
NIEUWS UIT HET ARRESTANTEN-
LOKAAL.

§ Vrijdagmiddag laat werd door de Kon. Ma-
Irechaussee alhier zekere A. d. L. van Orseleind
aangehouden als verdacht van medeplichtigheid

Ibij de inbraak bij S. L. op den Heuvel. Hij be-
kende daar aan debet geweest te zijn en meer-

j
dere malen in gezelschap van Toon de Soep en
consorten te hebben samengewerkt.
A. de L. is naar den Bosch overgebracht.
"De Ceel" is weer even loslippig geweest en

heeft beleden dat hij in 1932 bij Putjes aan den
.Berch. weg eenig geld, een hangklok en enkele
andere voorwerpen had gestolen. Echter niet
alleen; nog twee zijner- vrienden A. den BI'. en
Ant. den BI'. die eveneens gedetineerd zijn heb-
ben hem daarbij geholpen. Ook deze zullen
hierover nader ondervraagd worden door de
Kon. Marechaussee.. die deze kraak voor een
groet deel weer opgehelderd hebben.

BERECHTING OSSCHE ZAKEN.
Naar men ons mededeelt zu1i1en op

Maandag 21 October 1935 voor de Arr.
Rechrtban!k worden. behandeld van de
Ossche misdrtiven :

H. J. R., 22 jaar, 3!rbeider, J. J. v. B.,
25 [aar, metseJ.aa,r,. beiden.~ Oss en
gedetineerd, voor de tnoraak bIJ H. JMlS-
S'en te Oss 11'1 den nacht van 4 op 5 Febr.
1935 waarbi] een partij spek werd,
gestolen.
W. A. Bl., 29 jaar, schüder te Oss, F. de

R., 32 jaar, Jandeouwer te Oss, J. M. den
Br., 25 [aar, arbeider te Oss, allen gede-
rtilIl!eerd,als verdacht van den rootovervat
te Oss op Zev'enbergen in den nacht van
2 Nov. 1930 waarbij t 1000 werden
gestolen.
M. A. v. d. E., 29 jaar" arbetder te Oss,

gedetineerd, als verdacht van medepüch-
·tig:lleiidaan den rootovervaä te Deurne m
den nacht van 3 op 4 Juli 1934 bij H.
Geven, waarbij f 35 werd gestolen.
J. J. B., 34 jaar, arbeider te Oss, M. J.

den Br., 35 jaar; arbeider te Oss, beiden
gedetineerd, als verdacht van inbraak te
Oss In den nachc van 20 op 21 Jan. 1934
\bij P. J. Janssen, wa3!rbij geld en spek
werd gestolen,

DE ZUIVERING:SA(J'.l'J~ .IJ.'< ,-,,,,, ~iOG
S·TEEDS NIET TEN EINDE. .
De Ceel nogmaals als inbreker.

Men schrijft ons uit 0 s s:
.Bij. Intermatte kon 'ons worden mede-

,ge<:ieeld, <lat de Kon. Marechausséa er
wedero,m in was geslaagd, tal van klei- ..
nere dIefstallen voornamelijk uit de ja-
r~n 1932 en 1933, tot ophelde-
rlng te brengen, door bekentenissen van
reeds geruimen tijd gearresteerde leden
der Ossche bende. Deze zijn echter niet
~an zulke l?eteekenis, om deze afzonder-
lijk te publlceeren.
Eel?- uitzonderin~ willen wij nog ma-

I ken inzake een rneuws bekentenis van
de Ceel" ,
" D~~e heeft n.l. bekend een der daders
te zun geweest van de ten nadeele van
den heer Put~ens aan den Berchemsehen
weg te O~ in de maand Mei 1932 g.e-
pleegden diefstaj, waarbij naast een be-
drag aan geld nog diverse waardevolle
Voorwerpen werden ontvreemd, waaron-
der een fraaie hangklok.
Als zijn medeplihctige zou de Ceel heb-

ben aangewezen de eveneens reeds in
het Huis van. Bewaring te Den Bosch op-
ges1?ten misdadigars de gehroeders
Adnanus en Antoon de B. Dezen hebben
evenwel nog geen bekentenis afgelegd.

STEEDS WEER OSS.

I

Nieuwe misdrijven aan het licht

gekomen.
De onthulling van gepleegde misdrijven

door Ossche bende-leden blijft nog doorgaan.
Zoo werd door de gemeente-politie een be-
zoek gebracht aan de strafgevangenis te Arn-
hem, waar verblijf houdt een zeer berucht in-
breker uit Oss, J. Th., die ervan verdacht
werd deelgenomen te hebben aan verschillen-
de inbraken, waarvan eenige reeds vroeger
zijn opgehelderd. Hij bekende in het jaar 1930
medeplichtig geweest te zijn aan een roof-
overval op den landbouwer van Grunsven te I

Nistelrode, waar een som gelds en gouden
sieraden werden gestolen. Als zijn mededa-
ders wees hij aan .Jac. van B.; van B. bijge-
naamd de Schipper, en M. de R.

Terzelfder tijd ontlastte in de maréchaussee
kazerne te Oss M. de R., die sinds eenige da-
gen aldaar vertoeft, nog verder zijn geweten.
Hij bekende met Jac. van B., van O. bijge-
naamd de Witte van Toren, en zijn jongeren
broer J. de R. ingebroken te hebben, eveneens
in 1930, bij den landbouwer van GinkeI te
Oyen, waar een partij vleeschwaren werd buit-
gemaakt, bij Verkuyl in Teeffelen bij Oss en
tenslotte bij den expediteur Schoppema te
Schayk, waar een som gelds en auto-onder-
deelen werden buitgemaakt. Opmerkelijk is
het wel, dat van deze laatste twee inbraken
nooit eenlge aangifte is gedaan, tengevolge
van den schrik, die de geheèle omgeving voor
de bende koesterde.



nE BERECHTING DER OSSp}lE (_
MISDRIJW;N. ~.M'1;

Naar men ons mededeelt zal de be-
rechting der Ossche misdrijven niet op
Donderdag '10 october a.s, aanvangen
doen vermoedelijk eerst Maandag 14
october a.s,

OSSCHE BOEVEN
BEKENNEN.

DE MOORD IN HOENSBROEK.

Het zondenregister van "Toon de
Soep" en de "Sijp".

"Toon de Soep" en de "Sijp" hebben bekend
in April 1934 een man van f 280 te hebben
beroofd in de Haarensehe steeg onder Berg-
hem. ,
Als medeplichtige wezen zij aan Peer de Bie.
Tevens bekenden zij in het najaar van 1933

op den Berghemschen weg te Oss 'n zekeren
B. uit Berghem van ruim 70 gulden te hebben
beroofd.
De derde medeplichtige was M. de, B.
De twee roofovervallen werden niet bij de

politie aangegeven.
Ht derde geval betrof een roofoverval te

Lith op de' gezusters van E. in den nacht van
30 op 31 Mei 1932, waar naast een bedrag aan
geld voorraden sigaretten,' sigaren en drank
werden ontvreemd. Als medeplichtigen aan
dezen roofoverval zijn nog aangewezen zekere
Van G.• die momenteel te Breda in het Huis
van Bewaring vertoeft en J. v. d. A. wonende
te Oss, die naar aanleiding hiervan hedenmor-
gen door de politie werd gearresteerd. De me-
deplichtigen aan genoemde feiten bevinden
zich reeds voor andere delicten in arrest.

Verdachte Ossenaren naar Maastricht
overgebracht.

De Ossennaren van Orsow, Bloemers, Bo-
baert en Verstegen, die verdacht worden van

d op de weduwe Haartman teden moor
Hoensbroek, zijn hedenmorgen vandaa~ n~at'
Maastricht overgebracht en ter beschlkkmg
van den officier van justitie gesteld.
Het onderzoek in deze zaak heeft een voor-

spoedig verloop gehad; ofschoon de verdac~-
ten een hardnekkig stilzwijgen bewaren, zIJn
tal van nieuwe aanwijzingen verzamel?, zoo
dat de kans bestaat, dat deze lage misdaad
eindelijk zal worden opgehelderd.

-: Te Oss hebbee de beide POlitleKorp~j
sen weer twee leden der onderwereld
gearresteerd: het zijn de heeren M.
van Heesch. ook bekend als ..de rooie

I ambezie" en B. de Reuver uit Heesch.

Van H. wordt er van verdacht. te-
zamen met zekeren Ottens. bijgenaamd
het Noeste, er. Van Orsouw, anders:
De Olie. een inbraak te hebben gepleegd
bij den manufacturier Van den Zan~en
en wel in de Kerstnacht van het Jaar
1933.

Berechting enkele dagen uitgesteld.

De tweede gearresteerde zal zich
hebben te verantwoorden voor een
overval. gepleegd door een bende van

Naar wij vernemen zal de berechting van
de Ossche misdrijven voor de rechtbank te
's Hertogenbosch niet plaats hebben op Don-
derdag 10 October, maar vermoedelijk op
Maandag 14 October a.s.

Steeds weer nieuwe arrestmies.

DE ZUIVERING VAN OSS.

PEER DE BIE UIiI' DE OUDERLIJKE
MACHT ONTZET.

Hedennacht zijn door de Kon. Marechaus-
see te Oss weer twee arreetaties verricht.
Thans zijn in arrest gesteld een zekere W.
B. en F. de R., die ervan worden verdacht
medeplichtig te zijn aan den in den ochtend
van 2 November 1930 in het gehucht Zeven-
bergen nabij Oss gepleegden roofoverval bij
de familie Kuipers. Vijf gemaskerde perso-
nen waren dien ochtend in de woning van
de familie Kuipers binnengedrongen, toen
de man afwezig was. De vrouw werd over-
vallen en de misdadigers konden met een
buit van duizend gulden ontsnappen. B. is
een broer van. den man, die gisteren reedst werd gearrestee_r~d_. _

Bij justitieele beschikking, is Zaterdag de be-
ruchte Ossche misdadiger Peer de Bie, die te
Oss als de vader der misdadigers wordt be-
schouwd, uit de ouderlijke macht over zijn kin-
deren ontzet. De drie kinderen zijn ter
beschikking van de voogdijraad gesteld. Men
verwacht, dat de justitie zal overgaan, om nog
meerrlcre personen uit het Ossche milieu uit de
ouderlijke macht te ontzetten.



OSSCHE BOEVEN
BEl(ENNEN.

Het zondenregister van "Toon de.
Soep" en de "Sijp".

, ,.Toon de Soep" en de "Sijp" hebben bekend
In April 1934 een man van .f 280 te hebben
beroofd in de Haarensche steeg onder Berg-
hem.
Als medeplichtige wezen zij aan Peer de Bie.
Tevens bekenden zij in het najaar van 1933

op den Berghemschen weg te Oss 'n zekeren
B. uit Berghem van ruim 70, gulden te hebben
beroofd.
De derde medeplichtige was Mo de B.
De twee roofovervallen werden niet bij de

politie aangegeven.
Ht derde geval betrof een roofoverval te

Lith op de gezusters van E. in den nacht van
30 op 31 Mei 1932, waar naast een bedrag aan
geld voorraden sigaretten, sigaren en drank
werden ontvreemd. Als medeplichtigen aan
dezen roofoverval zijn nog aangewezen zekere
Van Go, die momenteel te Breda in het Huis.
van Bewaring vertoeft en Jo v. d. A. wonende
te Oss, die naar aanleiding hiervan hedenmor- .
gen door de politie werd gearresteerd. De me-
deplichtigen aan genoemde feiten bevinden
zich reeds voor andere delicten in arrest.

Berechting enkele dagen uitgesteld. I
, I

Naar wij vernemen zal de berechting van I
de Ossche misdrijven voor de rechtbank te
's Hertogenbosch niet plaats hebben op Don-
derdag 10 October, maar vermoedelijk op
Maandag 14 October a.s.



r
UIT DE nf'NKERE HISTORIE

VAN OSS.Provinciaal Nieuws.
WEER NIEUWE ARRESTATIES VAN
. BERUCHTE INDIVIDUEN.
Opnieuw zijn twee Ossche bandieten

in den afgeloopen nacht verrast door
een niet meer verwachte arrestatie. Het
is de gemeentepolitie geweest, die weer
een onderzoek in een oude affaire be-
kroonde door de arrestatle van twee
bekende leden van het milieu te Oss,
zekeren P. v. G. en een tweede ver-
dachte die eveneens P. v. G. heet. De
rnannen werden van hun bed gelicht en
naar het politiebureau overgebracht,
waar zij door den inspecteur, den heer
v. Kempen, aan een langdurig verhoor
werden onderworpen. Zij worden ver-
dacht in den nacht van 15 October 1933
den 79-jarigen W. Timmenpa;ns a;an. de
Mikkeldonkschestraat te Oss in zijn wo-
ning te hebben overvallen. Laden en
ikasten werden bij die gelegenheid ge-
forceerd en een buit van f 400 viel
den indringers in handen, die zij onder
de bedstede hadden weten op te sporen.
In den loop van de voorgaande week'

hebben wt: bericht dat Dotje y. B. reeds
volledig bekend had den brand te heb-
ben gesticht in de woning .van de f~-
mine van Santvoort waarbij een moo-
OH en hare 3 kinderen in de vlammen
omkwamen. Dotje blijkt nu ook schul-
dig te zijn aan de inbraak bij Timmer-
mans. De .beide P.. v, G.'s hebben ten-
slotte een bekentenis afgelegd en wor-
den door de gemeentepolitie van Oss, I
die hiermede een mooi succes bereikte,
vandaag naar 's-Hertogenbosch gevo~rd
ter voorgeleiding aan den heer Officler
;van Justitie. .
Langzaam, maar zeker, wordt "donkèr

Oss" weggeveegd en zal in de stad de
nijvere bevolking in vrede kunnen
voortleven.

l\lEUWE ARRESTATIES EN
BEKENTENISSEN.

Het onderzoek van de politie te Oss naar
misdrijven, die in de laatste jaren zijn ge-
pleegd, gaat steeds verder terug. Zoo zijn
door de gemeente-politie in den afgeloopen
nacht gearresteerd P. van Geenen en Th.
van Galen, die ervan worden verdacht met
Dotje van Berne een inbraak te hebben ge-
pleegd in den nacht van 15 October 1933
bij den landbouwer Timmermans op NilGtel-
donk onder Oss. Na een langdurig verhoor
bekenden zij aan inspecteur Kempen aan
deze inbraak te hebben deelgenomen. Van
B. had reeds de vorige week bekend, tege-
lijk met zijn bekentenis inzake de brand-
stichting in Augustus 1926.
Zij zijn dien nacht bij Timmermans door

·1 een openstaand raampje binnengedrongen,
hebben alle laden en lasten geforceerd enI ten slotte een bedrag van 400 gulden ont-
vreemd, welk bedrag onder de bedstede van
T. werd gevonden.
De gearresteerden zullen ter beschikking

van den officier van justitie worden gesteld.

De brand op Spitsbergen.
Heden heeft ook de vierde verdachte,

Klaas van G., in het Huis van Bewaring te
's-Hertogenbosch aan inspecteur van Kem-
pen uit Oss bekend, te zamen met Th. v. B.,
G. van G. en H. van E. den brand gesticht
te hebben op Spitsbergen te Oss, waarbij
een moeder met drie kleine kinderen om het
leven kwam.
De man had van H. van E. de opdracht

tot brandstichting aanvaard en de ontvan-
gen belooning van f 100 mIJt de andere ver-
dachten verdeeld.

DE BERECHTING DER OSSCHE
ZAKEN.

NA-a'1'; then 'ons nU!détleéilt"~Ullen;-:op
!)on<Lel'dag 17 October 1935 voor· de,
Arrondissem:etns-Rechtbank ·áaihjer WiOl"- .
<Len behandeld de navolgende z:aJren:
1. A. J. 0., 24 jaar, arbelder OsS, gede-
.tmeerd (Oeé'je), 2. P. A. Bch., 19 jaar, -
schoenmaker, Oss, gedetineerd, als ""er-
.dacht van inbraak bij L. v. Bergen te
.oss op 6 Januari 1934.

J. F. A. (Jan Bol), 40 jaar. wielerbaan
dliJrecteur te ÛSIS, gedetineerd; ver
dacht van brandstichting, althans uit-
lo,kJdmg, te Oss in Juli 1933 irn het Sport·
park.
A. H. den Br., 29 J. arbeider Oss, ge-

detineerd, M. v.O., 30 jaar, arbeider
Oss, gedetineerd, als verdacht van in-
braak bij K. Weideman te Heeswijtk :Ln
den nacht van 14 op 15 Juli 1934.
Oh. H. dien Br., arbeider, 31 jaar, Oss,

gedetineerd, als verdacht van hl1:bma,k
.bij K. Weideman te Heeswljk, in den
nacht van 14 op 15 Juli 1!r.34, a~thM1s
uit dien inbraak ~elde1ijk voordeel
heeft genoten.
N. H. Sch., arbeider, 44 jaar, Oss, ge-

detineerd, als verdacht van brandstich-
ting te Oss op 3 Juli 1933, in het sport-
park van de gemeente Oss in het pa-
viljoen van J. Verhoeven.

Nog een bekentenis.
In het Huis van Bewaring te 's-Hertogen-

bosch heeft Th. van B. ook bekend de in-
braak bij. den meelhandelaar van de Zwalum
in November 1934 gepleegd te hebben in
vereeniging met bovengenoemde P. van G.
en G. van G.
De buit bestond uit de gouden sieraden

van de huishoudster en ongeveer _f 70 in
contanten.



Jj_t;J:{_t;CHTING DER OSSCHE
MISDADIGERS.

De eerste serie staat 14 October
I

terecht.

NIEUWE ONTHULLINGEN.

Maandag 14 October om 10 uur '5 morgens
zal de Bossche rechtbank de zaken behande-
len tegen P. J. de B. (Peer) werkman te Oss
L. A. v. d. H. (den Brus), vrachtrijder te
Hees, verdacht van den roofoverval van M. I

Heide op 16 Maart 1934, van de inbraak in
het gemeentehuis te Gassel op 16 Mei 1933 en
van inbraak bij G. v. Huisseling te Lange-
boom op 11 Jan. 1934; F. N. v. d. W. (den
Brommert) landbouwer te Oss verdacht van
medeplichtigheid aan een roofoverval te Ma-
riaheide op 6 Mei 1933; A. J. V. d. W. (slappe
Tom van Mieneke de Soep) landbouwer te
Oss verdacht van medeplichtigheid aan in-
braak bij P. M. v. d. Berg te Oss op 3 April I
1934 en van heling; A. S. verzekeringsinspec-
teur te Nijmegen, verdacht van medeplich-
tigheid aan de genoemde inbraken te Gassel
en Langeboom.

W eer oerschillende Hekentenis-
sen afgeZegd ••

Nog steeds vloeit te Oss de stroom van
bekentenissen voort. Zoowel de marechaussee
als de gemeentepolitie hebben gisteren weer
successen geboekt.
De Woensdag j.l. door de gemeentepolitie

gearresteerde P. v. d. A., die tot heden een
hardnekkig stilzwijgen bewaarde, heeft gister-
avond aan de gemeentepolitie bekend in het
voorjaar van 1933 den bejaarden landbouwer
v. d. Kamp op een veldweg nabij den Ber-

\

?hemschenweg te hebben opgewacht, daar hij
vermoedde, dat de man steeds een groot be-
drag aan geld bij zich droeg. Na hem van
zijn fiets ges1agen te hebben, werd v. d. K.
vastgebonden en door nog twee medeplich-
tigen, wiens namen in verband met het onder-
zoek nog niet genoemd kunnen worden, ge-
fouilleerd. De buit was echter zeer gering,
daar de man dien dag zijn portefeuille niet
bij zich droeg.
Ook heeft hij bekend, wederom in verbin-

ding met twee medeplichtigen, in Mei 1933
een landbouwer, die van dé Ossche markt
kwam in de heide te hebben mishandeld en
en van zijn geld, ongeveer f 25, te hebben
beroofd.
De brigade-commandant der marechaussee

uit Oss vertoefde gisteren in het Huis van
Bewaring te Den Bosch, om den aldaar ge-
detineerden A. H., bijgenaamd "de jonge Toon
de Soep" en' H. v. d. P., bijgenaamd "de Rut"
opnieuwaan een verhoor te onderwerpen.
Succes bleef niet uit. Beiden bekenden, dat

zij in 1934 ingebroken hadden bij P. v. Bakel
te Oss. Zij maakten een som geld buit, die
door den eigenaar was bestemd voor de beta-
ling van zijn belasting. Ook hebben beiden
bekend, in het zelfde jaar, door openschui- I
ving van een raam een bezoek gebracht te
hebben bij een timmerman J. van Heck te
Oss. Zij hadden daar het geld uit een munt-
meter ontvreemd, benevens ëen portemonnaie,
die op tafel lag.
De "Rut" bekende nog verder tezamen met

F. v, O. bijgenaamd "de Olie" ingebroken te
hebben bij een marktkoopman 'I'immermans
te Oss.
Na afloop van de markt thuiskomende vond

deze de achterdeur van zijn huis geopend, ter-
wijl alle kasten en laden waren leeggehaald.
Er werd f 100 en een partij manufacturen
vermist.

P. de B. bekende nog een diefstal te hebben
gepleegd, in vereeniging met G. de B. bij den
bejaarden doodgraver v. d. Broek, waar zij
zich meester gemaakt hadden van verschil-
lende stukken gereedschap.



