het laken zoo vol zand was.
Ook in de zakdoek vondt getuige havenkaîies.

Op de vijl zat menschen.rlocd en daarop ook
vastgeplakt kippenpluisjes en haverkaf.
Opperwachtmeester C u I' f s verklaart spoedig

in de woning van Boeyen gekomen te zijn. In-
specteur van Kempen was er al geweest en de
verdachten waren weg gevoerd. Getuige vond
zand in de kuip. Verdachte de B. is door getuige
in de kazerne gehoord, hij ontkende.

Vermoed wordt dat de verdachten aan de
schoenen te merken, binnendoor zijn gegaan
naar Oyen. Dat is een omweg van enkele kilo-
meters. De bodem is daar zanderig. Men hoeft
er niet strikt door het water te gaan.
Mr. Va n E ver din gen: Was er haverstroo

in huis bij v, O. of de Bie?
Get 11 i ge ontkent dat.
Mr. v. Eve r d i ng e n : Was het lichte maan

dien nacht?
Get u i g e: Ja, en droog weer.
Wachtmeester F. R 0 f fel uit Oss had de

verdachten naar Oyen getransporteerd. v. o. ge-
droeg zich er-g onbehoorlijk.

De pre sid ent: Heef. hij een krant gelezen,
of u?
Ver d ach t e : Ja, ik weet niet welke, Bos-

sche Courant of zoo iets-
Get u i ge: Dat kan niet, het was elf uur des

morgens, toen waren er nog ger n kranten.

Een afge!·-ê.:;f6"d gesprek,

Getuige J, Fel d j e-s, hoofdbewaarder in de
gevangenis te 's-Hertogenbosch, verktaart dat
hij op 19 Juni in cel 14 van 't Huis van Bewa-
ring was, 'waar 'n zekere K. uit Eindhoven zat.
Deze liet zich verontwaardigd uit over zijn

Eerste Blad.

Stadsnieuws. De 23-jarigeF. van 'Orsouwen de 16.jarige W. de Bie
vnnr de rechtbank.

, !
EISCH: TEGEN IEDER VIJFTIEN'

JAAR.
De telastelegging.

ARBEIDSBEURS. ,,_ Voor de zitting vall Maandag waren nu ge-
dagvaardF. J. van O. geboren te Oss 30 Scptem-
be'r .1910, arbeider, wonende te Oss, en W. M, de
B. geboren te Oss 9 April 1918, wonende te Oss.

§ Bij de arbeidsbeurs stonden over de week
van 3 tot en met 9 Maart de navolgende groe-
pen van arbeiders ingeschreven: '
Vrouwen 14; Arbeiders 683 (Ihoven 18 j.);

Arbeiders 56 (beneden 18 j.)
Smid-bankwerkers 17; Chauffeurs 11; Grond-

werkers ::!6; Metselaars 15; Schilders 20: Tim--
merlieden 23; Opperlieden 47; Soldeerders 10;
Wevers 38; Kistenmakers 54; Kistenzagers 10:
Kuipers 17; Stucadoors 3: Overige groepen 121;
totaal 1165.

Van bovengenoemde ingeschrevenen waren
geplaatst bij de gemeentelijke werkverschaffing
295 personen; Maaswerken 227 personen; Werk-
verschaffing onder Gassel en Polder van Oss
56; totaal 578.

Waar tot heden nog weinig gebruik wordt ge-
maakt door werkgevers om zooveel mogelijk ar-
beidskrachten te betrekken door tusschenkomst
van de Arbeidsbeurs, meent de Directeur der
Arbeidsbeurs er op te mogen, wijzen, dat thans
diverse bekwame vaklieden <taan ingeschreven,
terwijl steeds nadere inlichtingen omtrent alle
ingeschrevenen bij de Arbeidsbeurs zijn te ver-
krijgen.

'Wanneer werkgevers bij aanneming van
werkkrachten deze zooveel mogelijk betrekken
door tusschenkomst van de Arbeidsbeurs, dan
zal hierdoor zeer zeker voor een deel de 'werk-
loosheid worden bestreden.
De Directeur der Arbeidsbeurs vertrouwt dan

ook in de toekomst op de volle medewerking der
....-erkgevers te mogen rekenen.

De, rechtbank te "s-Hertogenbosch be-
handelde Maandag in een buitengewone zit-
ting den gruwelijken roofmoord die in den
nacht van 15 op 16 Mei 1934 in het dorpje
Oyen aan de Maas bij Oss werd gepleegd.
Twee broers, de. bejaarde Toon en Piet-

Verhoeven werden in hun slaap overvallen
, door twee mannen, die met een, stuk ijzer
den G7-jarigen Toon Verhoeveu den sehe.'
del- Insloegen en zijn GO.jarigen broer zoo
hevig op het, hoofd. sloegen, dat hij zwaar
en bloedend verwond neerzonk. De' onver-
laten waren het' huisje binnen gedrongen
door een raam open te schuiven en naar
binnen te klimmen. Zij stalen er ongeveer
zeventig gulden.

ter zake, dat zij in de11nacht van 15 op 16
Mei .1934 of daaromtrent te Oyen, gedurende
den voor de nachtrust bestemden tijd, te za-

omen en in vereeniging in de woning van de
gebroeders Verhoeven met het oogmerk van
wederrechtelijke toe.èigening hebben wegge-
nomen' een bedrag van f 70 .of ongeveer
zooveel. in ieder sval bankpapier en geld,
alles eigendom van de gebroeders Verhoe-
ven, althans van een ander dan verdachten
'of een hunner, en zulks na zich den toegang
tot de woning te hebben verschaft door langs
een door hen opengebroken raam naar bin-
nen te klimmen en terwijl zij dien diefstal de-
den vooraf- en vergezeld gaan en volgen door
geweld tegen de gebroeders Verhoeven door
hen zeer krachtdadig met een ijzer, althans
een hard voorwerp, te slaan waardoor An-
toon Verhoeyen is overleden en Petrus Ver-
hoeven . meerdere bloedende' verwondingen
bekwam, zijnde dat geweld gepleegd met het
oogmerk om dien diefstal voor te bereiden en
gemakkeHik te maken om bij betrapping op
heeterdaad zich de vlucht mogelijk te maken
en het bezit van, het gestolene te verzekeren.

Door den officier van justitie waren 13 getui-
zen gedagvaard.
'" De verdediging van v. O. wordt door mr, C.
Kruse (Den Bosch) waargenomen en raads-
man van de B. is rnr, Pulles (Oss).

,De toedracht bij den overval. Terug In Oss werden de kleeren opnieuw on-
derzocht. Uit een andere broek, die op de
slaapkamer der beide verdachten was ge,:0.n~
den viel een portemonnaie. Er zat een hiliet
van' f 25, een van f 10 en twee guldens in., In
dezelfde broek zat er een zakdoek, waarin geld
was -samengeknoopt. Het was ongeveer een-
zelfde bedrag. .

Getuige Boe yen wordt weer voorgeroe:pen.
Hij verklaart dat hij niet meer dan enkele gul-
dens had.
Verdachte v. O. zegt niet te weten, hoe het

geld in de broek kwam. Hij heeft het er niet
in geduwd. Hij is onschuldig,

Getuige v. K e ill pen tot v.O.: Is deze porte-
monnaie van u. Verdachte: weet ik niet.

Getuige: Toen zei je van wel.
Ver d a c I. te: Hij is net eender, maar er zijn

zooveel portemonnaies die op elkaar lijken.
De pre sid ent: Het lijkt dus een magische

kracht, die het geld er in getóoverd heeît,
Verd ach t e : Ik wou dat ik het kon.
De pre sid ent: Daar hoeft u niet om te

lachen.
Ver d ach t e: Ik kan er ook slecht om jan-

ken.
De pre si dell t stelt den getuige vragen over

de kuip met het waschwater.
G'e t u i g e 'zegt, dat de marechaussee zich er

mee bemoeid heeft, toen de politie in Oyen was.
Aan getuige Boeyen vraagt de president, wat

er 's avonds in de kuip lag. v

r;aiu..l$.e .z.e.cl' Ee.u, naar sokkeu el _çCD
yeTaTI. Die heeft hij er in gedaan, de' rest der

kleeren niet. Dat hebben andere gedaan.
Verdachte v.O.: Het kan best zijn, dat

Boeyen het gedaan heeft, ook den moord.
Inspecteur ·v. K e IIIpen: Het is jammer voor

je dat Boeyen tot elf uur op de fabriek is ge-
weest. Getuige vertelt het een en ander over het
ongunstig gedrag der beide verdachten. Toen
v. O. in arrest was gedroeg hij zich als een
beest, sloeg gemeene taal uit en zat .hij te zin-
gen. Verdachte heeft ook terecht gestaan wegens
een inbraak in een winkel waar hij een kistje
rumboonen stal. .

Blijkbaar hadden de roovers vernomen, dat de
gebroeders, die weinig bezaten, enkele dagen
tevoren honderdvijftig gulden hadden entvan-
~~ , .
Nog om .kwart voor twaalf had de surveil-

leerende veldwachter niets verontrustends in de
omgeving van het huisje aan den Maasdijk waar-
genomen. Kort daarna moet de overal zijn ge-
schied. Onmiddellijk, toen de inbrekers de slaap-
kamer .der broers betraden en het Jicht van een
zaklantaarn lieten schijnen, werden Toon en
Piet Verhoeven wakker en begrepen zij, dat het'
den indringers om hU11 geld te doen was. Zij
stelden zich tegen de aanvallers hevig te weer. De rechtbank was bij de openbare behande-
Vreezend, dat de oude mannen . hulp zouden .Iing als volgt samengesteld: president: mr. W.
roepen grepen de, roevers een vijl, en sloegen Umrnels, rechters ; mr. Poermk en Jhr. mr, Ver-
daarmee Toon eerst in het gezicht en daarna heyeu.
op het hoofd. De 'laatste slag verbrjjzeldé den Het O. M. wordt waargenomen door den sub-
sC!ledel -van .d!)n ouden man, die onmiddellijk stituut-officier van justitie mr, Van Everdingen.
stierf. Ook Plet Verhoeven kreeg hevige slagen Griffier is 1111'. Lamers •.
met de vijl 'op het. hoofd. De indringers' bonden
toen de beide bewegiriglooze slachtoffers aan
handen en voeten aan elkaar vast en gingen
naar het geld zoeken. Zij haalden het huisraad
overhoop eri gingen met ongeveer zeventig gul-
den er van door.
-Piet Verhoeven, die zich zoo stil mogelijk

had gehouden om den schijn te wekken, dat- hij
dood was, wist ondanks zijn verwondingen, de
touwen; door te bijten; waarmee pij wàs ge-
boeid en liep in zijn bebloed nachtgewaad .naar
z:ij buurman K. au Or-souw, die ,di ee't' den
veldwachter waarschuwde, die zicli in verbin-
ding stelde met de polftie te Oss.

De rechtszitting.

PATRONAAT.

§ Er blijkt veel animo te bestaan voor het
patronaat "St. Willebrord". Reeds 20 nieu~e
leden zijn toegetreden. Voor de tooneelvereeni-
ging bestaat zooveel ambitie dat ze in 3 afdee-
Jingen moet worden gesplitst.

De belangstelling op de publieke trlburïe was
niet bijzonder groet, wáarschijnlijk, omdat Osse-
naars door de' ..marechaussee met assistentie
van politiebeambten uit Oss niet werden tocge-:
Iaten,

Te kwart over tien WOl den de verdachten bin-
nengeleid. Ze wisselen met elkaar blikken van
verstandhouding en kijken rrieuwsgierig de zaal
rond. De [enge de B. maa,ot voor zijn'leeftijd een
flinken indruk, ' __ -

HOOGER BEROEP IN
MEINEEDZAAK.

Naar' men ons madedeelt.heeft de officw van
justitie a1life'r h;(,oger beroep aangeteekend te-
gen het vonnis, der' '!l-r.rondisseI1!-~nts rechtbank
hier d.d. 21 Februart J.l.' waarbij J. W. van H.,
21 jaar, . arbeider te Oss, thans gedetineerd.
werd veroordeeld wegens meineed in demoord-
zaak tegen P. de B., tot 1 jaar gevangenisstraf.
De eisch was 4 jaar.

De veroordeelde zelf is niet in hooger .beroep
gegaan.

Deze legde in den nacht bezoeken' af bij.
de beruchte typen .van het Ossche milieu,
waar zij merkten, dat twee jonge mannen,
de 23,·jarige'F •.J. van. Orsouw en de 16.jári-
ge 'V. de Bie, een 'broer van den wegens
den moord te Berghem .veroordeelden de
Bie, niet thuis waren, maar zich bevonden
bij den bloemist Boeyen. Daar hadden zij
zich te rust begeven,

Arrestaties.

"Nadat de dagvaardhrg is voorgelezen vraagt de
president aan verdachten, of de inhoud daarvan
waar is.
v. O. zegt: Ik denk het niet, ik ben niet in

Oiien geweest. , ' ,
Ook de B. zegt er niets van te weten. Zij ga ..

ven op ongeveer half twaalf, twaalf uur te zijn
thuis gekomen.

Als verdachten gaan ûHen .brengt- de B. -een
[oväalen groet aan de tribune.

"BILJARTEN.
Getuigenverhoor.

Als eerste getuige wordt gehoord inspecteur
P. van K em pen uit Oss, die het eerst het
bericht van het misdrijf had gehoord.

De politie besloot onmiddellijk huiszoeking
.te doen. Zij hoorde dat de twee verdachten bij
Boeyen waren. Zij ging er naar toe en zette het
huis af, waarna m'en naar binnen ging. Aller-
eerst werd aan een kapstok een jas gevonden
waaraan niets te merken was. Boeyen kwam er
bij. Hij ontkende, dat er iemand in huis was. In
de keuken stonden twee emmers en er hing ook
een colbertjasje, waaraan waarschijnlijk hloed-
spatten te bespeuren waren,

Getuige. ging naar boven en vond daar twee
schoenen, die druipnat waren. Onder tie hakken
der schoenen zat verseh gras. Toen wcrden de
verdachten gevonden. In een bed lag mooi op-
gerald onder de dekens verdachte de B., die zich
tegen den muur had gedrUkt. Hij lag zoo onop-
vallend mogelijk,
, Ver d ach ted e B.: Ik lag te slapen.

Get n i geverklaart voorts, dat er op een
pomp een manchester jas hing.
De. jas wordt getoond ell verdachte v. o. her-

kent ze alsde zijne, evenals de schoenen. Voorts
deelt getuige mee, dat er kleeren en de emmers
water gevonden waren. Van Ol'SOUWgaf te ken-
nen; dat hij een .blauw pak aan had.
, Ver d a eh te v.O.: Dat lieg je.
G,et u i:s e: Ik ken je als brutaal, maar' ik

houd het ;vol.
De .p r: es id en t berispt den verdachte,

Piet Verhoeven getuigt.

Getuige P ie t V è I' hoe ven, landbouwer te
Oyen, verklaart dat hij met zijn broer te Oyen
woonde. Zij lagen samen in den bewusten nacht
in één bed. Onder het bed stond een sigaren-
kistje met twee briefjes van f 25, een van f ·10,
en enkele rijksdaalders, samen ongeveer f 70.
Plotseling werd het licht uitgeslagen. Zij

werden aangevallen en iemand vroeg waar het
geld was. . .

Getuige zei: In Huis. Dat het in de kamer
was zei getuige niet. Hij werd hevig op het
hoofd geslagen, zijn tanden gingen er van los.
Hij werd aan. zijn broer vast gebonden door de
overvallers, die met hun tweeën waren. Getuige
is, zoo gauw hij kon, hulp gaan halen bij de
buren. Outdekt werd toen, dat alles door elkaar
was gehaald, dat de deuren open stonden en
ook een raampje' naast een der deuren.

Getuige. herkent de vijl, die in zijn huis ge·
vonden werd en waarmee hij vermoedelijk ge-
slagen is. Die vijl was nooit in huis geweest.
Getuige zegt nog altijd last van den slag te heb-
ben. '
De pre s i d e.n t: De getuige kan ,wel gaan.
'G e t u i g e: Krijg ik het geld terugv'
De pre sid ent: Dat krijg je terug.

, De deskundigen,

Gehoord wordt vervolgens dr. B. H. Me t-
t I' 0 p, die te samen met prof. Nieuwenhuyse de
sectie op het lijk van Antoon Verhoeven had
verricht. Dat lijk had hij, ontvangen van burge-
meester J ans uit Oyen.
Deze komt dit als getuige bevestigen.

Getuige-deskundige Met t r 0 P had geconsta-
teerd, dat het eene oog gezwollen was, terwijl
vele bloeduitstortingen in het gelaat en den
mond te vinden waren. Aan de linkerzijde wareu
acht ribben gebroken, aan de rechterzijde vier.
Door het hevig mechanisch geweld, waardoor
de ribben werden gebroken is de .dood ingetre-
den, terwijl longen en hart niet in beste eondi-
tie waren. Vermoedelijk zou dit .geweld ook
voor een normaal gezond man doodelijk zijn
geweest.

Getuige-deskundige, dr. Vl. Hes s eli n k,
scheikundige te Arnhem, die een uitvoerig rap-
port heeft uitgebracht wordt nu gehoord. Hij
had gipsafdrukken gemaakt van de voetsporen,
alleen hak-indrukken. Een. der voorr-anden
daarvan was recht, de andere gebogen. Ook had
getuige, daar ontlasting gevonden en onder-
zocht. '
Voorgeroepen werd mej. G. Boe y e n-v a n O.

zuster van verdachte bij wi en verdachte in de
kost was. Zij verklaart aan de politie de waar-
heid te hebben gezegd over wat haar broer dien
dag gegeten had. Nu wee ze het niet meer.
Getuige v. K em pen bevestigt die vroegere

verklaring. (Ze stemt overeen met 'het rapport
van dr. Hesselirrk)., .
Getnige Hes s e I ink vond er ook kippe-

v_ertjes en haverkaf. die ook te vinden waren
op de bloedsporen der kleerên, op de .mouwen
van de jas van v. O.

§ De finale tusschen de clubs nov (gevestigd'
in café Van Leur) en OMS (gevestigd in café
Rosmalen) welke gespeeld werd in . eerstge-
noemd café had hel volgende resultaat:'

G. v. Leu;-J. Driessen 150- 98
J. Zwijssen-Scheffer 150- 84
~I. v. d. Steen-A. Driessen. 150-101
A. Bolwerk-Van Mill 99-100
De hoogste serie werd gemaakt door den heer

G. van Leur zijnde 54. .
In totaalover alle 4 de wedstrijden won DOV

met 499 pnt.

De marechaussee ontdekte er hun met bloed
bevlekte kleeren in twee emmers met water en
arresteerde de beide jongelui. Bij het daarop
volgend verhoor ontkenden zij alles, maar zij
konden geen voldoende alibi "opgeven, I

Bij het nader onderzoek werden in de on-
middellijke omgeving vall de plaats van den
roofmoord sporen van voetstappen .en fiets-
banden gevonden. Op de Iaden van een kastje
werden vingerafdrukken gevonden. Het' geld
werd in de kleeren van den verdachte v.' o.
ontdekt. 'In' een portemonnaie van v. o. was
een biljet van..f 25, een van f 10 en twee losse
guldens en in' een zakdoek een biljet van f 25,
twee rijksdaalders en twee· gulden. v. O. kon
niet zeggen, hoe 'hij aan al dit geld kwam.

Bij eonfrontatle van Piet, Verhoeven met de
verdachten, 'werden dezen echter niet herkend.
, .De bloemist B. die ook was gearresteerd,
werd spoedig in: vrijheid gesteld, maar van O.
en de B. werden na verhoor door den officier
van justitie en den rechtercommissaris in, het
Huis van Bewaring te 's-Hertogenbosch in
voorarrest gehouden.

BURGERLIJKE STAND.

GEBOREN:

Johannes P. W. z. v, W. W. C. v. d. Elsen en
A. H. M. van Loon, Begijnenstraat 44. - Gatha-
rina H. J. d. v. J. Ceelen en F. M. van Gruns-
ven, Kapelstraat 7. ,- Albertus A. z. v. A. A. v.
Gruijthuijzen en A. M. Seelen, Arendsvlucht I8a.
_ Wilhelmus L. J. z. v. W. F. v. d. Wetering' en
A. G. v, Bergen, US8enschestraat 53. - Petrus
W. J. z. v. Th. M. Bonmans en A; N. A. van
Berkom, Heescheweg 41. - Adrianus W. J:. M.
z, v. H. E. van de Ven en J. A. v. d. Camp, Oljen-
scheweg 10. - Anna 1\1.'. P. d. v. A. Th. v. d.
Hurk en J. Rovers, Wittehoefsteeg 5a. - Joanna
N. M. d. v. M. N. van Berkom en H. v. Dinther,
Boterstraat 7. - Herman L. J. z. v. D. Olden
en P. A. A. Maseland, Floraliastraat 14. - Ar-
noldus A. z. z. J. Boeijen en A. v, d. Heiiden,
Tulpstraat 4. .

OVERLEDEN:

J. P. M. Coolen, oud 31 j. - Ch. A. v. d. Heij-
den, oud 1 rnnd, - W. F. Steeg, oud 39 j.

GEVESTIGD:

J. A. W. Schmitz, broeder uit Mainz (D.),
Carm., klooster, Oss. - F. J. v. Uden uit Nij-
megen te Oss, Hehoekschestraat 11, d.b. - C.
Westveer- uit Nijmegen te Oss, Heescheweg 11,
maréchausséa. - G. Dekkers nit Geffen te Oss,
Bergh. weg 73, fabr.arb.ster. - L. de Bie uit
Heesch te Oss, Molenstraat 39, d.b. - A. Ver-
heijen uit A'dam te Oss, Arendstraat 32, d.b. -
A. J. Muller uit Den Bosch te Oss, Kerkstraat 14,
hulpkommies Bel. - W. Bartels uit Schijndel
te Oss, Arendsvl, 36, z.b, - L. J. Schuurmans
uit Noordwijk te Oss, Kromstraat 150, verpleeg-
ster. - J .. van Bergen echtg. van G. J. van
Hoeij uit Geffen te Oss, Mikkeld.str. 5. - J. M.
Th. de Louw uit Berghem te Oss, Vierhoekstr,
29, z.b. - "\T. R. A. van Duren en gezin uit
Berghem te Oss, Verl. Torenstraat 6, schilder,
- J. A. M. Gielis uit Voorburg (Z.H.) te Oss,
Kantsteeg 2, d.b.

VERTROKKEN:

P. A. A. Schuurmans naar A'dam, te Oester-
parkstraat 17.9. ~ E. Vrauwdeunt en gezin n.
Schiedam, ·Y. Marurnstraat 36b. - W. J. van
Dinther naar Den Bosch, Zuid Oosterfront 12.
_ L. Nelissèn naai' Heesch, Lage Wijst b 104.
- P. van Bergen naar Geffen, Heide' a' 90.

Een overzichtelijke foto van de belanqriike bocbi-aîsniidinq bij Lithoijen, Links op de folo
het nieuw uitgegraven gedeelte, reebis op den achterarond geeft een smalle lichie streep
de oude, loop .uan, de Maas aan. Onder den sluistoren het gedeelte dat nog moet tnordeu uit-

. . . " . gegràûen vo~r de scbeepooart;
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huurman v. O. met wien hij langs de verwar-, achterdeur
mingabuis een gesprek gevoerd had. Getuige me]. Boe yen zegt, dat de meeste

Dat werd nog eens gedaan, toen getuige mee- kleeren die 111 de kuip gevonden waren, niet van
luisterde in de cel van K. haar man wal en en ZIJ heeft ze er met in ge-

daan.
Eerst werd meegedeeld, dat de B. naar Oss op

transport was gesteld, v. O. zei: Wat moet die Verhoor der verdachten.
daar doen? Hij had zijn mond moeten houden, ik Ver d ach t e de B. beweert, dat hij niet
gun geen mensch de gevangerns. Ik denk, dat de samen met v. O. bIJ Boe) en thUIS IS gekomen,
kostbaas gezegd heeft, dat Ik om elf uur thUIS DIe was er al. HIJ ging er 's avonds om half
ben gekomen. Ik vertrouw hem niet en daarom twDaalf naar toe, toen er Iicht aan was.

e pre SId ent: 'Vaar ben Je 's avonds ge-
roep Ik hem niet als getuige op. Als Je eens naar weest?
Oss gaal, zeg dan tegen mijn kostbaas en zijn Ver d ach t e: Tot half lien ben ik op het
vrouw, dat IS mijn zuster, dat ze moeten zeggen, land geweest, gaan wieden Toen ben ik de stad
d ill geloopen, naar den Heuvel.
at Ik om half twaalf ben thuis gekomen. Inspecteur Van Kern pen zegt, dat het on-
Ik zeg tegen niemand dal ik het gedaan heb, gebruike lijk onder (he menscheu is op dien tJJd

zelfs met tegen mijn besten vriend. op den Heuvel te zijn.
K. zei daarop: Het kan toch uitkomen, denk H_:t duurt maar even om van de B. thuis naar

Boeljen te gaan, dne minuten.
maar aan Putbroek. Ver d ach te v.O.: Dan kunde gij verrekt

Verdachte hoopte, dat hij niet lang, geen half hard Iocpen.
jaar zou zttten, want er was geen beWIJS, Maar Deze verd~lchte zegt, dat hij 's avonds gewan-
als de B. gepraat had, gingen ze er voor vlJfLIen d~ld en gefietst heeft op den Heuvel. Hij kan
jaren in. met verklaren hoe het bloed op z~jn kleeren is

gekomen.
K. vroeg: Was er een vrouw bij? Ver d ach ted e B. zegt nog eens dat v O.
Nec het waren twee "l11cnschen", het is een er al was, toen hij hi] BOeijen kwam'. •

heel gevecht geweest met die rotzakken. Ze
haddon het geld onder den grond zitten, Als
die jongen bekent en we komen voor, dan sla
ik hem voor de rechtbank dood.

Toen zei K . Ik ben hang, dat die Jongen door-
geslagen heeft.

Verd ach t e zegt op deze verklaring: Dat
beb Ik nooit gezegd, w el van bet bloed op de
kleeren en waan oor Ik zat, maar dat wist Ik
van de politie.

Get II i ge deelt voorts mee, dat verdachte
nog gezegd heeft. Als Van Schayk maar vol-
houdt, dat Ik Olll half twaalf was thuisgekomen.
Het IS met de moeite waard geweest, Ik had
alles veel beter kunnen opstoken (bedoeld IS
het geld).

Hierna worden als getuigen gehoord J. V e r-
h a eve n, brtuadier der Rijksveldwacht te
Oyen en N. See ge r s, gemeenteveldwachter
te O~ en.
Dezen hadden 111 de womng van de gebroeders

Verhoev en een onderzoek ingesteld, Een
raampje naast de deur was opengebroken en
in de omgeving waren veel afdrukken gevon-
den. HIervan Zijn gipsafdrukken gemaakt, wel-
ke aan dr. Hesselink ZIJn overhandigd.

Een jonge zwijgende getuige.

De volgende getuige is de 13-jarige jongen
~f. van der Wie len. Deze heeft aan Karel
"an den Berg verteld dat hi] 's avonds voor den
roofoverval W. de B. en Van O. te zamen in
Oyen had gezien. Voor de rechtbank WISt de
jongen zich met meer precies te her-inneren
wat hij had verklaard. HIJ WIst ook met meer
of hIJ de B. en Van O. te zamen had gezien

De getuige G. van der WIe len heeft aan
de politie verklaard, dat de verdachte de B.
en van O. dien avond te zamen op het land te
Oyen waren. Thans weet hi] ruet goed meer
Vi at hij vroeger verklaard heeft.

Inspecteur van K e III pen, wijst er op dal
deze getuige veelomgang met de B. heeft gehad
,De getuige hlijft echter volhouden dat hi]

met precies meer weet of hij dien avond de
B. en Van O. te zamen gezien heeft.

Getuige K. van den B erg verklaart, dat
hIJ een onderhoud heeft gehad met den 13-Ja-
rigen 1\1. v. d. Wielen, die W. de B. en F v
O. 's avonds samen had gezien, • .

De Jongen wordt daarover gehoord. maar hij
zegt van niets te weten.

De pre sid ent: Ze hebben zeker gezegd
dat JIj je mond moest houden. ."

De 13-jange getuige houdt 'Vql van niets te
weten.

De politie-agent Veldkamp wordt er bij ge-
roepen, aan hem had v. d. Berg het gesprek
meegedeeld, De agent had getracht den jongen
aan het spreken te krijgen, maar dat was lIDS-
lukt.

(De rechtbank gaat thans, eenigen tijd in
raadkamer).

Boeyen getuigt.

Na de voortzetting der zitting wordt getuige
L. Boe yen weer in verhoor genomen.

HIJ verklaart, in den nacht van 15 op 16 Mei
des nachts oJU half twaalf te zijn thuis geko-
men. Van O. was er nog met, toen getuige en
zun vrouw om twaalf uur naar bed gingen.
Nadat getuige even geslapen had, werd om-
streeks half een op de achterdeur geklopt. Ge-
tuige ging open maken: het was verdachte v.
O. met iemand, (he getuige niet herkende 111 het
halfdonker, Getuige meende dat het Toon Hen-
driks was.

De pre sid ent: Had v, O. een flets bIj zich?
Get u 1 ge' Dat weet ik niet. Den volgenden

dag heb Ik de flets van v. O. in het schuurtje
gezien.

Getuige deelt voorts mee, dat v. 0 sliep in
een bed, waar twee personen in konden liggen.
'I'oen getuige In de kamer kwam, waar inspee-
teur van Kempen al was, herkende hi] als den
anderen persoon verdachte de B.

Getuige had, toen de twee naar bed waren
gegaan gestommel gehoord. HIJ nep wat ze de-
den, v. O. antwoordde zooiets als: we gaan
naar bed.

De inspecteur vroeg aan getuige van wie de
kleer en waren. Getuige's vrouw, zei dat een
costuum van v. O. was.

Verdachte IS opgerezen om de verk lari ngen
heler te hocren die tusschen den getuige, in-
specteur van Kempen en de rechters worden
gedaan, Hij bestrijdt de opmerkingen, die de
inspecteur maakt 0\ er de identiteit der klee-
ren.

De 0 f f i c i e r van jus tit ie: Is het ruo-
gelijk, dat de onbekende is weg gegaan en dat
later de B. is binnen gekomen?

Get u i ge. Dat is mogelijk. Ze kunnen de
~eur geopend hebben.

Getuige is met in de slaapkamer geweest.
De pre s i d ent: Acht ti het waarschijnlijk,

wi] niet?
Get u ige' Ik ook met.
:\Iej. Boe y e n-v. O. bevestigt enkele verkla-

ringen \ an haar man. Ze WIst met wie door haar
man werden binnen gelaten, maar zij hoorde
haar broer met een man PI aten. Getuige IS
v. eer naar bed gegaan, Ze v. eet, dat haar man
toestemming heeft gegeven aan de twee, om
daar te slapen.

Hel blauwe pak hing dien a vond niet bij haar
in de kamer.

Getuige Van Kern pen zegt, dat het er v. el
hing,

V e r d ach t e: Van Kempen zegt de waarheid
niet.

Getuige Van K e TIl pen' Ik ben el zeker vall.
Getuige mej. Boe yell verklaart, dat er een

blauw mantelpak lung.
Burgemeester Plo e g mak ers merkt op, dat

v. O. mel het pak aan UIt de kamer 15 gekomen.
Ergens anders In het huis IS dat pak niet ge-
weest.

Getuige Vall K e 111 pen verklaart hetzelfde.
Er "aren ill het huis behalve een gang, nog
twee kamertjes niets meer, UIL zijn bed is v. O.
zonder pak de kamer 111 gegaan en lllj kwam er
aangekleed UIt.

Ver d a c 11te zegt dat hij het pak van een
deur lil de k( IlI,CII genomen heeft.

Getuige Boe yell verklaart, dat verdachte
enkel met een broek, misschien ook met een Jas,
uit de voorkamer is gekomen. Met het vest in
geen geval, want het vest dal hIj even later aan
had en dat van getuige IS, hing in de keuken.
Het blauwe vest van zijn pak hing aan de

wijzingen tegen den verdachte Vaw O. zijn zeer, twee betrouwbare personen afgelegd zooals in
sterk, docl~ men moet 1ekening houden met de het Heclasseeringsrappcrt is vermeld. Het hoofd
mogelijkheid, dat andere personen Zich in de van de school, die verdachte de B. bezocht heeft
kleeren van de twee verdachten hebben ge- en die hIJ nog met lang geleden had verlalen
stoken en het misdr-ijf hebben gepleegd. noemt verdachte een oppassende en vllJtIN~

Vervolgens zegt pleiter, dat hel gesprek tus- leerling, ijverig ill zijn werk en oplettend ~p
schen den verdachte van 0, en den gedeti- school. HIJ kon niet begr-ijpen, dat een jengen
neei-de E. geen rechtstrecksche bokcnterus 111- met een dergeltik karakter bij een rnisdr-ij] be-
houdt, doch alleen maar een aanwtjz mg is, dat trokken kon Zijn. ThUIS zorgde hi.J voor het
de verdachte Van O. van het gepleegde ml sdr ijf huishouden, ZIjn eerugc ontspanning was de
op de hoogte was. Een reconstructre van het duivensport en zijn vertenngen wat snoeper-i].
drama IS met volledig rnoseljjk, omdat men met De pastoor der parochie verklaart, dat ver-
weet welk aandeel ieder der verdachten In dit dachte altijd zijn godsdienstplichten IS nageko-
misdr ijf heeft gehad, verondersteld, dat ze dit men en overigens gunstig bIJ hem stond aan-
misdr-ijf bedreven hebben. geschreven. De gez indheid van dezen dader
Pleiter verzocht r ekcmng te houden met de UIt ZIJIl verleden af te lelden, kan met op het

vele twijfels, die 111 deze zaak zjjn, volbrengen van hel misdrijf ZIJU gericht,
NIettegenstaande de pogmgen 0111 de B. in

Mr. Pulles pleit. gezelschap van van O. Ie brengen op den avond
vóór den overval, is de heer Officier, hoewel
h ij hieromtrent drie getuigen heert voorge-
bracht, er niet in geslaagd aan te toonen, dat
ZIJ lil elkaars gezelschap z ijn geweest, laat slaan
te samen weggegaan. De B. vel klaart dat hi)
om half twaalf bij Boeyen is hinnengekomen.
Boeyen, die omstreeks half een twee personen
binnenliet, meende dat de een van O. was en
de ander Antoon Hendriks. Ook hierbij wordt
de B. met vernoemd. Pleiter meent, dat de mo-
gel ijkhei d open blijf't, dat de B. de waarheid
spreekt. De onjuistheid hiervan IS 111 ieder ge-
val niet aangetoond.

Alles te samen genomen blijft el' veel I eden
tot twijfel of de B. in Oyen IS geweest. Ell dit
fel t moet toch eerst definitief vast staan, ge-
zien de zware straf die geëischt IS Spr. meent,
dat het bewijs, dat zij te samen In Oyen ZIJn
geweest ten aanzrcn van verdachte de B., niet
is geleverd. Op deze gronden vertrouwt plei-
tel' dat de rechtbank de B. van het hem ten laste
gelegde zal vrijspreken.

van

Burgemeester Plo eg mak ers verhaalt ver-
volgens hoe de B. 111 de bedstee gevonden werd.
v, O. was uit het bed gekomen. De deken laz
tegen de muur over de ruimte tusschsn het bed
en de muur en In die ruimte lag de B. ver-
stopt.

Ver d ach ted e B.. Ik lag gerust te slapen.
Getuige Plo e g mak ers vertelt, dat hIJ

tegen den inspecteur had gezegd, dat het bed
eens goed moest onderzocht worden Het leek
alsof er iemand In lag. Getuiae gmg zelf het bed
nakijken en toen hij de dekens weg trok, lag
de B. er, HIJ hield ZIch alsof hIJ sliep.
Er is trouwens hardop gesproken.
HIj sliep veel te mooi en hij was zenuwachti"

en zei, dat hIJ kou had. ZIjn houding werd ge~
kenmei kt door erge zenuwachtigheid, zooals
die van de B. gekenmerkt werd door erge bru-
taliteit,

Mr. Pulles houdt vervolgens zijn pleidooi.
Hoewel belde verdachten terecht staan voor

dezelfden roofoverval, dIe Zij te samen zouden
hebben gepleegd, meent pleiter toch dat voor
verdachte de B. de zaak anders lIgt: dan Vaal'
vel dachte van O. Spr. zal trachten dit verschil
aan le to on en.
..Aan belde verdachten IS ten laste gelegd, dat

ZIJ zouden hebben gepleegd dief'stal met ge-
weldpleging. Aan verdachten IS dus ten laste
gelegd oveutreding vall art. 312 Welboek van
Strafrecht. In dit artikel IS één misdriif om-
schreve!1 n.l. diefstal Ulet geweldpleging, bij
welk mlsdrjjî de geweldpleglll" de verzwarende
omstandigheid vormt bIJ den'" diefstal en hier
dus niet de diefstal ell het geweld als twee
misdrijven kunnen worden aangemerkt.

De eersle vraag, die thans beantwoord moet
worden, IS deze: Heeft de B. diefstal gepleegd?
Pleiter meent deze vraag ontkennend te moeten
beantwoorden.

Er IS een portemonuäle met geld en een zak-
doek met geld gevonden in de broek van Van
O. Op de B. of in zijn kleeren is geen geld ge-
vonden. Dat het geld lil de zakdoek vall de B.
zou zijn kan ook de heer Officier niet hewij-
zen, want hij zegt III zijn requisito ir dat dit
geld "klaarblIjkelijk" van de B. zou ZIJn. DIt
aCh,t de officier dus enkel waarschijnlijk,

Uit het vinden van het geld in de broek van
v, O. kan nooit het hew~Js geleverd worden
dat de B. het geld zou hebben gestolen.
Ware aan ieder van helde verdachten afzon-

derlijk diefstal met geweldpleglllg ten laste "e-
legd; dan zou de B. te dezer zake moeten w~r-
den vrijgesproken, wanl zonder diefstal is het
delict van art. 312 niet bestaanbaar.

Nu is hen echter ten laste gelegd gequalifi-
ceerde diefstal "te zanlen en 111 vereeuiging".

Het plegen van een llllSdrlJf 111 vereerugrng
onderstelt mededaderschap, waarbij de daders
handelen III gemeen overleg en samenwerking.

Kan aangenomen worden, dat belde verdach-
ten hel misdr-ijf met al Zijn gevolgen te samen
hebben beraamd? Zulks acht pleiter niet mo-
gelijk, Hij kan met aannemen <fat verdachte
de B. een jongen, toen nauwelijks 16 jaar oud,
zoo verdorven kan Zljll geweest, dit misdr iif ge-
wild te hebben. PleIter weet de naam de B.
zegt bi] de rechtbank veel, doch, naar hij h001)t,
mel alles, Verdachte stamt uit een ongunstig
bekend staande fauJllIe, maar kan de onaun-
stige reputaLIe van zijn famille hem persoo~llJk
worden aangerekend'? Spr. WIl hier naar vo-
ren brengen de gunshge vetklariugen remtrent
het gedrag en de leVenSWIjZe van de B. door

Ovenvegende loch, dat het begin dier opgave
"Ik heb, toen Plet de BIC uit de gevangenis ont-
slagen was, wel eens mel hem gesproken. Ik heb
hem toen gevraagd, of het waar was, dat hij zun
neef Gerr it vermoord had zooals de menschen
zeiden en algemeen het gerucht was. Op een
keer ZeI ik legen Piet de Bie: nu moet Ik je toch
eens wat vertellen. Er heeft llllJ Iemand f :!OO.-
beloofd, waneer ik jou kapot zou schieten", be-
vestigd wordt door voormelde verklar-ing van
verdachte ter terechtzitting van eersten aanleg:
"Ik heb wel met den getuige nadat ik voor den
fletsdiefstal was vrijgesproken en uit de hech-
tenls ontslagen was voor de woning van de
weduwe van der WIelen staan praten, ook over
den moord op Ger-rit de Bie. De getuige heeft
mij toen gezegd, dat er hem f 200.- beloofd was,
wanneer hi] mij van kant zou maken,"

dat blijkens voormelde verklaringen van de
getuigen de GIer, Curfs, P. J. de BIe en L.
Boeijen voornoemde van der Putten op dien-
zelfden dag tegenover P. J. de BIC verklaard
heeft, dat de verdachte hem had medegedeeld,
dat hij den moord op Gerrit de Bie had ge-
pleegd, en dat daarop van der Putten P. J. de
Bie de hand heeft gedrukt en aan dezen ver-
giffenis heeft gevraagd, omdat hi] zoolang ge-
zwegen had;

dat hlijkens voormelde verklaring van den ge-
tuige Van Mierlo voornoemde Van der Putten
in de maand Januari 1935 tegenover dezen heeft
verklaar d, dat de verdachte hem had medege-
deeld dat hij Gerrit de BIe had vermoord, er
nog bijvoegende "anders had ik het niet gewe-
ten", en verder, dat hij in verband met deze
zaak er een zwaar hoofd in had om nog naar
Oss terug te gaan;
Overwegende, dat wel is waar voornoemde

Van der Putten ter 's-Hofs terechtzîtti ng onder
eede als getuige gehoord heeft verklaard: "Ik

Vrijspraak V3n moord weet niet meer, of ik dat verklaard heb, ik bon
heelema;il suf", Qo>,h het Hof aan die verkla-
ring geen geloof hccht en wel om de volgen ..
de reden.

dat van der Putten alleen maar "sufheid"
voorwendt, wanneer het beLIeft de mededeeling
van den verdachte; dat hii deu moord op Ger-
rit de Bie heeft gepleegd, en daarmede zelfs
zoover is gegaan, dat hij ook nog ter 's-Hots
rechtszitting verklaard heeft, dal hi] zich zelfs
niet meet kan her-inneren, of hij wel mel den
verdachte over den moord op Gerrit de Bie
heeft gesproken, en of hij Vi el met dezen over
f 200.- heeft gesproken, lllettegenstaande de
verdachte zelf blijkens ZIjn voormelde verkla
ring ter terechlztitmg van eersten aanleg dal
heeft toegegeven;

dat bovendien blijkens voormelde verklaring
van den getuige van MIerlo voornoemde vall
der Putten in Januari 1935 ook tegenover di en
getuige heeft verklaard, dat verdachte hem had
medegedeeld, dat hij den moord op Gernt di>
Bie had gepleegd, doch voornoemde van del;'
Putten ter 's-Hofs terechtzitting tegen die uit-
drukkelijke positICve verklaring van dien ge-
tuige in, IJ er t 1 11 ent heeft ontkend, dat hij
tegen dien getuige gezegd heeft, dat de ver.
dachte hem dat had medegedeeld;

dat door die ontkentcms van der Putten zelf
de geloofwaardigheId van al hetgeen hi] tel'
's-Hots tel echtzittlng onder eede heeft ver-
klaar d zeer sterk naar beneden heeft gehaald;

dal dit evenzeer het geval is door zijn ont-

Overwegende, dat de verdachte ter 's.Hofs ~entednis -. tegenovp~' voorlllfeldBe v.~rklal'inpgen
terechtzitting heeft opgegeven: I an . e getuigen de GII:,r. Cur s, ~eIJen e? . J.

dat hjj in den avond van 8 Augustus 1933 bij de BIe - dat hij aan P. J. de BIe vergiffenis
den getuige Ceelen IS geweest en aldaar om- heeft gevraagd omdat luj zoolang gezwegel)
streeks acht uur vertrokken is; dat aldaar wen had; ,
ook aan wezrg was Gernt de Bie, met wien hij
toen booncri "gerengd" heeft; dat hij dien
avond de oude geruite oct droeg die hij thans
ter 's-Hots terechtzitting aanwezig ziet en wel-
kc pel den volgenden dag in de marechaussee-
kazerne te Oss door den getuige Curts op hem
in beslag is genomen;

Overwegende, dat blijkens voormelde verkla-
ringen van de getuigen de Gier Curfs Baars en
Wilhelllllna Hendriks de verda~hte op 9 Augus-
tus 1933, wanneer hem naar de schrammen In
zIjn gezicht ~evraagd werd, telkens heeft opge-
geven, dat hij die den vortgen avond bekomen
had, doch betreffende de WIJze, waarop mj die
schrammen bekomen had telkens een andere
opgave heeft Velstrekt. en wel:

volgens de verklaringen van de Gier en
Curls: dat bij in het donker per rjj wiel thuis-
komende in het mulle zand naast ~ijn woning
gevallen was en in ZIch aldaar bevindende
br-aamstruiken was terecht gekomen,

volgens de verklaring van Baars: dat hij een
vogeltje in de heg ha-l WIllen vangen en ZIch
daarbij in de struiken nad verwond,

volgens de verklar-ing van WIlhelmina Hen-
dnks: dat hij op zijn fiets rijdende een tak
hi em in zijn gezicht har} gekregen;

Overwegende, dat ,OOI melde on derfiug
tegenstr ijd ige opgaven van den vercachte be-
treffende de Wijze, waarop hij 111 d. n avond
van 8 Augustus l!lJ~ setn-ammen 111 zijn ge-
Zicht had bekorncu, na i+ooncn, dat de v=r-
dachle g,'en \\ d ir-hcrd gcsproken hcef'I, en
ook dit felt lol bew Ij~ van de tclastelegging
kan medewerken:

Repliek.

M r. van Eve r din gen oordeelt het in
ziin repliek onmogeliik, dat een ander nog 111
de wornng van Boeyen IS geweest en daar zun
kleeren zou hebben gebracht. Dat menschen-
bloed 111 Oss zoo r ijkel ijk vloeit als de eerste
verdediger meent, neemt spr. met aan. Ieders
aandeel zou niet vaststaan, maar dat beider
kleeren door bloed zou ztjn besmeurd, Wijst er
op, dat ZIJ ieder hebben meegeholpen. Spr.
meent, dat hij voor belden denzelfden eisch,
van de maXlll1umstraf moet stellen.

De pre sid e II t vraagt aan verdachte, wat
ZIJ nog te zeggen hebben.
Verd a c 11te van 0.: zegt, dat hij onschul-

dig IS. Best kan zijn, dat een ander het gedaan
heeft, die z ijn kleeren aangetrokken heeft. ZIJI1
kostbaas deed dat wel meer en hIJ IS ook met
van de beste.

De p r e s i d e n t: Jij wel?
Verd ach t e : (lachend) Dat kan ik ook

niet zeggen.
Ver d ach ted e B. houdt eveneens vol

met 111 Oyen te ZIJn geweest en mets van het
misdrijf te weten.

De rechtbank bepaalt als dag van uitspraak
Maandag 25 Maart.

Wanneer de verdachten worden weggeleid
steken Boeyen en de vader van de B. als groet
aan de verdachten hun handen op, waarhij de
vader van de B. ZIJn zoon toeroept: .,Hou het
hoofd maar omhoog, hoor!"
De zitting wordt sosloten.

V'erV'atte feilen en ol11&tanclJigiheden, die geacht
moeten worden hIer te Zijn herhaald, 0Iyleve-
l'en evenzoovele redengevende feIl€n en om-
standIgheden, waarop steunt de beslissing
van hel Hof, dal, ondanks de ontl,entems van
den verdachte, door deze beWIJsmiddelen wet-
tig en ouet tuiqend is bewezen, mel de schuld
van den verdachte daaraan, dal hÜ op of om~
streeks 8 Augustus 1933 le Berghem opzette-
lijk Gerardus Johannes de Bie van hel [eoeti

heeft beroofd door opzettellik met dat doel
met een mes met ki aoht Gerardus de BIe voor-
noemd meer dere steken en sneden III hals,
borst en rug toe te brengen tengevdge waar-
van deze dusda;nige ver-wondiugeu bekwam
dat hl] dICntengeyolge IS overleden,

Overwegende, dat hel Hof aan de ver-kla-
ring van den jeugdigen 1I0g geen zestIen
laar oud zijnden getuige Pelrus de BiC waarde
toekent en deze tot beWIJS heeft doen medewer~
ken, vermits deze door zijn houding tel' 's-Hofs
terechtziting den indruk maakte zich vall het
gewicht zijner verklaring bewust te zijn;

Nogmaals de getuigenis van "de Rut".

Overwegende, dat het Hof de hierboven
vermelde door Hendrikus Aclrianus van der
Putten op 2 November 1934 aan de getUigen
de Gier en Curfs gedane opgave als waar
aanneemt;

De verklaringen van verdachte.

Om 1.40 uur werd de zitting geschorst.

Tegen drie uur wordt de zitting hervat en
gaat de president den vader van den 16-jangen
de B. hocren over ZIJn zoon.

De B, noemt Zijn zoon een goede jongen
op wien mets te zeggen valt, evenmin als op
v. O.

Req uisitotr,

De officier van justitie mr. Steenberghe be-
gmt ZIJn requisitorr met de vermelding wan de
vreeselijke gebeurtenis van den roofmoord, die
zonder veel gerucht geschiedde, Spr. gaat na,
hoe de politie direct het goede spoor volgde.
Inspecteur v. Kempen vindt de verdachten bIJ
Boeyen en zag er eerst twee natte schoenen.
Eerst wordt v. O. gevonden en daarna ook de
B. dIC beweert, dat hij rustig geslapen heeft,
ondanks ZIJn ongemakkelijke positie. Een goed
opmerker als de burgemeester en ook als v.
Kempen moet gemerkt hebben, dat hij ZIch
slechts slapend hield, Waarom moest Iemand,
die mets te verbergen had, ZIch zoo verstop-
pen.

v, O. heeft het blauwe pak, waarvan hIJ be-
weert het den vortgen avond gedragen te heb-
ben, uit de voorkamer moeten halen. Maal'
Boeyen en ZIJIl vrouw verklaren, dat hel niet
kon. Ook kan v. O. geen schoenen viriden. Dal
ze nat waren, maakt hIJ met aannemelijk door
het verhaal, dat hij ze plotseling een andere
kleur WIlde geven.