U~e Strafprocessen tegen Ossche I
misdadigers zouden momenteel kranten I
kunnen vullen. Er gaat geen. etmaal
voorbij of er wordt bekend. getuigd.
geëischt en veroordeeld. Thans' staan

\ vier jonge menschen terecht.' en wel :
I v. d. Putte (..de Rut"). A. Hendriks
(Tonge Toon de Soep). de wielrenner
Ceelen en .Piet de Bie. Het zijn allen
beruchte leden der Ossche bende. Zij
.hebben een roofoverval in de woning
van den landbouwer Bouwman. Een
bedrag van 1900 gulden hebben ze
meegenomen,

De Rut en Jonge Toon de Soep
hadden zich bovendien te verantwoorden

Iwegens een roofmoord te Oijen op
den ouden boer Verhoeven; terwijl
Ceelen voorts terecht stond wegens
een moord uit afgunst. wellicht mede-
lijden. want het slachtoffer mishandelde

I
zijn vrouw. voor wie Ceelen qeneqen-
heid had opgevat.
I~



MENSCHEN IN rust en iets van een beteren mensch: wanneer
hij straks als getuige voor de rechtbank komt,
zal er een merkwaardige zekerheid en kalmte
in z~in oogopslag liggen, een merkwaardige
vastheid in zijn stem doorldinken, zal er een
berusting uft zijn heele, jonge wezen spreken,
die bijna aan een nieuw geluk doet denken:
het geluk, dat gewonnen wordt onder "den

zwijgen. boom van groot verdriet" .

HUN BOETEGANG.

UREN IN DE BOSSCHE RECHTSZAAL.

Wie onzer denkt eraan, dat deze figuren,
die hier als misdadigers geoordeeld en ver-
oordeeld worden - zwaar veroordeeld moeten
wij helaas hopen - behalve bendeleiders
moordenaars, dieven, ook mènschen zijn? '
Dat de daden door ons gewogen kunnen

worden, maar nimmer de harten, nimmer .
Ik zal niet meer over de Ossche misdaad

schrijven, wij hebben het allen te veel gedaan.
Zoo lang de misdadiger vecht tegen de

samenleving, gevangen of vrij, zoo lang hij
onwrikbaar blijft en van berouw niet weten
wil, zóó lang moeten wij tegenover hen staan. Dan is er een bres in den ondoordringbareri
Maar hier komen mannen en jongens, die, muur van het zwijgen, dan sleept de een in
bijna zonder uitzondering, zich hebben over- zijn val den ander mee, dan volgt er een Ia-
gegeven, die hun zware zonden toegeven. wine an bekentenissen.
Deze rechtszitting en al de zittingen, die En dan hervindt de misdadiger uit het

in de komende weken aan de Ossche zaken Ossche milieu plotseling zijn zwakke men-
gewijd zullen zijn, zijn geen zittingen van schelijkheid. Ontdekt, den steun van zijn om-
spanning of sensatie. geving verliezend, aan zichzelf overgelaten,
Misdaden worden bekend, misdaden worden voelt hij plotseling de zenuwspanning breken,

geoordeeld, een lange, eentonige reeks. De waarin de jacht van misdaad naar misdaad
rechter moet onverbiddelijk zijn, het is zijn hem steeds gehouden had, komt hij uit den
zware plicht, want niet slechts de personen, wilden roes van driften tot bezinning, hoort
ook de groep, het milieu moet hier getroffen hij de rest van een elementair geweten in
worden in het belang der samenleving. zichzelf spreken, geeft hij zich over, bekent,
De rechter oordeelt den misdadiger, wereld hunt - als Ceelen, een der moedigsten en

staat tegenover wereld, maar wij, die toe- e~n der wIldsten - een gansehen dag lang
schouwen, wij mogen den mensch weer zoeken ZIJn zenuwen en miàschien zijn berouw uit.
in den vijand, die zich overgaf. "Ik wist niet meer, wat ik deed, ik durfde
Zal het mogelijk zijn iets van het hart te alles, ik deed alles, niemand kon ons aan,

peilen uit een snellen blik, uit een schichttg I we stonden nergens meer voor, ik was krank-
gebaar, uit het wrlngen der handen, uit een zinnig", zegt "de Ceel", de gevierde man der
glimlach, een snik? Brabantsche wielerbanen en de moordenaar
Ik weet het niet, maar wij moeten het van zijn vriend Van der Pas - moordénaaz

trachten. De plicht der gemeenschap is: streng om de gunst van een vrouw - bij zijn verhoos
te straffen, maar de plicht van den enkeling: in de gevangenis en in het verbeiden van ds
medelijden te hebben met de gestraften... straf herwint hij iets van een lang-verloren

DE OSSCHE MISDADIGERS
WORDEN BERECHT.

I..

Den Bos c h, 14 October 1935.

Een vreemd raadsel, de mensch,' vreemder
dan alle raadselen van misdaad, die hij door
eigen en anderer Ieven vlecht, een beklem-
mend mysterie, het menschenhart, beklem-
mender dan alle kwaad, dat uit dat hart zijn
oorsprong nam.
Een hart is een tuin van stille, goede dingen

en het vuur van één geheime drift, te laat
ontdekt, te laat bestreden, kan allen groei
verteren; een hart is overwoekerd door gif-
planten van rosse begeerten en plotseling, op
een onverwacht moment, bloeit de donkere
bloem van berouwen boete tusschen de gif-
planten op en oversclTaduwt al het andere;
een hart is van steen, dor en onvruchtbaar,
en toch, op een verborgen plek ontworstelt
zich aan den dorren bodem het schuchtere

[

groen der liefde voor een kind, voor een
vrouw .
Een gansehen dag trekken voor onze oogen

menschen langs de breede, groene tafel der
Bossche rechtszaal voorbij, hun daden worden
blootgelegd door mannen in zwarte toga's,
wit gebeft, vertegenwoordigers der mensche-
lijke gerechtigheid, hun daden liggen voor ons
open als een boek, maar hun harten? '
Verschrikkelijke daden zijn het - roof en

diefstal en bedrog, moord om een vrouw,
brandstichting om een handvol guldens, over-
val van oude, weerlooze stakkerds, een lange,
eentonige reeks - daden uit een wereld van
toomelooze driften, van geldzucht en bruut
genot, van wraak en wreede vrees, van zinne-
loosheid bijna, maar hoe diep wortelt de
schuld aan deze daden in. het hart? Welke
driften kregen de kinderen in deze kleine,
chaotische wereld bij de geboorte van hun
ouders mee, welke voorbeelden hebben hun
misdadige strevingen gericht, welke gebon-
denheid aan het milieu hun levensgang
bepaald?
Thans botst de wereld der bandeloosheid

met een andere, met de wereld der maat-
schappelijke orde, der burgerlijke samenleving,
en ter wille van het recht, ter wille der
veiligheid en zekerheid in het menschelijk
verkeer moet de verwording uitgeroeid wor-
den, vernietigd, onverbiddelijk en zonder
mededoogen.

De samenleving - in den persoon der rech-
ters op het breede, met eikenhouten balustra-
des afgeschutte podium - zetelt hier en
spreekt haar oordeel uit over "misdadigers".
Misdadigers komen, misdadigers gaan, een

rechtbank doet haar zwaren plicht, de dames
en heeren der volle genoodigdenbanken, de
mannen-met-petten der volle publieke tribune
staren in een huiver van sensatiezucht naar
de koppen, naar de kleeren, oud en vervaald
of glanzend nog van nieuwigheid, naar de
misdadige handen, die achter op de ruggen
zenuwachtig samenwringen; journalisten van
alle bladen schrijven kolommen vol over de
misdaad.

En wie onzer schrijft over het
hart?

Als ergens de menschelijkheid der Ossche
maffia duidelijk naar voren treedt, dan is het
in haar snellen val. "Ge zou gek geworden hebbe van al het
Twintig, dertig, veertig jaar lang is de ontkennen", stoot Piet de Bie uit, als ook hij

groote misdadigersfamilie van het Schayk- - de sluwste leugenaar van allen - in de I
sche veld onaantastbaar gebleven in haar gevangenis zijn schuld bekend heeft, en in 1
ZWijg~n.Zwijgen, zich niets herinneren, nim- deze onhandige gevoelsui~jng, niet,.minder dan I
mer lets weten, dat was van oudsher de tae- in. die van Ceelen, begrijpt de f1]n-gevocllg'c'
tiek van den Ossehen misdadiger. ' hoorder het zoo menschelijk geluk der bevrij- 1

Als een tong te los werd, schoot 's nachts, ding.
op een donkeren landweg tusschen het struik- In enkele maanden is de alles trotseerende.
gewas een mes uit en den volgenden <lag allen-uitdagende bende, die zich tientallen,
vond de politie een lijk. Alle de Bie's en van jaren niet benaderen liet en bij alle verhocren.
der Puttens, alle Hendriksen en van Orsouws, voor alle rechter-podiums, haar koelbloedig-
alle van Berne's, van Galens en Brokken, alle heid behield, van haar voetstuk gevallen, door
Ceelens en Ulijnen kenden deze wet van het het moedige werk van parket,
zwijgen en hare zware sancties, allen wer- en gemeentepoliti:e zeer zeker,
den zij van jongsaf in de tactiek van den mein-' sten grond, omdat ook de Ossche rmsaacu
eed geoefend en pasten zij hem sluwer en' vooral de jongere, in al zijn vroege
sluwer toe. heid 'een mensch bleek, maar in wezen
En werden brutaler in hunne misdaden. was en onderhevig aan angsten en
Uiterlijk vrij plomp, in wezen echter steeds, als anderen, een mensch, die, als

op geraffineerde wijze in de stille kroegen tenslotte niet voorbij kon aan de
opgezet, bleven de inbraken, de gewaagde het hart.
roofovervallen, tot zelfs de moorden jaren-
lang onqpgelost, op zijn minst onbewezen.
De omwonenden der streek, die iets wis-

ten - het waren er weinigen - durfden uit
angst voor de terreur niet te spreken. Hèt
Schayksche veld was tegen politie en buiten-
wereld beschermd door een muur van zwij-
gen, het leek haast onoverwinnelijk. En
dan ... als het zwijgen rond den gruweIijksten
~oord, in Oss bedreven - de moord op Ger-
rit de Bie, die in een stillen zomernacht van
1933 met zeven en zestig messteken wetd
vermoord - vage geruchten wekt, als het
wantrouwen begint rond te waren en er val-
sche vermoedens groeien, wordt een jongen
beangst voor zijn lijf en vrijheid, het verraad
- oud als de mensch, oud als de misdàad
zelf - sluipt in het Schayksche veld binnen:
,,~e Rut" levert zijn negentienjarigen vriend,
Plet de Bie, aan de Justitie uit.
Nog zie ik hem tien maanden geleden daar

staan, op dezelfde plaats, waar nu één voor
één de figuren der Ossche onderwereld voor
hun rechters komen, nog zie ik, hoe hij den
strakgetrokken rug naar den bleeken jonge-
man in de beklaagdenbank keerde, hoe hij
krampachtig het hoofd van zijn vroegeren
makker en al de bekenden van de publieke
tribune hield afgewend, nog hoor ik zijn dunne,
benauwde stem.

Een muur van

Het mysterie van de Rut.
Rond het beeld van "de Rut", zooals hij

daar voor de groene tafel stond, schreef ik
toen, blijven de twijfels waren, "de Rut" is
het groote mysterie van de moordzaak-de Bie.

Thans is het mysterie rond de zielige figuur
van "de Rut" opgelost, thans kunnen wij ons
indenken in de angst en spanning van een
geest, die geweten moet hebben, welk hoog
spel hij speelde door een tip van den sluier
op te lichten, die ook zijn eigen daden bedek-
te, die gevoeld moet hebben, hoe hij - voer
een stampvolle en niet-wetende rechtszaal _._
op den rand van een afgrond balanceerende
en hoe een val het heele Schayksche veld en
wat daarmee in verbinding stond, moest mee-
sleuren ...
Wimmeke de Bie, de zestienjarige broer van

den verradene. wordt, aank zij de doortasten-
de voorzorgsmaatregelen, op instigatie van
mr. Dubois, den Bosschen substituutofficier
van justitie, getroffen, na den wreedaardtgen
roofoverval van Oyen onmiddellijk gevangen
genomen en neemt - als zijn aandeel in de
misdaad overschat en zijn straf te zwaar uit-
gemeten wordt, op "de Rut" wraak door op
zijn beurt diens rol in het gebeurde te ont-
hullen.

Een bres in den muur.

Het geluk der bevrijding.



MENSCHEN IN

II-

HUN BOETEGANG.

UREN IN 'DE BOSSCHE RECHTSZAAL.

hij het zwarte snorretje coquet onder den
kleinen, ietwat ingedeukten rieus, is zijn
gezicht glad geschoren en zijn de krullende,
zwarte lokken glanzend gekamd, nog glijdt
het blauwe costuum goed om zijn groote,
breede postuur en "is de donkere das noncha-
lant gestrikt op het gele sporthemd. Maar
hij is doodsbleek zijn diepe, zwarte oogen
zwerven onrustig rond, op den rug trillen
zijn handen.

Dit was "Mooie Karel" van het Schayksche
Veld - overigens zonder het geringste der
nobele allure van Querido's Jordaanheld --
hij was de ongekroonde vorst der stille kroe-
gen en der verborgen landwegen, en iets van
zijn vergane glorie leeft nog na in het uiterlijJ.{
van zijn verschijning, die zoo weinig de ver-
schijning van een "landbouwer" is, zijn recht-
bank- en politieberoep. De Soep heeft nimmer
veel gewerkt, hij leefde van zijn bravour.
Maar wáár is thans die bravour, wäär de

tartende onverschilligheid, waarmee hij, tegen
een deurpost geleund, dure sigaren stond te
rocken, wanneer marechaussee of politie een
onderzoek kwam instellen naar een nieuwe
inbraak, naar den roofoverval van den vortgen
da.g, wáár de uitdagende brutaliteit, waarmee
hij dan achter de politie aanslenterde en een
praatje maakte?
De Dikke Soep, bij al de breedheid van zijn

postuur, is een klein, deemoedig mensch ge-
worden, zonder houvast aan het leven. En de
ontluistering van zijn schijn-grootheid moet
wel sterken indruk maken op de vele bekenden
der publieke tribune, aan wie hij zoo angst-
vallig den rug toekeert, nu hij de nieuwe
zekerheid nog niet won van de jongeren, van
"den Ceel" vooral.

CLOSE·UPS VOOR HET
HEKJE.

Drie generaties!
II.

•

Twee figuren uit de reeks bewoners van
het Schayksche veld, die door wit-getreste
marechaussée's op dezen klaren, zonnigen
Octoberdag uit hun trieste cellen gehaald en
voor het rechterpodium geleid worden, nemen
aan den boetegang der anderen geen deel,
twee blijven bot en hardnekkig alle schuld
loochenen, tegen de bekentenissen hunner ka-
meraden in, twee klemmen zich wanhopig aan
het-oude, zoo vaak met succes gespeelde spel
vast, al zijn thans alle kaarten tegen •••

Twee verstokten.
Twee, en het is niet toevallig, dat zij tot

de oudste der drie Ossche generaties behooren,
wier daden hier berechting vinden. "Den Brus"
en Peer de Bie zijn beiden een goede veertig'
jaar oud en gedurende veruit het grootste
deel dier jaren hebben zij van hun medemen-
schen altea bij elkaar gestolen, wat zij, zon-
der al te groot gevaar voor ontdekking, in
hun handen konden krijgen. Inbraak, roof,
brandstichting, een blinde hebzucht, het is
hun in 't bloed gaan zitten, heeft het hart
verstikt, den geest verstompt. Te lang zijn zij
de bochtige, kromme paden der misdaad ge-
gaan, dan dat zij den weg naar inkeer en be-
zinning terugvonden, zij zullen geen duim-
breed wijken bij het verhoor, zij blijven bru-
taal en hard, zij blijven vijand ...
Maar er is niets van heldhaftigheid in hun

taaie verzet, niets van een groote opstandig-
heid in hun brutaliteit, zij hebben geen enke-
len trek gemeen met het koninklijk roofdier,
dat, in de val gelokt, zich doodvecht, eerder
met den gevangen coyote, die zich tegen de
tralies van zijn kooi drukt en zijn tanden
toont, omdat hij nooit anders geleerd heeft ...
Een zieligheid is er rond de beide gestalten

in de beklaagdenbank: Peer de Bie, een for-
sche man in een manchesterpak, rood gezicht,
zware, grijzende haardos, borstelige wenk-
brauwen, breede kaken, een brute mond, het
beeld van een mensch met een plompen, ru-
wen geest; "den Brus", klein en tenger - al
te tenger voor den kapotten. vaal-bruinen jas,
die als een zak om zijn lichaam hangt - maar
met een sluwe beweeglijltheid in het bleeke
gezicht met de borstelige snor en de zwarte
baardstoppels, met het schichtig rondzwer-
ven van zijn kteurtooze, waterige oogen, met
nu en dan, tijdens bezwarende getuigenver-
klaringen het plotselinge felle uitschieten der
dunne hand: "Dat liegt-Ie, dat is allemaal
verzonnen!"

Een zieligheid ia er rond den ouden de Bie
en "den Brus", omdat zij zóó kil blijven in
hun hart en zoo stomp in hun ontkenningen.

'. Boer Schepers.

De offi~er, lang, schraal en grijzend, heeft
met monotone stem zijn aanklacht voorgele-
zen: een roofoverval op een ouden boer en
zijn vrouw, een paar geraffi~eerde inbraken,
waarbij eenige duizenden guldens werden buit-
gemaakt.

Boer Schepers, mager met een tanigen ge-
rimpelden kop en kleine spleetoogjes - hij
.heef't zijn Zondagsche pak aangetrokken om
naar Den Bosch te gaan - vertelt moeilijk,
in korte brokkelige zinnetjes (de volle zaal
maakt hem verlegen, zijn dorp is zoo stil),
hoe er, nu anderhalf jaar geleden, in een hel-
deren voorjaarsnacht vier gemaskerde man-
neu door een opgeschoven raam zijn huis bin-
nenklommen en hem en zijn vrouw in hun
bedstee aanvielen, hoe ze hem door het huis
sleepten naar de kast met het geld en hem
dwongen den sleutel te geven. Toen ze het
geld te pakken hadden, was hij weer netjes
te bed gebracht.

"Als in je jongen tijd!" zegt de president,
maar boer Schepers lacht niet, hij heeft geen
zintuif! voor den mild en humor der rechts-
zaal, het is hier te gewichtig en bovendien:
zijn geld is nooit teruggekomen en hij was
niet rijk. Boer Schepers denkt aan zijn geld.
De twee mannen op de beklaagdenbank kijken
star en strak voor zich uit, Als de president
hen aanspreekt, port een marechaussée he~
tot opstaan .

. . . Nee, ze kennen Schepers niet, in zijn
huil! zijn ze nooit geweest ..•

Achter op de ruggen wringen d~ vingers
der handen zich zenuwachtig ineen.
"Zestien jaar," zal de officier straks elsenen.

Drie generiuies.
Drie generaties van misdadigers leefden in

de Ia.ge, verspreide huizen van het Schayk-
sehe veld; die van rond veertig, die van rond
dertig en die van rond twlnttg jaar.
Natuurlijk vloeien de· drie groepen in elkaar

over, zooals ook tusschen de kleine, geregelde
operatiebenden een scherpe scheidingslijn niet
te trekken viel, omdat telkens weer leden van
de eene bende in een andere "hospiteerden" -
het woord is van het O.M. in zijn requisitoir
- maar de kernen zijn duidelijk te onder-
scheiden. Van deze generaties pleegde de
jongste de zwaarste misdaden, maar de oud-
ste lijM het meest afgestompt. De jongsten,
groet gebracht bij stelen en drinken, meege-
lokt door de ouderen op hun rooftochten vier-
den spoedig het meest toomeloos hun driften
bot, maar mlnder dan bij de ouderen had zich
het kwaad vastgezet in de ziel. De hunnen
waren het, die het eerst gingen spreken: de
Rut, Wim de Bie, de Ceel, zelfs Piet de Bie
konden den last der moorden niet langer dra-
gen en praatten, praatten ... blij, dat ~e be-
klemming van het zwijgen van hen is af-
gevallen.
Tusschen de oudsten en de jongsten in staat

de generatie der dertigers, naar den leeftijd.
maar ook naar den geest. Zij capituleert. z\i
geeft het spel verloren, maar zij doet het. met
meer aarzeling, de behoefte aan psychische
bevrijding is bij haar niet meer zoo sterk, zij
bekent maar de angst voor het milieu. de
angst voor wat na tien, na vijftien j~ar ge-
vangenis nog gebeuren kan, treedt III hare
bekentenis sterker aan den dag.

Een avonturier en zijn moeder.
Want Ceelen, die bekende, omdat hij beken-

nen moèst, omdat het hem te vol, te zwaar
was geworden van binnen, Ceelen blikt "den
Brus" en Peer de Bie, tegen wie ook hij
komt getuigen, rustig en vast in het gezicht.
Ceelen slaat zijn oogen niet neer voor de
publieke tribune. 'I'och is er niets tartends,
niets trotseerends in dien blik, die nog het
floers draagt van een groot leed, slechts een
berusting, die afgerekend schijnt te hebben
met het vroegere en er daarom geen vrees
meer voor kent.
Een merkwaardig menschenkind, deze licht-

blonde, knappe jongen in het leeren jachtvest
en de zware, geruite, wolten trui, die hij langs
de wielerbanen droeg, waar hij zoo vaak
successen oogstte en toegejuicht werd door
een enthousiast publiek, merkwaardig en
boeiend, omdat z\in driften hem langs steilten
en diepten van het leven voerden, die de
anderen misschien nauwelijks bevroed hebben.

Ceelen is niet de geboren misdadiger, hij is
de geboren avonturier. Hij ging verder, hij
daalde dieper dan de anderen, hij ging zó6ver,
dat zijn hart hem niet meer volgen kon en
hij vreemd werd voor zichzelf. Zijn leven werd,
een roes: de bewondering van C(ln juichend
publiek bij dag, de sensatie, de spanning der
misdaad des nachts. Toen hij uit den roes
ontwaakte, proefde hij de bitterheid en den
droesem.
Was het zijn moeder, die de kiem van het

geweten in hem levend hield, die moeder, die
's nachts in de kille benedenkamer immer
op hem wachtte, die hem duizendmaal bad
en smeekte met dit soort leven op te houden
en die misschien door haar duizendmaal
duizend angsten voor haar zoon genade won?
In Ceelen's hart bloeide, toen de spanning

brak en de roes verging, die vreemde, donkere,
louterende bloem: het berouw.
_ En thans staat hij hier voor de rechters-
tafel, de eerste Ossenaar, die zijn handen niet
op den, rug samenperst, maar ze rustig langs
het lichaam bangen laat, en antwoordt met
klare stem op de vragen van den president:
"Ja zeker, ik heb de vrouw vastgehouden.
mijnheer de president, de anderen hebben den
man naar de brandkast gesleept, ik heb later
als mijn aandeel twee honderd tachtig gulden
gekregen" .
En als "den Brus" zich heftig laat gaan:

"Hij liegt, hij wordt alleen maar gestraft voor
den moord op van der Pas, dat staat in zijn
cel geschreven" - de blinde houw van een
in 't nauw gedreven dier - dan draait Ceelen
zich naar hem' om en kijkt hem aan, kijkt
hem enkel maar aan met zijn gerloerste oogen,
terwijl er om zijn mond een zwakke, mee-
warige glimlach speelt. Wij verwachten allen,
dat hij iets antwoorden zal, dat hij zal zeggen,
zonder hardheid of ruwheid: "Kom Brus, doe
niet kinderachtig, wat kan het helpen!" maar
h~f blijft zwijgen en kijkt. In dat zwijgen ligt
z.ijn overwinning; de overwinning op zijn vroe-
geren zelf.

"Ik ben een gevallen man".
Comedie en tragedie, zij liggen zoo dicht

neveneen.
De vijfde verdachte, verzekeringsagent, zen-

deling aan een Zondagsschool en voorltchter
der Ossche dievenbende, heft de handen om-
hoog als hij acht jaar gevangenisstraf tegen
zich hoort eischen en roept met een van tranen
verstikte stem: "Acht jaar, 't is ontzettend,
't is verschrikkelijk, u kunt wel levenslang
vragen, mijnheer, als 't nu acht maanden wa-
ren u

Comedie.
Maar dan ondersteunt hij zijn verzoek om

clementie met de opmerking, dat hij reeds zoo
zwaar gestraft, reeds zoo lang van zijn vrouw
en drie kinderen gescheiden is. die va.n zijn
kostwinning' leven moeten en eindigt met den
uitroep:

"Ik ben een gevallen man, geen misdadi-
ger " tragedie.

Hij had vóór de crisisjaren een goed inko-
men, deze assuradeur in het licht-grijze kam-
garen pak, met het oreede, rood-opgedrongen
gezicht en den fijnen hoornen bril; er waren
soms maanden, waarin hij duizend gulden met
zijn verzekeringen verdiende.
Maar sedert 1929 gingen zijn zaken slecht.

hij moest een zware hypotheek nemen op zijn
huisje, hij kocht een auto om een breeder
gebied te bewerken en zijn inkomsten te ver-
grooten, met als eenig resultaat dat zijn uit-
gaven stegen, zijn gezin kwam in nood, hij
stelde sub-agenten aan, een dezer sub-agenten
braent hem in aanraking met de Soep, met
den Brus, met Bijl!!de Sijp .

Het bedrijf was niet zoo moeilijk. Hij sloot
verzekeringen af tegen bra.nd en inbraak en
inspecteerde de huizen; hij ga.t zijn "tips" en
zij deden de rest. Soms moest hij hen met
zijn auto brengen, nadien was hij natuurlijk
iTt hun macht. HIJ drenk,
Acht jaren ... een vrouwen drie kinderen. "

vijf menscherilevens, die tegen de klippen van
het leven worden atukgeslagen v. D.

De honing der Ossche benden:
De Dikke Toon de Soep, de twee en derUg-

jarige .jeontng" der Ol!!schebenden, hoe ..men-
schelijk is hij in zijn val, hoe menschellJl~ en
hoe leerzaam.
Nog is zijn uiterlijk goed verzorgd, draagt



De zoeklichten
over Oss.

11 October.

Hedennacht werd door de gemeente-
politie gearresteerd G. van R., een man
al op jaren, welke vroeger reeds voor
vele feiten strafgevangenis heeft onder-
gaan.

De gemeente-pol!tie had belangrijk I
werk onderhanden de laatste weken,
dat was het publiek wel zoo langzamer-
hand beke-nd geworden. Er werden I
gedetineerden uit Den Bosch opnieuw
aan verschillende verhocren onder-
worpen. Bekentenissen bleven ook nu
weer niet uit. De gemeente-politie heeft
in de laatste twee weken niet minder
dan 100 inbraken en roofovervallen
kunnen ophelderen.

Voorwaar geen kleinigheid en de I
hartelijke gelukwenschen van de ge-
heele bevolking meer dan waard.

12 October.
GeheelOss niet alleen, doch de

bevolking van gansch Nederland ziet
thans met spanning de behandeling voor
de Bossche Rechtbank tegemoet van
de eerste der strafzaken van het Ossche
milieu. Vooral oe bevolking Van Oss
is benieuwd, voor hoelang zij "die
goeie, brave medeburqers" zal moeten

ADVERTEERT.

-

~,H. F.DE REUS
Deze vrouw was houdster van een stille droeg f 1600 waarvan ik een bedrag
kroeg waar vele plannen van de Ossche van f 280 heb ontvangen.
bende werden in elkaar gezet. Vele President: U had te voren toch de
jeugdige Ossenaren heeft deze vrouwafspraak gemaakt om daar op roof te
tot de misdaad aangezet. Hier was het gaan? .
ook dat vele gestolen goederen van Ceelen: Jawel. Zij wisten een kraakje
eiqenaar verwisselde doordat Hanneke maar dat wist ik neg niet
als heelster optrad van de bende. President: (tot de beide verdachten)

De toen 16-jarige W. de Bie, be- wat zeg je daarvan?
kend uit de- moordzaak te Oyen was Den Brus: Het is gelogen, hij wordt
een geregeld bezoeker dezer kroeg. Ook toch maar veroordeeld voor de moord
"de Ceel" is daar in contact gekomen op Jan van der- Pas:
met al' bende en heeft daar zijn "op- President: Dat heeft er niets mee te
leidinq" genoten. maken, antweord nu op de vraag of

Van der Putten, bijgenaamd "de Rut" hij de waarheid spreekt.
vertelt in zijn memoires, welke hij in Den Brus: Hij liegt!
de gevangenis schreef, dat deze vrouw •President: En u, verdachte de Bie?
den jongens geld voorschoot als ze De Bie: Niks van waar. (gelach).
slecht bij kas waren. Wanneer ze dan 2e Wordt hen ten laste gelegd de
voldoende bewerkt waren gingen zij er inbraak in het gemeente_huis te Gassel
OP uit en wist deze vrouw maar al te en de inbraak in de woning van den
g~ed dat dan het geroofde geld toch molenaarvan HuisselingteLangenboom.
in haar kroeg werd verbrast of ver- Nadat de Gemeente-Ontvanger Van
dobbeid. IGassel en de molenaar van Huisseling

Door het moedig optreden van de verklaringen hadden afgelegd kwam
wachtmeester van der Weerd, een reuze _
verschijning, stapte menigm.-al deze be-
ruchte kroeg binnen om eens pools-I
hoogte te nemen De bezoekers staken
dan zonder een woord van den wacht-
meester, automatisch de handen op en
lieten zich gewillig fouilleeren.

Door het optreden van dezen kra-
nigen wachtmeester werd de situatie
geheel anders. De café-bezoekers had-
den respect voor dezen politieman en
bleven weg uit de kroeg waar zoo
velen ten gronde zijn gericht. De kroeg
verliep langzamerhand geheel. Tot slot
werd ook de eigenares opgeborgen.

Tim mer f abri e k.
Aanneembedrijf.

RIOO[RSTRAA T 24. OSS - HUfOOH 155.

BOEKHOUDiNGEN ~NOR~~R~~~:R~~

BALANSEN
ALLE BELASTINGZAKEN

Accountantskantoor SCHIPPERS
KEMPENLANDSTRAAT 1 - TEl EF. 1435

·s·HERTOGENBOSCH
LAGE TARIEVEN.

HET GEDICHT VAN DEWEEK

Mogen wij 't U nogmaals zeggen,
Misschien wist gij het nog niet,
Wat voor steun aan uwe zaken.

I

De Reclamebode bied.
Wist gij dat uw advertentie.
Of die lang is of maar kart.
In ruim zeven duizend huizen.
Elke week gelezen wordt?
Gelooft ge niet, dat zoo'n reclame,
Steeds zijn goede zijde heeft?
En dat elke advenentie.
Aan uw zaak meer klanten geeft?
Velen van de zakenmenschen,.
Hebben dit al reeds geleerd;
Daarom, blijft niet bi~ hen achter.
Doe als zij en adverteertI! !

H. S.

14 October
De Vorige week gearresteerde G v

Riekevoort, beter bekend onder de~
naam van "grootvader", heeft thans
tegenover de gemeente-politie bekend
schuldig te zijn aan verschillende in~
braken en roofovervallen o.a. ook aan
den roofoverval op den landbouwer
Christiaansen te Heesch in 1933.

Zaterdagavond werd door de mare-
chaussee gearresteerd, de 46-jarige Joh.
Ballegooii geboren Vossen berg, betel'

rbekend a.s "Hanneke van Martekes"'.

14 .October.
I Hedenmorgen heeft de Bossche
Rechtbank onder enorme belangstelling
een aanvang gemaakt met de berech-
ting der Ossche misdadigers. De eerste

l serie van vijf stond heden terecht.
Aan P. de Bie (Peer de Bie) en L.

van den Heuvel (den Brus) werd ten
laste gelegd:

1e dat zij in den nacht van 16 op
17 Maart 1934 te Marta-Hetdeî heb-
ben ingebroken in de woning ;an M.
Scheepers. Door middel van braak en
inklimming viel hun hier een buit van
f 1600 in handen.

2e dat zij in den nacht van 16 op
i7 Mei 1933 uit de gemeente-brandkast
te Gassel, na deze geforceerd te hebben,
f 400 hebben medegenomen.

3e dat zij in den nacht van 11 op
12 Jan. 193'1 te Langenboom f 1900
hebben weggenomen uit de brandkast
welke zij geforceerd hadden in de
woning van den molenaar van 'Huis-
'seling. .

Op de vraag van den President wat
hier van aan is. antwoorden beide
verdach en at zï er niet bij gew-eest
zijn.

Nadat wachtmeester van der Kaa
een beschrijving van den toestand heeft
gegeven zoo als hij dien vond bij zijn
onderzoek, worden ook h t I h Ir.. e s ac totter
en zijn echtgenoote VOor het hek'
geroepen. Je

Hierna wordt als getuige voorqe,
roepen A. Hendriks (Dikke Toon de
Soep).

Dezé getuige beantwoordt d~ hem
gestelde vragen aanvankelijk slechts
door knikken en zachte antwoorden,
daarna vertelt hij hoe het geheel zich
heeft afgespeeld.

De President zegt daarna tegen de
b~ide verdachten dat hunne ontkenning
niet .klopt met het verhaal van dezen
getUl,g!'>.
. Verdachten heeten de verklaringen
heg:~ en houden vol er niet geweest
te ZIJD. Pat zegt hij om zich zelf te
verschoenen.

De President: maar hij besc::huldigt
zich zelf, dat is toch geen verschoonen.
. Daarna ontstaat er eenige beweging
In de zaal als de wtelrenner C~elen
als qetuiqe wordt voorgeroepen. .

Ook hij doet een omstandig verhaal
van hetgeen gebeurd is. De buit be-

Toon de Soep als getuige voor het:
hekje. Hij geeft toe dat hij met zijn.
kornuiten de inbraak te Gassel heeft
gepleegd. Van Snabel hadden zij de
inlichtingen ontvangen dat er iets te
halen was. Te Gassel ts de Bie naar
binnen gedrongen en kwam met den
buit, f 400 naar buiten. De inbraak te
Langenboom heeft hij gepleegd in sa-
menwerking met de Bie, van den Heuvel
en de Vos. Snabel had hun met zijn
auto naar de plaats van het misdrijf
gebracht. De buit bedroeg hier f 1900
en is broederlijk onder elkaar verdeeld.
Daarna komt als getuige voor L. de

, Vos [Bijs de Sijp). Hij geeft nadere
verklaringen over het verloop der in-
braken te Gassel en Langenboom en
noemt voor het eerst in deze zaken den

I naam van Pietje de Kok als mededader.
Pietje de Kok zou specialist zijn in het
forceeren van brandkasten. Ook hij
verklaart dat beide verdachten een
werkzaam aandeel hebben gehad in
deze beide inbraken. Hiermede wordt
het verhoor in deze zaken gesloten en
neemt de Officier van Justitie het woord
tot het houden van zijn requisitoir. Hij
gaat den toestand in Oss en omgeving
na en doet uitkomen dat in het geheele
land nog nimmer eene zaak werd be-
handeld als de Ossche misdrijven. Deze
toestanden dateeren van jaren her,
doch toen het politie-korps danig werd
versterkt: werd een geduchte bres ge-
schoten In het Ossche millieu. Spreker
brengt hulde aan de Kon. Marechaussee
en de gemeer·te-politie en hun resp.
leiders. Aan het slot van zijn requisi-
to'r eischte hij ZES TIE N J A A R
GEVANGENISSTRAF.

V_~rdachten blijven er bij onschuldig
te zun.

Hierna staat terecht F. van de Wete-
ring (den Brommert), Hero wordt me-
deplichtiqhetd ten laste gelegd aan den
inbraak bij van der Burgt in Veghel
waar f 700 werd buitgemaakt.

Omdat dit zijn eerste deelneming was
in de vennootschap der bende, eischte
de Officier van [ustitte ZES J A A R
G E V A N GEN ISS TRA F.



Vervolgens komt nog een jeugdige
'voor het hek en wel A. van der Wielen,
,(Slappe Toon van Mïeneke de Soep).
Ook hem wordt medeplichtigheid ten
laste gelegd en wel aan den inbraak
hij kapper van den Berg op den Heuvel opmarsch eeniqe dagen stopgezet ten- Goeksa verraad zat pieqen, men laat
te Oss. Hij was met den 17-jarigen einde hun positie te consolideeren. door eenigszins doorschemeren. dat men ver-
W. de Bie en den 19.jarigen P. Schuur- het aanleggen van wegen, die een moed dat de Ras hoog spel wil spelen.
mans op "karwei" geweest. De gesto. constante verbinding tusschen front en Waarschijnlijk lijkt ons dit niet, om de
len goederen werden onderling verdeeld. achterland moeten mogelijk maken. In eenvoudige reden, dat men in dit geval
De Officier eischte in dit geval EEN het oosten en het zuiden rukken hun te Addis Abeba wel zijn mond zou
JAAR GEVANGENISSTRAF.

Tenslotte komt de laatste. doch lang
niet de minste zaak voor vandaag aan
de orde.

De assuradeur Snabel uit Nijmegen
is thans de man welke in de beklaagden.
bank moet plaats nemen.

Hem wordt ten laste gelegd dat hij
verschillende aanwijzinqen aan de bende
heeft verschaft waar geld te halen was.
Uit den aard van zijn beroep wist hij
steeds waar er geld zat. Hij verzekerde
n.l. eerst de menschen tegen inbraak
en gaf daarna zijn bevindingen door
aan de bende.

Nadat de President den verdachte
op het afschuwelijke van zijn daden
heeft gewezen, komen de verschillende
bestolenen nader verklaren. Uit hunne
verklaringen bleek dat zij allen waren
verzekerd bij de Mij. "Mercurius",
waarvan beklaagde agent was.

Beklaagde, heeft de bende den be.
wusten nacht zelf naar de plaats van
het misdrijf gebracht. Een bedrag van
'f 375 heeft hij van het gestolene op-
gestreken.

De Officier van Justitie noemt het ge·
'pleegde een zeer ernstig feit en eischt
tegen verdacht een G E V A N GE.
'NISSTRAF VAN ACHT lAAR.

De uitspraken in deze zaken werden
bepaald op 2& October a.s. I
De strijd in Abessinië.

Het is voor den overzichtschrijver
een wel interessante maar toch !zeer
ondankbare taak alles wat in verband \
met de Ïtallaansch-Abessinische kwestie
staat te behandelen, daar de aspecten
in deze zaak zoo razend vlug veran-
deren, dat licht de indruk wordt qe-

,een ouderwetse
gedachte

dat een bril Uw gelaat
minder aantrekkelijk maakt

gaaf CU muue eens
h.ijh.en (jij oan 9Cees,

&en oan 9Cees()cil flaffeeef I I

firma G. V. H~~S, opticien, H~UVEl, OSS
Uurwerken, Goud, Zilver, Reparatie.

WAT ER IN ONS
TE ZIEN
DOOR J. CUN

11

Het is in dit tijdvak, dat Nijmegen bete
De reeds genoemde prof. dr. de Waele
zijn bewoning ongev. 300 voor Chr., als.
een Gesch. "an Nijmegen, (I. 1. Novh
meinsch Nijmegen"), zegt: '"Wanneer cl
wij niet, doch het is zeker niet vermete
minste 2200 jaar oud is." Het is 'ook bijn
Nijmegen, zoo dicht bij het zeer oude
maansche Wijchen gelegen, niet eenige
gehad zou hebben, mede om zijn hooge
In de nu behandelde periode wordt Nijl
torisch milieu. Zijn in Wijchen de Gen
groot en de Romeinsche gering in get,
vooral de Romeinsche vondsten die het
weinig oudere.
Eerstens om de wijkplaats der Bataven
de Batavenburcht, door hen gesticht on
van Nijmegen, den Kopsehen berg, lang
legerafdeelingen lagen, het Batavodurum
Een typisch inheemsche ringwaL zooals
Bataven, het Chattenland, bekend zijn,
uit hout en aarde, op het plateau der
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een driehoek naar de Betuwe gekeer,
, sporen ervan terugvond.
otte was hij geschikt tijdelijk een talrij
lats te kunnen bieden. .
ft de stad der, Batavieren genoemd kan v
teekenis, toen de Romeinen zelf in OM
:gen.
alve eeuw na de onderwerping van Galli
k het Germaansche gebied over de Rij
19 wil brengen en de Romeinsche gren
ruitschuiven. komen de Romeinen zelf in
.bevel van Drusus 12 voor Chr. en (.
m voorloopig succes, teniet gedaan dal
arus' legioenen, 9 jaar na Chr. in h

:gelen voor die Romeinsche ondernemin
er den Rijn, krijgen wij in ons land ee
.g, (de trouw der Bataven maakte gnU"<- uo::zetcmg
een vesting te Nijmegen, een kilometer ten Westen
avenburcht, nabij het Valkhof.
.ten, bij Utrecht kwam militaire bezetting, een vloot.
bocht van den Rijn, waar deze zich splitste in een
ik en de Vecht naar het Noorden, naar het oude
e latere Zuiderzee. Daar werden door dr. Holwerda
lIen ervan gevonden, als bevestiging van Tacitus' ver.
Iedeelend, dat die veldtocht tegen Germanië, ten deele,
uit, te water geschiedde ,wat gebeurde via het Flevo-
Waddenzee naar den mond der Eems. Dit verklaart
Drususgracht, de gekanaliseerde Vecht en den Drusus-
[tairen door een moerassige streek te voeren en den
le perken te houden, waarschijnlijk de nog bestaande
~ russchendijk der Linge, een oude rivierarm der

•I:
per ,pond 7

st

een zrjce langs oen weg
680 meter, aan de andere
waarvan de Z.W. hoek
het Canisiuscollege.
Meerdere kleinere castell:
er in gedane vondsten en
tertalen. gebouwd door hl
naar de groote vesting te
Ook in Vechten bleek L

zaamheid; (de Romeinsc]
te dateeren ).
Ons land stond nu onder
de bevolking, de Tungri
verhaal als hulptroepen e
van Brittannië, dat in die
kwam.

waartoe de eerstgenoemden aanleiding
geweest zouden zijn. Een notawisseling
is reeds begonnen, zoodat we daar maar
weer een resultaat van zullen afwachten.