Ook de B. had moeilijkheden 111et zijn klee-
ren. HIj trekt een broek aan, waarmee nie-
mand durft te locpen. Als de gescluedems met
zoo treung was, zou spr. van een comedie
willen spreken.
Ook de B. heeft geen sokken dan dIC nat wa-

ren. Boeyen kent die sokken niet. Er ZIJIl nog
1\\ ee broeken gevonden, die volgens de ver-
dachten met van hell zjjn, Toch past een der
broeken bij de jas van de B. en de broek IS
gerepareerd door een kleermaker, die zegt, dat
hij het deed op verzoek van de B,

In de kamer der verdachten lung een broek,
die volgens Boeyen van hem is maar die door
v. o. ook zou ZIJll gedragen. In die brock zit
het geld. v. O. kan dat met verklaren, luj zegt,
als men hem het te voren vraagt, dat hij geen
geld heeft. Het geld was in twee deelen ver-
deeld, de helft ill de portemannale van v. O.
en de rest III oen zakdoek die klaarhlijkclijk
voor de B. was.

Spr. komt vervolgens op de sporen van bloed,
haverkaf en kippenpluis die op de kleeren der
verdachten zIJn gevonden. Verdachten kunnen
met verklaren, hoe dat vorsche menschenbloed
op de kleeren komt, als ze den heelen avond
111 Oss hebben rondgeloopeu. Bij het huis in
Oyen zIJn voetsporen en faecallen gevonden. De
voetsporen komen overeen met de natte schoe-
nen van v. O. en ook het onderzoek der Iaeca-
Iiën leverde resultaat op. Het klopt met de ge-
gevens, die mej. Boeyen omtrent het eten van
verdachte v. O. geeft.
Dan IS er het afgeluisterd gesprek, waarin

verdachte spreekt van het Ijzer, waarmee ze
geslagen hebben en van het gevecht met de twee
mannen. Verdachte beweert, dat de gevangen-
bewaarder onwaarheid spreekt en dat hIJ zelf
het een en ander wist UIt de krant, die hij op
16 Mel heeft gelezen, maar dat zou 's morgens
geschied ZIJn, toen er nog geen krant uit was.
Vervolgens bespreekt de officier de uitvluch-

ten van de B., hoe hij In het huis van Boeyen
was gekomen.

Spr. komt tot de conclusie, dat het be-
w ijs geleverd is.

Het IS weer een geval van een droevige
reeks misdaden, die III Oss ell omgeving
gebeuren en die voor geen der andere nus-
drijven onderdoet. Twee oude menschen
worrlen aangevallen, de een doodgeslagen
en de ander zwaar rnixhaudc ld Het IS hen
om hel geld te doen en Zil bekommeren zich
met om de slachtoffel s llet IS een l1US-
drljf dat niet veel' OOIkoml.

De verdachten staan ongunstig bekend.
De oudste is enkele malen vel OOldeeld, ZIJ
het met voor zware misdrijv ell. De andere
IS slechts 16 [aar en een maand als hIJ het
felt begaat. Hij ontkent thans perlment,
de houding van den andere IS schaamte-
loos en brutaal, te verklaren UIt schaamte

-
De veroordeeling

Piet de Bie.
WAAROP HET ARREST STEUNT.

.UIl het uitvoer ig ~Irl'est. waarbl.Î Piet de Bie
lilt Oss wegens dG~h!i( OP zijn u.eet Gel"rit de
BIe in hooger beroep Uoor het Bossche gerechts-
hof tot vijftien jaren gevangenisstraf werd ver-
oordeeld, puhliceercn Vi Ü de volgende ovsr-
wegingen, waarop het Hof ZIJn oordeel grond-
vestte.

(WJj ontvingen dit resumé te laat 0111toch
nog In ons nummer vall Vrijdag te kunnen op-
nemen.)
Het gerechtshof overweegt,

dat verdachte in Prima heeft terecht gestaan
ter zake:

dat hij op of omstreeKs 8 Augustus 1933 te
Berghem althans te Oss opzettelijk en na in
kalm overleg en rijp beraad het plan daartoe
te hebben gevormd Gerardlls Johannes de BIe
van het leven heeft beroofd, door opzettelijk
met dat doel met een mes althans met een
scherp voorwerp met l,;:racht en geweld Gerar-
dus de Bie meerdere slagen steken en sneden
ir, hals, borst en rug toe te brengen, tengevolge
waarvan de~e .dusda11lge verwondingen be-
kwam dat hij dl~~ltengevolge is overleden;
Altha~ls dat hij op tijd en plaats voormeld

opzettelijk Gcrardus j ohannes de BIe van het
leven heeft beroofd JOOl' opzettelijk met dat
doel met een mes althans met een scherp '.001'-
werp met kracht en geweld Gerardus de Bic
yoornoemd meerdere slagen, steken ell sneden
II1 hals, horst en rug toe te brengen, tengevolge
waarvan deze dusdal1lge verwondingen be-
kwam dat hij dientell ....e\olge is overleden'

Althans dat hij op U}d en plaats voo1'lneld op.
zettelijk Gerardus Johannes de Bie zwaar heila.
me lijk letsel heeft toegebracht door opzetlel~Jk
met dat doel Gerardus de BIC voornoemd mel
een mes althans met een scherp voorwerp met
kracht en geweld llleel'dere slagen, steken en
sneden in hals, borst en rug toe te brengen.
tengevolge waarvan deze meerdere zwaar licha-
melijk letsel uitma),ende verwondingen bekwam
en dientengevolge is overleden;

Althans dat hi] op tijd en plaats voormeld
opzettelijk mishandelend genoemden Gerardus
Johannes de BIe met een mes althans met een
scherp voorwerp gewelddadIg heeft gestoken,
gesneden, geslagen, gestooten of gestompt, ten-
gevolge Vi aarvan deze bloedend werd verwond
en IS overleden;

Vernietiging van het rechtbankvonnis.

Overwegende, dat blijkens hel proces-verbaal
der terechtzitting Vall eersten aanleg d.d. 17
December 1934 de op de getUIgenlIJst voorko-
mende getuigen Dr. A. H. W. Boele en J. L. van
Uden niet ter terechtsitting zijn verschenen, ter-
wijl uit dal pi oces-verbaal niet blijkt, dat de
Rechtbank bevolen heeft, dat die getuigen tegen
een door haar nader bepaald tijdstIP ter terecht-
ZItting zullen WOlden gedagvaard of schr-iftelijk
opgeroepen, en uit dat proces-verbaal evenmin
blijkt, da met toestemming van den Otficicr '. an
•Justi tie en van den verdachte van het verhoor
dier getuigen is afgezien;

en woede.

Spr. eischt tegen ieder der verdachten
wegens diefstal, gepleegd III vereentging
dool" lwee personen en vergezeld gaande
van geweld, den dood ten gevolge hebbend
en met het oogmerk, 0111den diefstal moge-
Iijk te maken en Zich voor hesu af'Ii ng te
vi ijwai en, een gevangenisstraf van VIjftien
jaren, zonder aftrek van voorarrest.

Overwegende dat daal mede in sti IJd is gehan-
deld met artikel 282 van het Wetboek van Straf-
vordering. dat voorschr-ijft dat, indien een op
de lijst voorkomende getuige niet IS versche-
nen, de Rechtbank beveelt, tenzj] met toestem-
mmg \ an den Officier van Justitie en den ver-
dachte van diens verhoor WOldt atgezlen, dat
die getuige tegen een door haar te bepalen tijd-
stip ter terechtzitting zal worden gedagvaard
of schriftelijk opgeroepen;

Overwegende, dat wel is waar op met-nako-
ming van dit voorschnft niet uitdr-ukkelijk rue-
tigheld is gesteld, doch deze bepaling zulk een
substantleelen vorm van het strafproces be-
treft, dat mettemin moet worden aangenomen,

Pleidooi van Mr. Kruse.

De raadsman van den verdachte van 0, mr.
L. Kruse uit den Bosch, houdt hierna een kort
pleidooi.

Iedere verdachte heeft recht op verdediging,
ook als we van zijn onschuld niet overtuigd
zijn. En als men meent, dat hel bewijsmate-
naai Zich opstapelt, mag men het nog met klak-
keloos aanvaarden. Spr. WIl er op wjjzen, dat
er geen rechtstreeksche getUIgen zijn. De aan-

dat die niet-nakoming nietigheid tengevolge
heeft, zoodat het beroepen VOllIlIS met in stand
kan blijven;

Vernietigt het beroepen vonnis door de
Arrondissements-Rechtbank te 's-Hertogcn-
bosch op 31 December 1934 tegen den ver-
dachte gewezen;

"'En, alsnu opnieuwonderzoekende.
Overwegende, dat niet wettig' en over-

tuigend is bewezen hetgeen de verdachte
bij inleidende dagvaarding primair is ten
laste gelegd, zoodat hij daarvan behoort te
,vorden vrijgesproken;

Spreekt den verdachte hiervan nu;

En, alsnu verder onderzoekende:
Overwegende, dat b lijkeus het ter 's-Hots te-

rechtzitting voorgelezen proces-verbaal van
den rechter-comnnssaris belast met de behande-
Iing van strafzaken hij de arrondissements-
rec~ltbank te 's-Hertogenbosch d.d, 12 Augustus
1933 de vel dachte aan dien rechter-commissa
rrs onder me er- heeft opgegeven:

"Ik ben dien avond omstreeks half elf thuis
gekomen, naar men mij verteld heeft daar- Ik
geen horloge bij mIJ had en ook met oil de klok
heb gekeken";

Overwegende, dat blijkens het proces-ver-
baal der terechtzltttng van eel sten aanleg de
verdachte aldaar naar aanleiding van de ver.
klaring van den getuige Hendelkus Adrianus
van der Putten heeft opgegeven

"Ik heb wel met den getuige nadat ik voor
den fietsdiefstal was vrIjgesproken en uit do
hechtenis ontslagen was VOor de wonrug van
de weduwe Van der WIelen staan praten, ook
over den moord op Gerrtt de BIC. De gellügll
heeft mij toen gezegd, dat er hem f 200 he-
Ioofd was, wanneer hij mij van kant zou
maken";

ne doodslag bewezen.

Overwegen de, dat dit III aanmerking geno-
nomen, de 111 vool'sClhreve-n bewljsIllIld<felen

Overwegende. dal de verdachte ter 's-Hots
terechtzitting ter zijner vcr dediglng heeft aan-
gevoerd, dat hij in den avond van 8 Augustus
1933 reeds om half elf uur is [huis gekomen
en daarna IS thuis gebleven, doch het Hof dat
verweer verwerpt;

Overwegende toch, dat de verdachte nu wet
ter 's-Hots terechtzittIng heen opgegeven, dat
hi] 111 den avond van 8 Augustus 1933 reeds
om half .elf uur thuis was. doch de verdachte
blijkens voormeld proces-verbaal van den Héch,
ter-Commissaris d.d. 12 Augustus 1933 aart dien
Hechter-Commissaris heeft opgegeven: "Ik ben
dien avond omstreeks half elf thUIsgekomen,
naar men mij verteld heeft, daar ik geen horlog~
bIJ mi] had en ook niet op de klok heb geke-
ken;

dat derhalve de verdachte sler hts enkele da-
gen na het voorgevallene niet uit eigen weten-
schap wist, hoe laat hij thuis gekomen was •
doch hij dit slechts van hoor-en zeggen wist;

dat wel is waar de getuige Mar-inns de Bie,
de \ ader van den verdachte, en Wilhelmina de
BIC, huisvrouw P. van Buul, de zuster van dell
verdachte, ter 's-Hofs terechtzl ttiug onder eede
hebben verklaard, dat de verdachte in den avond
van 8 Augustus 1933 omstreeks half elf uur is
thuisgekomen, doch het Hof - nog daargelaten
dat die belde getuigen zeer na aan den ver-
dachte verwant Zijn - geen geloof hecht aan
de door die geluigen ter 's Hofs terechtzttting
afgelegde verklariugeu, daar zij toch beiden
hebben verklaard geen schrammen - welkac
schrammen ten deze van zooveel beteekenis zijn
met betrekking tot de plaats, waar het slacht·
offer is aangetroffen - in het gezicht van den
verdachte hebben gezien, terw~ll in de fabflek.
waar de verdachte 0ll 9 Augustus 1933 werk·
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.hetg_~ep _in._d~ gegeven omstandigheden zeer.
wenschelijk was. - ._.

zaam was, de .s~hramlilen in het -gezicht van
den verdachte JUIst de opmerkzaamheid hadden
getrokken blijkens voormelde verklaringen van
de getuigen Baars en van Duren'

da.t blijk~.ns voormede verklaring van den
getUIge BoeIJen deze, den verdachte in den nacht
van 8 op 9 Augustus 1933 omstreeks half één
uur in de Schaykveldschestraat te Oss heeft
aangetroffen;

De opzet bewezen.

Overwegende, dat het Hof aanneemt, dat
bij den verdachte het opzet aanwezig is ge-
Weest om Gerardus Johannes de Bie van het
leven te berooven, omdat blijkens voormel-
de verklaringen van de getuigen-deskundi-
gen Mettrop en Nieuwenhuyze van de 67
naar hun oordeel met kracht toegebrachte
wonden er sommige tot eene aanmerke-
lijke diepte in het lichaam binnendron-
gen, bij drie wonden aan den hals de lucht-
pijp opengesneden was, en verder de longen
en de hersenen waren getroffen;

Ove.rwegende, dat, 11U de bij inleidende dag-
~aardlllg in de allereerste plaats subsidiair te
aste gelegde doodslag IS bewezen verklaard,

b
het nog meer subsidiair te laste gelegde bu"ten
e:schouwing kan blijven;
Overwegende, dat het hierboven bewezen-

~er~!aa~.de moet worden gequalificeerd: ..Dood-
slag , ~~Jnde misdrijf voorzien en strafbaar ge-
stel

1
d blJ artikel 287 van het Wetboek van Straf-

ree rt:
<?v~rwegende, dat van geenerlei omstandig-

held
d
IS gebleken welke de strafbaarheid van den

ver achte Zoude opheffen;
De veroordeeling.

_ Verklaart den verdachte schuldig aan bet

Men schr-ijft ons uit Ravenstein.
.Nu het gilde "St. Barhara" zich opmaakt om

binnen deze stad haar zustervereenigingen met
de a.s. Pinksterdagen feestelijk te ontvangen,
lijkt het ons wel in teressant hier het een en
ander omtrent deze vereeniging mee te deelen.
Wij hebben daarvoor gebruik gemaakt" van de
oude schrifturen en charters van bovengenoem-
de vereeniging.
Deze wordt in de verschillende stukken aan-

gehaald als Broederschap of gilde van "St. Bar-
bara" dan weer als schutterii: naast het zieh'
ocfenen in het schieten naar den vogel of
papegaai, stellen zich de leden voor het op-
luisteren van processies en het begraven van
deoden. De Broederschap bestaat uit een ko-
ning, vendrig, dekens en gildebroeders en zus-
ters.

Omtrent het stichtingsjaar van "St. Barbara"
locpen de meerringen uiteen. Precies is ditniet
meer na te gaan, daar in 1606 bij den grcoten
-- brand, die deze stad grootendeels verniel-
de, al de bescheiden uitgezonderd het vaandel
verloren gingen .
Volgens sommigen zou het gilde in de He

eeuwontstaan zijn, toen te Schaijk de pest in
hevige mate heerschte, VrÎjwillîgers uif dit stad-
[e zouden zich derwaars hebben begeven a III
deel te nemen- aan het begraven dervele deoden.
Dit clubje zou het ontstaan zijn geweest van het
gilde "St. Barbara." Weer anderen beweren .dat
het gilde toen reeds -bestond en dat de dbde-
broeders zich niet alleen bepaalden tot h:t be-
graven van hun mede ingezetenen maar ook te
Schaijk 't groote aantal gevallenen aan de pest-
ziekte ter aarde bestelden. Hoe dit zij, zeker is 't,
dat het gilde op een aanzienlijken ouderdom kan
bogen.

Dat deze Broederschap na den brand van
HiO{i in een moeilijke :positie kwam laat zich
begrijpen, daar alle bescheiden bevattende de
rechten dezer vereenigjjjg verloren gingen. Het
eerste werk was nu OJn die oude rechten terug
te krijgen. Zoo vinden wij bij de nog aanwezige
bescheiden een acte vermeldende, dat den 5
December 1623 voor Jacob de Bont en Wlllem

, Jansje De Cock schepenen van Herpen versche-
't lidmaatschap van den Raad nen zijn Jan Derx ende Lijsken zijne huisvrou,

die beleden en bekenden, hot dat zij jaarlijks
op Lichtmis "geldende waren" een malder
Roggen graefsche maelen aan die schutterij van
St. Barbara binneu Ravensteijn en recht op een
hof lants groot omtrent {wee hout op Schaeijck
gelegen met eene zijde langs en op Jan Peetersz.
erffenis, rl'andere zijde langs die gemeijne
straete, schietende met de andere zijde op die,
wettering, Bedoelde schepenen hebben Compa-
ranten "gelooft" onder beurtverklaring van
alle haere goederen. ..

De verbintenis sluit met: "Ende vermits de
originale brieve hier Van in den Havensteijn-
schen brant geconsumeert, 500 hebben sij com-
paranten deze weder om uiit te veer-digen ge
consenteert alles -sonder argelist, In oircont
der Waerheijt hebben _wiJ schepenen onser ge-
meijnen schependoms segel van Herpen aen
dezen brieve doen hangen." Het stuk is getee-
kend door Wilhelm Fortrllan, Iantsdrost.

Een ander stuk. meldt, dal in het zelfde [aar
voor den Ed. Genghte van Herpen zitting hou-
dende te Schaljek zijn verschenen de Koninck
en de Deekens der schutterij "St. Barbara" van
's Heere wegen en de leste rentgelders binnen
Schallek bekennende schuldig te wesen en
eenige jaren aan de SChutterij betaalt te hebben
soa en gelijk hier onder ieder sijne naam staet
aangedruckt : --',

Geuit Willems BiSschoP een ende een ..half
,vat Rogghe ;
·wed: Arieke Ariens een vat rogghe
Jan Claes Gijsberts in name van Jan Dercs

Cuijcke wonende binnen Teeffelen in het grad
schap Megen en half- vat rogghe enz. enz.
Volgen nog een twinugfM nàmen.
In den loop .der jaren ~jn deze verplichtingen

meest uitgekocht. Een Z~veJ1tal loopen echter
'nog en telken jare wordt deze zoogen .Licht-
rnispcgge" opgehaald'. '

Het was voorheen gewoonte om hel vaandel
onder- de Broeders zoogeu;uund te ,,'Verkoopen".
De koeper van het vaandel was dan bij zijn
eenen vaandrig een post, die in die dagen als
een eerepost werd beschouwd. De verkoop
o.a. ging bij opbod. Zoo vinden we dat den 11
Juni 1817 het vaandel 'werd verkocht aan Adam
Hommelaars voor 67 gld.

Den 24 Nov. 1748 kWa111.het in het bezit van
Johan Corrielus Macs voor 31 gld. 10 st. en een
ton Luiikcr bier! Van al deze overdrachten,
waaruit wij een greep doen, werd een contract
op gemaakt onderteekend door al de broeders,

Dat het aitijd in deze mooie vereenigin& geen
pais en vrede was moge- blijken uit een st~ll{,
handelende over "de Brcllke tussen Peter ,MIls-
beek en Derek Milsbeek." Deze laatste had
27 July 1728 "sigt verstont in de Broedersc~~ap
in te dringen in ,preferentie van verscheJ.lde
broeders en hem van deze gewaarschout als dat
hij van de karner soude gaen, gaf tot antw~ort
tegen Carel van Carelbeek als dat hij niet wI,lde
gaen voor .nicmant niet; ..zoo is de selve Mils-
beek met Carel hantgemC1Jn geworden, hetwelk
in strijd is met den regel.der broederschap zoo
hebben de keijsers vel1dr~ch en (tekens voorn.
Milsbeek gecondemneelllt. In eene boete van twee
philips guldens en zal :\hlsbeck nooit in de,
Broederschap mogen aangenomen worden voor
en aleer de boete is betaald.

Bovendien had Peler Milsbeek zijn broer ge-
holpen en met harde woorden den keijxer toe-
gevlogen en gezegd wat wilt gij duyvels alte-
maal van mi] hebben. . .

Ook had deze Peter op de vergaderIng ge-
rookt. Voor dit alles werd deze beboet met een
gulden "het toebackrokeü is hier inbegrepen."

In 1720 ontstond kwestie omtrent h~t keyzcr-
schap van zekeren Jan 'van Merle, dl~ 3c _1:na:;\
achtereen den vogel had afgeschoten. t ~lJ ~llt
persoonlijl,e beweegredenen, 't zijn dat dit met

en nauwkeurig was vastgelegd, hierover konden
en partijen het niet eens worden. Tenslotte deed

de eerw. pater Roelofs, destijds'tijdelijk pastoor
van Ravenstein, uitsprf1,ak.

en Deze is vall oordeel, dat Jan v. Merle Keijzer
moet zijn ende voor Keijzer erkent ende gehou-
den zijn van alle broeders der schutterij van St.
Barbara, dat genoemde van Me!'l~ als Keijzer
moet voorrang hebben sao daer 111 de toeh:?l11st
een anderen Koning kOll1t daal" hel afschieten
van den vogel. .

Het hesluit eindigt met een vennalllng ~~at
alle dingen die beijdersijdts gepasseert sun,
doodt ende te niet zullen zijn om in alle eenigh-
heit als Broeders te leven. Tf 1 d H '. d hi k k
In 1838 is een preeedure aanhangig ge111<1.'.a1;:L lJCens e oogmis lil e paroc ie -er· van. 1 den H. Lambertus van Zondagmorgen 10 uur,

tegen Petronella van der Burst wed. van WlJ en werd zekere van N. plotseling ernstig ongesteld.
Johannes Ploegmakel's te Schaij~ ter ver~eke- De biddende geloovigen werclen opgevchrlkt
ring eerier roggereulover de Jaren 1836 en d ti '1 I
1837 te samen twee mudden vijf schepels en oor een angs igen gi , van een pi.m, 27-jarigen

. jongeman die in elkaar zak te.
vijf koppen of in geld tezamen f '10.20. De we- De zuster-verpleegster van de pl. vereeniging
duwe werd door den vrederegler in het kan- "Het Wit-Gele Kruis", ver leende de eerste hulp.
ton R3yesteijn te 's-Hertogenbosch. procureur Zij achtte de komst van een dokter zeer nood-
J- L. Schoenmakers veroordeeld deze som te zakelijk. Dr. Hanegraaf, die inmiddels was ge-
betalen met rente en onkosten tezamen [ 50 op waarschnwd, was spoedig aanwezig en zette de
straffe van bcurdverklaril1g harer goederen. medische behandeling verder VOOl-t. De zeer-

Het thans bestaande gilde gedraagt zich naar eerw. heer paslaar Schoenmakers was even- If' J Z I 1de .,Carte" of Regel vastgesteld in den jare ' H d v n ca e . v. nip len lad een vergadering
1776 tnsschen W. v. Willi.gen en J. Wijenbergh e'JllS aanwezrg, et uurde geruimen Hid alvo- plaats van J_let veefonds Loo-Bitswijk-Vijfhuis,

7
" I rens vervoer van aetrnffene wenschelijk werd onder voorz.itterschap van Alb " _, Elze

Schepenen dezer stadt eencr sijts en J. v. Wijc ren geacht. ", ~. . ll. n.b C ~ Door den secretaris Th. v. d. Locht werd het
Koning van St. Bar ara en, ,01'11" van Per auto .yan dl'. Hanegraaf werd de patiënt [aar-verwlag uitgebracht. In het tijdvak 1 Maart
Mulkom venrlrig anderzijds .. HIer\n I IS fe-t g~nllflJèll, tijd na afloop van den kerkelijken 1934-1 Maart 1935 ~ijJJ gestonen 11 koeien, hier-
repeld dC' aanucming van nieuwe rcr en. 1C dienst huiswaarts gebr-acht, De berichten lui- d 7

1 f
,.' van wel' en er opgeruimd, waarvoor 20 ct,

schieten naar den vage a papegaal op (fen den gunstig. k d kB b f St J k h" ~ per verze ter e roe werd bijbetaald. Van de 4,
feestdag van St. ar ara a met ?' • a o. Een jeugdig persoon die het voorgevallene die geslacht werden, zijn er drie yo or de con-
het b0o\€s'elCel enz. I?nz. Het stuk IS gete elcerid ] van dichtbij had medegemaakt. werd eveneens sr.mptie afgekeurd. waarvoor men 2 pond
door den lnnddrost L. V311 .~llren en voorzrcn i ongesteld, Na door eenige personen buiten te vleesch ontving. In het geheel moest door de
van des! r-heneudornszegel Zijnde ~en rozet mel

1
zijn gebracht kwam hij echter spoedig bij. leden f 3.67 PGr verzekerde koe betaald wor-

s~~llden waarboven een vrouwenfIguur en om- .nijksv_~ld.wachter _van Mier'Io .tli~ld het al te den. Het fonds telt 68 leden met 286 verzeker-
Iijst met sterren. meuwsgrerrge publiek op eerbIedIgen àfstand, de,~oeien. De-vleeschprijzen zijn als volgt: voor

hiervoor- ten zijnen laste _bewezeI\Verklaard
en gequalificeerd feit en deswege strafbaar;

Overwegende, dat het Hof op grond van het
gruwelijke en weerzinwekkende karakter van
het feit ell de omstandigheden waaronder het is
gepleegd, van oordeel is, dat den verdachte een
straf moet wor-en opgelegd als hieronder be-
paald;

Gezien, behalve voormeld wetsartikel, de arti-
kelen 10 en 56 van het Wetboek van Strafrecht
de artikelen 64, 66, 68, 353 en 423 van het 'Vet~
boek van Strafvordering;

Rechtdoende in Hooger Beroep!
Veroordeelt dell verdachte ter zake van

voormeld bewezen verklaard ell gequalifi-
ceerd feit tot eene gevangenisstraf van
VIJFTIEN JAREN.