Kort nieuws van de wee~1
NED. BLINDEN.BOND

Opgericht 1895 Kon. goedgekeurd

Propaganda. kunst- en frlmavond te
Oss op Dinsdag 29 October 1935, in
de concertzaal van Hotel Luyk, Spoor.
laan, met welwillende medewerking van
de heeren: Ir. van Dijk en Ir. de Leeuw

I v~ool en Dr. Ir. Denekamp. piano. allen
UIt Oss. Joh. v d. Berg, propagandist
N. B. B., Spreker-declamator.

Aanvang 8 uur nam.
Entreeprijs f 0.35 (bel. inbegrepen).
Programma: Openingswoord door

den Edelachtbaren Heer J. F. Ploeg.
makers, Burgemeester; 2 Sonate in B
dur voor 2 violen en piano (G. T.
Händel); 3 Declamatie. Eenige verzen
van Adema van Scheltema ; 4 Voor.
film: Amenka's Westkust (duurt on.
geveer 15 minuten); 5 Twee deelen
van de film : Wat wij willen : 6 T oe-
spraak door den heer Joh. v. d. Berg
onderwerp: "De blinde mensch".
Hierna volgt de Pauze.
\ 7. "Nordische Sage" voor viool en
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straatroof te Oss.
In den avond van 21 Juni 1932, werd

te Oss in den Vlashoek een straatroof
gepleegd op J. Kusters, wonende op
Mikkeldonk te Oss. Deze had blijkbaar
overdag te veel laten merken dat hij er
warmpjes bij zat, waarvan hij reeds
spoedig spijt zou hebben.
Toen Kusters zich 's avond's huis-

waarts wilde begeven werd hij plotse-
ling door eenige bandieten overvallen
en van een bedrag van circa f 900 ont-
vreemd.

Bij den Win!keliecr.-Keijzers in die To-
l'€I1straat werd van 22 op 23 December
1927 een [hoeveelheid vleescärwaren
ontvreemd.
Van 25 op 26 Januari 1929 werd een

klein bedrag aan geld ontvreemd. ten
kantore van de firma Ploo:~ers
alhier.

Nog was een inlbraaik gepleegd bij
pastoor Bloom, alwaar in den nacht
van 9 op 10 Juni 1928 een bedrag aan
geld werd. ontvreemd,
Ten huize van A. Vos en A. van lpe-

een op Usschen werd in,gebroken in
den nacht van 18 op 19 Januari 1934,
waarbij huishoudellpke arti.ikel-en wer-
den buit gemaakt.
RoofovervaJ.l-en werden nog gepleegd

op den bakker v. d. C:aimiP en v, d. Aik-
ker, waarbij een bedrag aan geld werd
ontroofd; deze twee laatste feiten heb-
ben wij ook reeds eerder gemeld.

Zij maakten ook geheel de
omgeving 'onveilig.

verrassende onthullingen is in den afge-l Hij is naar 's-Hertogenbosch overge-
Iocpen nacht nog door de gemeente- bracht.
politie gearresteerd. G. van Riekevoort.Nieuwe misdrijven te

onthuld. '
Oss

De qemeentepolitie heldert
binnen twee weken ruim
100 inbraken, diefstallen en
roofovervallen op.

De stilte die den storm
vooraf ging.

Men meldt ons uit 0 s s d.d. 10 Oct.:
Het was in de laatste weken ongetwij-

feld zeldzaam kalm in het Ossche mis-
dadigersmilieu en menigeen zal gedacht
hebben, het is eindelijk toch in Oss af-
geloopen, met het verrichten van arres-
taties en het afleggen van bekentenissen
En werkelijk wij zijn het er mee eens,

het was ook welletjes geweest. Want geen
enkele stad heeft den laatsten tijd zoo
in de algemeene belangstelling gestaan
zoowel in binnen- als buitenland als onze
gemeente. Eindelijk was dan de rust in-
gevallen en werd er met belangstelling
reeds uitgezien naar a.s, Maandag 14
October, wanneer de berechting der
ossene misdadigers in Den Bosch aan-
vangt, .

UIt datgene wat reeds door ons is ge-
publiceerd en wat hieronder volgt komt
ondubbelzinnig vast te staan, dat de
heeren van het gerecht voorloopig niet
bang behoeven te zijn voor werkloosheid,
dank zij de Ossche misdadigers, maar
dank zij ook de ijverige pplitie die voor
hun opspormg heeft zorggedragen.

VOlledige bekentenissen.
Reeds meermalen hebben onze lezers

in ons blad zien staan "Volledige beken-
tenissen" en vele van de reeds gearres-
teerden hadden ook zulk een bekentenis
afgelegd en wat deze inhield, hebben wij
onzen lezers evenmin onthouden.
Meermalen werden de records ge-

broken en het ging er op lijken of de
misdadigers onder elkaar een wedstrijd
hadden uitgeschreven, ik heb zooveel
misdrijven op mijn geweten en gij maar
zooveel, en steeds kwamen er meer.

Er broeide iets.
!Dat er de [aatme veertien dagen weer

iets broe-ide, was een publiek geheim.
Gedetineerden werden uit de stratgevan-
genis te Den Bosch gehaald en naar het
[politiebureau te Oss overgebracht, en
gingen weer terug. Dit hadden wij reeds
meermalen kunnen waarnemen.
En de groote omzichtigheid waarmede

de gemeentepolitde te werk ging, beves-
tigde ons vermoeden dat er iets bijzon-
ders broeide, en binnen!kor:t d:e bom zou
los. barsten.

. - -Een voorloopig bericht.
Onda:n!ks ons herhaaldeliJk aan:kloppen

of toch nog niets kon worden gemeld,
moes-ten wij steeds vernemen, dat het
onderzoek het nog niet toeliet, en het in
het algemeen belang was, dat de pers
nog niets zou melden,. welk bela.ng wij
hebben weten te eerbledigen, totdat wij
dezer dagen de mededeelmg kregen, dat
reeds een voorlooplg bericht kon worden
gemeld dat niet greeter mocht zijn dan
een paar regels, en dat de rest spoedig
zou volgen.
Thans werden wij in de gelegenheld

gesteld, om ons licht riader op te steken
en onzen lezers 't geheimzinnige van de
aaatste dagen tot klaarheid te brengen.

Nieuwe arrestaties.
'Het groote nieuws ving aan met de

mededeeling dat kon worden gemeld dat
in verband met nieu.we onthuïüngen door
de gemeentepoütde waren gearresteerd
Koasje de Bie en J. C. van Geenen (Puk
van SaaIe), beiden uitOss, en dart; deze
ter beschikking van den Officier van
Justitie te Den Bosch zouden worden
gesteld (reeds opgenomen in een gedeelte
onzer vorige oplaag).

Op bezoek bij den Gemeente-
Ontvanger te Megen.

In den nacht van 15 op 16 October
1928 werd een bezoek gebracht bij den
gemeente-ontvanger te Megen den heer
L. H. Kocken, welk bezoek niet te ver-
geefsch was, en voor men wederom huis-
waarts ging, had men een bedrag van
circa f 1100 uit de brandkast van ge-
noemden heer ontvreemd.
Dit bezoek had de heer Koeken voor-

zeker te danken aan den welgeslaagden
slag welken men bij hem circa 'n half
jaar te voren n.l. in den nacht van 18 op
19 April 1928 had weten te slaan, en
waarbij men een bedrag van f 528 had
'Ontvreemd.

1928 is dus voor de gemeente Megen
een duur jaar geweest.

De Florallastraat in Oss in
een nacht f 1200 armer,

In den nacht van 23 'Op24 September
werd een buitengewoon goede slag ge-
slagen, ten nadeele van den heer M. A.
Van Gelder in de Floraliastraat te Oss,
alwaar een bedrag van f 1200 werd.
ibuitgemaakt.
Als zeldzaamheid bij deze inbraak kan

gemeld worden, dat volgens de afge-
legde bekentenis een bedrag van ruim
f 1200 werd ontvreemd en volgens de
door den heer van Gelder gedane aan-
gifte, slechts f 900 werd vermist.

Zwanenberg voor f 300 bestolen.
Ten nadeele van den heer D. van

Zwanenberg op de Heesche pad te Oss
werd in <fen nacht van 19 op 20 Novem-
ber 1927 een bedrag van ruim f 300
ontvreemd,

Alle voorgaande bekentenissen
en onthullingen worden overtroffen.

Met het nazien van 'Onderstaande lijst
van thans 'Opgehelderde mdsdrijven zal
men zien, dat de gemeentepolitie er Ir.
gesàa~gd is alle voorgaande bekentenissen
en onthullingen nog verre te 'Overtreffen.
Na een drietal gedetineerden uit het

Huis van Bewaring te Den Bosch naar
het bureau van de gemeente-politie
alhier te hebben overgebracht ,is de ge-
meente-politie na dit drietal aan een
langdurig verhoor te hebben onderwor~
!Pen er in geslaagd het groote resultaat
te mogen boeken van ruim H'On der d
m i s d ~ ij ven te hebben opgehelderd
alleen In de laatste veertien dagen, .

Boerenleenbank te Heesch.
In den nacht van 23 op 24 November

1-928w~rd een bezoek gebracht aan de
Boerenleenbank te Heesch ten huize
van den heer J. Pijnappels, met het ge-
volg dat de Boerenleenbank circa f 700
armer werd gemaakt, welke uit de
brandkast werd'en ontvreemd, benevens
een aantal effecten.

Roofoverval te Dinther.
Ook Dinther was nog niet te ver voor

de heeren en zij vereerden met een be-
zoek den heer P. van Sleeuwen, aldaar,
alwaar zij in den nacht van 28 op 29
Januari 1928 circa f 600 ontvreemdden
benevens een aantal gouden sieraden.

Brandkast op kruiwagen vervoenl.
In den nacht van 3 op 4 November

1928 trachtte men een slag te slaan
ten huize van den heer J. van Erp in de
Begijnenstraat te Oss, alwaar men de
brandkast buit maakte. .

Op 4 November werd de brandk ..ist
eenige straten verder terug gevonden
en bleek dat hier uit waren ontvreemd
eenige boeken, terwijl men het tafel-
zilver dat in deze brandkast was gebor-
gen, vergeten had mede te nemen.
Hiermede zijn wel de allervoornaam-

ste feiten genoemd en laten wij hier-
onder nog volgen de overige welke thans
reeds gemeld kunnen worden doch niet
van zoo'n overgroot belang zijn, en daar-
'Omslechts in het kort mededeelen.

Hieronder volgen nog tal van inbra-
ken en diefstallen in de naaste en verre
omgeving gepleegd.
Te Boxtel werd een goede slag ge-

slagen in den nacht van 27 op 28 Dec.
1928 alwaar op twee plaatsen n.l. bij
A. van Meurs en bij van Rijckevorsel
werd ingebroken, en uit een brandkast
een belangrijk bedrag aan geld werd
'Ontvreemd.
Ook Rosmalen kwam tot drie maal toe

aan de beurt en waarbij telkens geld
werd buit gemaakt, d.e datums dezer
inbraken zijn thans onbekend', het zijn
echter geweest de inbraak in het post-
kantoor, in de school en in een der
aldaar staande villa's.
Heesch ligt dicht bij Oss, en moest

het daarom ook nog al eens ontgelden,
hier werd n.l. in den nacht van 5 op 6
December 1928 op niet mlnder dan 6
plaatsen ingebroken.
De buit was dezen nacht echter 'Zeer

gering.
In .Nuland gaf men de voorkeur aan

burgemeester Theunissen alwaar in den
nacht van 9 op 10 November 1928 uit een
brandkast een bedrag aan geld werd
ontvreemd, terwijl bij onderzoek tevens
nog een paar horloge's werden vermist.
Lithoijen werd twee weken achtereen

een nacht bezocht.
Van 13 op 14 Juni 1928 werd n.l. ïn

het klooster der Eerw. Zusters een aan-
zienlijke ~nventaris vleeschwaren ont-
vreemd.
Juist een week later van 22 op 23 Juni

werd bij den heer A. v. d. Wetering uit
een buffet een bedrag aan geld ont-
vreemd, circa f 90.
Megen was blijkbaar bijzonder aan-

trekkelijk, want behalve de groote in-
braken, welke wij hierboven reeds meld-
den bij den gem.-ontvanger werd nog
een slag geslagen l:l.ij..J. v. d. CamlOP25 April 1933 alwaar ook een bedra
aan geld werd ontvreemd.
In Zeeland werd geld gestolen "

nadeele van B. Th. 'v. d. Burgt in
.nacht van 2 op 3 November 1933. ;{j

Dat de heeren ~~lè~ 'konden gel~~,
ken, blijkt uit een ip:braak gepleegd .~
den heer J. Verbruggen in Mill, alwaa
o.m. een bontmantel; een bedrag aal
geld, sigaren en wat meer zij werd buit-
gemaakt. I

In Huisseling werd van 26 op 27 Dec.
1928 een bezoek gebracht. aan de pas-
torie. •
Ook in het nabij Huisseling gelegen

Dennenburg werd van 15 op 16 Nov. 1928
in de pastorie ingebroken en een bedrag
aan geld en een hoeveelheid dranken
ontvreemd.
Ten nadeele van den heer G. van Erp

te Geffen werd van 28 op 29 Dec. 1928
een varken ontvreemd.
In Vlijmen werd van 3 op 4 Dec. 1928

op twee plaatsen ingebroken waarbij de
brandkasten werden gelicht en men
naast een bedrag aan geld een groot
aantal zegels ontvreemdde.
In Nistelrode werd van 21 op 22 Juni

1933 de heer Kuijpers een f 40 armer ge-
maakt.
In Berg'h.em wist men van 11 op 12

Juni bij F. van Heumen een hoeveelheid
vleeschwaren buit te maken.
Ook Scha~ik werd niet overgeslagen en

werd in den nacht van 23 op 24 Juni 1933
bezocht, waarbü werd ingebroken bij de
families Smits-de Graauw en W. Vroo-
men, alwaar eveneens geld werd gestolen.
Hiermede willen wij dan wat betreft

het noemen van feiten voorloopig ein-
digen, doch zullen vermoedehlk deze
over eenige dazen nog door diverse an-
dere laten volgen. Wel kunnen wij mel-
den dat verscheidene van deze inbraken
nimmer werden aangegeven.

Inbraken en diefstallen etc.
te Oss.

In den nacht van 14 op 15 Januari
weird ingebroken bij de familie van. der
steen en van Uden in de ~ortfoort waar-
bij een hoeveelheid kaas, worst, spek en
een bedrag aan geld werd. buitgemaakt.
In den nacht van 2 op 3 Maart 1928

werd een inbraak gepleegd bij den heer
Elsbach.
Op 22 April werd een bedrag van f 15 I

aan geld. en een hoeveelheid sigaretten
Misdrijven van allerlei aard. ontvreemd, ten nadeele van den hoor L.

In verband met het loopende onder- P. v. d. Heuvel.
zoek, dat nog steeds in vollen gang is en In den avond van 27 December 1928
tengevolge waarvan nog verschillende werd ten nadeele van den heer Smits
arrestatles zullen volgen, waarvan noz van een op straat staand rijwiel een
vele in verschillende plaatsen buiten Os~ aantal manufacturen ontvreemd.
kunnen ook thans al deze misdrijven Ten nadeele 'van. J. Tervooren op de
nog niet worden bekend gemaakt, doch Wal werd in den nacht van 7 op 8 Jan.
ihieronder laten wij er alvast c.a. zes tig 1928 een klein bedrag aan geld ont-
volgen, waaruit reeds blijkt dat de vreemd.
hierbij betrokken misdadigers een gou- . Eveneens werd geld ontvreemd bij A.
den tijd hebben meegemaakt, en meer- l L. van Grunsven in den nacht van 4 op
malen meer dan 1000 gulden in een 5 Augustus 1928.
nacht werd buitgemaakt. Op de overige Op 30 Juni 1933 kwam men in de
komen wij vermoedelij k over eenige parochieschool van de parochie H. Hart
dagen nog nader terug. tot d-e ontdekking, dat ook hier onge-
Aangezien de meeste onzer lezers, rioode gasten waxen binnen geweest,

va:n onderstaand staatje zich nog vele en o.m. een klein bedrag aan geld had-
misdrijven zullen herinneren, lijkt het den meegenomen.
ons overbodig deze allen. uitvoerig te Bij den heer Ottevanger op he~ VUla-
vermelden, daar zij in den regel toch op park werd van 22 op 23 M'aart 1928 o.m,
het zelfde neerkomen, en alle op de een revolver ontvreemd.
zelfde wijzen zijn gepleegd. In den nacht van 6 April 1932 werd

De roofovervallen tusschen een Inbraak gepleegd in de pastorie
van den Z.Eerw. heer F-. Bloem aan de

1927 en 1935. . Krom.straat, alwaar een groot aantal
wij zullen dan beginnen met eerst de zilveren voorwerpen en een horloge

voornaamste rootovervallen en inbraken werden ontvreemd. Thans is al het
uit deze roemruchte jaren mede te ontvreemde wederom in het bezit van
~elen. ,_.~_ .~:_,~,__,~~~"_~__L'-' •.. ~'_: pastoor Blo~~ , , ~ I ~._ ~~~._L_L-I~,.~

Het jaar 1928 spande de kroon.
Als wij bovenstaand staatje eens na-

gaan zien wij, dat vooral de winter van
het jaar 1928 voor de N.V. Ossche misda-
digers een vruchtbaar jaar is geweest en
enorme verdiensten heeft afgeworpen, en
als men dan nagaat dat al deze inbraken,
roofovervallen, diefstallen . etc. door
slechts een zekere groep van de ossene
nusdadlgess zijn gepleegd, en wij hier de
andere die reeds bekend gemaakt zijn
naast zetten, dan kan men constateeren
dat in deze jaren onder deze personen
heusch geen armoede is geleden, en zij
wel zorgden dat zij tijdens d.en winter
niets te kort kwamen, en alzoo ook zon-
der te werken een goed levent] e konden
lijden.

Hulde aan de gemeentepolitie
van Oss.

Aan het slot van dit verslag willen wij
niet nalaten einze oprechte hulde
en dank te brengen aan de gemeente-
politie van Oss welke door haar krachtig
en intensief werk, al deze misdrijven tot
ophelderin:g heeft weten te brengen, en
die daardoor Licht heeft gebracht in het
v:ele wat in en om Oss reeds zoo lang
duister was, en ongetwijfeld zal zorgdra-
gen dat het thans llcht blijft en waar-
voor zij .den vollen steun der bevolking
zal mogen ontvangen_

NmUWE ARRESTATIE.
Men seint ons uit 0 s s:
Il" yel'b.and met Ç!~ dezer dagen gedan~



DE OSSCHE MISDRIJVEN.

De verdedigers van die
terecht staan.

Bij de berechting van de Ossche ~isdrijve~
voor de Bossche rechtbank zullen als verdedi-
gers optreden:
Op 14 October voor P. J. de B. en F. N.

v. d. W., mr. Pulles te Oss, voor L. A.
v. d. H., mr. Hengst, te 's-Bosch, voor A.
S., mr. de Bok en voor A. J. v. d. W., mr.
van BesouW, te 's-Bosch.
op 17 October voor A. J. 0., P. A. gch. en

N. H. SCh., mr. Lelyveld, te Dinther, voor
J. F. A. V., Mr. van Zinnicq Bergmann,
voor A. den Br. en M. v.O., mr. van Nis-
pen tot Sevenaer en voor Chr. den Br., mr.
SchipperijJ;l,te 's-Bosch.

OSSCHE BENDE WORDT
BERECHT.

Spekdieven en plegers van
roof-overvallen.

I
Op Maandag 21 October a.s. zullen voor de I

rechtbank te Den Bosch de volgende Ossche
zaken worden behandeld
Eerstens tegen den 22-jarigen arbeider J.

H. R. en den 25-jarigen metselaar J. J. van
B., beiden te Oss, wegens de inbraak bij H.
Janssen te Oss in den nacht van 4 op 5
Februari 1935, waarbij een partij spek werd
gestolen.
Voorts tegen den 29-jarigen schilder W. A.

B., den 32-jarigen landbouwer F. de R., den
25-jarigen arbeider J. M. den B., verdacht van
den roofoverval te Zevenbergen (gemeente
Oss) in den nacht van 2 November 1930,
waarbij een bedrag van 1000 gulden werd ge-
stolen.
Verder tegen den 29-jarigen arbeider M.

A. v. d. E., verdacht van medeplichtigheid

j aan den roofoverval te Deurne in den nacht
van 3 op 4 Juli 1934 en tenslotte tegen den
34-jarigen J. J. B. en den 35-jarigen M. J.
den B., beiden arbeiders te Oss, verdacht van
inbraak te Oss in den nacht van 20 op 21
Januari 1934 bij P. J. Janssen, waarbij geld
en spek werd gestolen.

j

MEER LICHT IN OSSCHE
MISDRIJVEN.

Men meldt ons uit 0 s s, d.d. 7 Oct.:
Naar wil vernemen is er de gemeente-

politie te Oss thans in geslaagd opnieuw Dy'" I tJ- IJ) S
een zeer groot aantal groote en kleine
mtsdrijven uit het verleden van Oss tot
volledige klaarheid te brengen, welke

, ongetwijfeld al de vorige ophelderingen

Inog verre overtreffen.
Thans kunnen wü hieromtrent nog

niets naders mededeelen.