Beveelt zijne gevangenneming ter zake van
l~et te zijnen laste bewezen verklaard en gequa-
lificeerd feit op grond van vrees voor vlucht met
het oog op de hem bij dit arrest opgelegde zware
straf.
.Bepaalt, dat zoolang ]lij te dier zake' voor-loc-

pige hechtenis moet ondergaan, hij die zal heb-
ben te ondergaan in het Huis van Bewaring te
's-Hertogenbosch,
Beveelt, dat de geruite pet, die als stuk van

~lVertUIgll1g heeft gediend, behoudens overiuens
ieders reehte~, na verloop van acht dagen,'" na-
dat dit arrest ill kracht van gewijsde zal zijn ae-
gaan, zal worden teruggegeven aan den v~r-
dachle, op wien die. pet in beslag is genomen.
.Spreekt den verdachte vrij van- hetgeen hem

bIJ ll1leld~nd~ dagvaarding in de allereerste
plaats suhsldiair meer of anders is te laste ge-
legd .~an hierboven als bewezen is aangenomen
als zlJnde dit met rechtsgeldig bewezen.

UIT DEN OMTREK.
BERGHEM.

Loonsvermindering.

De Joonen der arbeider bi d t . I
fabriek zijn met - s IJ e s oornzurve -• mgang van 1 Maart t 1 I
den per week verminderd. me gu -

Varkensfokvereeniging.

Door 't bestuur
dezer dagen een
kocht.

d~r varkensfokvereeniging is
meuwe premiebeer aange----Gezellenvereeniging ..St. Jozef",

. Zondag 1.1•. herdacht bovengenoemde vereeni-
grng haar drie-jarig bestaan.

Des morg_ens onder de H. Mis naderden ge-
zellen en leiders ter H. Tafel.

Vervolgens werd in het clubhuis ontbeten.
Door _de goede zorgen ~er Eerw. Zusters werd
<len g~zellen een degelijke koffietafel aangebo-
doen, die alle eer werd aangedaan.

Des namiddags 0111 6. uur had in het clublo-
kaa! de feestvergaderlrig plaats. Aanwezig
waren de Z.Eerw. heer pastoor, de edelachtba-
re beer burgemeester, de weleerw. paters Felix
en Hyronimus, alsmede een groot aantal be-
langstellende autoriteiten. De gezellen met hun-
ne vaders hadden ook trouwaan den oproep
gehoor gegeven.
.yoorzit!er Ant. van Erp Jzn, releveerde in

ZIJn open~ngswoord in 't kort de voornaamste
gehtilltlem~Sel1 hl de voorhile veree ·gings:fti·&ft.

Secretarls Jan Broes gaf een keurig j-aarver-
slag, waaruit voor de talr-ijke aanwezige het
wel en ;vee der vereeniging sprak.

Penningrneester- P. v. Hinturn gaf vcrvolsens
een uitgebreid. financieel verslag, waamall" wij
onteenen. De inkomsten en uitgaven der aezel-
Jenvereeniging bedroegen in het afgel~open
jaar respectievelijk f 442.07 en f ;;13.66. Zoodat
het nadeelig saldo bedroeg f 71.59.
'Per 1 Maart 1934 was er nog een kassaldo

van f 109.96, zoodat het saldo 1935 bedroeg
f 38.67.

De fa,nfare-kas boekte een batig slot van
f3!}1. Er was do?r de J9nge Wachters gespaard
f al.70. De retraitepenning had in kas f 88,22.
De boeken waren gecontroleerd en in orde be-
vonden-
- De beide jaarverslagen werden onder dank

aanvaal'd.
Vervolgens bracht de fanfare onder Ielding

van haar enllnenten. directeur, den heer G. v.
Erp, en~ele nummertjes ter opluistering.

Een .~t. Jozef- en Maria-liedje werden ge-
zamenllJk gezongen.

De ,,-.:eleerw. l~ater Felix uit Oss gaf daarna
een lezing met lichtbeelden over de Stille Om-
gang te Amsterdam.

De zcereerw. heer pastoor sprak een kort
woord, waa~llJ spr. zun groote liefde voor het
jeugdwerk UItte.
, De weleerw. pater Hieronymus van Hinthum

uitte zijn ~ewondering voor het alhier voor de
jeugd vernchte werk.

Na een dallkwQo_rd van den voorzitter ver-
kreeg de .eerw. adVISe~U', kapelaan Gerdts, hef
v.:oord, die de hoop uitte, dat onder de schutse
van St. Jozef de vereemging het hare made
bijdragen tot het vormen Vall wilskraehige 111a;;-
nen voor kerk en maatschappij.

BEUGEN.

Werkverschaffing.

Het aantal werkloczen dezer gemeente be-
draagt thans 40. Hiervan ziin er 21 geregeld en
19 op. vastgestelde tijden te"YerkgeSlelct" in de
gesubsIdIeerde werkverschaffing.

CUlJK.
Burg-erlijke stand.

Geb.: Maria d. v. M. Siebers-Peters; Maria d. v.
F. Radt-de Raef; Joan nes z. van L.. Jacobs en
~~ Vergeest; Hendrikus z. van H. v. d. Logt en
M. Gerrits van der Ende; Gerardus ;\1. z. van
J. van Gendt en M. Huismans.

Getrouwd: W. v. Gendt 26 j. en A. Toonen
23 j. ---GRAVE.

Beging van brand gehlu~cht.

Ten~ij] ,men Zondag n.111.in het gezin van .J.
v. St. 111 de Marktstraat zat te kaarten merkte
een van 't gezin, dat de kachel feller brandde.

Opeens Ziet een van de huisgenooten, dat er
een balk aan het branden was. Gelukkig dat
men het bijtijds ontdekte; met vereende krach-
ten heeft men het VUUI'weten te blusschen, en
erger voorkomen. Het behang en de lambri-
zeering leed door 't water- nog al schade,

ST. HUBERT.
Candidaatstelling gemeenteraad.

Zondag jj. heeft de candidaatsstelling

stemming voor
plaats -gehad,
Tevoren was '11 comité benoemd, dat die zaak

zou regelen. Dit comité h_eeft een reglement
vastgesteld, waarnaar de kiezers te bandelen
hadden. Huis voor huis is zoo'n reglement ont-
vangen n~e,t insluiting van 't vermoedelijk ge-
tal S~el11bllJettell voor elk huisgezin, waarop 4
candidaten moeten geplaatst worden met de be-
paling, dat no. 1 vier punten, nummer 2 drie
nU.r:m1er 3 twee en nummer 4 één punt zo~
knlgen.

Van de 154 huisgezinnen hebben 128 hun bil-
jetten ingediend. Er konden uitgebracht worden
365 stemmen. Hiervan hebben de volgende can-
didaten stemmen behaald.
Hub Nooijen 254 st. met 759 punten' Jan Al-

bers 185 st. met 598 punten; Cam. Lil;ders 183
st. met 496 punten; Piet van Kempen 79 st. met
220 punten.
, De eerste drie z\in aftredende leden. Er is
besloten 0111 4 candida ten op de officieele lijst
te plaatsen in bovenstaande volgorde. De vol-
gende candidaten behaalden de punten achter
hun namen geplaatst.

J. v. d. Hark met 153 punten; A. v. d. Broek
niet 100 punten ; Mart. Derks met 97 punten'
Willem Vloet Mzn. 65 punten; Piet Arts met 64
punten;. J. v. Dommelen met 48 punten en nog
verscheidene anderen met ruinder dan 48 pun-
ten.

Het Kies-comité zal zich belasten met de in-
diening der candidatenliist in bovenstaande
volgorde.

RAVENSTEIN. Tijdens de .Fransche overheersching in._1810
_moest de schutterij toestemming hebben van
den Baljuw van Stad énLahde vall 'Bavensteiju
om den, vogel Je .schieten. Een stuk voorzien
van een ·zegel van het "Empire Irançais" met
gekroonde Adelaar bevindt zich nog in haararchieven. - Zondag zal alhier een pr opagandadasr gehou-
Uit een algemeen overzicht opgemaakt ten - den worden door de Katholieke Radio-Omroep.

behoeve van dit gilde ontleenen we; dat "St. Krachtige steun voor deze omroep is zcêr te
Da,'bara" sinds" onncugelüke tijden" bestaat, en wenschen,
opgericht is ten tijde van hesmettelijke ziekten
ter ·cere van de H. Maagd en l\larteláresse "St.
Barbara". De- bezittingen zijn de jaarlijkscha
opbrengst van 5 "zakken rogge, twee obligaten
van f 200, eenige zilveren platen, een baar met
kleed, een vaandel, een tromp, een sjerp, 2 zit-
vere kandelaars, een schipske, een altaar en
een houten kandelaar. Het altaar is geplaatst in
de parochie kerk van "St. Lucia" en stond vóór
1735 in de slotkapel- van het kasteel Ravenstein.
Deze inkomsten worden gedeeltelijk besteed

voor gefundeerde jaarlijksche zielmissen -van
overleden leden en voor onderhoud van het al-
taar. De broeders he-bben- zich verbonden om
te ,aUen tijde van -Pest, roode loop en andere
besmettelijke ziekten de doode lichamen ter
aarde Le besteden.

Men zal het wellicht vreemd vinden, dat bij
de opsomming der bezittingen niet is vermeld
het vaandel zooals gemeld werd dit bij den
brand gered. De overlevering zegt, dat de red-
der met het kostbare stuk door de stadsgracht
is gezwommen om zich zelf en het vaandel te
redden, Helaas moeten wij hier getuigen, dat dit
kleinood, eenmaal de trots der Broederschap is
verdwenen. Het thans in bezit zijnde vaandel
is van nog betrekkelijk jongen datum en draagt
de beeltenis der II. Maagt St. Barbara met
zwaard en palmtak .

Aan het hoofd van het huidige gilde staat
heden ten dage de "grUze" korring S. A. v. Duren,
die veel voor zijn Broederschap heeft gedaan.
Hij wordt ter zijde gestaan door diverse dekens
en den vaandrig Jan v. d. 'Volk, die hier ook
voorzeker met eere mag worden genoemd.

Moge deze bescheiden bijdragen bij de lezers
oenige denkbeeld hebben gegeven omtrent
het wezen van het betrokken gilde, dat on-
tegenzeggelitk een nuttige en mooie vereeniging
is, en als het ware 'als onafscheidelijk deel be-
hoort bij ons stadje met hetwelk het wedijvert
in ouderdom.

In de afgeloopen week 11Î~!d het veefonds
Rakt-Bedaf in café Verbossen onder voorzitter-
'schap. van den heer Sanders een a!gemeene ver-
gadering. Door den secr-etaris P. Verbossen
werd het jaarverslag uitgebracht:

4 koeien zijn gestorven, waarvan er twee voor
,Zate~'d'lga:ol1d werd alhier ter plaatse de consumptie werden goedgekeurd. Ieder lid
III cafe J. Minkels een plaatselijke wedstrijd ge- .heeft f 2.06 ,?ijgedragen per koe. De prijzon 'van
spe~~d door ~e"vereenigingen "Ons Hoekje" 'en het vee blijven als volgt: kalf koci cn 40 ct.·
'"Krijt op TIJd, welke wedstrijd door Krijt rlrachtige koeien 35 ct.; gulste koeien 30 ct.;
op Tijd" werd gewonnen. ", drachtige malen 3f) ct.; gulste malen :iO ct.' al-

In dezen wedstrijd werd de partij Heymans- les per pond. Voor miltvuur wordt iO ct.' per
Roovers door eerstgenoemde in 3 beurten uit- koe bijgedragen.
gemaakt.

Hét tolaal moyen van de winnende partij
was pl.m. 9.

Naar wervernemen komt den laatsten tijd
het ontvreemden van fietsen herhaaldelijk voor
JU deze gemeente. Zondag-avond werd wederom
een -rijwicl verruist van -den eigenaar C. de L.
Het rijwiel was, naar men dacht veilig, wegge-
zet ,C!P de achterplaats van café P. de K. alwaar
de ergenaar voor eenigen tijd vertoefde. Rijvereeniging.

Bij het- naar huis gaan werd de diefstal out- ' .
dekt. De politie is van het uebeurde in- kennis I D~ ledI en der r ijvereerrigi ng St. Martinus, zul-
gesteld. " en lil ue a.s. week rondgaan \'001' het aanwer-

ven Van dona leurs.

REEK.
Stille Omgang.

Aan dell Stillen Omgang te Amsterdam gehou-
de-n van 9 tot 10 Maart i.l, namen 61 personen
uit deze gemeente deel. Voor deze gemeente mag
ent getal in verhouding met andere gemeenten
zeer groot wor-den genoemd. Met 3 volle auto-
hussen van Gebr. Arts uit Grave vertrok men
Zaterdagavond omstreeks hálf 10 naar Nijme-
gen, alwaar het plechtig Lof in de St. Canisius-
kerk werd bijgewoond, waarna men te 23.47 uur
optoog naar- Amsterdam. Des Zondags te circa
elf uur kwamen allen weer behouden en zeer
voldaan terug.

Keuring Dienstplicht.

De algemeene keuring voor de ingeschrevenen
der lichting 1936 en voor de tijdelijk ongeschikt
verklaarden der lichting 1935 zal voor deze ge-
meente worden gehouden op Maandag 29 April
a.s. te Ravenstein in de Teekenschool boven het
Gemeentehuis, '

Stille Omgang-

Zaterdagavond vertrokken van hieruit via Nij-.
negen, een 'en zestig deelnemers aan den Stillen
Omgang, naar Amsterdam, om in den kouden
nacht langs de kille grachten der hoofdstad, ge-
tuigenis te gaan afleggen van hun groote devotie
voor 't H. Sacrament van Mirakel, aldaar. Bij
.hiirr vertrek _van:-hie'ruit w,-\$. de prachtige grol
van den Çalvartën'berg ell van 0. 1.. Vrouw vall
Lourdes schitterend ver-licht.Tn de vastenavond-
dagen hebben dit jaar voor 't eerst de leden van
de II. Stede, -alhier elkander regelmatig in de
aanbiddin-gsuren afgewisseld, -

Lezing en cursus.

Donderdagavond heeft hier ter plaatse de
Z.E. Pater J. KIene S.J. voor onze R. K. Werk-
liedenvereeniging een lezing gehouden over de
waarde van den arbeid, ter eere Gods verricht,
en daarbij vele pakkende voorbeelden uit Jezus'
leven te Nazarebh en van Pater Damlaan de
Venster, den held van de melaatsehen der Ha-
waï-eilanden a-angehaald. Het dankwoord, dal
de Z.E. Heer Pastoor na afloop sprak, werd mel
groet applaus begroet. Deze lezing zal, naar wij
vernamen, niet de laatste zijn, die door Paters
Jezuïeten van Mariëndaal nog dezen winter zul-
len gegeven worden voor onze werklieden, in
aansluiting op de vele cursussen, door den
Z. E. Pastoor, adviseur der afdeeling en door
den E. Broeder Directeur voor de K.J.B.stalld
dezen WInter gegeven. De lessen wei-den niet
alleen door de jongeren maar ook door zeer vele
oudere leden van den N.C.B. gevolgd.

Kath. Radio Omroep.

._~,~_.., Voetbalclub .,Geel-Zwart."z

Deze vereentging heeft :n vergadering gehou-
den, waarin besloten werd dezen zomer wissol-
bekerwedstrijden door de elftallen I, II en Juni-
oren te doen houden.
De strijd om 't kampioenschap tegen Wanroy

wel~(e de laatste maal gestaakt was om criregel-
matigheden, zal spoedig worden voortgezet.
Voor de afgetreden leden J. Vloet en J. Mensluk
worden gekozen Corn. v. d. Weenen, Joh. Ver-
bruggen Lzn. en Ant. van Tienen Wzn,

Als 't kampioenschap behaald wordt, zal 't
elftal I met bestuur 'n gezellige avond ergani-
seeren,

KERKDRIEL.
Diploma Naaischool.

Door de ver. tot bevordering van -Indnstrla-
Onderwijs voor meisjes "St. Anna" werd exa-
men gehouden in de naaischool v. d. eerw. Zus-
ters en een diploma uitgereikt voor linnen
naaien aan A. van Eeuwijk. A. de Gier-, N. Stur-
kCl_lboom, M. Helhngs, J. van Wanroolj, T.
Dr-iessen en M. van Lent; voor Costuumnaaien
aan Adr, Picls, A. van Gessel en P. v. Hezik,

Benoemd.

We ~e~l1el11ell, d~t, .in v.erband met 't besluit
v. d. minister van Sociale Zaken tot het stichten
van een Bedrijfsraad voor het SChildersbedrijf
is namens de Nederl. R. K. Bond van Schilders~
patroons St. Lucas als plaatsvervangend lid van
die I?edrijfsl:aad aangewezen O.Dl. de heer G. J.
Ponlisse alhier,

OVER HET GILDE "sr. BARBARA".

--~-
ROSMALEN.

Biljarten.

Let QP uw fiets l

Plotselinge ongesteldheid.

Zang» en toonèelvereeniging.

en

Zondagnamiddag had in café Juliana de al-
genieene jaarvergadering plaats van de R. K.
Zang- en Tooneelvereeniging "Oefening en Ver-
maak."

Het aftredende bestuurslid H. Coppens werd
ten zeerste dank gebracht, voor de vele dien-
sten ten gunste der vcreeniging bewezen. Als
nieuw bestuurslid werd gekozen de heel' Aug.
de Laat. .

De heer L. P_ J. van de Ven werd een pracht
geschenk namens de verecniging aangeboden,
voor de krachtige medewerking, als regisseur
der tooneel vereeniging,
Verder mededeeling van de boekhouding be-

treffende het af'ge loopen boekjaar enz.
Propaganda-dag R. K. Werkliedenver.

Zondag a.s, zal een pr-opaganda-dag gehou-
den worden door de Tl. K. Wcrklicdenvcreenl-
gi_ng- (stand- en vakorganisatie). Des morgens
Olll half 7 zal een II: ::\!is worden opgedragen,
waarbij gezamenlijke Cómmuuie der leden.
AI:;lsprekers- zuJ1ÇIl optreden de heeren Wies-

stra en v. d. Kamp e.a,

ROSSUM.
Boerenleenbank.

Vr'ijdag hield de Boerenleenbank haar boet-
plichtige algcrueene vergadering, waarbij zeer
vele leden legen'woardig waren.
: De heer Chr. Hoskam, vooreitter, hracht dank
aan de beheerders, die met groeten ijver de be-
langen der bank met hare leden behartigen en
hoople, met Gods' onmisbareu zegen, op steeds
grooter bloei der bank -lot heil der leden, niet
hel winst tot welzijn der kleine weren.

De'ingediende rekening en balans 1934, die
niettegenstaande de slechte tijden reden tot te-
vredenheid geven, werden ongewijzigd goedge-
keurd.

Hel bestuurslid de heer Johan Verharen werd
bij le stemming-herkozen, terwijl de heer Wil-
Iem de Lang Sr., "lid v. d. Raad van Toezicht,
werd gekozen ter voorziening in de Bestuurs-
vacature (E. H. de Koning). De hierdoor ont-
stane vacature in den Raad van Toezicht werd
aangevuld door benoeming van den heer Ger.
van Mulkern, tenvijl de heer Walt. van Osch te
Hurwenen werd herbenoemd als vice-pres. v. d.
Raad van Toezicht. Allen aanvaardden onder
dank voor het in hen gestelde vertrouwen hun
(her) benoeming. .

SCHAYK.
Gemeenteveldwachter.

Hier, ter plaatse zal op 1 April aanstaande
de gemeenteveldwachter A. G. ten Wèsteneud,.
zijn dierist ver-laten met pensioen. Hem is eer-
vol ontslag verleend, wegens het overschrijden
.van den vastgestelden leeftijd. Voor deze be-
trekking hebben zich. 24 _personen aangemeld.

Oprichting Boerinnenbond.

, In deze gemeente is onder presidium "an
Pastoor Lammers, een vergadering gehouden
tot het opr-ichten. van, een Boerinnenbond. De
.spreekbeurt werd vervuld door mei, Ariëris •
De vrouwen en meisjes waren goed opgeko-
men. B~i deze oprichting waren tl';:enwoordi:j
kapelaan Van Oort, de Burgemeester, de wet-
houders, de secretaris en het bestuur van dell
Boerenhond. De veruader ing had een goed suc-
ces. Voorloopig meldden zich 106 leden aan.

UDEN.
Armeniaansche Hoogmis.

Vrijdagmorgen werd alhier in de kapel der
E.E. Kruisheer-en om 8 uur een Hoogmis opge-
dragen volgens Armeniaanschen Ritus door den
Eerw. Heer Jan Nollandian, Katholiek Anne-
niaansch Missioriaris, Officier der Fransche
Academie. De Eerw. heer Nolbandian werd ge-
assisteerd door de Eerw. Kruishecrcu Fran-
cino en Campmana. -De kerkgewaden waren
zeer eigenaardig alsook de gezangen en hymnen,
Het n:eest. valt op de zwierige plechtstatigheid
der Liturgic der eerste eeuwen van het Chris-
tendom. Onder de H. Mis hield de Ecr w heer
Nalbandian een predicatie in het Fransch. Er
was groote belangstelling.

Veefonds-Rakt-Bedaf,

Zilveren jubilé.

Op 19 Maart a.s. is hel 25 jaren geleden dat
drie eerw. Kruisheeren, n.l. \V. A. van Dinther,
H. Llzerrnans ell Br-, H. v. d. Aa, in Amerika
aankwamen. Dit jubilé werd met een mooi
feestnummer vau Krutstriomf herdacht, hel-
welk. dan ook opgedragen is aan hel hoogwaar-
dig heer W. A. v. Diuther.

Kleine zwervers.

In de afgeloopen week worden door de
s~hoo~.gaande kinderen, twee jongetjes respec-
tievellik 4 en 5 jaren oud, verkleumd van koude
naar de Marechaussee-kazerne gebracht. Ze ble-
ken ve~.dwa~ld te zijn, en konden niel zeggen
waar ZI.J thuis hoorden. In afwachtins van het
resultaat betreffende het onderzoek, zijn ze in
het St.. Jansgasthuis opgenomen.

Veefonds Loo-Bitsw ijk- Vijfhais.

LITH.
Burgerlijke stand.

Geboren: Alexander z. v. H. van Engelen
B. Bouwmeester; Petrus z. v. G. v. Wouw
L. Nefkens.

Overleden: I~.ermina Janssen 81 j.
Gehuwd: Wilhelmus v. Schijndel 28 j.

Wilhelmina Haanappel 24 i,

Paard gestruikeld.

Van de~ melkrijder uit Maren die met paard
en wagen van de zuivelfabriek huiswaarts keer-
de kwam het paard te struikelen zoodat hij met
wagen en bussen met ondermelk in de sloot
langs den provincialen weg terecht kwam.

'N SCHAPENVlERLING.

Men schrijft ons uit Lith:
Bij :VI. v. d. Berg alhier wierp een schaan ,1

jongen welke alle springlevend zijn. Dit is dus
zeer zeldzaam.

MILL.

Koudb.loedfokkerij.

Naar wij vernemen is door den 1I('f'" J. van
Kernpen alhier aangekocht de »he
stamboekhengst Boully de Lahoureur \ IG7,
donkerbruin, vader Labour eur d'Ixaac '110
moeder Nette de Goyck B. S. 29/ 1:2\:)~, nit
nieuws zal door vele koudbloedfokkers. die
reeds lang naar 'n Belgisch vaderpaard va n uocd
lype uitzagen, met belangstelling worden "ver-
nomen.
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kalfmalen, kalfkoeien, drachtige 'en guste
koeienyresp, 33-.27-25-22 ct. per pond. Miltvuur
gevallen i!'! volgorde als hoven: 60~55-t5 -ct, per
koe. Kweelkoëien' 20 ct. per .pond. .:

Cursus Ziekenhuisverpleging. de landbouwonderwijzers van Loon en van der'
Loop, waarna sluiting volgde.

De zware sneeuwval te Weenen, die Donder-
dag begonnen is, heeft zonder onderbreking tot
Zaterdagavond voortgeduurd, met 't gevolg, dat
er-een'dÎkke-'hrn:g sneeuw-ever- de stad-Iigt uit-
gespreid. De tramdirectie heeft bijna: 4000
sneeuwruimers aan het w 'rk moeten stellen.
De temperatuur bedroeg heden 13 graden onder
nul.