DE OSSCHE STRAFZAKEN.
Op 21 October a.s. zullen aLSverdedi-

gers in de Ossene strafzaken optreden: ,
Voor H. R. Mr. de Haes te Eindhoven.
Voor J. M. den Br. Mr. Wubbe te Vught
Voor W. A. B. Mr. de Haes te Eipdh;
Voor F. de R. Mr. de Haes te Eindh.
Voor M. v. d. E. Mr. de Haes, te Eindh. '
Voor M. den Br. Mr. H .J. v. Leeuwen

te 's-Hertogenbosch,
Voor J. J. B. Mr. de Haes te Eindh.

De zoeklichten
over Oss.

Maandag j.l. werd te Zwijndrecht
begraven Gijp van Gelder. de man die
in 1894 is veroordeeld tot levenslange
gevangenisstraf als verdacht van den
moord op Wachtmeester Hoekman
Gijp van Gelder heeft 35 jaar in de

gevangenis te Leeuwarden vertoefd.
Bij gelegenheid van het 25-jarig re-

geerings-jubileum yan H.M. de Konin-
gin werd bij begenadigd en moest hij
zich op last der Justitie te Zwijrldrecht
vestigen.

Gijp van Gelder heeft tot aan zijn
dood volgehouden niet de dader te ajn
geweest. volgens hem was dit A. van
Berkum. bijg. "den Baron" welke tij-
dens het strafproces naar Amerika is
uitgeweken.

Hedenmiddag werd door de Mare-
chaussee gearresteerd van de Wetering
bijg "de Brommert". Door de beken-
tenis van Ceelen is aan het licht ge-
komen. dat Ceelen op verzoek van v,
d, Wetering :hem met een bijl diens
wijsvinger heeft afgekapt. waardoor
hij in het bezit kwam van de verzeke-
rings-premie van de vele dag- en week-
bladen waarop hij was geabonneerd,

Ook Toon de Soep Bijs de Sijp heb-
ben wederom eenige bekentenissen af-
gelegd. Zij hebben bekend een roof-
overval te hebben gepleegd aan den
Berghemschen weg en in Lith. Van
deze overvallen werd nimmer aangifte
gedaan.
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"s-Hertogenbcsch, 14 October 1935.

.De roofoverval te Mariaheide ..'~ Inbraken te GasseI en Lanqenboom.
Het. begin van de berechting Als eerste getuige wordt gehoord de kwamen' er drie mannen binnen. TWee
in een groot aantal extra- opperwachtmeester der Kon. Mar. J. v. sprongen op het' bed en wierpen' haar
zittingen der Rechtbank. d. K a a te Veghel. Deze doet mededec- een deken over het gezicht. Haar keel

Herhaaldelijk kon de laatste maanden lingen omtrent het onderzoek inzake de werd dichtgeknepen opdat ze niet kon
bericht worden' over de vorderingen inbraak te Marianelde. Hij licht toe roepen.
welke gemaakt werden bij de groote welken toestand hij ter plaatse aantrof. Uit de verdere verklaringen blijkt dat
schoonmaak.' in het misdadigersmileu Er waren bij de woning o.m. sporen van er naar den sleutel van de brandkast
te Oss, dat vandaar uit [aren lang de rijwielen te zien. gezocht werd. Men kon dezen niet .vin-
omgeving geterroriseerd heeft. Bij. De 61:-jarige landbouwer M. Sc he e.., den en toen moest haar man mee naar
zonderlijk na de uitvoerige publicaties per s uit Veghel IS zeer v!,:rwon~~rd als de andere kamer, waar de brandkast
der laatste dagen behoeven we thans hem gevraagd .wordt ~~"hlJ . fam~~le van stond.
niet nader in te gaan op de tallooze de verdachten IS. "Neee , lutdt zun ver- Deze getuige heeft vier inbrekers
misdrijven, die aan tientallen leden der I ontwaardigd. antwoor4· I gezien.
bende ten laste gelegd zijn en die zij Deze getuige lag in den bewusten Pre s i d ent: Nu nebben we er al
bekend ~.ebben. ' I nacht t~. bed. ZIJn vrouw wekte hem vier; hebt u niet een vijfden gezien.
De komende weken zullen we regel- omdat ZlJ,onraad. hoorde. . G !'l t u i ge: Neen, vier.

matig de' aandacht moeten .vragen voor, Er "kw3;men .dne mannen nagenoeg Pre s id ent: Waren deze verdachten
de extra zittingen, waarin de vele' straf- ; tegellJk binnen. . de lui die' bij u geweest zijn?
zaken door 4e arrondissementsreehg, De p r e s id e n t: Weet u zeker dat'. Getuige: Dat weetik niet.
bank alhier behandeld zullen worden. het er m!lar drle waren. .' " Daarna wordt gehoord A. J. Ben-
In; bonta-wersenetdenhetd zullen ze de Get u 1g e: Naderhand kwam er 'nog dl' i c k S' (Dikke Soep) 32 jaar, gedeti-
revue gaan passeeren. een. ' . neerd.
Vandaag is een begin gemaakt met De dne mannen kwamen naar het bed 'De pre sid ent vraagt hem of hij

de behandeling. . toe.: Maar zou het niet beter zijn dat u met verdachten Vos en Ceelen naar
De rol vermeldt een, viertal zaken, in- het m~ voorleest? (Gelach). Veghel is gegaan om er te stelen.

braken en medeplichtigheid daaraan' Pre,s lei ent: Neen, u moet verklaren. Get u i ge zegt niets, .hij knikt.
zoomede heling. ,. "t G e.t u i g e deelt dan' mede, dat hij Op' de verdere vragen geeft hij zoo-
Een vijftal verdachten heeft zich op door twee rnannen is aangegrepen. Hou danig zachte antwoorden, dat we er niets

deze eerste extra zitting te verantwooj-; je maar kalm, dan gebeurt er niets, zei- van kunnen verstaan. naar de president
den.' den ze. ' echter regelmatig doorvraagt, blijkt het

Voor het paleis van justitie hadden Rechter m r, Sas sen: Je werd door dat hij zijn reeds eerder afgelegde ver-
zich velen verzameld, deels om te trach- tweé vastgebonden? klaringen bevestigt.
ten een plaats te verwerven' op de pu- Get u Ig e: Ja met z'n tweeën vlogen We vangen op, dat v. d. Heuvel de
Iblie-ketribune, anderdeels om de leden ze op het bed. Ze vroegen naar den sleü- werktuigen bij zIch had. Gepoogd was
der rechtbank en eventueele getUigen te tel. Ze hadden een verkeerden sleutel te de brandkast open te ,maken, maar
zien .aankomen. ' pakken en vroegen of de kast altijd zoo het scheurljeer brak. Then is er ge,-
In de rechtzaal was reeds vroegtijdig slecht open ging. zocht -naar den sleutel, Daarbij zag

groote belangstelling te constateeren; in ' Toen hebben ze den getuige uit bed rnen Iicht, op tn de karne:r, waar het
de getuigenbanken veel politiemannen' gehaald en hem gedwongen de kast echtpaar scneeoers te pad lag.
tal van marechaussées zijn aanwezig.' open te maken. De brandkast was van Met de- Bie, heeft getUige man en
De pers heeft wederom tal van ver- zijn plaats verschoven. vrouw vastgebonden. Ve anderen zijn

slaggevers afgevaardigd; dit maal had- De pre sid ent: Gij hebt talen die toen aan het zoelken gegaan.
den de journalisten zich voor de eerste kast geopend. Getuige ,heeft ve:rder gehoord dat
maal te onderwerpen aan fouilleering. Get u i ge: Ja, den sleutel badden Seheepers rei dat hij de brandkast zou
Er mag namelijk niet in de zittingzaal ze niet kunnen vinden. open maken.' Getuige heeft Sche,epers
gefotografeerd worden. De pre sid ent somt op, waë er uit toen meegenomen naar de andere ka-
In. de advocatenbanken hebben ge- de brandkast is genomen. mer, waar hij de brandkast opende.

noodtgden, o.w. eeruge dames, een plaats Get u i g e regt f 1100 te hebben g'e- Hie:tgeld uit de. kast we1'doverhandigd
gekregen. " geven' en toen hebben de inbrekers die aan De Bie. Toen is Schee-pers weer
Achter deze banken heeft deze maal Irest er uit genomen. naar bed gebracht. In de hei Î!S het

de pers plaatsen toegewezen gekregen. De f 1100 was van de etervereent- geld geteld; getuige kreeg er f 300 van.
De rechtbank is samengesteld als ging; er was f 350 van getuige en ver- Hij deelde nog mede dat HeildJrj.ks

volgt: mr. W. Ummels, president, mrs. der is er geld van die beugelclub mee- door een raam naar binnen was gegaan
Sassen en Schcöder, re-chters, Jhr. mr, ge!IlOme~. en voor die anderen de de-,UJ."van. de wo-
Verheijen, substituut griffier; mr. van Pre s ~d-e n t: Was er ook B€lgisch ni'll!g van Scheepers heeft geopend.
Everdingen offiCier van justitie. Jhr. mr. bankpapl.er? '.. De, pr e s ide n-t merkt de verdach-
Verheijen .is al bijzittend rechter, aan- . Get UI g e: Dat mag. Ik met verkla- ten op dat het vernaaI van getuige
wezig len, maar er was wel mkkel. niet klopt met de ontkenning. '

. Pre sid ent: Ja maar nikkel is geen Verdachten v: d. H eu vel en De
DE ROOFOVERVAL TE MARIAHEIDE. bankpapier. Bie heeten de verklaringen Ilegen: zer ·G et u i g e: Het kan wel zijn dat er zijn er niet geweest. Hii zegt het zeiker

. INBRAKEN TE GASSEL EN Belgiseh papier was. Toen ze het geld om .zich te versenoenen. ?legt de een.
LANGENBOOM. hadden, hebben ze, me naar bed ge- De pre s id ent: Maar hij beschuldigt

Tegen kwart over tien worden de eer- braent. zich zelf, dat is geen versehoonent
ste verdachten binnengeleid. Het zijn Pres'Îdent: Een herinnering aan je Daarna wordt de 23-jarige wielrenner
Peer en Den .Brus. " " jongen tijd, hé, naar bed gebracht. J. P. Ce e 1en gehoord als getuige.

Getu.ige: Ja en ze zeien hou ie Hij verklaart, dat te voren de afspraak
'I'eer en Den Brus., maar kalm, dan gebeurt je niets. was gemaakt voor de inbraak met ver-

Pre sid ent: Hoe laat zijn ze weg d ht VHd '1,~Aan P. J. de Bie, bekend als Peer, 42 gegaan? ac en, os en en rll'O. .;
jaar, werkman 'te' Oss, 'gedetl'neerd en L. Omstreeks 12 uur kwam men 'bIJ deGet u i ge: 't Kan wel half vier ge- . S I an' er werd nog
A: van den ,Heuvel" bijgenaamd Den Brus, weest Zijn" ze z~in misschien een uur wonmg van C neepers a ,
43 jaar, vrachtrijder te Heesch, even- bïrmen geweest. een poos gewacht. Toen is van .-den
eens gedetineerd wordt ten laste gelegd: Rechter Mr. Sas sen vraagt of ge- Heuvel de woning binnengegaan door een
dat ZlJ"in den' .nacht van 16'op' 17Maart tulee ult h ik h t ld h ft raam, hij opende daarop de deur. Getuigeuiae Ut puren se n e ge ee ge- bleef op post staan, de anderen gmgen

1934 te Mariaheide .gemeente Veghel in geven. oio naar binnen.
de: woning van M. Schepers hebben weg- Dat bhjkt inderdaad het geval te zijn. Hij hoorde, dat er geboord wërd aan de
genomen 'f 1600 'en zulks door middel De pre sid ent vraagt nog hoe de brandkast. Later kwamen de anderen
van braak en inklimming en na geweld mannen zijn binnengekomen. zeggen, dat de kast niet open te krijgen
te. hebben gepleegd tegen de bewoners Uit het antwoord van get u i g e van- was, zoodat men naar den sleutel zou
ziJnde M. Schepers en diens echtgenoote; gen we op, 'dat de inbrekers door een gaan zoeken. In de kamer van het echt-
dat zij in den nacht van 16 op 17 Mei raam zijn binnengekomen. paar gekomen heeft getuige de vrouw in

1933 te Gassel uit een brandkast hebben Pre sid ent: Heb je niemand her- bedwang gehouden. Toen men den sleutel
weggenomen 1400, eigendom van de Ge- kend? had en men trachtte de kast te openen

t G 1 lks d ldd 1 Get u ig e kan niet zeggen dat demeen e asse en zu 'oor mi ' e van heeft getuige gevraagd of de kast alti]'d. kli . d .onenb .. verdachten er bij waren, ze hadden een
In immmg oor een raam en open ormg .masker voor. 2100 .slecht openging. .Daarop 'heeft
der brandkast en Scheepers haar zelf geopend.
dat zij in den nacht van 11 op 12 Jan. '" In de hei is de buit geteld; het was

1934 te ~ngeboom hebben weggenomen Volgende getuige IS Ad r i a n a I 1600 bij elkaar. Getuige kreeg er f 280
f 1900 uit een brandkast en zulks door Sc h e epe r s, de echtgenoote van vort- van.
middel van Inklimmmg vdoor een raam gen getuige. Pre sid ent: U hadt tevoren toch de
en met behulp van een valsehen sleutel. De vraag of verdachten familie van afspraak gemaakt om daar op roof uit
Nadat de officier de zaak heeft voor-u haar zijn ontlokt haar eveneens een Ite gaan.

gedragen vraagt de pre sid ent wat Iverontwaardigd "Nee". Get u i g e: Jawel. Ze wisten een
er van is. Get UI ge deelt mee dat ze in den kraakje, waar dat wist ik' nog niet.
Beide ver d ach ten verzekeren dat bewusten nacht om drie uur onraad hoor-l Pre s i d ent Uo~ verd.r: Wat zeg je

ze er niet bij geweest zijn. de. Ze deed het licht aan en weldra daarvan?, ... , . ~ ......,._,__..u __ ,_~

Den B rus zegt dat het gelogen is; I Get u i g e: De Bie, v. d. Heuvel, Hen~
er staat in de cel geschreven, dat Ceelen dricks en De Kok.
alléén veroordeeld wordt voor den moord; Vervolgens doet getuige nadere mede-
voor het andere wordthü toch vrijge- deelingen over het openen van de brand-
sproken. ' , kast. Dat geschiedde door De Bie.
De pre sid ent: Wat beteekent dat Bij de inbraak te Langenboom is Bijs

nu. Antwoordt nu categorisch - al zal je de sljp' ook aanwezig geweest. Snabel
dat niet verstaan - of je het gedaan had hen daarheen gebracht. Als getuige
hebt. ' zich wel herinnert is het raam geopend
Den B rus: Neen. door De Bie en v. d. Heuvel; zij Zijn.ook
Ook Van den He u velontkent. naar binnen gegaan. Getuige bleef bui-
Eve\leens ontkennen :zij pertinent de te¥iem is verteld, dat de brandkast met

inbraak te Gassel. "een valsehen sleutel is geopend.
De gemeente-ontvanger van Gassel de Getuige Hen d ric k s wordt nogmaals

heer·J. J. Walboomers doet vervol- voorgeroepen.
gens-mededeeltngen omtrent de inbraak De Pre sid ent: Vos zegt, dat er ook
te zijnen kantore, waarvan hij na de ont- een Pietje de Kok bij is geweest.
dekking den veldwachter in kennis stel- ,G e t u i g e bevestigt dat; ik had er
de. niet aan gedacht, zegt hij nog. .
P re st d ent: 'Het geld wasversekerd?
Get u i ge: Ja bij' ;,MercuriUs".
Uit het verdere verhoor blijkt dat de.

assuradeur Snabel door die verzekering
wist dat het geld er was.

Getuige heeft kunnen. constateeren
dat men van een balcon door een raam'
was binnengekomen.
, De 54-jarige molenaar G. van Hu i s-
s e l.i n g, molenaar te Langenboom-
Escharen is de volgende getuige. Hij
deelt mede, dat in zijn woning was, inge-
broken; de inbrekers zijn door een raam
blnnengekomen. Ongeveer f 1900 werd
vermist. Vermoedelijk is de brandkast
met een valsehen sleutel geopend. Den
getuige was verzekerd bij "Mercurius"
waarvan Snabel agent was.
Ver d ach ten zeggen er niet geweest

. te zljn..
Dim wordt A. J. Hendricks (Dikke

Toon de Boep) ook-In deze zaak gehoord;
Pre sid ent: U bent er ook bij ge-

weest in Gassel, hé? '
Get u i geerkent dat. Ook verdachten

en Vos waren er bij ..
Pre sid ent: Jullie hadden inlich-

tingen van Snabel gekregen, hé?
Get u i g e bevestigt dit blijkbaar,

want de president zet het verhoor voort.
De getuige soreekt slechts zacht,

zoodat er slechts eeruge klamken tot
onze plaats doordringen. We vangen
nog op, dat het g,eld, dat te Gassel ge-
stolen is, later werd verdeeld.
Bij den ,diefstal te Langenooom is ge-

tui:ge aanwezig geweest met de Bie, van
den Heuvel, Vos en Snabel.
De laatste had het g'eze,lschap naar

Dangenboom gebracht. De auto werd in
het . struisgewas ,ver-borg,en en Snabeil.
ble,ef dam: bij.
Presiden t: Riad v, d. Heuvel in':'

brekerswerktuigen bij zich?
Getuige: Ja.
Presiden t: Hoe weet u dat?
Getuige: Ik heb het gezien; hij had

ze in een tasch.
We hoeren verder, dat deze getuIge

f 400 ongeveer van den buit heeft ge-
kregen.. .. '.
De ver d ach ten moeren weer op-

staan ..Da's geregeld. 't ze.lfde", zegt
den B rus. lik word nooit geloofd: één
keer is 't maar gebeurd; toen was ik
veToordeelodtot 10 maanden, maar een
andere officier heeft me vrij.ge,sproken.
Peer de Bie zegt dat hij er niet

geweest is; hij was toen bij den genees-
kundigen dienat en kon niet eens 100-
pen. Het is allemaal verzonnen.
Rechter Mr. Sassen: Wat zou hij er

aan hebben om nu te liegen? .
Den B rus: Misschien heeft hij

betere vrienden.
Volgende getuige is de 35-jarige L.

Vos (Bijs de Sijp). Deze verklaart, dat
h~i met de reeds genoemden naar Gas-
sel is gegaan om in te breken in het
raadhuis. .
Pre s td ent: Er is een ladder ge-

bruikt. Wie ging er op?
Get u i ge: Eerst van den Heuvel en

toen Pietje de Kok.
Pre sid ent: Dat is een nieuw ge-

zichtspunt; dien naam hebben we nog
niet gehad, Wie waren er dan bij?

Requisitoir.
Dan komt Mr: Van Everdingen

aan' het woord voor' het nemen vail' zijn
requisitoir.
Wij zijn nu aan de Ossche zaken, zegt

hij. een samenstel van moord, r~)Qj'-
overvallen. inbraken, zooals men sinds
menschenheugenis in ons land nïet
heeft gekend. .
Er is een groote samenhang in aL

deze zaken, vooral, door de personen,
die de misdrijven hebben gepleegd. Er
is bijna niemand van de bende, die zich
tot één zaak beperkt heeft.
De verdachten d'te nu terecht hebben

gestaan, werkten voornamelijk met
Hendriks en Vos, al was er geen scherpe
lijn tusschen de diverse brigades te
trekken.
De gedachten gaan allereerst er naar

uit hoe, een dergelijke terreur in N.O.
Noordbrabant is ontstaan.
'Diepere oorzaken kan spr. niet gaan

naspeuren, dat. is een .onderwerp van
diepe t sbudîe, welke naar h~ vernomen
heeft ter hand is genomen.
De hoofdschout van Den Bosch

schreef in' 1600 al aan de staten dat
de ingezetenen van de Meijerij door
schelmen en vagebonden wernen ge-
terroriseerd. .In de volgende eeuwen
bleek die misdadigheid herhaaldelijk.
De Ossche misdadigers hebben les ge-

kregen van beroepsbrandkastenforceer-
ders en na een poos terwijl het beperkt
bleef tot vrij eenvoudige diefstallen,
bleek, dat die lessen goed opgevolgd
werden. Daarna, zijn de roofovervallen
gekomen. Vervolgens releveerde hij de
brandstichtingen; de gemeente-politie
heeft de laatste' 10 jaren 170 gevallen
onderzocht.
Deze verdachten zijn in een heel ver-

dachte sreer opgegroeid. Er zijn in Oss
en 'omgeving verscheidene kleine kroeg-
jes,' waar men elkaar ontmoette en waar
men van, gestolen goed kon afkomen.
De lui der' bende werden el' geëerd en
gevreesd.
In de laatste .10 [aren zijn er veel ern-

stige deliéten gepleegd, zonder dat er
een spoor van de daders te vinden was.
Hoe kwam dat?
De deelnemers behooren tot 7 of 8

families; men verraadde elkaar niet en
men sprak niet.
Daarbij kwam de vrees van de streek:

veelal -dorst men geen aangifte te doen
uit vrees voor wraak. Menschen die wat
wisten, hielden den mond omdat ze be-
dreigd waren.
Dan was er nog de situatie ter plaatse.

De misdadigers woonden er gunstig voor
hun bedrijf.
Tenslotte was er te weinig politie.

Toen het corps is uitgebreid kon er
krachtig en intensief worden opgetreden.
Er kon een bres geschoten worden in de
misdadigerswereld en men kon begin-
nen met het oprollen van het front, dat
nog voortgaat.
De marechaussée en de- gemeente-

politie hebben prachtig gewerkt onder
leiding van den opperwachtmeester en
inspecteur van politie hebben de corpsen
de terreur tot staan gebracht. Beide



niet kunnen verkrijgen. Gezien het feit,
dat de man nog nooit veroordeeld is en
dat zijn gezin van hem afhankelijk is,
verzoekt pl, uiterste clementie.
Ver d ach t e zelf dringt nog op

clementie aan.
Daarna wordt het onderzoek gesloten

verklaard en de uitspraak bepaald op
28 Oct.
De zitting wordt dan te kwart voor

vier gesloten,

bekend staat. Hij beschouwt het heele
geval als een kwajongensstreek. Niet
deze verd., maar de twee getuigen heb-
ben de schuld.

Als deze [ongen niet uit oss kwam.
dan zou verd. vermoedelijk een voor-
waardehjke straf krijgen.
Pl. meent dat dit geen IllÛsd:adLgeris,

maar een groote 1Umll11'eI,rue niet in de
gevangends thuis hoort. Deze ver-
dacht is reclasseermg waard. De reent-
bank saeUe hem daartoe in de gelegen-
heid.
Pl. vraagt onmiiCLdJeHijikeill!vrijheid-

stelldmg' van verd., die all 90 dagen in
hechtenis is.
De 0 f f i c ie r zegt geen tenmen te

zien om verd. in vrijheid te stellen.
Desgevraagd. verklaart inspecteur

Van Kempen dat de verd. niet thuis
hoort in het huisgezin, waarvan hij de
oudste is.
De ver d e dig e r meen t, da t dit

geen reden is om hem in de gevangenis
te zetten. Er is reden voor reclasseering.
De president merkt op, dat de

verdediger zich met de reclasseerings-
vereenigtng in verbinding had kunnen
stellen.
De ver d e dig e r geeft te kennen

dat hij deze zaak gisteren pas heeft
overgenomen. .
De rechtbank begeeft zich in raad-

kamer om over het verzoek der verde-
diging te beslissen.
Na heropening der zitting deelt de

president mede, dat de rechtbank
geen termen aanwezig acht om aan het
verzoek van den verdediger te voldoen.
De uitspraak wordt bepaald op 28 Oct.

corpsen en hun leiders brengt spr. Deze vestigt er de aandacht op, dat, den toestand, welken hij aantrof in
hulde voor wat ze deden en nog doen. de zaken waarbij zijn cliënt betrokken zijn huis toen hij daar na de inbraak
Na deze algemeene inleiding komt 1 is, allen netjes verteopen zijn, in dezen terugkeerde, zoomede over hetgeen er

spr. tot de zaken, die dezen ochtend zin, dat waar ingebroken is, men ver- venmïst werd.
dienden. Hij zou het verstandig ge- zekerd is en dat de menschen gewaar- De inbrekers zijn binnengekomen door
vonden hebben als ze bekend hadden. schuwd werden zich bedaard te houden. ' een raam.
Thans is er geen enkele reden om Pleiters cliënt is vollof over de politie; I Dan wordt de 17-jarige Wil hel mus
clementie toe te passen. hij is er keurig netjes behandeld; hij deB i e gedetineerd, gehoord.
De feiten zijn bewezen. heeft nooit een klap gehad. Dat is een Deze geeft toe, dat Schuurmans hem
Wat de straf betreft deze moet bezien compliment jegens de politie. . gevraagd had om met verd. naar v. d.

worden in het licht van d'e misdadigheid Vervolgens meent pl. dat men ZIch te Berg te gaan om in te breken. Getuige
in Oss. Dit zijn eenige van de ergsten zeer grondt op de verklaringen van De zou met verdachte op uitkijk blijven
der bende. Soep, De Sijp en ceeier . Is het met de staan, doch er kwam geen onraad.
Er is alle reden om dezen beiden de I verklaringen van Hendriks niet zoo ge- De buit is den VOlgenden dag verdeeld

zwaarste straf op te leggen. gaan, dat hij overal maar "ja" op a~t- ten huize van getuige.
woordt. De eenige schuldlg~ besch~dlgt De 19-jarige P. A. Sc h u urm a n s,
den anderen. De toestand mOss 1S nu eveneens gedetineerd bekent de inbraak
zoo, dat men zegt: beken nu maar. Doch bij v. d. Berg gepleegd te hebben; er
dan zal men ook rekening moeten hou- was afgesproken dat v. d. Wielen en De
den met de ontkenning van dezen ver- Bie op de wacht zouden blijven staan en
dachte. dat is ook gebeurd. Getuige zegt, dat hij
PI. vestigt de aandacht op het ver- niet door een rjlam, maar door de ach-

schijnen van Pietje de Kok. Deze man is I terdeur is binnengekomen.
op het gebied van brandkasten openen De 0 f f i c ier merkte op, dat het ten
een spectalttert. Van den Heuvel is laste gelegde bewezen is; de verd. is pas
heelemaal niet technisch aangelegd. Het kort bij de bende. Wegens medeplich-
lijkt pl. wel aannemelijk dat de Kok bij tigheid aan diefstal eischt spr. één
alle zaken aanwezig is geweest als et j a a r ge v a l'lg e nis s tra f met af-
brandkasten geopend moesten worden. trek van het voorarrest,

Daarop komt de verdediging aan het En zou Hendriks niet geweten hebben .
woord. . . dat Pietje de Kok er ook bij was. Het De verdediger M~. v. d. He u vel be-
Als verdediger van Peer de Bie treedt lijkt dat men. v. d.. Heuvel er voor laat l toogt, d:;tt de sensatle thans van Oss ver-

op Mr. J. Pulles (Oss). opdraaien. Pietje de Kok kan zeer wel. plaatst 1S naar ejezerechtszaal. :tyIenks:n
Hij betoogt, dat de overheid tekort met v. d. Heuvel verwarren. Het is best I er op rek~nen, dat deze zaak midden in

h t k d b mogelijk dat men De Kok aanvankelijk de sensatle sta~t.geschoten is in aar aa om e urgers niet wüde verraden. Een rechter lS..ook een mensch en
te beschermen. Zoodra de politie ver- I b I ctsterkt wordt eindigt de misdadigheid te De 0 f f ic ier achtte het wel ver door- daarom kan hiJ 00{ eneve d wor en

gedreven om te zeggen, dat de overheid door die sensatie, al weet hij dat men
O~is men die versterking eerder had schuldig zou zijn. den Nederlandsehen rechter kan ver-
aangebracht, zou het wellicht niet zoo- De geloofwaardigheid der getuigen is . trouwen. d
ver gekomen zijn met pleiters cliënt. Is z.i. voldoende bewezen. ! Pl. betoogt, dat ver. niet ongunstig
er dan niets goeds meer in dezen man. Dat De Kok niet genoemd is, is naar i
Om dat te beoordeeten verwijst pl. naar sprekers oordeel wel te verklaren. !
de zorg voor zijn kinderen en echtge- Mr. Hen g s t betoogt nog dat Hen- ,DI' n
noote. .. dricks opzettelijk ten naam va~. De Kok e ro va
Overigens stelt hI] de vraag of alle heeft verzwegen. Wat heeft hI] nu 'hog

getuigen wel zoo betrouwbaar zijn. Men meer opzettelijk gedaan? N ··
late sprekers cliën.t er niet voor boeten 1 De ver d ach ten betuigen ander- IJmeg en.
omdat hij uit dit milieu komt. maal hun onschuld waarna het onder-I
Mr. J. Hen g s t voert de verdediging zoek gesloten wordt verklaard en de uit-

voor L. v. d. Heuvel. spraak bepaald op heden over 14 dagen'l. De laatste zaak van dezen da.g is die
tegen

INBESLAGNEMINGEN TIJDENS DE
RECHTZITTING.

Voor den aanvang der terechtzitting
van de Rechtbank alhier, waarop eenige
der Ossche strafzaken behandeld werden,
zijn zooals men uit het verslag elders in
dit nummer kan lezen, de journalisten
gefouilleerd. Men wilde blijkbaar voor-
komen, dat er in de zaal gefotografeerd
zou worden. Een der collega's moest een
fototoestel afstaan.

De zitting werd mede bijgewoond door
den heer Jo Spier, teekenaar van De Te-
legraaf, die tot kort voor het einde der
ochtendzitting ongestoord zijn werk kon
verrichten.
Totdat een opperwachtmeester' der

marechaussée zijn schetsboek opvorderde
Het werd overhandigd aan den mede
aanwezig zijnden procureur-generaal bij
het Gerechtshof Mr. baron Speyart van
Woerden.
Nader vernemen wij, dat de heer

Spier zijn schetsboek heeft terugontvan-
gen; hij mag verder-teekenen.

Wegens de ten laste gelegde feiten
vordert de officier ten slotte veroor-
deeling van ieder der verdachten tot
een gevangenisstraf van
zes tie n jar e n.
De beide ver d ach ten verklaren

nogmaals onschuldig te zijn.

Pleidoo·ien.

den' assuradeur uit

De off i c ier aan het woord. komen-
de noemt het feit, dat bewezen is, als
zeer ernstig m~et aangemerkt worden.
Een flinke straf is noodig. Wegens me-
deplichtigheid aan diefstal requireert
spr. ach tja a r g e van gen i s-
s tra f met aftrek van het voorarrest.

den Nijtneegschen assuradeur.

Inbraak te Veghel. Den gedetineerden assuradeur A. Sna-
bel uit Nijmegen wordt het volgende ten
laste gelegd:

Veghel verklaarde vervolgens over zijn I a. dat hij aan P. de Bie, L. v. d. Heu-
onderzoek. vel, A. Hendriks en L. Vos inlichtingen
P. W. d' eBi e als getuige gehoord, heeft verschaft om in den nacht van 16

deelt mede met Gerrit de Bie en verd, op 17 Mei 1933 in te breken in het Ge-
naar Veghel te zijn gegaan. Verd. wou meentehuis te Gassel door te zeggen
eerst niet meedoen. Getuige trachtte hoeveel geld er aanwezig was en hoe de
eerst door een raampje binnen te komen, brandkast gemaJ.;:keli.ikw.as te bereiken;
maar dat lukte niet, Gerrit heeft het b. dat hLi genoemde inbrekers met
toen ergens anders geprobeerd. oetuise zLin auto naar de plaats Langeboom ge-
wist binnen te komen en heeft toen reden heeft toen deze zouden inbreken
de deur opengemaakt. Verdachte was bij G. v. Huisseling in den nacht van 11
er ook bij. op 12 Januari 193'1 aldaar en dat hf hen
Gerrit heeft het geld uit de broek gewezen heeft OP welke wüze zij het

van v. d', Burgt gehaald; maar gezien beste bij de brandkast konden komen en
heeft getuige het niet. welk raam zij moesten opwerken;
Het is bij getuige te Oss verdeeld. c. dat hij op 12 Januari 1934 te Lan-
De pre s id ent vraagt of v. d. geboom van g.en.oemdeverdachten f 375

Wetering wist wat de bedoeling was van als geschenk heeft aangenomen afkam-
den tocht naar _Veghel. stig- van gemelde inbraak.
GetUlg~ ~ e BI e geeft te kennen, dat De pre sid e J1 t vraagt of het is zoo-

v. d. Wevenng heel goed WIst waarom, als in de dagvaarding staat.
't te doel}.w~s. .! Ver d ach te: Ja wel, Ede~achtbare
De 0 f 11 C 1 er: Waarom heb Je hem I het is allemaal 2100a1shet daar staat.

juist voor die kraak gevr~agd? . De pre sid en t loopt de dagvaardi-
Het antwoord van DeB 1e dringt met! ging nog even door, waarbij ver d a c h-

tot ons d'oor. , te o.m. zegt dat de afspraken te Oss
Ver d ach teerkent nog zün deel I gemaakt werden. De f 375 heeft hij van

van het geld gekregen te hebben. De Bie ontvangen.
De 0 f fie l e r requisitoir nemen~ Pre s id ent: !ik vind het een schan-

merkt 00 dat verd. toch toegeeft dat hl] delijk bedrijf d<jOtu er op na hield. Het
er bij Is geweest, al krabbelt hLi wat is zoo onsympath.iek als maar kon be-
terug. staan!
Gezien ook de getuigenverklaringen Het is een afschuwelijk iets.

acht spr. het. tenlastegelesde ~ewe.~en. Mr. Sas sen vraagt aan wie de in-
Het geldt hier een ernstig misdrijf. De lichtingen werden gegeven.

verd. is niet een der voornaamste leden Ver d ach t e: Aan Vos en aan Hen-
der bende. Dit is eigenlijk de eenige ern- driks. .
stige misdaad die. hem is ten laste ge- Mr. Sas sen' En waar?
legd. Wel staat hIj zeer ongunsttg be- Ver d ach t~: In Oss zelf.
kendo De heel' J. Wal b a ome r s, gemeente-
De orncter vorderde ten slotte z e ~ ontvanger te oassel volhardt bij zijn

j a ar ge van gen iss tra f met af- verklaring in de ochtendzitting afgelegd.
trek van het voorarrest. Het gemeentebestuur had een verzeke-

ring afgeSloten bij de Mij "Mercurius"
De heer Van .Kern pen. inspecteur waarvan verd, agent was.

van politie te Oss, deelt nog mede dat De molenaar G. van H u iss e I in g
verd. zeer ongunstig bekend staat. uit Langenboom doet mededeeling over
De verdediger Mr. Lel y vel d (Din- de verzekering die hij bij Snabel geslo-

ther) betwijfelt of de man wel het huis ten had. Deze 'bad nog gezegd: Nu kun
is binnengedrongen om er te stelen en je er alles ingooien wat je wilt.
of hij wel geld heeft gekregen van wat De verzekering beliep f 5000.
er daar is weggenomen. Dan komt A J. Hen d rik s <Dikke
Van dezen verdachte is niets ongun- Toon de Soep) ·getuigen.

stlgs bekend dan een kippendiefstalletje Hij heeft in 1933kennis gemaakt met
en het feit, dat hLi bekend was met Snabel, die hem verschillende inllchtln-
twee leden der familie De Bie. gen verschafte.
Verd. heeft geweldige sprit van het ge- De pre sid ent: Ook over Tubber-

beurde. Hij wist eigenlijk niet goed wat gen? Daar heeft hij u heengebracht om
er gebeurde, hU is in Veghelook weg- in te breken?
geloopen en later weer teruggekomen. als Get u i g e el'J.;:entdat. Hij deelt ver-
't ware er bilgesleept. der mede, dat de inllchtingsn gegeven
Blijkens informaties welke pl. heeft werden te Oss aan getuige en aan Vos.

ingewonnen staat zijn cliënt niet on- Uit het verd~re verhoor blijkt nog, dat
gunstig aangeschreven. Z.i. moet alle verd. ook buiten deze zaken andere in-

1 t· d b t ht D lichtingen verstrekte.!I'IOgelijkec emen ie wor en e rae . e Ve r d ach t e ?legt dat hi]' door Loef-
zaak moet eenigermate buiten de Ossche
zaken 'bezien worden. fen uit Berghern kennis heeft gemaakt
De uitspraak wordt daarna bepaald OP met Hendricks, die hem in. kennis bracht

28 October. met De Bie en Vos. Hem IS toen gezegd,
dat hij gemakkelijk geld kon verdienen
door Inücnttngsn te verstrekken. \
Getuige Hen d ric k s maakt daar-

over eenige aanmerkingen, die we ntet
kunnen verstaan.
Lam b e r t u s Vos (Bijs de Sijp)

krijgt in deze Z<J,akeveneens te getuigen.
Hij verklaart dat Hendricks eerst met
Snabel in contact is geweest. Later is
getuige er mee in aanraking gekomen .
Pre sid ent: Hebt u hem adressen

g'evraagld?
Get u i ge: snaoeï vertelde uit 2lioo-

wlf dat hij dit en dat wist.
Overigens blijft getuige bij de ver-

klaringen in de voorgaande zaak aïge-
Iegd.
Ver d ach t e geeft te kennen, dat

hem gevraagd is om inlichtingen. Het
is niet van hem uitgegaan di'e inlich-
üngen te verstrekken. I
Voor hij met deze mensenen in con-

tact kwam, heeft hij steeds eerlijk zijn
brood verdiend.
Hij menkt op dat men hem ook ver-

~~rt ... ~eeft van kippendiefstallen, j
Mr. Sas sen: Ze hebben je nu toch

tepakken~ ;. ...

Nadat de zitting gedurende eenlge mi-
nuten geschorst is geweest heropent de
president de zitting.
Nu wordt behandeld de zaak tegen

Den Bromnnert.
F. N. Van' de Wetering, alias Den

Brommen, 25 [aar, landoouwer te Oss,
gedetineerd, heeft zich te verantwoor-
den wegens het feit, dat hij ir{ vereent-
ging met anderen in den nacht van 6
op 7 lV'!Jei1933 te Veghel in de woning
van C. v. d. Burgt heeft weggenomen
f 700 en zulks door middel van in'ltiim-
ming door een raam, en na geweld te
hebben gepleegd tegen den bewoner
van der Bu.r:gt door hem neer te wer-
pen, te bind-en en beddegoed op hem te
stapelen,
Ver d ach t e verklaart niet van plan

geweest te zijn op roof uit te gaan. Hij is
er wel geweest. Hij was zóó zenuwach-
tig ....
De presiden t: Ja die zenuwachtig-

heid van jullie. Je bent daar toch binnen
geweest? Je hebt toch beddegoed opdien
man gegooid?
Ver d ach te: Ik ben er wel binnen

geweest, maar ik kan men niet herinne-
ren dat ik beddegoed heb gegooid.

. President: Hoe ben je binnenge-
komen? \
Ve r d ach t e:Door een raam. Ik wou

steeds maar terug. '
President: Heb., je daar binnen

een oud ventje gezien.
Verdachte: Dat kan wel zijn, ik

kan me het niet herinneren. Het kan
wel zijn, dat ik hem aangepakt heb.
Wie het beddegoed op den man heeft
geworpen kan ik niet zeggen.
President: Waarom kom je terug

op de verklaringen voor den rechter-
commissaris. .
Verdachte: Ik kan het toch niet

zeggen, :\ls ik het niet weet.
Het verhoor levert veel moeilijkhe-

den op. Verdachte zegt dat hij niet
kwam om te stelen. Hij was met de
anderen meegegaan en was erg zenuw-
achtig. .
Als getuige wordt gehoord de 72-jange

landbouwer C. d. d. Bur g t te Veghel.
Hij was den bewusten avond om 10 uur
naar bed gegaan. Hij bleef wakker tot ,
12 uur. Toen ontwaakte hij om 2 uur.
Er waren menschen in zijn kamer. Aan
een vroeg hij: Wat moet je. "Geld", zei
hij. Nou, laat mij maar vrij, dan zal ik
het je geven, antwoordde getuige.

Een der anderen wilde hem toch
eerst binden.
Dat gebeurde, aan handen en voeten

en toen sleepte men hem het bed uit;
hij viel met het hoofd op den grond.
Daarna werd een bedrag van om-

str-eeks f 700 gestolen.
De eperwachtmeester J. v. d. K a a te

De pre sid ent brengt den verd. nog
eens het ernstige van het misdrijf onder
de oogen.

Ver d ach e: Als het nu nog eens acht
maanden was.
U kunt net zoo goed levenslang vragen.

Ik ben een gevallen man, maar geen
misdadiger!
De verdediger Mr. DeB 0 k geeft een

overzicht van het leven van verdachte
om aan te toonen, dat de daden niet het
gevolg zijn van misdadigheid.
Hij schetst de moeIlijkheden waar-

mede zijn cläënt te karnpen heeft ge-
had.
Opmerkend, dat hij als. inspecteur

den caféhouder Loeffen te Berghem
had aangesteld als agent van de door
hem vertegenwoordsgde maatsenaooü,
wees hij erop dat dit niet de juiste
persoon was, gezien zijrn relaties met
de misdadigers in Oss.
Verdacërte is niet een nllsdadiger; in

dit verband wijiSt pl. op vele goode
eigenschappen in verdachte, die o.m.
liang e'en Zomdagsehooä leidde en veel
voor het zendingswerk deed.
Over de wijze van inlichtingen geven

uitweidend wijst pl. erop, dat Loeffen
tenslotte die kwestie voorbereidde.
Nog merkt spr. erop, dat verd. toch

niet zooveel profijt van zijn inlichtingen
heeft getrokken.
De zaak is ontzaglijk opgeblazen in

de pers; men heeft hem voorgesteld ala
de aanstichter; daar is geen sprake van.
Een reclasseermgsrapport heeft pl.

Onze
Oorloqscorre]

De "PROVINCIALE" brengt in deze dagen, nu de oosen- der
geheele wereld op den strijd in Abessynië gericht zijn, naast
een uitgebreide reeks telegrammen van verschillende pers-
bureaux, de telegrafische reportages van VERSCHEIDENE
OORLOGSCORRESPONDENTEN.

Wij noemen van dezen:
ANDRé LATEILLADE, die van uit het Abessijnsche kamp zijn

bevindingen kabelt ..

W. F. DEEDES, de speelale correspondent van de "Morning
Post", die zich eveneens aan Abessijnsche zijde bevindt.

SVEN OLAFSON, de actieve correspondent aan het Italiaan-
sche front, dte tegelijk met de troepen Adoea binnenrukte.Medeplichtigheid aan inbraak.