-_-_., - "--'" _.- .. " ..

DE PERS IN JAPAN.

Een mooi SUCC::el[l.,

, 'Don·derd<aJg werd d~ laatste. les.gegeY.:m,,~n
den cursus in zieken verzorging voor de leden
van den Beerinnenbond, .

Op duidelijke wijze behandelde Zr •.Bernar-
ddno aohterecnvolgens ; zdekenkamer; bed én
patiënt, ver-der -verschëllende ziekten. .en won-
den en tot slot het gebruik van de artikelen

- " -v.an...het. Wit-Gele Kruis., ,'. '
Epidèmisèh hëërscht hie-r,: vo.oraf onder de Een woord. van d~nk . àan·· .de l~era~ .

kind.eren;> de ruinder gevaarlijke plaag van bof. door ,~e voorzIt~ter, mer, VIssers, was hier wd
Als .de· patiënten.maar .warm worden gehou- op zun plaats.

den-dan is 4~ze-zie.kté.nóg als.een.gauw over- Het was een zeer leerzame ~~
wonnen, "

ZEELAND.
\. H. Missie.

De M1ssieoefeningen die dit jaar door' drie
eerwaarde Paters Capucijnen gegeven worden
in onze parochie zullen op. 's-Hèeren :Hemel-
vaart plechtig worden gesloten.

VIER DOODEN IN' :ENGELAND.
De koudegolf waaronder Engeland te' iijden

heeft heeft gedurende het weekend zelfs dooden
geêischt, Vier toeschouwers bij voetbalwedstrij-
den .zijn doodgevroren, In het Kanaal hebben
.Zondag zware stormen gewoed. waardoor de

Naar de. Z. E. heer pastoor in de H. Familie- h tIl t d d
oefening meedeelde is, naar aanleiding van het se eepvaar vee, as. on ervon .
Iaatstepunt der motie. deze winter 'op den Zee-
landschen boerenavond . 'aangenomen, door de'
bevoegde instanties goedgekeurd, dat 'n "deel

Na~r': we. vern~m:en, iigt herÏn de"l>~doeliitg van" de reservewlnst door leenbanken wordt
om mettertijd de verharding van den 'weg over beschikhaar gesteld voor de hulpbehoevende le-
Geffensch- Vinkei te doen aansluiten' niet 'die ,Cien, terwijl nog 'n ànder punt in besprekingis. . . " . .
over Heesch-Vinkel, De verharding van Heesch
uit, is reeds: eenige kilometers gevorderd; De
werkzaamheden over de Geffenséhe : .W.eer-
scheut verkeeren in- een dru_k stadium •. : .' . ,.

Woensdag~a.s. bestaat er voor de ouders: ge- De van Rijckevorselweg werd onlangs op-
Iegenheid om lfa:ngifte~ te doen van J1Uli kinde- gebreken,' zoodat -deze- ook ·weer een. hetere
ren .die, na.Paschen. der kleuterschool wenschen, ligging verkrijgt, , .' . . . .' : ~
te bezoéken.·' .Ó'ÓÓ,» .. :" " .Ó: ' We zien, dat er nu voor VinkeI hard gewerkt, , .

.wordt, door de 3 gemeenten, waaronder het
ressorteert; voor een paar jaren was geen ver-
harding te bekennen en nu zal men 'volop- van
de' verharding kunnen. genieten. Màiu' we, mo-

Voor'de loo@.'.vall- den Mîddénstand' 'heeft gen het eerlijk bekennen, dat het ook hard noo-
de directeur van het Dioc. Middenstandsburéa.u dig .was, Ook is men druk doende; om aanshri- De nieuwe en voor Italië In dit J:i!lrieUide
in .eeri:'l)a~feti,gewoönê. vergadéring '~èn spreek- ling' niet. het 'electriseh. net-te verkr'Ijgen ; .aiede -ongewone koudegolf :beeft na den zwaren re- In Japau-verschiinen -niet mlnder dan 8445
benet gehouden.' ., '. '. .'. - :, ..' de radiodistributie-aanleg uit,,,Rosma1en· zal genval der laatste dagen tot ver in het Zuiden kranten en tijdsch:çiften, waaronder 1150 dag-

~eker, de heer van Driel behandelde in spoedig in Vinkel-,zijn. '.' vari .Itálië nogmaals snëeuwval gebracht. '. ' . bladen •. '. '. •..•. " .
een tiffvoeng1iéloögnërtW~~'v; L.hm wees -op '.' "De ,Vesuvius en de heuvels rond-de Golf 'van' De ,grootste oplagehèhl?eit_ de bei,de toonaan-
-de gevaren die- ..den Middenstand béàt'eigen" ~ápèls liggen onder de sneeuw,.'tery:ijl .in de .geveudevte Osaka verschijnçnde bladen "Ossa-
wanneer irîen zîch 'van de' organîsatie afzijdig ,ZEEi.Á.NI). dalèii"'de àniandelboötnerï in hlc . staan. Van- 'ka' Asahi" en "Osàka 'Mainîchi", ~~ide bladen
houdt..' -, - .' ~. nacht is zelfs te Napels sneeuw gevallen. hebben een ochtend- ·ell·,av.ondçdItie, waarvan

Spreker'spoordé'ooK- de diocesane vakgroe- - In de-bergstreken in Midden- en Zuid-Italië -de oplage meer dan eeI~. millioen exemplaren
pen 'aan ziek-bij :d,e"betr~k~ene vakbonden aan 'Sluiting Iandbouweursus, zijn. vooral groote hoeveelheden sneeuw geval- bedraagt .. De .vijf .yoornaal!lst~" bla~en. v~n ~~
te sluiten. Eén 'propagarida-cornmissie werd in len. Wat Zuid-Italië hetreft, viel" de meeste hoofdstad Tokio zlJn "YQ)l1I,Uri, "NIChl-NIChi ,
het leven ge'roepen die tot taak heeft de enge- Donderdag had de _sluitLng plaats van den. . d ·nde BIT te "H.öchi", "JiJï" en "Miako": .al. deze bladen., heb-
organisèerdê-friidderïstahdëra ·tot een beter in- tweejarigen landhouwwintercurstis door dr. J. sneeuw-rn e provin ar en. aren • ben meer-Cdan een' half millioen abonne s,
zicht te hewegen- waartoe hët huisbezoek zeker H. F. Deckers. Hierbij waren de Z.E. heer' pas- Zaterdagavond heeft 't te Londen gesneeuwd. Verschillende kranten in Tokio, Yokohama
zal'bijdràgèn."C ""::. " toor Kitslaar en 't bestuur van den Boerenbond' Gedurende de laatste Z4'l:~lr is de temperatnnr en Bobe hebben ook edities in de Engelsche

aanwezig. ,__ . ' 11 graden gedaald.' .... taal, De Rotatiepersen .die in .Japan zelf zijn
Op de vele.vragèn werdenvlotteantwoorden- Uit geheel Engeland komen overigens herich- vervaàfdigd, hebben een productie van 120.0000

Burgerlijke.sta~.!_!!,-!1_J tot. en. met'l:.Mj!,ar! 19~5,' gegeven. Aan de volgende leerlingen kon het ten omtrent de opnieuw ingevallen koude. 'kranten per uur. .
diploma worden 'toegekend.' . -",--- .. "----- ..

Geboreïl: lI~!ldrikUs=Petrus Maria z: v. Joan: Joh. van 'Beuselrom.vant. Bongers-(And.-zn.)
nes Martinus van Asseldonk en Maria Hendriks. Gerrlt Bongers, Johan Broeren, Piet Broeren,
_ PetröUellaWiIIieIölÎná 'If:' v. Lambertus -vau .C....Cornelissen •. Th. j,::ornelissen,_ Antoon van
de Ven 'en Wilhefmina vander Heilden. - Jo- Hout, Marimrs Laarakkers. Antoon van' Lanen,
hannes Catharina Maria z, v, Petrus. van den Lambert van der Schans, Wim Strik, Harry van
Huik -éii--AiÜo-îïfa Franciscä'de Visser. - Hen- Summeren, Th. van Summeren, Kees van Wal-
rikus .Antonius Martinus Joseph z, v. Petrus beek. -
van: Hamend en -Anna. Mathilda Heesakkers. - Dr. Deckers feliciteerde de geslaagden, drukte
Johanna 'Mathilda Maria Josepha d. 'if. Wilhel- hen op ~t hart zich door proeven nemen-en lee-
mus Josephus Sleds ens en Mathilda Maria Geer- tuur nog verder te bekwamen. ..
truida Savelkouls. -:-. Jans+d, v. Marinus-rvan De 'Z.E. pastoor spoorde hen aan zich, tot'
Cuyk en Gijsberta 'Manders •.-:- Franèiscus Jose- flinke katholieke mannen te vormen, waarvoor
phus Brigitta Maria z. v•.Johannes van Doorn ze 'n goede gelegenheid hadden in den R. K-.
en .Lamherta .Francisea vaIJ·.de Weetering. J onge Boerenstand," , , -- - , ,
Overleden: 'Maria Hoogeveen, 37 jaren (reli- Door éeu der leerlingen werdonder 'het aan-

gieusejs- ',' / hieden van een cadeautie dank gebracht aan

VlNKEL.~, ,·W~r:kli,édè:nvereènigrng.~,- . .~. - - -

NOG 2.765.000 WERKLOOZEN IN
.DUITSCHLAND.

Op 'aandringen van velti leden, zal de eerw.
adviseiirsvan de R: 'K. Werktiedenvereeniging,
nogmaals een- lezing' . met ·.lichtbeelden· over
Rome houden. en wel op 14 Maart a.s,' Dit is dan
on4e:t:Toepelijk de' láa~s:te clitii:lisavond ••

Verhardingen, Iicht enz.

, Het, aantal ingeschreven werkloozen . beliep
aan het eind van Februar-i 2.765.000' hetgeen
209.000 mînder is, dan het maximum aantal van
dezen winter, dat eind Januari werd bereikt.
Dit gunstige cijfer moet ge~eeltelijk ~orden

. toegeschreven aan het zachte weer, dat In Fe-
bruari heeft 'geheerscht~ Het aantal steuntrek-
kenden is verminderd met 1-19.000, het .aantal
niet ondersteunde werkloozen met 90.000. Hier-
bij is het Saargebied niet inbegrepen. Men ver-
wacht dat het' aantal. werkloozen daar 51.000
'zal bedragen.

, -,~'IL.K.e Kleuletsehl)oL ' .'

2e blad.)

KOUDE EN SNEEUW OVER
. " EUROfAo

Nadat de thermometer de laatste 24 uur voort-
durend, was' teruggeloopen, zette Zondagoch-
tend bij 5 gr. vorst een sterke, s!}e~'\l:wyal in
en .spoedig lag gansCh Parijs onder een onge-
veer 10 c.M. dik sneeuwdek~ . , .
Wegens de aanhoudende koude blijft de

sneeuw overal liggert, hetgeen het Parilsche
stadsbeeld' een zeer Ollgewonen· aanblik geeît,

.. In België' heersebt een koude, (Hé' voor den
tijd van- het jaar bijzender feLis: In de. Arden-
nen is veel sneeuw gevallen 'en ...:~;ijke ver-
bindingen tusschen dorpen ensteden zijn daar-
gestremd.' ,

Ook in Luik en Omstreken komen berichten
binnen die hevige ,koUde melden.

Daar de kweekscholen in' Beieren. staatsin-
stellingen zijn, werden .. de ~ath?Iieke onder-
wijzeressen fot heden bijnatritslul tend opgeleid
en gevormd in religieus!? instellingen en kloos-
ters, die.bii 'de wet als hijzondere kweekscholen
waren erkend. . '. .
Tot. nog .toe bestonden in het geheele land 16

van dergelijke kweeksolrolen, waar. religieusen
onderwijs gaven.' . .
, Op grond van de nieuwe .verQroening betref-

BEPERKING VAN HETAANTAL
KATHOLiÈK~ KWEEKSCHOLEN

.. . IN DUITSCHLAND._ '

.Dankbetniging.. rëoïbirr~lIIcösiüüïiïs"i.;¥O~;!;~~
~ <:»: ,.koopt' men .natuurlijk bij ~ ,~?!~~.~IV~~~~~D~-'W', 'E' "H' 'B'E'R' ·CL·· '~, -- ~ 0 L-V~I~slÇ~'fldig~Afdee}!~g.~_''''- ..' , . '.' -. ", _ . --,i_ B. ~.Afdè-~ling~t~r' ver~lé~l!.g

van Zuiget~ngen., '= - .. . ... ~ - -- - -. "_ =
~1"11111!IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII,lllllllllnllllllll111111l1111111111111111l1111I1J:j

WINTE:R··
handen en, Wintervoetin, sc~ra'e
Huid, ,Springlippen, Neusver.k,~dhei~_.·

. enz. Het zün alle' narigheden van dit set" -
zoen. Bederf Uw' gezO'1\dheid en' Uw
. humeur niet, maar haal' even' een, goed
middel voor deze wintèrkwaà1tJes:' in'

.. Qndel'"g~tçe'kende' . betuigt
hiermede, ook namens, hare
kinderen en familie, haar har-
tel:ijken dank ¥oor de belang-
stelling. en medewerking be-
wezen bij dè feraardébéstel-
Jing van 'naar .dierbarén: ge-
Iiëêden" Echtgenoot ell Vader
, JAN CbOLEN~.· .. .
.'Een' ' biib~der ::woord ' van
dank aan de MUziekve.Teeni~
girig "HárI6g", 'aan het bestuur
F abr.arb, ooricr:,;Sf.'WiUebror-
ütls"'} en :dokter' Frank, ! +:«:

. 'Wed, HEL. KI:.ERKS
'. Kill_dereri 'en Fanr,

Drogist~rij"JEM·PE~'~
. . Apotli.·aSs.

De meisjes worden na 'iar
moederpfiehten- vervuld te
he!Jbé11;•. zoo. noodig .~n,ë.;een
goede b.et.reJtl!;ing jteholpeït.

; 'An~\' '!eorrespondentie' : {e.

riChi~lÏ .iall' het 'Sèctefariaaf
M4!,iastraat 2a. De~ Haa~.

TH. WEERENS.. I

SCHOONM:AAK!
KOOPT UWE
GORDIJNEN ..
.BIJ --~() 0 IJ-I{',

- - . . - - -.

~..~zrr;~ SLAAPKÄMEa.
Dame 'zoekt nÏime gemêubi~

Jeèrde Zit- en' Slaapkamer.
Brieven met prijsopgave on-
der: No._180 Bureau _Vl!.n:'Pit
BlaiL

'MO~EIZAA,M' WO,lsdag, Vrijdag ~n Zaterd~g Vaste~dagen
. DUS Ir • I. VIS, VAN TE GKL EN B U'R G

la het· werk 'der 'Mlsslo,
narlssen In Nool'\¥egen, DEUVEL.3 OSS TELEFOON17

, Helpt hen door uw -Vebed Uit -een ongekende ,e~iled~~ visso'orte_i\, kunt' If bij
~n-.~teunt hen door een ons Voor de vastendagen UItzoeken. - Alle soorten'

. '1Ibonn~m,n. op . VERSE ZEE- EN RIVI,ERVIS tegen uiterste dàgprijs.
Ook voor KAAS' is bij' on's het. beste adres, voor de buite~-
.plaatsen , het. aangewezen .adres; daa-r.. wü alle bestellingen
gratis 'ophalen' en bezorgen.. '. . . .. ,
WEDERVERKOPE:ttS vraagt bij. ons .PRIJSOPGAAF voor.
KAAS en RARING, beslist beter' en goedkoper .dan elde.rs~

TEC~LENBURG;S Vis 'i~altijd fris· .
BE.UVEL3 -OSS·-TELEFOON 17.'

/ '

~'r -- ,BIEDT ZICH AAN
fIi:nk net Meisje, '21 j;,.R.: Jr.; ,
'met alle voorkomende werk-
zaamheden Ó-p.,-de hoogte.
Lie,fst'met huiselijk 'verkeer.
·V;g.g. voorzien; goed niet kin-
..deren kunnende OIpgaan' ·en
·goed koken. Brieven onder-No.
3859 Bureau .•.De Stad -Oss",
·Molenstraat 45,. Oss.

.Dit prachllg geillustreerde
., Mlssleflldschrlft ve,sèlllJl'it
. 6 X per'laar, de .bonne.
mentsprijs bedraag. . .

: l'1~80per jàar
fra_nco per pos'.

UIT H,ET LAND·
VAN ST.OLAV'VOOR'UW

~ - ,-_ f.-

BED OF .
.MATRAS;, .', .. ' '.. .-
, gaafU riafuti;1iJk a'okn~~,:ODIJK

. lè S€HAY~'

--WARENHUIS· H~,SPEET
H~u~eJ • Telefopn No•.··69 • Oss.

, .Abonneert U bil de 4dll'll.

_'"N~I~ris,ScheU!"ens Openhar'e"Verkoop~g Tali, ": tMM~;i;;~tez .:anDE:"~~öi
· 'te .Schayk ~,al op Vrudag 22 . .' '. '. .. . "," . "'1'
::'c~:r!~-t;!~~~~~:~d~~~b~~~f'L'ANDERIJEN onder·Kesse ":Hui~ mel' Bouwland..'~~:Îii::I.;1tro{OoREN:±:·.' . , ' .. .... .' ., .. , ... .. ;·lJdçr.HERPEN.
;~''Voo~:'fle''Gèmeehte' --;.;_ .... ·~'H.LEEMANS""~-~' =TAFELSERVIEZEN

=:> ' __! )\_lAA_S!I,EE~. ' -- --" -----.'" -" Notaris -Schellet';ens VOOR 6 OF 12 PERSQNEN ...
.: .]jo.~~.ÖOPË~. ~pETÊ:N'~:~. 'Nof:~ris: te, Lith, zal voor de Famine VAN SONSBEEK-VAN I( " ' .
. . ·DIN1I:lER te. Kessel te Sch,:~ ~~i..'. . Zeer mooie friss~~e décors., Zeer biUijke prijzèn.. ' .

. GLAZEN DRINK;SERVIEZEN. • ...:..,:GERO' ZILME'tA· ..
, . PUBLIEK VERKOOPEN: PUBLIEK VERKOOPE'N: TAFELGERIEF 'In cassettes. en ·et\1iS.,_ TAEEL- en· ·We··l·· 'v'e' f" p'·achtI·n~ .KOOP EEN. V~~htbaar BOUWLAN,D.' gena$11,d, :"Hane... DESSERTME"''''EN'... . .... ..' . JU L .. f Krac.htens ,Art •. 1223' B.' W. : ' . , . . "'"" , •..Roestvl'Ü. . . ..

...:, '.' . ?: ',' .... ;'.: .....: ~." . . .~ ... :staar!:', zeer gunstig gelegen onder ,K,,!ss~laan dell. elJgraa - , ,
.'Yeg, tweeAe perceel van den Provineialen _weg,·: kadaster onder Herpen ' ". '. .
Alem, Sectie A nummer 151, groot 1 Hectare 12 Aren· 9~ c.A~ : HET nÜIS MET ERF en ' . , '.' .' . ,..~~;~~!}~=:.:~~1:~I~~f~}~~@~n~;~~2:~7~~~..~?~~~~~l4~i1""JIIIUlollllllnllllllloIllIllEI.lll1nllllllsllllll1pllllflftllllIlHIIIIIJIIIIIIlEIII"slllll]

. . • A.~ Ih)~el".d~ .21', '~~t '. '-Koop 1 na einde: der huur, ~ijnde koop t verhriri~d tot én zoon te Herpen- ::. ::
. '>'.1935: • lllct 1938 voor f 90.~per J.aar .. de buur over ~935 Is..geheel. Dêze-veiling-zal-gesChieden- .;.- . §=_-=.

1. riamiddags 2. uur hij .vo.K~okp01e:~gst·.s-t'o'ppeiblo()t in·ÜI3s:..,.V";';koop·èrs..ver.goedefi bij'inzet op Dond~rdag, 21 ,- ·koopt· men·.,n·atuurll'jk bl'J"
KUYPERS ' " D ~;05 20 'vT Ma.árt 1935 ter herber_ge van.te eursen ,. .~ . aan kóoper van. koop. 2 een rente der koopsom .herekeIld H. SUPPERS te Herpen en bij '. R .
de Artskamp Qp.dJ'l,r_.1lg_tsse-tegen 4Y2% per ja:arvaul!.f den betaald~g,tot 31·De?-1935. .. , '-- derdài WE H 8"E .Gling (goed gekunstmest) van B t ld 17 M 1935 toeslag" op' Don erdág" 4·April '. . ..... :. -

.' ·JHR•. ·VAN RIJCKEVORSEL . .e.aa ag . el . . , . . . . .. , , .", 1935 ter herberge van' KOC- '.' -
~:'VA.N· KESS.E.L,;' .. Deze veiding zal gesc41eden .te Maren. ten I{of{i~huize. van KEN; a.d. Schutsboom te . " ...•

. 3.50.00- . de. Vlaam " .onder HENRI;DE WERD, voor inzet .op.YRUDA(j 22 ~A:AR:T; voor' Heriien.· 'ielkei{s narrïiddags ... '. .. .~' .. ' . , .: .' ::
Deursen van dènzèlfde;: loew.ij:lÏng ~QP VRIJDAG 5 APRIL 1935; telkens nam, ':Fuuf 3 uur. . flII1I1I1II III IIUII 11111II III II III III Ii II III II III III 1111111iIII III III III II111miIIl1r.' ,
~ '2;' 'Ná:middags' 2ljz' uur bij precies.. ... ----

~!:[1~'t~:~:~'I111i""I""il"'''I''IN"IIIIIJIIIIIIIAII,mflmslJms"IllIlEIIIIIIIN"IIII''~ 'GROO 1E S0 RTEE RING ..
:io'Jt;s';~.:;;"teJ!.}1~~tRE GE .. -.. ..... ~ ..... ' ....-".V~ór de aan~';'ànd~ , ... ..

::: ':"'~~:'~'~atér~ajf'23':'Mlfárt 1935':'~' ,~ VASTENDAGEN,' ..~..'..
1. voormiddags __!t.~!1r bij ê ~lC:oopf',men 'natuuflljk,"-bij·· . . 5

GELDENS"te- Macnàren::: :-':-':-'_,', .,':,_.',:' - - :~-'-,'- - "'_._ \ _..__,_. '. _. .'...;

.:'!~~~~t;;\~~:.~,::;WEHBERG~!
'. .Dè,'Elzenhosch van, de Fie~ '= .:•.: ..' . '.. .. c'·, '. .. r-,__c ,~".=
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fende opleiding van h€t onderwijs-personeel
in Beieren, heeft het Beiersch ministerie van
onderwijs afgekondigd, dat in het vervolg nog
slechts vier van deze instellingen zullen mogen
bestaarr; de andere mogen geen nieuwe leerlin-
gen meer 'aànnemen. Deze+vier' kweekscholen
zijn ook de eenige, die religieusen tot onder-
wijzeres mogen opleiden,
Deze laatste maatregel vooral brengt groote

moeilijkheden' mee.
Gefeidefiik aan wordt in het zoogenaamd posi-

tief-christelijke Duitschland, den Katholieken de
grond onder de voeten weggegraven,

EEN LICHTBAKEN IN DE SAHARA •
·Zaterdag is het eerste lichtbaken, dat zijn

Jicht over de Sahara zal verspreiden, ingewijd.
Het is te Bidon. V geplaatst, den meest verlaten
post in het hart van 'I'anezrouft (het "land der
vreeze") en bestaat uit een spoorwegwagon zon-
der wielen.
·Het baken dierist voor de woestijn-reizigers

en voor de vliegtuigen in deze barre streek,
waar geen water is en waar het verdwalen een
wissen dood beteekent.

GOERING GAAT HERTROUWEN.

Te Berlijn is bekend gemaakt, dat generaal
Goering, de Pruisische ministerpresident, op 11
April a.s. in het huwelijk zal treden met mej.
Anna Sonnemann, een actrice van het Berlijn-
sche staatstheater.
eerste vrouw.

Geslepen.
.Birn.. bim," zei de bel van de deur, dat wil

zeggen: Let op, klanten! De juwelier gaat naar
voren, maakt een buiging en begroet beide hee-
ren, die' binnengèkomen waren.

,;Waarmee kan ik U dienen? Zal het iets van
goud, zilver of platina zijn? Juweelen? Een
luxe voorwerp? ...
"Opgewonden en vol verwachting stelde de

goede man zijn prachtigste armbanden, horlo-
ges; oorringen, borden, vazen, voor de besluit-
Iooze mannen-uit "Natull1'lijk voor mijn vrouw!"
zei de voorname hëer in generaals-uniform met
tall ooze decoraties.
"Iets heel bijzonders," voegde de andere heer

in burgerkleeding er aan toe. "Dit en dat en
. •.. ja, die heerlijke ring met brillant mag ook
niet ontbreken l"
Zoo ging het :door, ·tot"n fonkelend' hoopje

van al deze dingen ontstaan was, ter waarde
van enkele duizenden guldens; .
·"Dat neem ik", zei de generaal met voldoe-

ning. "Rüdeo, Wees zoo goed en loop eens vlug
naar mijn v-rouw om haar deze spullen te lateu
zien -. Misschien bevalt het haar niet. Bij vrou-
wen ·kan. men immers nooit weten ....." "U per-
mitteerd toch ....T" ..wendde hi] zich vragend tot
den juwelier.
·,,Maar natuurlijk, mijnheer!"
'"Ik verwacht u spoedig terug!" riep de.

generaal den wegsnellende na.
Toen leunde hij achterover in den fauteuil,

dien de juwelier hem aangeboden had en begon
joviaal met hem te babbelen. Er verliepen enkele
mirruten.a, nog enkele .... Na een uur stond de
generaal. op, zette een ernstig gezicht, stelde z.ich
in 'postuur 'en zei tot den juwelier: "Laat mij
arresteeren. Ik ben niet degene, voor wien ik me
uitgeef! Ik ben een bedrieger!"
De juwelier stormde de' straat op. Daar stond

- goddank - een' politie-agent in de onmiddel-
lijke ûabjj11èid. Hij kwam op het alarm aange-
loopen, arresteerde den oplichter, legde hem de
handboeien aan, bestelde per telefoon een auto,
duwde er den gearresteede ruw in, hielp den
juwelier beleefd bij het instappen - en V'oort
ging het. "Natuurlijk naar het pofitiehureau",
dacht de juwelier. . .
. 'Maar hij vergiste zich. Naar buiten ging het •
da.natuur in ...• waar kale bopmen den weg ome
zoomden en' uitgestrekte weiden in de winter-
zon ..Iagen te droomeu. Alleen menschen waren
er in héél den. omtrek niet te zien. En omdat
de [uwel'ier zoo aandachtig het landschap be-
schouwde, 'mocht hij uitstappen en de klare
winterlucht inademen .....
.De auto reed intusschen weg en de goede

man stapte' angstig en met hangende oeren
dO(lr het vreemde. besneeuwde landschap.

'..'MARKTBERICHTEN ..
·AMSTERDAu'\f, 11 Maart, 1935: Ter Veemarkt
waren heden aangevoerd: 465 vette koeien,
waarvan de prijzen waren: le kwaliteit 56-62,
.2e.kw. 48--55, 3e kw. 40-47, per K.G. slachtge-
wicht; 87 melk- en kalfkoeien per stuk 150-200;
148' vette kalveren: Le- kwaliteit 40-'-48, 3e kw.
32-38, per K.G. levendgewicht; 157 nuchtere
kalveren.' per stuk 250"':""':650;57 schapen en lam.
meren, Schapen 12-1.5 per stuk; Lammeren' 9-
11 per stuk; 582 varkens, vleeselivarkens wegen-
de van 9Q.-c-l10K.G. 46-47, zware varkens 44_
4'5, vette varkens 43-44, per K.G. slachbgewicht;
41 paarden 60-100 per stuk. .
· Uit Denemarken drie waggons.
Runderen aanvoer iets meer dan vorige week.

Hàndel flauw. Prijzen onveranderd. Weinig
beste kwaliteit melkkoeien ruinder aanvoer.
Handel flauw. Vette kalveren .aanvoer gewoon •
f{andèl niet vlug. Prijzen stationair. Nuchtere
~a!.veren aanvoer redelijk. Handel vlug. Gewone
pr],!.zen. Schapen gewone aanvoer. Constante
pruzen. Varkens 'iet::; betere aanvoer. Stugge
handel, Beduidend' hoogere prijzen. Paarden
korte aanvoer en stille handel.

MAANDAG, 11 Maart. Veemarkt. Aanvoer:
vette runderen 557; vette kalveren 218; schapen
en lammeren 403; varkens 496' vette koeien .te
kwal. 50-52; 2e 44-46; 3e 3L38; vette ossen
le 46-48; 2e 42:-44; 3e 40; vette kalveren Je
75-80; 2e 65--70; 3e 50-55; varkens (lev. gew.)
le 40; 2e 39; 3e 38; schapen le 37; 2e 33; 3e ,30;
lammeren Ie 39; 2e 34; 3e 30 ct. p, K.G.; s-cha-
pen le 16; 2e 12; 3e 8; lammeren Le 11' 2e 9!"
3ë 7 gld. per stuk. ' . •
. Handel: flauw; prijzen als laatstleden Dins-

dag.' Prima koe 4 ct. boven noteerins, prima os
2 ct.

Vette kalveren> aanvoer' tamelijk; handel
kalm; prijzen lager; prima kalveren 10 ct. boven
noteering.

Schapen en lammeren: aanvoer minder ; han •
.del slecht; prijzen onveranderd.

Varkens: aanvoer minder; handel tamelijk;
pr'ijzen hooge~·. Prima exemplaar ging nog 1 ct.
boven noteenng .

--------------------------------------~-
Waterhoogten
11 Maart 1935.

Hedenmorgen 8 uur was. val
.Waterstand c.M. c.M.
·Keulen (boven nul) 262 18
Maastricht + N. A. P. 4215 30
Stuw Borgharen gesloten
Stuw Sambeek gesloten
Venlo' : 1178 28
Grave 792 16
':StuVi~' 779 16
'Grave Pegelbrug
si, Andrtes e Waal + id.

e Maas + id.
Lith· 315 . 37
Gewande (. Maas 144 36

....(Blauw Slttis) I Hertogsweter 195 34
Çrevécoeur: ( Maas + id. 1.12 38

( Dieze + id. 200 8
(Nieuwe sluis) ( Maas id. 112 35
te Engelen ( Dieze id. 202 10

. ,; 's-Hertogenbosch . '206 12l '



DE RUT.
In verband met de verleden jaar te

Uden plaats gehad hebbende rootover-
val werd heden de in het Huis van Be"
waring alhier gedettneerde H. v. d. P.,
bijgenaamd "de Rut" ter confrontatie
naar Uden overgebracht.

j~



DE RUT OPNIEUW INGESLOTEN. l
Naar men ons mededeelt is de bekende

~. A. v. d. P. bijgenaamd "De Rut" 23
Jaar, opperman te Oss op 15 dezer
opnieuw ingesloten in het Huis van
Bewaring alhier als verdacht mede-
plichtig te zijn aan de roofmoordzaak .
uit oyen. .. I
De Rut zou 15. dezer ontslagen zijn

wegens het eindigen van zijn straftijd.
Hij onderging 10 maanden gevangenis-
straf wegens medeplichtigheid aan een
drankdiefstal.

PROVINCIAAL NIEUWS

DE ROOFMOORD TE OYEN.

"De Rut" opnieuw ingis!otéil.- .

Naar l1l:~n ons mededeelt is de 'bekende H. A:
v. d. P. bijgenaamd "de Rut", 23 jaar, oppérl'l1an
te 955, op 15 dezer opnieuw ingesloten in. het
fIt.us yan B~.:waring alhier als verdacht mede-
plichtig te ZIJn aan de roofmoordzaak uit Oyen,

De . R~t zou 15 dezer ontslagen zijn wegens
het eindigen van zijn straftijd. Hij ohderging 10
mll;anden gevangenisstraf wegens medeplichtig.
held aan den drankdiefstal te Schayk.

"DE RUT" BLIJFT OPGESLOTEN.
De 23_j<al'iLgJeOppeJlmaJIl H. A. VJalll dier P. uit

Oss, die zich onder dien bijnaam "de RJut" een
weur1gJe vermaardmeld verwïerf in wr.schd~ .
de Ossche dirama's zou gistereq weer eens op
vrije ,"oelen komen. In die gevoolgends te 's-H~-
togenbosch had hij een straf <mdergaan van tien
maanden wegens medeplkh'tighcid aan een
dll'al!lJkdiefutJa:l te Sdmick. W·oensda,g was deze
straf geboet, Echrter heeft illltulSsooen de jOIll!?lC
de Bie mzake den roofmoord te OY'en een be~
keIlltenis afg'e'llegid,'V'ol<gen<swe~roe van der P.
daarbij ook zou zijn bewok<ken gewee,st. De
justiüe heeft daarin aan,leLdillllg ge'VondJen, .dlClll
n,,_l'l tot haar beschikkJing te houden. Daal"om
is hij gisteren van de ,gev'aI!l!geni:snaar het hUlis
van bewaring overgebraC'M.



..DE JWOFM()ORD TE OIJEN.

op Miandag 11 Maart hebben voor
de rechtbank "alhier tereent gestaan de
24-jari~e l!,.:J, v, o. en dê 16-jarige W.
M. de ~.-""~ï.i'~J.~.~en ie~t :van hen
eischte heVQ. M., waargenomen door mr.
van Everdin~n 15 jaar gevangenisstraf
Z?~çl'eraftrek, wegens diefstal door twee
vèreenigde personen met geweldpleging
den dood tengevolge hebbende. Zij had.
den, zooals men zich herinneren zal,
een overval gepleegd op de bejaarde I
gebroeder~ Verhoeven te Öijen, van wie I
een gedood en de ander ernstig gewond
werd. Met een bedrag van f 70 waren
de misdadigers verdwenen.
Heden-morgen heeft de rechtbank

vonnis gewezen",
De "R€chtbank besloot dat D€ B. ter

beschikking zal worden gesteld van de
Regeering en veroordeelde hem tot 7
jaar en 6 maanden gevangenisstraf.
Van O. werd veroordeeld tot 15 jaar
gevangenisstraf.



DE ROOFMOORD TE OYEN.
Op 25 Maart heeft de rechtbank, zoo,

als men zich herinneren zal, in ver-
band met den te Oyen gepleegden root-
moord, de beide Ossenaren F. v. O. en
W. de B. veroordeeld tot resp. 15 jaar
gevangenisstraf en 7 jaar en 6 maan-
den gevangenisstraf met ter beschik-
baarstelling der regeering.
Deze strafzaak zou op 22 Mei a.s. in

hoger beroep voor het Gerechtshof al-
hier dienen. Zooals men weet heeft de
jeugdiga W. de B. middellerwijl een be,
kentenis afgelegd en nadere aanwij.
zingen gedaan omtrent medenlichtigen.
Wij vernemen thans, dat deze zaak

voorloopig van de rol is teruggenomen.
Een andere beslissing heeft het Hof nog
niet. genomen. -

DE ROOFMOORD TE OYEN.

Hooger beroep .aangeteekend tegen her.
'Vonnisder Rechtbank.

Naar men ons mededeelt hebben zoowel de
Officier. van Justitie als de verdachten hooger
beroep . aangeteekend tegen het vonnis der.
Rechtbank alhier d.d. 25 Maart j.I. waarbij
F. J. v.O., 25 jaar, arbeider, en W. M. de B.,
16 jaar, arbeider, beiden te Oss en beiden thans
gedetineerd, wegens diefstal met geweld den
dood tengevolge 'werrfen veroordeeld van O. t~t
15 jaar gevangenisstraf en -de'B. tot ter beschik-
kingstelling der Regeering en 7 jaar en 6 maan-
den gevangenisstraf.
De eisch was tegen beiden 15 jaar.



DE ROOFMOORD TE OIJEN.
Naar men ons mededeelt hebben zoo-

wel de Officier van J'ustitde als de ver-
dachten hooger beroep aangeteekend
tegen het vonnis der Rechtbank alhier,
d.d. 25 Maart j.l., waarbij F. J. v. 0:,
25 jaar, arbeider en W. M. de B., 16
jaar, arbeider, beiden te Oss en beiden
thans gedetineerd. wegens ctiefstal met
geweld den dood tengevolge werden
veroordeeld van O. tot 15 jaar gev. straf
en de B. tot ter beschikkingstelling der
Regeering en 7 jaar en 6 maanden ge-
vangenisstraf.
De eisch was tegen beiden 15 jaar.

De Oyensche moordzaak.
HEEFT OOK DE TWEEDE
VERDACHTE BEKEND?

Volgens een bericht in de ;,Nieuwe Dag" zou
thans ook de tweede hoofdverdachte in de zaak
ván den Oyensche roofoverval, de 27-jarige V.
O. uit Oss bekend hebben., Nu de Iû-iar-ige W.
de B. een bekentenis heeft afgelegd zou hij heb-
ben ingezien dat ontkennen niet langcr kan
baten.

In verband met den stand van het onderzoek
kon de politie ook omrtent deze bekentenis
geen nadere }nlichtingen verstrekken.

Verwerping voorgesteld van cassatie
beroep.

iOe ax:llVioC'aJat-!genJea:-a>ail !bij den. Hoogen 'RamI,
mr. vam Lier; «mclrudeerd4é heden t6t verwer-
ping van !het calst~laJbileibelDoep 'V'atn P. de B.• düe
In Ih~o:ge! be~oep door het gerechtshof te
's "H>erto<genlbQ'Scl1.is veroordeeld tot 15 jlaa'l'
geV'ang€nisstrai wegens dCJ'Old;'!I'a'gop zijn nee!
Gerr it de Bie lin Augustus 1933 bij Oss.
Het Hof zall 'oip la Jurn a.s, u.tspraak doen.

DE MOORD TE BERGHEM.

DE ROOFMOORD TE OYEN.
In verband met de bekentenis, welke W. de

B. in de gevangenis heeft afgelegd, heeft het
gerechtshof te 's-Hertogenbosch de behandeling
van den roofmoord te Oyen, waarvan W. de B.
en F. v.O., beiden uit Oss, werden verdacht,
voorlooptg van de rol afgevoerd.
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J)Ê M'opRD" OP GERRIT DE Bm.
, Men seint ons uit D ln' Há"~ g d.d. 'J
13 Me.i: .
Dè"~flvo¢aat-generá~l bij, den Hoogen

Rg;a~t Mr. :van Lle:r~.eoncludéerde: aeden
tot verw'Éirpini("van '~et 'cassatieberoep
van 'P. de 13.. <irë in hooger beroep door
het. gèreèl;itshof. te 's-Hertogeûbösch is
vercordeeïë tot 15 jaar geva·ngenisstraf
wegens doodslag op zijn neef 0:. de Bie
in. Augustus L933' bij oss, . '. -
De' -~ooge Raad zal op 21 Juni uit:' \

spraak doen; ..', I
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DE ROOFMOORD TE OIJEN.
De overwegingen van het vonnis

luiden als volgt:
Overwegende ten aanzien van de aan

:verdachte Van O. op te leggen straf:
dat in de gruwelijke en meedoegen-

Iooze geweldpleging op de bejaarde
slachtoffers, waarmede verdachte den
diefstal heeft doen vergezeld gaan en
welke den dood van een hunner heeft
tengevolge gehad, een en ander zooals
uit het onderzoek ter terechtzitting is
gebleken, alsmede in de misdadige ge-
zindheid van verdachte, die daaruit en
uit de cynische houding na het plegen
van het misdrijf en ter terechtzitting
aangenomen, spreekt, de Rechtbank
aanleiding vindt aan dezen verdachte de
zwaarste straf op te leggen, die het
Wetboek van StJ.'afrecht voor het
gepleegde misdrijf toelaat, zijnde toch op
geen enkele wijze van eenige verzach-
tende omstandighehid gebleken.
Overwegende ten aanzien van de aan

verdachte de B. op te leggen straf:
. dat eenerzijds ook het vorenover _
wogene - voor wat betreft de gruwelijke
en meedoogenlooze geweldpleging -
voor dezen I6_jarigen en dus nog zeer
jeugdigen verdachte in volle zwaarte
geldt, doch de Rechtbank aan de andere
zijde er rekening mede wil houden dat
het oordeelover verdachte, die nimmer
tevoren veroordeeld werd, zoowel van het
hoofd der school als van den geestelijke
zijner parochie - blijkens het ter
terechtzitting voorgelezen rapport van
de Ambtenaresse voor de Kinderwetten
- over de voorafgaande jaren gunstig
luidt en hunne vrees voor verdachte's
toekomst toen slechts Zijn grond vond
in het milieu, waarin verdachte is groot
gebracht en dagelijks verkeerde
. Overwegende, dat de Rechtbank daarin
èn in de, jeugd van verdachte aanleiding
vindt oplegging van een maatregel te
bevelen, die verdachte aan dat milieu
onttrekt en tevens heropvoeding moge;
lijk maakt, terwijl daarnaast en daarna
aan verdachte om den ernstigen, gruwe ,
lijken aard van het gepleegde feit, moet
worden opgelegd de zwaarste vrdheids,
straf, die het Wetboek van Strafrecht
in dat geval toelaat, zijnde krachtens
arikel 39 ter de helft van het maximum
op het misdrijf gesteld.
Recht doende: In naam der Koningin!
Verklaart de verdachten schuldig aan:

,,Diefstal door twee vereenigde personen,
gedurende den voor den nachtrust
bestemden tijd, voorafgegaan en verge,
zeld van geweld tegen personen, gepleegd
met het oogmerk om dien diefstal voor
te bereiden en gemakkelijk te' maken,
den dood tengevolge hebbend" en des,
wege strafbaar. .
Veroordeelt verdachte Van O. tot

vijftien jaren gevangenisstraf.
Wat verdachte de B. betreft:
Beveelt dat hij ter beschikking der

;J:tegeering zal worden gesteld.
Veroordeelt hem tevens tot een gevan,

genisstraf van zeven jaren en zes
maanden.



DE ROOFMOORD TE OYEN.

De hehandeling door het Hof uitgesteld.

Eerst nog voor de Rechtbank.

Op 22 Mei a.s. zou voor het Gerechtshof alhier
in hooger beroep worden behandeld de straf-
zaak tegen F. van O. en W. M. de B. beiden
afkomstig van Oss, die door de Rechtbank te
Den Bosch waren veroordeeld resp. tot 15 jaar
gev. straf en 7 jaar en 6 maanden gev, straf
met ter beschikking stellen van de regeering.
Wij vernemen thans van officieele zijde dat

het Hof de behandeling van deze strafzaak in
hooger beroep, tot een riader te bepalen datum
heeft uitgesteld. Dit houdt verband met de be-
kentenissen welke W. de B. in deze zaak heeft
gedaan. .

Indien er voldoende gronden aanwezig zijn
om aan te nemen wat W. de B. heeft verklaard
dan zullen eerst de verdachten v. d. P. bijge-
naamd "de Rut" en H. bijgenaamd "Toon de
Soep" voor de Rechtbank moeten terecht staan
waarna eventueel alle vier de verdachten te-
gelijkertijd in hooger beroep kunnen terecht
staan. Het onderzoek in deze zaak is nog in
voll gang en wordt geleid door de marechaus-
sée Lit Oss.



Dt ROOFMOORD TE OYEN.

De behandeling door het Hof uitgesteld.

Eerst nog voor de Rechtbank:
Op 22 Mei zou. voor het Bossche Gerechtshof

in hooger beroep worden behandeld de straf-
zaak tegen F.' van O. en W. M. de B. beiden

[
afkomstig van Oss, die door de Rechtbank te
Dell Bosch waren veroordeeld resp. tot 15 jaar
gev. straf en 7 jaar en 6 maanden gev. straf
met ter beschikking stellen van de regeering.
Wij vernemen thans van officieele zijde dat

hef Hof de behandeling van deze strafzaak in
hooger beroep, tot een nader te bepalen datum
heeft uitgesteld. Dit houdt verband met de be-
kentenissen welke W. de B. in deze zaak heeft
gedaan.' - .'
. Indien er voldoende gronden aanwezig ZÎjIl
om aan te nemen wat W. de B. heeft verklaard
dan zullen eerst de verdachten v. d. P. bijge-
naamd "de Rut" en H. bijgenaamd "Toon de
Soep" voor de Rechtbank moeten terecht staan
waarna eventueel alle vier de verdachten te-
gelijkertijd in .hooger beroep kunnen terecht
staan. Het onderzoek in deze zaak is nog in
volle gang en wordt geleid door de marechaus-
sée uit Oss •

."De Rut" opnieuw ingesloten.
. Naar menons-mededeelt is de bekende H. A.
v. d. P: bijgenaàmd "de Rut", 23 jaar, opperman
te Oss, op 15 dezer op~ieuw ingesloten in het
Huis van Bewaring alhier als verdacht mede-
plichtig te zijn .aan de roofmoordzaak uit Oyen,
De .Rut zou 15 dezer ontslagen zijn wegens

het eindigen van zijn straftijd. Hij onderging 10
maanden gevangenisstraf wegens medeplichtig-
heid aan den drankdiefstal te Schayk,



DE GRUW~LIJKE MOORD TE OIJEN

De Bossche rechtbank deed Maandag uit-
spraak in de zaak van den roofmoord te
Oyen, waarbij de G7-jarige Toon Verhoe-
ven, des nachts in zijn slaapkamer werd
doodgeslagen eu zijn broer Piet Verhoeven
zwaar werd verwond en de roevers f 70.-
stalen.

De officier van justitie had tegen de
beide verdachten uit Oss den 24-jarigen F.
J. v. O. en den lG-jarigen W. M. de B. we-
gens diefstal met geweldpleging den dood
ten gevolge hebbend vijftieu [aren gevan-
genisstraf geëischt,

De rechtbank overwoog in haar vonnis ten
aanzien van de aan verdachte van O. op te leg-
gen straf: .

dat in de gruwelijke en meedoogenlooze ge-
weldpleging op de bejaarde slachtoffers, waar-
mede verdachte deu diefstal heeft doen verge-
zeld gaan en welke deu dood van een hunner
heeft tengevolge gehad, eeu en ander zooals uit
het onderzoek ter terechtzitting is gebleken,
alsmede in de misdadige gezindheid van ver-
dachte, die daaruit en uit de cynische houding
na het plegen van het misdrijf en ter terechtzit-
ting aangenomen, spreekt, de Rechtbank aan-
leiding vindt aan dezen verdachte de zwaarste
straf op te leggen, die het Wetboek van Straf-
recht voor het gepleegde misdrijf toelaat, zijnde
toch op geen enkele wijze van eenige verzach-
tende omstandigheid gebleken.

Voorts overwegende ten aanzien van de aan
verdachte de B. op te leggen straf:

dat eenerzijds ook het vorenoverwogene
voor wat betreft de gruwelijke en meedoegen-
looze geweldpleging - voor dezen 1G-jarigen en
dus nog zeer jeugdigen verdachte in volle zwaar-
te geldt, doch de rechtbank aan de andere zijde
er rekening mede wil houden dat het oordeel
over verdachte, die nimmcr tevoren veroordeeld
werd, zoowel van het hoofd der school als van
den geestelijke zijner parochie - blijkens het ter
terechtzitting voorgelezen rapport van de Arnb-
tenaresse voor de Kinderwetten - over de voor-
afgaande jaren gunstig luidt en hunne vrees voor
verdachte aan dat mlllieu onttrekt en tevens
~verdachtes toekomst toen slechts zijn grond
't vond in het milieu, waarin verdachte is groot
gebracht en dagelijks verkeerde;

lOverwegende, dat de Rechtbank daarin èn
in de jeugd van ver-dachte aanleiding vindt
oplegging van een maatregel te bevelen, die
verdachte aan dat milieu onttrekt en tevens
heropvoeding mogelijk maakt, ter-wijl daar-
naast en daarna aan verdachte om den ern-
stigen, gr-uweliiken aard van het gepleegde
feit, moet worden opgelegd de zwaarste vrij-
heidstraf, die het Wetbock van Strafrecht in
dat geval toelaat, zijnde krachtens artikel 39
ter de helft van het maximum op het misdrijf
gesteld.

Verklaarde de rechtbank verdachten
schuldig aan: .,diefstal door twee vereenigde
personen, gedurende den voor den nacht-
rust bestemden tijd, vooraf gegaan en ver-
gezeld van geweld tegen personen, ge-
pleegd met het oogmerk om dien diefstal
voor te bereiden en gemakkelijk te maken,
den dood tengevolge hebbend" en ver-
oordeelde verdachte v. O. tot vijftien jaren
gevangenisstraf.

Wat verdachte de R betreft, beval de
rechtbank dat hij ter beschikking der re-
geering zal worden gesteld en veroordeelde
zij hem tevens tot een gevangenisstraf van
zeven jaren en zes maanden.



DE ROOFMOORD TE OVEN VOOR
HET GERECHTSHOF.

Naar gemeld wordt, zal Mr. Roobol de ver-
dachte Van Orsouw en De Bie, door de Bossche
Irechtbank resp. tot 15 en 7 jaar veroordeeld,
Ivoor het Bossche Gerechtshof verdedigen.



MR. ROOBOL VERDEDIGER DEB
VERDACHTEN INZAKE DEN
ROOFOVERVAL TE OIJEN.

Naar wij vernemen zal Mr. Roobol de
beiden verdachten van o. en de B. in

I
den roofoverval te Dijen, die appèl aan-
geteekend hebben van hun vonnis, m
hooger beroep voor het Gerecht.slwf
verdedigen.



DE UOOFOVERV AL TE OYEN.

Verdachten tot resp. 15 en 7 jaar

gevangenisstraf veroordeeld.