A. M. DE BEURS, een ervaren Nederlandsche reiziger in ver-
schillende wereëddeelen, die naar het oorlogsterrein is
vertrokken en ons blad lezenswaardige brieven zal zenden.

dat het gestolen was, die artikelen die
Schuurmans je gaf. .
Verdach te: Jawel, maar ik dacht

.dat ik er geen kwaad mee kon.
Slappe Toon van Mieneke de Soep De heer P. van Kern pen inspecteur

A. J. van der Wielen, bekend als Slappe van politie te Oss verklaart, dat verd. de
Toon van Mieneke de Soep, 22 jaar, laatste jaren in gezelschap was van De
landbouwer te Oss, gedetineerd, heeft Bie.
zich te verantwoorden wegens het Vervolgens verklaart hij omtrent het
feit, dat hij op 3 April 1934 te Oss onderzoek in zake de inbraak bij den
P. Schuurmans behulpzaam is geweest .lmpper Van den Berg.
bij een inbraak bij kapper van den Berg In den winket lag de heele boel door
door tijdens deze inbraak op den uit- I elkaar.
!kijk te gaan staan; De verdediger Mr. v. d. Me u vel
dat hij op 4 April 1934 te Oss opzette- vraagt waar getuige uit afleidt, dat

lijk uit genoemde inbraak verkregen verd. ongunstig bekend staat.
goederen als geschenk heeft aangenomen. Getui:ge van Kern pen merkt op
Ver d ach t e bekent het hem ten dit niet gezegd te hebben. Hij heeft

laste gelegde. Hij kan niet meer zeggen, [Verklaard, dat verd. de laatste [aren
waar hij zijn deel van den buit heeft omging met den jongen De Bie. En dan
gekregen, bij De Bie of Schuurmans, weten wij genoeg, aldus spr.
welke laatste de inbraak pleegde. Volgende getuige is de kapper M. v. d.
Pre sid ent: Je wist toch wel goed Be r g, die mededeelingen doet over

TegE:n half drie heropent de president
de zitting, die te 1 uur geschorst was.
Thans staat terecht

Verder berichten van de wereldvermaarde United Press-reporters
WEBB MILLER, EDWARD BEATTIE, H. EKINS en anderen.

Door dezen uitgebreiden berichtendienst, die door talrijke foto's
wordt aangevuld, kan een snelle en volledige voorlichting onzer
lezers verzekerd worden geacht.

Zijl gij al geabonneerd op de "Provinciale"?
Zoo niet, geef U dan onmiddellijk op als abonné bij
administratie of bij onze agenten.

onze



VervQl1gvan het vers1Jagder
rechtbankzittin.g van gisteren.

Voortgezet wordt het getuigenverhoor
van Adriana Bchëepers, echtgenoote
van den 1a'Thdbouw€ll'M. scoeepers te
Veghel (Mariahelde) ,
Uit de verdere verklaringen blijkt dat

er naar den sleutel van de brandkast
gezocht werd. Men kon dezen niet vin-
den en toen moest haar man mee naar
de andere kamer, waar de brandkast
stond.
Deze getuige heeft vier inbre·kers

gezien.
Pre sid ent: Nu hebben we er al

vier; hebt u niet een vijfden gezien.
Getuige: Neen, vier.
Pre sid ent: Waren deze verdachten

de lui die bij u geweest zijn?
Getuige: Dat weet ik niet.
Daarna wordt gehoord A. J. He ri-

d ric k s (Dikke Soep) 32 jaar, gedeti-
neerd.
De pre s i d ent vraagt hem of hij

met verdachten Vos en Ceelen naar
Veghel is gegaan om er te stelen.
- Get u i g e zegt niets, hij knikt.
. Op de verdere vragen geeft hij zoo-
danig zachte antwoorden, dat we er niets
van kunnen verstaan. Daar de president
echter regelmatig doorvraagt, blijkt het
dat hij zijn reeds eerder afgelegde ver-
klaringen bevestigt.
W>a vangen op, oot v. d. Heuvel de

werktuigen bij zich had. Geipoogd was
de brandkast open te maken, maar
het scheurijzer brak. Toen is er ge-
zocht naar den sleutel. Daarbij zag
lIl'len licht op in de kamer, waar het
echtpaar Scheepers te bed lag.
Met de me heeft getuige man en

vrouw vastgebonden. De anderen zijn
toen aan het zoeken gegaan.
Getuige heeft verder gehool'd dat

Bcheepers zei dat hij de brandkast zou
open maken. Getuige heeft Scheepeil.'s
toen meegenomen naar de andere ka-
mer, waar hij de brandkast opende.
Het geld uit de kast werd overhandigd

aan De Bie. Toen is Scheepers weer
naar bed gebracht. In de hei is het
geld geteld; getuige kreeg er f 300 van.
Hij deelde nog mede dat Hendriks

door e'en raam naar binnen was gegaan
en voor de anderen de deur van de wo-
ning van Scheepers heeft geopend,
De pre sid ent merkt de verdach-

ten op dat het verhaal van getUige
niet klopt met de ontkenning.
Verdachten v. d. He u vel en De

Bie heeten de verklaringen liegen; ze
zijn er niet. geweest. Hij zegt het zeker
om zich te verschoonen, :?Jegtde een.
De pre sid ent: Maar hij beschuldigt

zich zelf, dat is geen verschoonen!
Daarna wordt de 23-jarige wielrenner

J. P. Ce e len gehoord als getuige.
Hij verklaart, dat te voren de afspraak

was gemaakt voor de inbraak met ver-
dachten, Vos en Hendriks.
Omstreeks 12 uur kwam men bij de

woning van Scheepers aan; er werd nog
een poos gewacht. Toen is van den
Heuvel de woning binnengegaan door een
raam, hij opende daarop de deur. Getuige
bleef op post staan, de anderen gingen
naar binnen.
, Hij hoorde, dat er geboord werd aan de
brandkast. Later kwamen de anderen
zeggen, dat de kast niet open te krijgen
was, zoodat men naar den sleutel zou
gaan zoeken. In de kamer. van het echt-
paar gekomen heeft getuige de vrouw in
bedwang gehouden. Toen men den sleutel
had en men trachtte de kast te openen
heeft getuige gevraagd of de kast altijd
zoo slecht openging. Daarop heeft
Scheepers haar zelf geopend.
. In de hei is de buit geteld; het Was
f 1600 bij elkaar. Getuige kreeg er f 280
van.
Pre sid ent: U hadt tevoren toch de

afspraak gemaakt om daar op roof uit
te gaan.
Getuige: Jawel. Ze wisten een

kraakje waar dat wist Ik nog niet.
Pre; ide n t (tot verd.J: Wat zeg je

daarvan?
Den B rus zegt dat het gelogen is;

er staat in de cel geschreven, dat Ceelen
alléén veroordeeld wordt voor den moord;
voor het andere wordt hij tech vrijge-
sproken.
De pre sid ent: Wat beteekent dat

nu. Antwoordt nu categortsch - al zal je
dat niet verstaan - of je het gedaan
hebt. .
Den. B rus: Neen.
Ook Van den He u velontkent.

Veghel verklaarde vervolgens over zijn
onderzoek.
P. W. d'e Bie als getuige gehoord,

deelt mede met Gerrit de Bie en verd.
naar Veghel te zijn gegaan. Verd. wou
eerst niet meedoen. Getuige trachtte
eerst door een raampje binnen te komen,
maar dat lukte niet, Gerrit heeft het
toen ergens anders geprobeerd. Getu~ge
wist binnen te komen en heeft toen
de deur opengemaakt. Verdachte was
er ook bij.
Gerrit heeft het geld uit de broek

van v, d'. Burgt gehaald; maar gezien
heeft getuige het niet.
Het is bij getuige te Oss verdeeld.
De pre sid ent vraagt of v. d.

Wetering wist wat de bedoeling was van
den tocht naar Veghel.
Getuige De Bi e geeft te kennen, dat

v. d. Wetering heel goed wist waarom
't te doen was.
De Offici er: Waarom heb je hem

juist voor die kraak gevraagd?
Het antwoord van DeB i e dringt niet

tot ons d'oor.
Ver d ach teerkent nog zLjn deel

van het geld gekregen te hebben.
De 0 f f i c ier requisitoir nemend

merkt OP dat verd. toch toegeeft dat hij
er bU is geweest, al krabbelt hij wat
terug.
Gezien ook de getuigenverklaringen

acht spr. het tenlastegelegde bewezen.
Het geldt hier een ernstig misdrüf. De

verd. is niet een der voornaamste leden
der bende. Dit is eigenlijk de eenige ern-
stige misdaad die hem is ten laste ge-
legd. Wel staat hij zeer ongunstig be-
kend.
De officier vorderde ten slotte zes:.

j a ar ge van gen iss tra f met af-
trek van het voorarrest.
De heer Van Kern pen, inspecteur

van politie te oss, deelt nog mede dat
verd. zeer ongunstig bekend staat.
De verdediger Mr. Lel y vel d (Din-

ther) betwijfelt of de man wel het huis
is binnengedrongen om er te stelen en
of hij wel geld heeft gekregen van wat
er daar is weggenomen.
Van dezen verdachte is niets ongun-

stigs bekend dan een kippendiefstalletje
en het feit, dat hij bekend was met
twee leden der familie De Bie.
Verd. heeft geweldige spüt van het ge-

beurde. Hii wist eigenlijk niet goed wat
er' gebeurde. hij is in Veghelook weg-
geloopen en later weer teruggekomen. als
't ware er bljgesleept.
Blijkens informaties welke pl. heeft

ingewonnen staat zijn cliënt niet on-
gunstig aangeschreven. Z.i. moet alle
mogelijke clementie worden betracht. De
zaak moet eenigermate buiten de ossene
zaken bezien worden.
De uitspraak wordt daarna bepaald OP

28 October.

(Reeds opgenomen in een gedeelte
onzer vorige oplaag).

Pleiters cliënt is vollof over de politie;
hij is er keurig netjes behandel~; hij
heeft nooit een klap gehad. Dat lS een
compliment jegens de politie.
Vervolgens meent pl. dat men zich te

zeer grondt op de verklaringen van De
Soep, De Sijp en Ceelen. Is het met de
verklaringen van Hendriks niet zoo ge-
gaan, dat hij overal maar "ja" op ant-
woordt. De eenige schuldige beschuldigt
den anderen. De toestand in Oss is nu
zoo, dat men zegt: beken nu maar. Doch
dan zal men ook rekening moeten hou-
den met de ontkenning van dezen ver-
dachte.
PI. vestigt de aandacht op het ver-

schijnen van Pietje de Kok. Deze man is
op het gebied van brandkasten openen
een specialiteit. Van den Heuvel is
heelemaal niet technisch aangelegd. Het
lijkt pl. wel aannemelijk dat de Kok bij
alle zaken aanwezig is geweest als er
brandkasten geopend moesten worden.
En zou Hendriks niet geweten hebben

dat Pietje de Kok er ook bij was. Het
liJkt dat men v. d. Heuvel er voor laat
opdraaien. Pietje de Kok kan zeer wel
met v. d. Heuvel verwarren. Het is best
mogelijk da\ men De Kok aanvankelijk
niet wilde verraden.
De 0 f f ic ier achtte het wel ver door-

gedreven om te zeggen, dat de overheid
schuldig zou zijn.
De geloofwaardigheid der getuigen is

z.i. voldoende bewezen.
Dat De Kok niet genoemd is, is naar

sprekers oordeel wel te verklaren.
Mr. Hen g s t betoogt nog dat Hen-

dricks opzettelijk ten naam van De Kok
heeft verzwegen. Wat heeft hij nu nog
meer opzettelijk gedaan?
De ver d ach ten betuigen ander-

maal hun onschuld waarna het onder-
zoek gesloten wordt verklaard en de uit-
spraak bepaald op heden over 14 dagen.

F. N. van de Weterrng, alias Den
Brommert, 25 jaar, landbouwer te Oss,
gedetineerd, heeft zich te verantwoor-
den wegens het feit, dat hij in vereent-
ging met anderen in den nacht van 6
op 7 lV'.!£i1933 te Veghel in de woning
van C. v. d. Burgt heeft weggenomen
f 700 en zulks door middel van inklim-
ming door een raam, en na geweld te
hebben gepleegd tegen den bewoner
van del! Burgt door hem neer te wer-
pen, te binden en beddegoed op hem te
stapelen,
Ver d ach t e verklaart niet van plan

geweest te zijn op roof uit te gaan. Hij is
er wel geweest. Hij was zóó zenuwach-
tig ....
De pre sid ent: Ja die zenuwachtig-

heid van jullie. Je bent daar toch binnen
geweest? Je hebt toch beddegoed op dien
man gegooid?
Ver d ach te: Ik ben er wel binnen

geweest, maar ik kan men niet herinne-
ren dat ik beddegoed heb gegooid.
Pre s i d ent: Hoe ben je binnenge-

komen? _
Ve r d ach t e:Door een raam. Ik wou

steeds maar terug.
Presiden t: Heb je daar binnen

een oud ventje gezien.
Verdachte: Dat kan wel zijn ik

kan me het niet herinneren. Het 'kan
wel zijn,' dat ik hem aangepakt heb.
Wie het beddegoed op den man heeft
geworpen kan ik niet zeggen.
Pre sid ent: Waarom kom je terug

op de verklaringen voor den rechter-
commissaris.
Ver d ach te: Ik kan het toch niet

zeggen ;\ls ik het niet weet.
Het verhoor levert veel moeilijkhe-

den op. Verdachte zegt dat hij niet
kwam om te stelen. Hij was met de
anderen meegegaan en was erg zenuw-
achtig.
Als getuige wordt gehoord de 72-jarige

landbouwer C. d. d. Bur g t te Veghel.
Hij was den bewusten avond om 10 uur
naar bed gegaan. Hij bleef wakker tot
12 uur. Toen ontwaakte hij om 2 uur.
Er waren menschen in zijn kamer. Aan
een vroeg hij: Wat moet je. "Geld", zei
hij. Nou, laat mij maar vrij. dan zal ik
het je geven, antwoordde getuige.

Een der anderen wilde hem toch
eerst binden.
Dat gebeurde, aan handen en voeten

en toen sleepte men hem het bed uit;
hij viel met het hoofd op den grond.
Daarna werd een bedrag van om-

streeks f 700 gestolen.

Eveneens ontkennen zij pertinent
inbraak te Gassel,
De gemeente-ontvanger van Gassel de

heer J. J. Wal b a ome r s doet vervol-
gens mededeelingen omtrent de inbraak
te zijnen kantore, waarvan hij na de ont-
dekking den veldwachter in kennis stel-
de.
Pre sid ent: Het geld was verzekerd?
Get u i ge: Ja bij "Mercurius".
Uit het verdere verhoor blijkt dat de

assuradeur Snabel door die verzekering
wist dathet geld er was.

Getuige heeft kunnen consta teeren
dat men van een balcon door een raam
was binnengekomen.
De 54-jarige molenaar G. van H u i s-

se 1i n g, molenaar te Langenboom-
Escharen is de volgende getuige. Hij
deelt mede, dat in zijn woning was inge-
broken; de inbrekers zijn door een raam
binnengekomen. Ongeveer f 1900 werd
vermist. Vermoedelijk is de brandkast
met een valsehen sleutel geopend. Den
getuige was verzekerd bij "Mercurius"
waarvan Snabel agent was.
Ver d ach ten zeggen er niet geweest

te zijn. ,
Dan wordt A. J. Hendricks (Dikke

Toon de Soep) ook in deze zaak gehoord.
President: U bent er ook bij ge-

weest in Gassel, hé?
Get u i geerkent dat. Ook verdachten

en Vos waren er bij.
Pre sid ent: Jullie hadden inlich-

tingen van Snabel gekregen, hé?
Get u i g e bevestigt dit blijkbaar,

want de president zet het verhoor voort.
De getuige spreekt slechts zacht,

zoodat . e'!:" slechts eenige klanken tot
onze plaats doordringen. We vangen
nog op, dat het geld, dat te Gassel ge-
stolen is, later werd verdeeld.
Bij den diefstal te Langenboom Ï6 ge-

tuige aanwezig geweest met de Bie, van
den Heuvel, Vos en SnabeI.
De laatste had het gezelschap naar

Langenboom gebracht. De auto werd in
het struikgewas verborgen en Sna.bel
bleef daar bij.
President: Hiad v. d. Heuvel

brekerswerktulgen bij zich?
Getuige: Ja.
Presiden t: Hoe weet u dat?
Getuige: Ik heb het gezéen: hij

ze in een tasch.
We hocren verder, dat deze getuige

f 400 ongeveer van den buit heeft ge-
kregen.
De ver d ach ten moeten weer op-

staan ..Da's geregeld 't zelfde", ~egt
den B rus. Ik word nooit geloofd; één
keer is 't maar gebeurd; toen was ilk
veroordeekt tot 10 maanden, maar e'en
andere officier heeft me vrijgesproken.
Pee r deB i e zegt dat hij er niet

geweest is; hij was toen bij den genees-
kundigen dienst en kon niet eens 100-
pen. Het is allemaal verzonnen.
Rechter Mr. Sassen: Wat zou hij er

aan hebben om nu te lieg-en?
Den B rus: Misschien heeft

betere vrienden.
Volgende getuige is de 35-jarige L.

Vos (BLis de Sijp). Deze verklaart, dat
hij met de reeds genoemden, naar Gas-
sel is gegaan om in te breken in het
raadhuis.
Pre sid ent: Er is een ladder ge-

bruikt. Wie ging er op?
Get u i ge: Eerst van den Heuvel en

toen Pietje de Kok.
Pre sid ent: Dat is een nieuw ge-

zichtspunt; dien naam hebben we nog
niet gehad. Wie waren er dan bij?
Get u i g e: De Bie, v. d. Heuvel, Hen- Pleidooien.

dricks en De Kok.
Vervolgens doet getuige nadere mede- Daarop komt de verdediging aan het

deellngen over het openen van d~ brand- woord. .
kast. Dat geschiedde door De Bie. " . Als verdediger van Peer de Bie treedt
Bij de inbraak te Langenboom is BIJs op Mr. J. Pulles (Oss). .

de Sijp ook aanwezig geweest. Sna~e~ Hij betoogt, dat de overheld tekort
had hen daarheen gebracht. Als getuige geschoten is in haar taak Om de burgers
zich wel herinnert is het raam geopend te beschermen. Zoodra de politie ver-
door De' Bie en v. d. Heuve~; zij zijn o~k sterkt wordt eindigt de .misdadigheid te
naar binnen .gegaan. GetUlge bleef bui- Oss.
ten. . t Als men die versterking eerder had
Hem is verteld,' dat de brandkast me, aangebracht, zou het welücht niet zoo-

een valsehen sleutel is geopend. ver gekomen zijn met pletters cliënt. Is
Getuige Hen d ric k s wordt nogmaals er dan niets goeds meer III dezen man.