De rechtbank te 's-Hertogenbosch heeft he-
den uitspraak gedaan in de zaak beaen den
24-jarigen T. J, v. O. en den 16-jari'gen W.
A. de B., uit Oss, tegen wie het O. M. ieder
15 jaar gevangenisstraf, zonder aftrek van
voorarrest, had geëischt wegens d!iefstal door
twc è vereenigde personen met geweldpleging,
den dood tengevolge hebbend.
Het betreft den overval op de gebr. V. te

Oyen, waarvan de een gedood en de ander
zwaar gewond werd, De buit bedroeg f 70.
De rechtbank heeft v. O. veroordeeld tot

15 jaar gevangemsstraf en de B. ter beschik.
king gesteld van de regeering en 7 jaar ge-
van geniss traf.

DE ROOFMOORD
OYEN

Een bekentenis in het Huis
van Beuiaring,

:rWE,E ANDERE OSSENAREN
MEDEPLICHTIG.

Zooals men weet, werd in April van het vo. .
rig jaar te Oyen de zeventigjarige A. Verhoe-
ven des nachts door dieven vermoord, terwijl
zijn brcer zwaar lichamelijk letsel werd toege-
bracht'. Tevens werd een bedrag aan geld ge-
stolen,
Denzelfden nacht nog arresteerde de politie

den IB-jarigen W. de B. en den 21-jarigen F:
v. O. Twee andere verdachten, Van der P. en H.
die eveneens werden. aangehouden, moesten Ia.
ter in vrijheid worden gesteld, doch de eerste
twee worden door de Bossche rechtbank, niet-
tegenstaande hun hardnekkize ontkenterris ver,
cordeeld resp. tot 7'\1: en 15 jaar gevangenis-
straf.
Waar de politie bleef vermoeden, dat ook de

beide andere verdachten bij de zaak waren be-
trokken, bleef zij het. enderzoe~ voortzetten. I
Thans heeft De B. m het HUlSvan Bewaring

te 's-Hertogenbosch, waar hij verblijft in at. .
wachting van het hooger beroep, dat hij tegen
het vonnis der rechtbank heeft ingesteld, een
volledige bekentenis afgelegd. Hij deelde mede
dat Van O. den vermoorden man doodeliJk
heeft mishandeld en dat Van der P. en H. den
anderen brcer met touwen hadden gekneveld
en in bedwang gehouden.
Het bedrag, dat geroofd is. bedroeg f 145.
De verdachten H. en Van der P. verblijven

op het oogenblik ook in de gevangenis te Oss
wegens een inbraak, die in Mei 1934 te Schayk
is gepleegd.
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de Firma VAN LANSCHOT 8; VERHElJEN, te 's;'Hertogenbosch, Hoogesteenweg 27.
lMste Jaargang

"s-Hertogenbosch, 24 October 1935.

De moord op J. L. Hartog S
Toen jelUli weggegaan zijn,' nadat Ver d ach te houdt vol dat Boeyen Vervolgens releveert pI. de diverse

Hartogs gevallen was, is er toen niet en Ouwens met een mes geslagen hebben. getuigenverklaringen.
meer over gesproken, vraagt de pre s i- Mr. Sc h r ö der merkt op dat verd. De rechtbank zal z.L geen rekening

O '1 cl den t.' . een kwestie had met Hartogs over het kunnen houden met de verklaringen vantn 1925 te ss gep ee.g . Getuige De Bie zegt, dat hij Brands schieten op zijn broer. Brands; die van De Bie worden ook niet
heeft hopren zeggen, dat- hij Hartogs Ver d ach teerkent dat en hij zal zeer geloofwaardig geacht.
tegen den muur opgezet heeft en hem ook wel iets gezegd hebben daarover, Brands heeft er alle belang bij de

TOlt nu toe hebben 18 verdachten in G.e t u i geerkent dat. Iheeft gestoken. Verder heeft hij gezien maar wat kan hij niet zeggen. schuld zoo ver mogelijk van zich af te
extrazittingen voor de rechtbank alhier Pre sid ent: Heeft hij niet gezegd: dat Brands ~ijn mes heeft .sehoonge- De v e rd e dig er vraagt of er met schuiven, want hij wordt als mede ..
terecht gestaan. De officier van justitie ik moet eens met hem afrekenen van- ~;ecteur Van .Kempen zegt dàt Boeyen en OUwens een afspraak was dader aangewezen.
iheeft tegen hen in totaal 113 jar en avond? hij aan den muur niets heeft ontdekt. gemaakt om Hartogs Iets te doen. De verklaringen van den verdachte
gevangenisst af geëlsoht, ten . Getuige: Ja. Verdachte ontkent dit. komen pl. geloofwaardig voor. Deze ver-
aanzien van eenigen met aftrek van Pre sid ent: Waarom moest hij af- P. H. deR 00 y, gedetineerd te Breda De 0 f f i c ier van Jus tit i e dachte heeft zijn verklaringen volkomen.
het voorarrest. rekenen? verklaart dat hij op den bewusten avond neemt daarna requisitoir. Hij herinnert vrijwillig. ,afgelegd; hij is volkomen
Vandaag wordt wederom een extra- Get u i g e: Dat weet ik niet. in de Kazerneatraat was.,Van het geval er aan dat Boeyen en Ouwerus ter zake murw. In de gevangenis heeft hij tegen

zitting gehouden; vijf verdáchten.hebben Getutge .vertelt verner dat hij door zelf heert hij niets ge~ien. Hij wou met van dezen moord hebben terechtge- Inslpecteur van Kempen en tegen pl,
t~:h te verantwoorden voor onderschel- het gangetje van de Kaelernestraat naar de zaak ~ets£te :maken hebben. . . staan en vrljgesproken zijn. Toen heeft zitten huilen.
j'Wt'nemisdaden. 'den Heuvel is gegaan; Hartogs liep . Pre s 1den t: Dat beteekent, dat Je de zaak lang gerust. Het komt spr. voor, Wanneer we ZOQ komen tot de con--

De belangstelling was ditmaal weer achte~m. . . le~~~~~ De Ro o y: Ik heb alleen ge- dat de tenlaste gelegde moord niet be- cêuste dat het feit dOOiI'meerderen is
. grooter dan verleden Maandag. GetUlge hee,ft.. hoo.ren zeg@e.n:Je'zl"n,d".tWlJ""".ona.chterHar.tna.saanliepweeien is, dat laat hij dus vallen. Den gepleegd, dan moet pl. opmerken dat er

De rechtbank. verschijnt in dezelfde t_ t ..",nal,~ ."......v ...., " .•Hn· tenï t 1~.-1 d cl!'~ geen sprake is van een gezamenlijk ge-
1 ~ö menstenms. ..e eens, OIl n:l).l . ,en. ~ 1 .Qll.. ria ,dire.ig .. nde- Mtldll"'9-"'nve-t een mes. SUuSl'ULi:l.1:r.l!" as e ge viO-'Uien 00 's"",g vorrnd opzet. Er is gevochten en deze
......... mijn broer. gedaan ebt. '. . ~ Pre sid e lil t: Je w..lstdus Qa,t er iets . acht spr. wel bewezen.
De arbeider P. Wijnen te oss, thans Verdachte heeft verschillende keeren was. . ' Het is niet gebleken dat die dlÜ'odlS~agver-dachte heeft el' nog een schepje boven

t· d dt d ht dat hij' naar~. . , geslagen. .. . Get u l' g e: Ja, mear 11kwou er niets genleemA is te zamen en Îill vereent- opgedaan, maar dat is- geen reden omgede meer ,wor ervan ver ac Pdt Heft h J verschillende •. ., BUet ~...~ hem alleen alles ten laste te leggen.
op 5 Dec. 1925 te Oss na in kalm overleg res 1 en: el' ., mee te maken hebben en daarom hen ik gmg m anderen. Doodslag is z.i. niet bewezen. Alleent
en rijp beraad het plan daartoe te heb- keeren g~lagen? Hoeveel ~? doorgel{)ûpen. Spr. releveert vervolgens de diverse kan hij vervolgd worden wegens mtsaan-
ben gevormd J. L. Hartogs te zamen en Get u 1g e: Een keer of VlJf, zes. Pre sid ent· Wie waren er oog getuigenverklaringen, waaruit z. i. blij-kt deling zondel meer. Verd. heeft erkend!
än vereeniging met meer anderene-« Pre s i ti ent: Waar heeft hij helm mèer?' dat, de' bedoeling voorzat niet om Har- gestoken te hebben.
althans alleen - van het leven heeft be- geraakt? Get u ige' Boeyen en Ouwens en togs te mdshandelen, maar om hem te Van de heele tenlasteleggtng blijft als
roofd door hem met een mes te steken G e ~,ui ~ e: Op verschäïende plaatsen Brands heb ik gezIen. . .dooden. men de zaak nuchter bekij;kt, we.i.nigover
en te snijden tengevolge waarvan deze is van zun llchaam. .. .. Pre s id ent: Heb je gezien, oo/t dezen . De verklarmgen van De 13~eacht Sp1'. en tenslotte zou wegens verjaring geen
overleden. . .. Pre s 1_~ ent: Heb Je gezlen dat hi] een mes hadden? . op zijn zachtst foutief; daarvan zal dus straf meer opgelegd kunnen worden.
Deswege komt h)j thans VOOlI." zijn gevallen~? . Get u i g e: Neen, edelachtbare. geen gebruik worden gemaakt. Mocht de rechtbank anders oordeelen,

rechters. Get u 1ge: Ja, ik heb hem zaen val- Bij zijn verder verhOor deelt de getuige Het verzoek aan Van Rooy om te dan verzoekt pl. clementie. Hij wijst
Ve l' d ach t e zegt wel geslagen te len. mee, dat er verscheidene menscrum zwijgen lijkt spr. mogelijk. verder nog op de beteekenis ervan dat

hebben. H~i had echter niet het voor- Pre sid ent: Wl3.theeft verd, toen waren, die iets tegen. Hartogs hadden; , Dam.is er de verklaring van v. d. Ha- over twee jaar de zaak zou verjaard zijn •
. nemen Hartogs te deoden. gezegd? het ging over een m;elsje. .. . .terd, dat er maar één man heeft ge- Denkend aan de verjaringskwestie, de

Uit het. verhoor. blijkt, dat er een haat Get u i g e: Hij staat niet meer op Pre sid ent: Is 10 1932 WIJnen.met stoken. ontwikkeling van verdachtes gezin en
bestond tusschen verdachte en Hartogs. hij heeft genoeg; hij zalniet meer schie~ bij je geweest? Het !ei~ is wel 10 jaar geleden, maar van verdachte zelf, moge de rechtbank
Terwijl men bijeen was, stookten Boeijen ten. Get u i g e: Ja hij, kwam bij me en het felt is ernstig en een zeer zware komen tot een clement vonnis. Wanneer
en Ouwens hem op. Brands was er ook Pre sid ent: En toen? toen heb ik gezegd: je bent hier ver~eer~ straf zal moeten VOlgen; het is wel er een straf van een paar jaar, desnoods
bij 'en die had ook een mes, evenals Get u i g e: Toen zijn we op huis Wijnen. Want die man kwam nOOItbIJ geen moord, maal' het gaat toch die met een paar jaar voorwaardelijk erbo-
Boeijen. Verd. zelf heeft toen iets aan aangegaan. me in huis. . . richting uit. ven op, wordt opgelegd, dan is naar plet-
het hoofd gekregen. Pre sid ent: Wat is er onderweg Wijnen heeft toen gevraagd om mets Verd. heeft zich den laatsten tijd ge- ters meerring het delict meer dan ruim
Pre s id ent: Heb je hem twee keer over gezegd? ' te zeggen, . . beterd. gestraft.

gestoken? Get u i g e: Niets. Pre s 1den t:. En Je begreep dat het Tenslotte v tv.' De 0 f f i c ierrepliceert. Aan de f
Ve 1" d ach t e: Ik heb hem een paar '. daarover nog ging? . . . raag mr, an Everdmgen 1 theorie inzake de verjaringskwestie kan

maal geslagen. Ik heb in het wilde weg Pre s 1den t. Daar gelooft niemand Get u i g e: Ja. veroordeelmg wegens dood s I a g tot spr. zich niet houden. Hij erkent dat
geslagen. wat van, dat er geen woord over gespro- Pre sid ent: Had je Wijnen in zeven een g e van gen iss tra f v o o r verd. zich rustig is gaan gedragen. Spr.
. Pre sid ent: Je weet toch, dat je ken is, jaar niet gesproken? den t ij d Van ach tja ren persisteert bij zijn eiseh, .
hem eenmaal getaakt hebt? Op de vraag of er ook anderen met Get u i g e: Ik had heelemaal geen t ftrek v h t Nadat mr. P. van Mee r wijk nog
Ver d ach teerkent dit. een .mes gestoken hebben antwoordt g e- omgang met hem. me a an e voorarrest. eenige opmerkingen heeft gemaakt wordt.
Als eerste getuige wordt gehoord I n- t u t g e ontkennend. Wijnen wist goed, dat ik het wist. Daarna kom~. de verdediger Mr. P. het onderzoek gesloten verklaard en de

s pee te u r van Kern pen te Oss. Op een vraag van mr. Sc h r ö der Pre s i de n t: Waarom moest hij van Me e r w lJk aan het woord. uitspraak bepaald op heden over 14 da-
Pre sid ent: Het is allang geleden, antwoordt get u i geverder, dat de dan zeven jaar en meer wachten voor Allereerst wenscht hij iets te zeggen gen.

maar U zult uw geheugen wel wat opge- afspraak was dat hij Hartogs aan de je te vragen je mond te houden. over de strafmaat. ~ij merkt op, dat Inspecteur Van K e m pen deelt des.
frischt hebben? praat moest. houden. Ve d ach t e ontkent dat hij gevraagd wanneer we twee jaar verder waren gevraagd nog mede, dat verd. geen deel
Get u i g e: Ik ken de zaak.' Het had De verdediger vraagt of De Bie er bij heeft aan getuige om zijn mond te geweest de zaak verjaard zou zijn. Nu uitmaakt van de ossche bende. Hij

den bewusten avond gesneeuwd. Bij de geweest is. houden. nog een straf van acht jaar vindt spr. werkte altijd, maar het ongeluk was dat
woning van Van Wel trof ik het slacht- De getuige verklaart, dat De Bie op De ver d e dig e r tnerkt op dat in hoog. hij graag dronk.
offer bloedend aan. Niemand wist wie een meter of zes, zeven stond. Het blijk;; een der processen-verbaal staat, dat 1
het gedaan had. Denzelfden nacht heb verder, dat alIen gedronken hadden. Hartogs terug liep in de richting van
ik eenige personen gearresteerd, o.a. .Volgende getuige is Jacobus de Wijnen. Nu krijgen we hier het tegen- Een uw die b cl tic htt
Ouwens en Boeyen.' Bre, arbeider te Oss. overgestelde te hooren. vro, ran s IC e
De arrestanten hebben nooit willen be- De pre sid e n t; Ik wil U on~er ~e P r ~ s i d ent (t?t Van Rooy): wat u +

kennen. Totdat men nu begon te spre- aandacht brengen, dat U klaarbllJkel~Jk zegt lS de waarheldz
ken " aan de politie en den rec~ter-com.mls- Van Roo y: Ja zeker. vervoïsens wordt behandeld de straf- vrijwaren. De vonken vlogen rond.
p'r e sId ent: Ouwens en Boeyen Zijn saris niet de volle waarheid heeft ge- De ver de dig er wijst erop, dat ge- zaak tegen J. L. M. v. Heeswij.k,wed. van De verdediger Mr. van den He u vel

vervolgd, hé? zegd. ,tuige destijds verklaard heeft, dat Beuningen te Oss, gedetineerd. Zij heeft vraagt of de vader van verdachte arm
G t u I klaart dat hlJ" nu de Boeyen 'et . d hand had zich te verantwoordsn wegens het feit, wasGet u i g e bevestigt dat; ze Zijn toen e UI gever , 1 S III e . ~.'VrlJ"gesproken. . heele waarheid zal zeggen. Get u i -g e zegt dat niet te kunnen dat zij op 11 Mei 1935 te Oss opzettelijk De pre s 1den t zegt dat er ver-

Verder verklaart de inspecteur dat er Hij, deelt dan mede, dat de kastelein zeggen. brand heeft ges,ticht in haar woning, schillend over gedacht wordt blijkens
b .. h . t . in café Kokken geregd heeft: Houd Daarop wordt gehoord de arbeider tengevolge waarvan deze geheel is ver- de stukken.
IJ et nader verhoor me s van IS ge- Peter (Wijnen) terug, want het loopt A. v. d. Hat e r d te 's Hertogenbosch. meld en terwijl gevaar voor de omlLg- De get u i g e kan niet verklaren ot

bleken, dat anderen dan verdachte ge- niet goed af. HIJ"verklaart in de Kazernestraat twee gende perceelen te duchten was. de vader geld had of niet.stoken hebben. Deze getuige heert :het V
lijk in beslag genomen; eenige dagen Pre sid ent: Hoe kon hij dat zeggen. menschen gezien te hebben. De eene sloeg e r d ach t e bekent het haar ten Inspecteur Va n Kern pe n verklaart,
later is er sectie op verricht door Prof. Get u ig e: Vermoedelijk omdat Peter den ander op hoofd en schouders, waar- laste gelegde. Het huis behoorde toe dat dit een geheel op zich zelf staand
Nieuwenhuijzen en Dr. Mettrop. ' dronken was. na hij vi~I. Of er een mes gebruikt werd aan V. d. Heijden en de inboedel aan feit is, dat met de Ossche zaken niets
De verdediger Mr. Van Mee r wijk Verder verhaalt getuige, dat ouwens, hl7d ~ij met geconstateerd. overigens had den vad~r van verd. . . te maken heeft.

vraagt hoe verd. zich in verlocpen tien Boeijen, Brands, Hartoga en Wijnen op hij mets te verklaren. !. Pre s 1den t: Waarom heb Je dat nu De 0 f f i c ier eisebt wegens brand-
jaren heeft gedragen. straat bijeen waren. Brands kwam van Dr. Met t rop te 's-Hertogenbosch gedaan? . stichting, waarbij gevaar voor andere
Inspecteur Van K e m pen zegt dathet café van Mechelen, en hij heeft ge- wordt nu als deskundige gehoord.hHb!j, mene r d ach te: Om aan eten te ko- goederen bestond veroordeeling tot

hij hem meermalen gewaarschuwd heeft stoken, niet Wijnen. deelt mede zes wonden gevonden te e - I . .
voor den drank. Als de man drinkt kent Brands zelf heeft op hetzelfde oogen- ben. o.m. was er een polsslagader door- r Pre s id ent: Maar zoo m-aakte je één j a al' ge van gen iss tra f
hij zich zelf niet. Den laatsten tijd Is blik het zelf gezegd. De anderen kun- gesneden; er was verder een groote won- ~het toch veel erger. met aftrek van het voorarrest.
hij kalm. . nen dat ook verklaren. de in de lies. Alle wonden maakten den I U hebt ook nog valsche opgave ge- De verdediger Mr. van den He u-
De arbeider W. Bra n d s uit Oss Getuige Bra n d s wederom voorge- indruk door een mes te zijn toegebracht. daan. U hebt versehtllende dingen opge- v e l verklaart van den eisch geschrok-

wordt vervolgens gehoord. roepen ontkent dit. De dood is het gevolg geweest van ver- geven, die niet meer in huis waren, ken te zijn. Hij vindt het droevig, dat
De p.r e sid ent maant hem aap alles Mr. Sc h r ö der vraagt De Bie of hij bloedmg door de zes wonden. Die in de Als getuige wordt gehoord B. v. d. de rechters niet meer weten van de

te zeggen wat hij weet, ook wat hij zelf dronken was. . lies was direct doodelijk. Gee r, politie-ag-ent te Oss, die zijn pro- omstandigheden waarin deze vrouw ver-
gedaan heeft desnoods. Dat blijkt inderdaad het geval te Zijn Mr. Sas sen vraagt of de wonden cesverbaal bevestigt. keerde en de ellende welke haar om-
Get u i g e het café van Hendriks ver-: geweest. Imet hetzelfde mes zijn toegebracht. Hij had den brand ontdekt; het vuur ringde.

laten hebbende kwam verd. in den be- Mr. Sc h r Ö del': En toch weet je De des kun. dig e zegt dat niet te. heeft zich door den sterken wind zeer Het reclasseeringsrapport stelt voor
wusten avond tegen. I het nog precies? kunnen verklaren. . snelontwikkeld. Het huis is heelemaal haar over te brengen naar Regina ooeü
Pre sid ent: Heeft hij toen niet ge- VervOlgens zegt De Bie dat Brands Afgezien wordt van het verhoor van afgebrand. te Sambeek. PI. vraagt haar voorwaar ..

zegd, dat hij Jan van Mart (Hartogs) e.a. zeide dat hij hem bij de keel had den politie-agent H. ten Westenend. uit Huizen in de buurt die met stroo delijk te veroordeelen en haar naar Sam-
moest spreken? gegrepen en dat hij hem gestoken had, Oss. . eedekt waren, moest men voor het vuur beek te zenden.

,



De reclasseeringsambtenaar de heer Izusters van Regina Coeli medewerking
'van Bel' keI deelde nog mede dat de hebben toegezegd.
. Uitspraak over 14 dagen,

Uitlokking van inbraak te
Berghem.
Den arbeider H. v. d. vondervoort. bij- De verdediger M r. de. H a a s zegt,

genaamd "De Snep", te Berghem. gede- dat het in het belang van verdachte is
tineerd - die vervolgens wordt voorge- als getuige spreekt.
leid - legt de officier ten laste,' dat hij Bij s deS ij p blijft weigerachtig en
in Mei 1934 heeft uitgelokt. dat A. J. wordt weggeleid.
Hendriks en L. Vos bij hem inbraak Dan wordt A. Hen d rik s (Toon de
pleegden door hun te voren te zeggen Soep) gehoord. Hij deelt mede, dat verd.
hoeveel geld hij in huis had, hoe zij het gezegd had, dat ze maar bij hem moes-
geld het beste konden stelen en waar- ten inbreken; hij had geld van het dok-
door zij naar binnen konden klimmen. tersfonds en toegelicht hoe ze er bij
Verd ach t e bekent. Hij was pen- konden komen. Met Vos is getuige toen

ningmeester van het Doktersfonds. Hij naar het huis van verd. gegaan. Vos is
had aan Toon de Soep en Bijs de Sijp , alleen naar binnengegaan, getuige bleef
voorgesteld - zij hadden gevraagd of buiten staan. .
hij geen zaakje voor hen wist - het Er was f 60 à f 70 aanwezig. Dit geld
geld van het fonds te komen stelen. Hij is later verdeeld.
heeft daartoe de noodige aanwijzingen De ver d e dig e r vraagt of getuige
gegeven. Het geld zou samen gedeeld niet herhaaldelijk met Bijs de Sijp aan
worden, verd. heeft er .f 20 van gekregen. verd. gevraagd heeft of hij niet een
Ik begrijp niet hoe ik het heb kunnen zaakje voor hem wist.

doen, verklaart verd. Get u i g e zegt, dat verd. hem over
Ik ook niet, merkte de pre sid ent het geld gesproken had.

op. 'De 0 f f i c ier betoogt dat uit de ver-
Mr. Sas sen: Wanneer heb je die klaringen het misdrijf van uitlokking

'i 20 gekregen? bewezen is.
Ve r d ach t e: Een dag of tien later. De verdachte is niet van de allererg-
De arbeider L. B_ok m a n s u~~ sten. Eenige weken te voren heeft hij bij

Berghem wordt .als getuige gehoord. ?lJ een inbraak op den uitkijk gestaan. Spr.
is tweede vooraltter der R. K. Werkl;e- vraagt één j a a r g e van gen 1 s-
denvereeniglng te Berghem. Getuige s tra f met aftrek van het voorarrest.
deelt mede, dat verd. de contributie van Ver d ach t e vraagt een voorwaar-
het doktersfo!:ds ind~. en bewaarde. delijke veroordeeling.
L. Vos (BIJ.Sde ..SIJP) w?rdt als. ge- De verdediger Mr. De H a a s vindt

tuige voorgeleid. HIJ zegt niet te w~len dat na de vorige zittingen de officier
getuigen omda~ het hem den vortgen wel mild is in zijn requisitoir.
keer zoo zw~ar Is gevallen. PI. kan zich niet voorstellen, dat deze
De pre s id ent merkt op: U moet verdachte naar de twee beruchtste mts-

verklaren, als u het niet doet zullen er dadigers uit Oss is gegaan om hen uit te
nog andere gevolgen v.oor u kon;en. I noodigen tot deze inbraak. Dat lijkt hem
Wachtmeest~:r De G I ~ r zegt, oat get, volkomen onaannemelijk. Z.i. zijn de

hem nog pas In het ..HUlS van Bewarmg beide vrienden Soep en. Sijp de mannen
gezegd :t:~eft, dat hI] beke_nde. . van wie het initiatief is uitgegaan. Het
Het blIJkt. ?U, dat get u 1gemet weet spijt pl. voor verd., dat Bijs de Sijp thans

waarover hIJ verklar~n moet. niet wilde verklaren.
poe. pre s I d ent licht het hem toe. Met het oog op de levensomstandlg-

'wIl Je nl! den eed afleggen? heden waarin deze verd. verkeert verzet
Get U.l g e: Neen, meneer. pl. zich tegen de geëischte straf. Deze

. Pre S 1d~.nt: Het kan ~och nooit in zal meer het gezin dan den man treffen
Je nadeel ZIJn.. Je .zul~. met vervolgd en het gezin wordt dan door den onder-
worden vo~r .dlt mlsdnJr gang bedreigd.
De 0 f f 1~ 1er bevestlgt dat. Mr. de Haas vraagt overweging van
De pre s 1den t probeert het nog een voorwaardelijke veroordeeling. De

eens. zes weken voorlooplge hechtenis be-
Bij s deS ij p zegt: Ik wil niet tegen schouwe men dan als straf.

tnijn medernenschen getuigen. Uitspraak over 14 dagen.

D.e inbraak bij N. de Louw
te Oss.

De gedetineer<Ie arbei<Ier A. H. de Louw Getuige doet vervolgens mededeeüng
heeft zich te verantwoorden voor het over de inbraak. Hij heeft het poortje
:feit, dat hij op 7 Mei 1933 te Oss te zamen geopend; De Bie heeft de brandkast
met Peer de Bie en A. J. Hendriks (dikke geopend. Getuige heeft er bij gestaan.
Toon de Soep) en L. Vos in de woning De Bie nam uit de brandkast, welke aan
Van N. de Louw heeft weggenomen f 300 de achterzijde opengescheurd was, een
en zulks na zich den toegang tot die' kistje met geld. 's Anderendaags _ het
woning te hebben verschaft door een kistje werd in de Horzak verborgen _
deur open te breken en de brandkast bleek er pl.m. f 400 in te zijn.
open te breken. De verdediger Mr. 't Ho oft vraagt of
Verdachte erkent, dat h~i De Bie, Hen- vooraf een deel van den buit aan verd.

driks en Vos had ontmoet, die hem was beloofd.
vroegen of h~i meeging; ze zouden gaan Dat blijkt niet het geval te zijn.
inbreken Hij behoefde niets te doen, Van een poging om BUs de SUP te
doch zou ei: alleen maar hoeven te hooren ziet de rechtbank maar af.
staan. De off i c ier van jus tit i e acht
De pre sid ent: Toch om op den de medeplichtigheid bewezen. Verd.

urtkiik te staan! . Ikomt maar één maal in de Ossche regis-
De president leest de. verklaringen ters voor. Hij behoort niet tot de erg-

voor den rechter-commlssans voor'sten.
waaruit blijkt dat hij begreep dat hf OP De officier requireert 2 j a are n 6
den uitk~ik moest staan. m a and e n gevangenisstraf met af-
.M r. Sc h r ö der: Maar als er nu trek van het voorarrest.

eens politie was aangekom~n? De verdediger Mr. 't H 0 oft vindt
Ver da c h te: Dan zou Ik toch eerst dezen verdachte een der mindere goden:

voor me zelf hebben ..moeten zorgen. hij zou durven zeggen, dat hij niet tot
Uit het verhoor blijkt nog, dat verd. de bende behoort.

een aandeel van den buit gekregen heeft. Verdachte is overgehaald om :!!lee.te
De wijnhandelaa.r M. d~L a u w te Oss gaan; hij bleef buiten staan en IS m~~

doet vervolgens mededeelmgen o,:.er de.n binnen geweest. Voor onraad kon h;J
toestand in zijn woning, waar hij arri- niet waarschuwen van zijn plaats uit
veerde toen de politie er reeds was. Er zag hij niets. Toe; de dienstbode thuis
was ongeveer f 400 verdwenen. kwam heeft Vos de neeren boven ge-
A. Hen d rik s (Toon de ~oep) deelt waarschuwd om heen te. ga::.n. .

mede dat hij van Peer de ~le geI:?ord PI. vraagt een aanzienlijk lichtere
had, dat er veel geld moest ZItten bIJ De straf. .
Louw. Toen is afgesproken daar te gaan Inspecteur Van K e m p ~n deelt nog
stelen. Op weg erheen ontmoette men mede, dat verd. niet gunstig bekend I~.
verd. en hij werd meegenomen. Als de Sijp van zijn rooftochten thuis
Aan verdachte werd opdracht ge:~ven kwam ging deze het eerst naar hem toe.

op den uitkijk te gaan ~~aan bIJ het Uitspraak over 14 dagen.
poortje aan de achtersijde van de I . .
woning van den heer De Louw op den Te ruim half drie wordt de zrtting her-
Heuvel. vat.

Uitlok.king van 'brandstichting
te Meqen.

heeft zich vervolgens met anderen In
verbinding gesteld en tenslotte is spr.
als verdediger toegevoegd.
Ve rda c h t e: 18 Juli heb ik besïoten

geen verdediger te nemen. Ik kan me
zelf wel verdedigen.
Pre sid ent: Het is nogaj brutaal.

Je zult veel verdediging noodig hebben.
Is het waar wat u ten laste gelegd

wordt?
Ver d ach te: Neen, EdelAchtbare.
Pre s id ent: Heb je een dagVaar-

<ling? '.
Ve r d ach te: Die heeft Mr. Hengst

meegenomen.
Mr. Hek kin g: Die dagvaarding

heb ik van Mr. Hengst, die door de
familie was aangezocht, ontvangen.
De pre sid ent vraagt vervolgens of

verd. een der De Bie's f 100 heeft aan-
geboden om brand te stichten.
Ver d ach t e: Neen, edelachtbare,

nooit niks van gezegd.
Pre sid ent: Het zal straks anders

blijken.
Verdachte: Dat kan niet.
Pre s i ct ent: Dat kan wel en het zàl!

Nu heeft zich te verantwoor-
den J. F. Benkers, hotelhouder te
Veghel, gede,tine~rd, wien te~ laste ~ordt
gelegd dat hij m het voorjaar 19,,3 te
Megen' opzettelijllt heeft uitgelokt, dat
door P. W. de Bic en G. de Bie zijn bak-
kerij te Megen werd in brand gestoken
door aan deze personen f 100 daartoe. te
beloven bij welken brand verdachte's
woning,' senuur en bakkerij in asch werd
gelegd en door welken brand gemeen
gevaar te duchten was voor de ZIch In
dat huis bevindende G. v. d. Broek en J.
v. d. Rijt en gevaar te duchten was voor
de omliggende perceelen.
De pre sid ent: Hoe zit het nu m,-:t

uw verdediger?
Ve r da c h t e: Ik wensen geen ver-

dediger.
Mr. Hek kin g, toegevoegd ver-

dediger, acht zelfs tegen den wil van
verd. het zijn plicht de verdediging
waar te nemen.
Verd ach t e zegt nogmaals geen

verdediger te wenschen.
Mr. Hek kin g deelt mede dat verd.

eerst een anderen verdediger had. Verd.

Hebt u nooit geld aangeboden om de
bakkerf in brand te steken.
Ver d ach te: Neen, edelachtbare.
Pre sid ent: Hoe zit het dan met

uw verklaring tegenover wachtmeester
De Gier?
Ve r d ach te: Ik heb niets gezegd.
Vervolgens geeft verd. te kennen dat

hij twee uur met De Gier gesproken
heeft en toen kwam er een andere
wachtmeester met een gummistok.
De pre sid ent: 0 ja, weer mishan-

deld? U hebt toch tegenover wachtmees-
ter De Gier verklaringen afgelegd?
Ve r d ach te: Ik heb hem niet ge-

zien. .'
De p r es l d ent: Waarom IS de ve~-

zekering van de bakkerij opgezegd. DIe
liep den gen Juni af.
Ver d ach. te: Dac weet ik niet.
Pre s i d ent: Eigenaard.ig dat de

brand plaats had in den nacht van 7 op
8 Juni. .
Mr. Hek kin g wil een opmerking

maken, doch de pre s id ent is va.~ ooq:-
deel, dat een verdachte tegen ZIJn zin
niet verdedêgd kan worden,

Mr. Hek kin g: Maar ik heb de stuk-
ken van den man.
Pre s id ent: Retourneert u ze dan.
Naida.t omtrenc de afloopende en de

nieuwe polis een en ander gezegd IS
rnerkt de presiden t op, dat het wel
eigenaardig was, dat verdachte Z.lek te
Ve.ghe~lag, toen de m-and woedde. Wat
mankeerde u?
Ver dach te: Ik had een kou gepakt,
Pre sid ent: 0, dat is belangrijk, dat

hebben we allemaal op zijn beurt. U hebt
de kinderen laten roepen; maar hebt u
den pastoor niet la ten roepen?
Ver d ach t e: Neen edelachtbare.
Pre sid ent: En wat zegt. de dokter

ervan?
Verdacih te: NIets.
Pre sid ent: Dan is er die ~wesrtie

dat je je voeten h~ibt gewasschen, om-
dat je meende bediend te moeten wor-
dien. Is de dokter nog geweest?

V e r d ach t e: Ja, daags erma.
Pre sid ent: En IlJU die brand, wie

heert diat gedaan?
Verdachte: De Bie.
President: WQ,arcun?
Verdachte: Uit haat zal het rgl€-

weest zijn. .
Als eerste getu~g,ewordt nu gehoord

de wachtmeeeter A. v. d. We e rd te
Oss.
Hii verklaart OVer het venhoor op

Zonoog 16 Juli. In den nacht drat hij
langs de cellen kwam riep Benkers
oom. Hij wi.1dieZijn haet uitsterten.
'I1oen heeft getU]~ gezegd: dian ml ik
wachtmeester oe Gier roepen, doe het
maar teg1€'1l hem, Watnt ilk. moet weg.
Hij heeft Benkers daarna aan den

hals van w3!chtrneester De ilie!!.' zien
hangen terwijl hij over den brand ver-
telde.
Later heeft veIlCl.nog veel meer ver-

teld dan hem geVl'aagd wem, o.a, 00Ik.
over de auto, die hij door De Bie had
la.ten in brand steken.
Midden in een verhoor begon hij te

lachen. En toen hem gevraagd werd: en
verder? zei hij: verder niets!
Pre sid ent: Uweet, dat verd. zegt

dat de verklaringen met geweld zijn af-
gedwongen. .
Get u i g e: Daar I~ niets van aan.

Ziet U mij er maar met Voor aan, dat
ik me aan zoo'n ouden man zou ver-
grijpen.
Pre sid ent: Ik vraag het maar,

omdat hij er zich op beroept.
De dokter heeft eenlge verwondingen

geconsta teerd.
Get u i gemerkt op, dat verd. zich

zonderling gedroeg, zoodat er een wacht
bij de cel werd geplaatst. Hij Sloeg zich
zelf vaak voor het hoofd met de woor-
den: dat ik tach met dien De Bie in
aanraking ben gekomen.
Pre sid ent: Hoe beschouwde U

verdachte?
Get u i ge: Als een zonderling. We

hebben verschrikkelijk veel plezier met
hem gehad.
Pre sid ent: Dan weet ik genoeg.
Vervolgens Wordt wachtmeester De

G ier gehoord.
Deze verklaart dat verd. zijn armen

om zijn hals Sloeg en snikkend als een
kind een volledige bekentenis aflegde.
Pre sid ent: Is de verklaring door

geweld afgedwongen? Daar beroept hij
zich op.
Get u i rg e: Rij gedroeg zich onbe-

schoft, maar er is niet het minste ge-
weld gebruikt.
President: Ik moet U dat vragen

omdat hij er zich op beroept.
Heeft hij de verklaring vrijwillig

afgelegd?
Get u i g e: Geheel vrllwïllig. Het leek

uit het hart te komen. Hij zei dat hij
5 keer gebiecht had maar dat gaf hem
geen rust.
Pre sid ent: IS dat nu waar ver-

dachte?
Ve r d ach t e: Ik kan het wel gezegd

hebben, maar ik weet er niets van. Ik
ben als een slaaf gebruikt. Ze hebben
me geslagen of ik een olifant was.
President: Wie hebben je ge-

slagen? .
V-er d ach t e: Wachtmeester de Gier

was er bij en twee die ik niet kende.
Een heeft me gaar geslagen. Mijnheer

De Gier zat er bi],
De officier: Wanneer is dat ge-

beul-d?
Ver d ach te: Donderdaga vond.
De off i c ie r: En toen Iheb je Zondag

daarop pas bekend.
De pre sid ent gaat daarna met

getuige De Gier diens procesverbaal na.
Daaruit blij.kt de bekentenis van ver-
dachte dat hij de brandstlchtdng had
uitgelokt. In Den Bosch had hij met De
Bie erover gesproken. Hij had zich daar-
bij door Pietje De Bie lateri verleiden.
Verd. had aan Pietje de Bie gezegd:

hoe moet het nu met de kinderen die
in 't huis zijn? De Bie hOO gezegd: dat
is gemakkelijk genoeg, dan wordt je
maar ziek en dan laat je ze komen,
- Is dat nu zoo? onderbreekt de pre-

sident het verhoor.
- Ik weet. er niets van, Ik kan het wel

gezegd hebben, wat ze me drie dagen
voorgehouden hebben, aldus v c r d a c h-
t e, .__ .. ,.__ , '-' .....

De pre sid ent vindt het brutaal
om het te neeten liegen wat wacht-
meester De GIer !heeft gerapporteerd.
De president zegt dat verd. toch aan

zijn verklaringen gehouden zal worden.
'Verdachte: Maar dat .kan toch

niet?
Pre sid ent: Dat kan wel en dat

gebeurt. . t
Mr. Schröder: WU maken uit wa

er kan.
De marechaussée J. van der Spek

uit Oss getuigt eveneens over de ver-
klaringen van verdachte.
Ver d ach te zegt dat het niet waar

Ciska en haar broer zijn toen ver-
trokken.
Nadat zij naar de slaapkamer was ge-

gaan heeft getuige later beneden nog
gerucht gehoord; er waren verschi~lende
personen. Zij hoorde o.a. het belletje van
de cassa, het gerammel met bussen en
het geluid van flesschen, zoomede een
geluid met papier als werden er proppen
gemaakt. O.m. heeft zij hooren zeggen:
Steek maar aan.
Pre sid ent: AIsU niet wakker was

geworden, hadt U gevaar geleopen te
verbranden?
Get u i g e meent dat ook.
Pre sid ent (tot verd.)': Hebt U nog

getuigen? U hebt me geschreven daar-
over.
Mr. Hek kin g zegt te weten dat er

nog getuigen zijn opgeroepen.
De Z.Eerw. heer pastoor S c hell e-

ken s wordt beêedigd. Hij zegt verd. te
beschouwen als een fatsoenlijk mensch.
Hij heeft hem gekend van 1913 tot 1926.
Pre sid ent: Hebt U nooit gedacht

dat hij niet wel bij het hoofd was?
Pas too r S c hell eke n s: Neen.
Pre sid ent: Hij doet zoo raar in dit

proces, weet U.
Over de kwestie der verzekering legt

getuige v. d. Hog e n uit Oss verklarin-
gen af. Hij heen ten behoeve van Ben-
kers een verzekering afgesloten met in-
gang van 9 Juni 1933 toen een andere ver-
zekering afliep.
No,g is gedagvaard Wilhelmus

deB i e, de vader van Gerrit.
De pre sid ent vraagt of hij be-

zwaar heeft te getuigen omdat hij wel-
licht zichzelf moet benadeelen.
W. deB i e zegt dat hij al meer hier

geweest is en re heebben hem nog nooit
betrapt op een leugen.
Hij heeft geen bezwaar om verkla-

ringen af te leggen.
Pr,esident: Wat weet U van de

zaak?
Get u i g e: Niets. Wat zou ik ervan

weten.
Pre s i ct e 11t: Ga dan maar gauw

heen.

is.p res ide n t: Dus wachtmeester De
Gier liegt?
Ver d ach te: Datzeg ik niet, maar

ik weet het niet wat er allemaal ooze-
schreven is. ...
De rijksve1dwachter L. Bon st r a Uh

Merg.en verklaart vervolgens over den
brand. Hij heeft geconstateerd da.t er
tusschen huis en garage een brandmuur
was. Het brandde aan beide zijd;~n, zoo-
dat het aan twee kanten moet ZIJn a~-
gestoken. In den winkel had gebuige
sporen van braak gevonden. GetUlg.e is
nog het brandende huis ing;~gaan omdat
er nog iemand hoven zou Z]Jn.
Pre s ident: Er was gevaar te duch-

ten voor de meid en den knecht en vroor
omliggende, perceelen? .
Get u i g e bevestigt dit.
Ver d ach t e deelt mede, dat hij het

huis had kunnen verkoepen vroorf 11.000.
Wachtmeester De G ier heeft er een

onderzoek naar ingesteld; .er was wel
over gesproken, maar men wilde ?-et ndet
hebben. Het was' een vee'! te vuile boel,
zei er een.' .
Mr. Sc h I' Ö der vraagt of de BIe hem

nooit op de gedachte heeft gebracht het
huis aan te steken.
Ve r d a c h te ontkent dat ..
Dan wordt Pie t W. de B ie aas ge-

tu~ge voorgeleid. . ..
De president vestl!g.~ Z'J.JIl1 M;n-

dacht op de waarde van zajn verklarm-
<gen,waaemee de zaakstaat or valt. Be-
loof je nu de waarheèd te zeggen?
Pie t deB i e: Ja, z,eikretr.
De pre sid ent ondeevraagt hem

dan over de a.f:<>lPraakmet varder De
Bie. De vader kon niet en tom zouden
Piet en Gera."itde Bie hert doen. De moe-
der Iiet een paar flesschen beruziln€ha-
len en tire werdem meegenomen naar
Megen.
El' werdem eenlge voorwerpen gesto-

len, als een vulpen en een jas.
GeiI"rit de Bie heeft verteld dat veed.

bij zijn varder was gekomen ~et de
vraag of hij het huis in brand wtlde ste-
ken. Hij wou .f 50 geven.
Ve:rvolgens deelt getuige mede, dat

Gerrit en hij ieder aan een kamt het
huis :Lnbrand hebben gestoken.
Pre sid ent: Op den z.olidlelr waar u

den brand stichtte h~b u €'el'\&t een
V'U'urih:aa:rd gemaakt?
Get u i ge: Ja, mïjnheer de president.
Pre sid ent: Hebt u niet gehoord,

dat er nog menschen binnen waren.
Get u 1 ge zegt <Iat hij van meening

was, dat er zich niemand in het huis
bevond. Gerrit had nog verteld, dat verd.
kruidenbitter had genomen. Hij hield
zich ziek.
Pre sid ent: Hoor je het nu.
Ver d ach te: Hij kan zoo veel ver-

tellen.
Pre sid ent: Hoe komt hij er dan

op?
Ver d ach t e: Allemaal haat!
Pre sid ent: Piet de Bie kende je

persoonlijk niet!
C a. U I ij n, echtgenoote van F. cee-

len te Oss is de volgende getuige.
Pre sid ent: 14 Dagen voor den

brand in Megen kwam Gerrit de Bie -
die veel bij u aan huis kwam - met Piet
de Bie bij U. Gerrit heeft toen verteld,
dat het huis van Beukers op diens ver-
zoek zou worden aangestoken.
Getuige U I ij n: Jawel meneer.
Voorts bevestigt zij dat er bij verteld

werd, dat Benkers eerst de kinderen zou
laten weghalen, omstreeks 11 uur.
Daags voor den brand waren Gerrit

en Piet weer bij haar en toen is gezegd:
Kijk vanavond maar eens in de richting
van Megen, dan zal je den rooden haan
zien vliegen,
's Avonds heeft zij in de richting van

Megen den vuurgloed gezien.
Den volgenden dag heeft Gerrit ver-

teld, dat hij met zijn neef Piet de
woning van Benkers had aangestoken
en dat ze nog verschillende voorwerpen
hadden meegenomen.
F. Ce el en, machinist te Oss ze~~

dat Gerrit de Bie verkl.aa.rd ~, dat hij
in opdra<A1t van zijn vader bIJ Benkers
moest gaan werken. Veertien dagen na-
dien zou het huis worden aangestoken.
Getuige's vrouw heeft hem voorts ver-
teld dat de brand zou worden aange-
stoken. Getuige heeft dien avond in de
riohtting Megen het vuur gezien.
De heer S. Dut e r l o 0, arts te Veghel

wordt als deskundige gehoord. Hij is bij
den verdachte geroepen.
Pre sid ent: Was hij erg ziek.
Des kun dig e: Hij was n iet ziek.
Pre sid ent: Was er aanleiding om

de kinderen uit Megen te laten komen?
De des k u nd i g e vindt daartoe geen

aanleiding.
Pre sid ent tot verd.: Heb je er geen

aanmerking op?
Ver d ach te: Neen edelachtbare.
Presiden t: Dat is sterkt
De bakkersknecht G. v. d. Bra e k 'te

Megen was werkzaam in de bakkerlj van
Benkers. Op den bewusten avond, zoo
deelt hij mede, kwam Jans.en met. 'n auto
uit Veghel om de meisjes te halen omdat
vader Benkers ziek was. Ciska en Toon
zijn meegegaan. Het andere meisie, de
dienstbode' bleef in Megen.
Getuige heeft nadien de deur gegren-

deld. Overigens vertelt hij omtrent den
brand.
President (tot verd.) : Waarom

moest het heele gezin daar weg?
Ver d ach te: Daar weet ik niets van.
Joh ann a van deR ij t deelt mede,

dat Jansen kwam om Ciska en Toon te
halen omdat vader ernstig z,ie·kwas. Ze
hebben gevraagd of ze ook mee ging,
maar dat wilde zij niet. Ook is haar aan-
geboden haar naar haar ouders te bren-
gen, wat ze eveneens weigerde.

Requisitoir.
Dan komt deO f f i c i e r van

jus tit i e aan het woord voor het
het requisitoir.
Spr. acht het ten laste gelegde be-

wezen, waartoe hij allereerst aanvoert
de verklaringen van verdachte zelf .
De man beweert Donderdag geslagen

te zijn en Zondag te hebben bekend.
Dat is natuurlijk absurd. De wacht-
meesters zijn hier maar al te best be-
kend; het is niet aan te nemen, dat er
geslagen zou zijn.
Dan is er de verklaring van Piet de

Bie; die is overtuigend. De mededec-
lingen van Piet over Gerrit de Bie wor-
den bevestilgd door getuige C. U1ijn en
haar man F. Ceelen.
Zoo zijn er dus drie verklaringen

oot Benkers de uitlokking ~epleegd
heeft.
Spr .. merkt op, dat het duidelijk was,

dat Benkers het huis weg wilde heb-
ben. Hij liet niet den Pastoor komen,
maar zijn kinderen en zelfs wilde hij
de meid en den knecht laten over-
komen.
Alles samen maakt z. I, duidelijk dab

verd. het huis heeft laten in brand
steken.
Verd. spreek wel over haat, maar er

is in Oss nog nooit een huis aangesto-
ken uit haat tegenover den eigenaar.
Spr. kwalificeert het gebeurde als een

ernstig misdrijf en eischt v ij f j a a r
ge van gen iss tra f met aftrek van
voorarrest.

Verdachte verdedigt zich zeIn.
Ver d ach t e zegt, dat het niet waar

is. De Bie heeft het toch ook niet gezegd'?
Pre sid ent: Je hebt het zelf tegen

den wachtmeester verklaard.
Ver d ach te: Piet de Bie heb ik ner-

gens gezien en ik heb hem niets gezegd.
Verder deelt hij mede dat Gerrit ge-

zegd heeft: steek het in brand. Nee, had
verd. toen gezegd, daar staan we boven.
PI' es ide n t: En de kinderen dan?
Ver d ach t e: Daar heb ik niet over.

gesproken, Maar De Bie vertelt niets ..
Presiden t: Dat rnaken WIJ wel Ult.

Weet je nog meer?
Ver d ach te: Lk weet nog een heele

boel.
President: Nu ik vind je een ver-

duiveld verwaande verdachte. Ik denk
dat Mr. Hekking het beter gedaan rou
hebben. Maar ik heb er nu genoeg van.
De uitspraak wordt bepaald op 7 Nov,
Te half vijf wordt de zitting gesloten.

Recapitulatie.

Tot nu toe zijn de volgende straffen:
geëischt, tegen:
P. J. de Bie (Peer) 16 jaar
L. A. v. d. Heuvel (Den Brus) 16 jaar
F. N. v. d. Wetering

(Den Brommert)
A. J. v. d. Wielen (Slappe Toon
van Mieneke .de Soep)

A. Snabel
A. J. Ottens
P. A. Schuurmans
J. F. A. Verhoeven
N. H. Schuyers
A. H. den Brok
M. van Orsouw
Chr. den Brok
M. A. v. d. Elzen
J. J. Bevers
M. J. den Brok
W. A. Bloemers
F. de Re.uver
J. M. den Brok
P. Wijnen
J. L. M. v. Heeswijk
H. v. d. Vondervoort
N. de Louw
J. F. Benkers

1 jaar·
8 jaar·
5 jaar*i
2 jaar'"
3 jaar*'
4 jaar*.
8 jaar
8 jaar
3 jaar"
2 jaar;'
3 jaar'"
6 jaar*>
8 jaar
6 jaar
8 jaar
8 jaar'"
1 jaar'"
1 jaar'"

2% jaar'"
5 jaar*.

* = met aftrek voorarrest.