voorgeroepen. Om dat te beoordeelen verwijst pl. naar
De Pre sid ent: Vos zegt, dat er ook de zorg voor zijn kinderen en echtge-

een Pietje de Kok bii is geweest. noote,
Get u i g e bevestigt dat; ik had er Overigens stelt hij de vraag of alle

niet aan gedacht, zegt hL;nog. getuigen wel zoo betrouv.:baar zijn. Men
Requisitoir. late sprekers cliënt er ,n1et voor boeten

omdat hij uit dit milieu ].{omt. . .
Dan komt Mr. Van Everding~,n Mr. J. Hengst voert de verdediglng

aan het woord voor het nemen van ZIJn voor L. v. d. Heuvel. ddt
.' . I Deze vestigt er de aan acht op, a

re~.l~ltl~· nu aan de Ossche zaken, zegt de zaken waarbij zijn cliën.t b~trokken
hf 1.1z~ samenstel van moord. roof- is, allen netjes verloopen zijn, in dezen
1.1, e~len inbraken zooals men sinds zin, dat waar ingebroken is, men ver-
overv\enheUgenis in ons land niet zekerd is en dat de mensenen gewaar-
~~~c gekend. . schuwd werden zich bedaard te houden.

deze zaken, vooral door de personen,
die de misdrijven hebben gepleegd .. Er
is bijna niemand van de bende, die zich
tot één zaak beperkt heeft.

De verdachten die nu terecht hebben
gestaan, • werkten voornamelijk met
I HendrikS en Vos, al was er geen scherpe

de lijn tusschen de diverse brigades te
trekken.
De gedachten gaan allereerst er naar

uit hoe een dergelijke terreur in N.O.
Noordbrabant is ontstaan.
. Diepere oorzaken kan spr. niet gaan
naspeuren" dat' is een onderwerp van
diepe studie, welke naar h)J vernamen
heeft ter hand is genomen.
De hoofdschout van Den Bosch

schreef in 1600 al aan de Staten dat
de ingezetenen van de Meijerij door
schelmen en vagebonden Weraen ge-
terroriseerd. In de volgende eeuwen
bleek die misdadigheid herhaaldelijk.
De Ossche misdadlgers hebben les ge-

kregen van beroepsbrandkastenforceer-
ders en na een poos terwijl het beperkt
bleef tot vrij eenvoudig", diefstallen,
bleek, dat die lessen goed opgevolgd
werden. Daarna zijn de roofovervallen
gekomen. Vervolgens relereerde hij de
brandstichtingen; de gemeente-politie
heeft de laatste 10 jaren 170 gevallen
onderzocht.
Deze verdachten zLin in een heel ver-

dachte sfeer opgegroeid. Er zün in Oss
en omgeving verscheidene kleine kroeg-
jes, waar men elkaar ontJ.!loette en waar
men van gestolen goed kon afkomen.
De lui der bende werden er geëerd en
gevreesd.
In de laatste 10 jaren ziin er veel ern-

stige delicten gepleegd, zonder dat er
een spoor van de daders te vinden was.
Hoe kwam dat?
DE' deelnemers behooren tot 7 of 8

families; men verraadde elkaar niet en
men sprak niet.
Daarbij kwam de vrees van de streek;

veelal dorst men geen aangifte te doen
uit vrees voor wraak. Menschen die wat
wisten, hielden den mond omdat ze be-
dreigd waren.
Dan was er nog de situatie ter plaatse.

De misdadigers woonden er gunstig voor I
hun bedrijf.
Tenslotte was er te weinig politie.

Toen het corps- is uitgebreid kon er I
krachtig en intensief worden opgetreden.
Er kon een bres geschoten worden in de

in- misdadigerswereld en men kon begin-
nen met het oprollen van het front, dat
nog voortgaat. .
De marechaussée en de gemeente-

had politie hebben prachtig gewerkt onder
lelding van den opperwachtmeester en
inspecteur van politie hebben de co,.u·pn
de terreur ,tot staan gebracht. Beide
corpsen en hun leiders brengt spr.
hulde voor wat ze deden en nog doen.
Na <feze algemeene inleiding komt

spr. tot de zaken, die dezen ochtend
dienden. Hij zou het verstandig ge-
vonden hebben als ze bekend hadden.
Thans is er geen enkele reden om
clementie toe te passen.
De feiten Zijn bewezen.
Wat de straf betreft deze moet bezien

worden in het licht van de misdadigheid
in Oss. Dit zijn eenige van de ergsten
der bende. " ~ , ..

hij Er is alle reden om ~ezen beiden de
zwaarste straf op te leggen.

De Ossche misdadigersbende
voor het gerecht.

DE ROOFOVERVAL TE MARIAHEIDE.
INBRAKEN TE GASSEL EN

LANGENBOOM.

INBRAAK TE VEGHEL.
Nadat de zitting gedurende eenige mi-

nuten geschorst is geweest heropent de
president de zitting.
Nu wordt behandeld de zaak tegen

Den Bromnnert.

MEDEPLICHTIGHEID AAN INBRAAK.
Tegen half drie heropent de president

de zitting, die te 1 uur geschorst was.
Thans staat terecht

Slappe Toon van Mieneke de Soep
A. J. van der Wielen, bekend als Slappe
Toon van Mieneke de Soep, 22 [aar,
landbouwer te Oss, gedetineerd, heeft
ziCh te verantwoorden wegens het
feit, dat hij op 3 April 19~4 te Oss
P. Schull'rmans behulpzaam lS geweest
bij een inbraak bij kapper van den Be,rg
door tijdens deze inbraak op den uit-
kijk te gaan staan;
dat hij op 4 April 1934 te Oss opzette-

lijk uit genoemde inbraak verkregen
goederen als geschenk heeft aangenomen.
Ver d ach t e bekent het hem ten

laste gelegde. Hij kan niet meer zeggen,
waar hij zijn deel van den buit heeft
gekregen, bij De Bie of Schuurmans,
welke laatste de inbraak pleegde.
Pre sid ent: Je wist toch wel goed

dat het gestolen was, die artikelen die
Schuurmans je gaf.
Ver d ach t e: Jawel, maar ik dacht

da t ik er geen kwaad mee kon.
De heer P. van Kern pen inspecteur

van politie te Oss verklaart, dat verd. de
laatste jaren in gezelschap was van De
Bie.
Vervolgens verklaart hij omtrent het

onderzoek in zake de inbraak bij den
kapper Van den Berg.
In den winkel lag de heele boel door

elkaar.
De verdediger Mr. v. d. Me u vel

vraagt waar getuige uit afleidt, dat
verd. ongunstig bekend staat.
Getuige van Kern pen merkt op

dit niet gezegd te hebben. Hij heeft
verklaard, dat verd. de laatste jaren
omging met den jongen De Bie. En dan
weten wij genoeg, aldus spr.

is de

t

Wegens de 'ten laste gelegde feiten
vordert de officier ten slotte veroor-
deeling van ieder der verdacnten tot
een g e van gen t s s tra f van
z ,e s tie n jar e n.
De beide ver d ach ten verklaren

nogmaals onschuldig te zijn.

Negus is het hoofd
Koptische christelijke

kerk van Abessynië, Abuna
Kyrillos, de Paus der Abes-
syniërs, de machtigste man
in het land. Hij geldt voor
'een gezworen vijand van

Italië.

De chef van den Italiaan-
schen generalen staf Bado-
gUo heeft zich naar Oost-

Afrika begeven.
E,en Abessijnsch dorp in de buurt van Makalle, dat geheel verschanst is. Zoo is

het met alle dorpen het geval,

"Hoog bezoek" te Berlijn. De Finsche
bokser Whino Myllyrina vertoeft thans
te Berlijn, waar hij overal waar hij zich
vertoont door de menschen bewonderd
wordt. Hij is n.I. 2.48 M. lang en weegt

352 pond.

..., .._.--



Be r g, dLe mededeellngen doet 0VIElfr
den toestand, welken hij aanteef in
zijn huis toen hij daar na de inbraak
terugkeerde, zoomede over hetgeen er
vermist werd.
De inbrekers zijn binnengekomen door

een raam.
Dan wordt de 17-jarige W 11hel m u s

deB i e, gedetineerd, gehoord.
Deze geeft toe, dat Sèhuurmans hem

gevraagd had om met verd. naar v. d.
Berg te gaan om in te breken. Getuige
zou met verdachte op uitkijk blijven
staan, doch er kwam geen onraad.
De buit is den volgenden dag verdeeld

ten huize van getuige.
De 19-jarige P. A. Schuurmans,

eveneens gedetineerd bekent de inbraak
bij v. d. Berg gepleegd te hebben; er
was afgesproken dat v. d. Wielen en De
Bie op de wacht zouden blijven staan en
dat is ook gebeurd. Getuige zegt, dat hij
niet door een raam, maar door de ach-
terdeur is binnengekomen.
De o f f i c ier merkte op, dat het ten

laste gelegde bewezen is; de verd, is pas
kort bij de bende. Wegens medepljch-
tigheid aan diefstal eischt spr. eén
j a a r g e van gen iss t r a r met af-
trek van het voorarrest.
De verdediger Mr. v. d. He u vel be-

toogt, dat de sensatie thans van Oss ver-
plaatst is naar deze rechtszaal. Men kan
er op rekenen, dat deze zaak midden in
de sensatie staat.
Een rechter is ook een mensch en

daarom kan hij ook beneveld worden
door die sensatie. al weet hij dat men
den Nederlandschen rechter kan ver-
rouwen. .
PI. betoogt, dat verd. niet ongunstig

bekend staat. Hij beschouwt het heele
geval als een kwajongensstreek. Niet
deze verd., maar de twee getuigen heb-
ben de schuld.

Als dez€- jongen niet uit Oss kwam.
dan zou verd. vermoedelijk een vooe-
waardelijke straf krijgen.
PI. meent da,t dit geen :nûOOOOigexÎIS,

maar een groote lummel, die niet in de
fP8VangenÎlS thuis hoort. Deze ver-
Óll,tChtis reclasseering waard. De reent-
oonlk stelle hem daartoe :in de gelegen-
heid.
PI. vraagt onmlddJelUjke in<vrijhe'id·

stemng van verd.,,die aa. 90 dagen in
iheCihtenis is,
De 0 f f i c ier zegt geen termen te

zien om verd. in vrijheid te stellen.
Desgevraagd. verklaart inspecteur

Van K e m pen dat de verd. niet thuis
hoort in het huisgezin, waarvan hij de.
oudste is.
De 'Verdediger meent, dat ~t

geen reden is om hem in de gevangerna
te zetten. Er is reden voor reclasseermg,
De president merkt op, dat- de

verdediger zich met de rectasseertngs-
vereeniging in verbinding had kunnen
stellen.

De ver d e dig e r geeft te kennen
da t hij deze zaak gisteren pas heeft
overgenomen.
De rechtbank begeeft zich in raad-

kamer om over het verzoek der verde-
diging te beslissen.

Na heropening der zitting deelt de
pre s l d ent mede, dat de rechtbank
geen termen aanwezig acht om aan het
verzoek van den verdediger te vold'oen,.
De uitspraak wordt bepaald op 28 Oct.

DE ROL VAN DEN ASSURADEUR UIT
NIJMEGEN.

De laa tste zaak van dezen dag is die
tegen

den Nijmeegschen assuradeur.
Den gedetineerden assuradeur A. Sna-

bel uit Nijmegen wordt het VOlgende ten
laste gelegd:
a. dat hi] aan P. de Bie, L. v. d. Heu-

vel, A. Hendriks en L. Vos inlichtingen
heeft verschaft om in den nacht van 16
op 17 Mei 1933 in te breken in het Ge-
meentehuis te Gassel door te zeggen
hoeveel geld er aanwezig was en hoe de
brandkast gemakkelijk was te bereiken:
b. dat hij genoemde inbrekers met

zijn auto naar de plaats Langeboom ge-
reden heeft toen deze zouden inbreken
bij G. v. Huisseling in den nacht van 11
op 12 Januari 1934 aldaar en dat h~i hen
gewezen heeft op welke wijze z~i het
oeste bij de brandkast konden komen en
welk raam zU moesten opwerken;
c. dat hij op 12 Januari 1934 te Lan-

geboom van genoemde verdachten f 375
als geschenk heeft aangenomen afkom-
stig van gemelde inbraak.
De pre sid ent vraagt of het is zoo-

als in de dagvaarding staat.
Ver d ach te: Jawel, Edelachtbare

het is allemaal zooals het daar staat.
De pre sid ent loopt de dagvaardt-

ging nog even door, waarbij ver d a c h-
te o.m. zegt dat de afspraken te Oss
gemaakt werden. De f 375 heeft hij van
De Bie ontvangen.
Pre sid ent: Ik vind het een schan-

delijk' bedrijf dat u er op na hield. Het
Is zoo onsympathiek als maal' kon be-
staan!
Het is een afschuwelijk iets.
Mr. Sas sen vraagt aan wie de In-

lichtingen werden gegeven.
Verdachte: Aan Vos en aan Hen-

driks.
Mr. Sassen: En waar?
Ver d ach te: In Oss zelf.
De heer J. Wal boo m er s, gemeente-

ontvanger te Gassel volhardt bij zijn
verklaring in de ochtendzitting afgelegd.
Het gemeentebestuur had een verzeke-
ring afgesloten bij de Mij "Mercurius"
waarvan verd. agent was. .
De melenaar G. van Huisseling

uit Langenboom doet mededeeling over
de verzekering, die hij bij Snabel geslo-
ten had. Deze had nog gezegd: Nu kun
je er alles ingooien wat je wilt.
De verzekering beliep f 5000.
Dan komt A. J. Hendriks (Dikke

Toon de Soep) getuigen.
Hij heeft in 1933 kennis gemaakt met

Snabel, die hem verschillende inlichtin-
gen verschafte.
De president: Ook over Tubber-

gen? Daar heeft hij u heengebracht om
tn. te breken?
Get u i geerkent dat. Hij deelt ver-

der mede, dat de inlichtingen gegeven
werden te Oss, aan getuige en aan Vos.
Uit het verd'ere verhoor blijkt nog, dat

verd. ook buiten deze zaken andere in-
lichtingen verstrekte.

Ve r d ach te 2!egt dat hij door Loef-
fen uit Berghem kennis heeft gemaakt
met Hendricks, die hem in kennis braent
met De Bie en Vos. Hem is toen gezegd,
dat hij gemakkelijk geld kon verdienen
door inlichtingen te verstrekken.
Getuige Hen d ric k s maakt daar-

over eenige aanmerkingen, die we niet
kunnen verstaan.
Lam b e r t u s Vos (Bijs de Sijp)

krijgt in deze zaak eveneens te getuigen.
Hij verklaart dat Hendricks eerst met
Snabel in contact is geweest. Later is
getuige er mee in aanraking gekomen.
Pre sid ent: He,bt u hem adressen

gevraagd?
Get u ige: Bnabel vertelde uit zicih·

001f dat hij dit en dat wÏJSt.
Overigens blijft getuige bij de ver-

klaringen in de voorgaande zaak arge-
legd.
Ver d ach t e geeft te kennen, dat

hem gevraagd is om inlichtingen. Het
is niet van hem uitgegaan <lie inUch-
tingen te verstrekken.
Voor hlJ met deze mensch-en In con-

tact kwam. heeft hij steeds eerlijk zijn
brood verdiend.
Hij merkt op datmen hem ook ver-

dacht heeft van kippendiefatallen,
maar ....
Mr. Sas sen: Ze hebben je nu toch

te pakkèn?
De 0 f f i c ier aan het woord komen-

de noemt het feit, dat bewezen is, als
zeer ernstig moet aangemerkt worden,
Een flinke straf is noodig. Wegens me-
deplichtigheid aan diefstal requireert
spr. ach tja a r g e van gen i s-
s tra f met aftrek van het voorarrest.
De pre sid ent brengt den verd. nog

eens het ernstige van het misdrijf onder
de Dogen.

Ve r d a'c h e: Als het nu nog eens acht
maanden was.
U kunt net zoo goed levenslang vragen.

Ik ben een gevallen man, maar geen
misdadiger!
De verdediger Mr. DeB 0 k geeft een

overzicht van het leven van verdachte
om aan te toonen, dat de daden niet het
gevolg zijn van misdadigheid.
Hij schetst de moeilijkheden waar-

mede zijn c1iënt te karnpen heeft ge-
had.
Opmerkend, dathij als inspecteur

den caféhouder Loeffen te Berghem
had aangesteld als agent van de doo;r
hem vertegenwoordigde maatschappij,
wees hij erop dat dit niet de juiste
persoon was, gezien zijn relaties met
de misdadigers in Oss.
Verdachte is niet een misdadiger; in

dit verband wijst pl. op vele goede
eigenschaopen in verdachte, die o.m.
lang een ZoiJ1Jdagschoolleidde en veel
voor het zendingswerk deed.
Over de wijze van inlichtingen geven

uitweidend wijst pl. erop, dat Loeffen
tenslotte die kwestie voorbereidde.
Nog merkt spr. erop, <;lat v~rd.. toch

niet zooveel profijt van zijn Inlichtingen
heeft getrokken.
De zaak is ontzaglijk opgeblazen in

de pers; men heeft hem voorgesteld als
de aanstichter; daar IS geen sprake van.
Een reclasseeringsrapport heeft pl.

niet kunnen verkrijgen. Gezien het feit,
dat de man nog nooit veroordeeld is en
dat zijn gezin van hem afhankelijk is,
verzoekt pl. uiterste clementie.
Ver d ach t e zelf dringt nog op

clementie aan. .
Daarna wordt het onderzoek gesloten

verklaard en de uitspraak bepaald op
28 Oct.
De zitting wordt dan te kwart Voor

vier gesloten,

INBESLAGNEMINGEN TIJDENS DE
RECHTZITTING.

Voor den aanvang derterechtzitting
van de Rechtbank alhier, waarop eenige
der Ossche strafzaken behandeld werden,
zijn zooals men uit het verslag elders in
dit nummer kan lezen, de journalisten
gefouilleerd. Men wilde blijkbaar voor-
komen, dat er in de zaal gefotografeerd
zou worden. Een der collega's moest een
fototoestel afstaan.
De zitting werd mede bijgewoond door

den heer Jo Spier, teekenaar vaI?-De Te~
legraaf die tot kort voor het einde der
ochtendzitting ongestoord zijn werk kon
verrichten.
Totdat een opperwachtmeester der

marechaussée zijn schetsboek opvorderde
Het werd overhandigd aan den med.~
aanwezig zijnden procureur-generaal bIJ
het Gerechtshof Mr. barqn Speyart van
W00rden.
Nader vernemen wij, dat de heer

Spier Zijn schetsboek heeft terugontvan-
gen; hij mag verder-teekenen.

(Reeds opgenomen in een gedeelte
onzer vorige oplaag).

bied wordt thans bekend gemaakt. De
eenheidslijst (Dultsch nat--soc.) heeft
24 zetels vereorven, terwij:! de overige
lijsten 5 zetels veirlkrijgen. In totaal zijn
uitgebracht 1,962.061 geldige sternmen.
Daarvan verwierf de eenheldelljst
1.592.604 stemmen, die andere lijsten
verkregen 369,457stemmen. Hie·tpereen-
tage dier k~etl's op de eenheldüjst
uitgebracht bedraagt 81.7.

JOURNALIST GEARRESTEERD.
WEENEN, 14Oct. De politie heeft den

Hongaarsehen journalist Benes gearres-
teerd, die er van wordt beschuldigd on-
juiste berichten te hebben verspreid, die
schadelijk zijn voor Oostenrijk.

DE KWESTIE DIm MONARCHm
IN GRIEKENLAND.

ATHENE, 14,Oct. Ter voorbereiding
van den terugkeer van Koning George
hebben alle Grieksche kerken opdracht
gekregen elken Zondag den koning, den
kroonprins en andere leden van het ko-
ninklijk huis ill de gebeden te geden-
ken.

DE WER:KLQOS·HEIDIN AMERIKA.
WASHINGTON, 14 Oct. De Amert-

kaansche bond van vakvereentgingen
heeft medegedeeld dat het aantal werk-
loozen in de ver. Staten nog steeds meer
dan 11 millioen bedraagt. De werkloos-
heid is greeter dan het vorige jaar. De
depressie alduë wordt verklaard heeft
den levensstandaard der Amerikanen 30
jaar op straat gezet.

OP BET SPOOR VAN OPENBARE
VIJANDEN.

LITTLE ROCK, (Arkansas), 13 Oct.
Federale agenten zijn op het spoor van
Alvin Karpis en Harry Campbell, twee
desperado's. Qisteravond werd bekend,
dat de politie de bandieten bij Hot
Springs bijna gepakt had. Nog op het
laatste oogenbllk slaagden de gangsters
er in te ontsnappen.

JAPANSCIlE KRUISER. AAN DEN
GRoND GELOOPEN.

TOKIO, 14 oct. De Japansche kust-
pantser-kruiser j,Asama" is bij Hires-
itma aan de westkus van Hond'o aan
den grond geloopen. Vo ~ens de officieele
mededeelingen is de schade gering.
Poglngen- om Mi 9200 ton groote oor-
logschip vlot te sleepen zijn gaande.

sche reederij Nippen Kaisha hebben ver-
klaard dat de schepen dezer reederijen
de Italiaansche havens zullen blij ven
aandoen.

In afwachting van een groet
Italiaansch offensief,

ADDIS ABEBA, 14 Oct. Van gezagheb-
bende Abessijnsche zijde wordt ver-
klaard, dat voorbereidingen worden ge-
troffen om het hoofd te bieden aan een
grot Italiaansch offensief dat binnen-
kort aan alle fronten wordt verwacht.
Men is van meening dat de Italianen dit
offensief zullen uitvoeren vóór dat de
economische en financieele sancties, die
door den Volkenbond worden toegepast,
effectief zullen worden.

Albanië en Italië.
LONDEN, 14 Oct. Gisteren verluidde

hier, dat de regeertrigen van Italië en
Albanië een verdrag hebben geteekend
waarbij Albanië zich heeft verbonden
de Adriatische kust tusschen Chimara
en Valona te versterken in ruil waar-
voor de Albaneesche regeering een lee-
ning van 60 milheen goud franc zou
verkrijgen. '

Britsche VOorzorgsmaatregelen.
HAIFA, 14 Oct. De Britsche militaire

autoriteiten gaan voort met het ver-
sterken van Acre. Zondag Is kustverde-
dlgingsgeschut van zwaar kaliber in
stelling gebracht.
ALEXANDRIE, ·14 Oct. De Britsche

vloot, die hier is geconcentreerd, is ver-
sterkt door .de aankomst van twee hulp-
kruisers. Vandaag zullen vier detache-
menten soldaten uit Engeland arrivee-
ren.

geleden de moderne cinematografie werd
uitgevonden.
Nadat in de wachtkamer van het vlieg-

veld koffie was geserveerd werd in auto's
naar Den Haag gereden.
DEN HAAG, 14 Oct. De minister van

onderwijs, kunsten en wetenschappen,
prof. dr. Slotezn,a,kaode Bruïne, heeft
hedenechtend te half twaalf den uit-
vinder der cinematografie, den heer
Louts Lumière in speelale audiëntie
ontvangen. HieI1bij waren tegenwoordig
de neeren D. Hamburger Jr., voorzttter
van den Ned. Bioscoopbond en Charles
Belaire voorzitter van den Fransehen
biooooopbond. De mmister onderhield
zich gerulmen tijd met dien heer Lu-
mière.

NASLEEP VAN BRAND IN
SOCIALISTISCH VEREENIGINGS-

LOKAAL.
BRUSSEL, 14 Oct. Te Deinze bij Gent

woedde een zware brand in het groote
vereenigingslokaal der socialisten, dat
grootendeels werd vernield. De secre-
taris der socialistische bonden beweerde
bij den brand, dat ook zijn kas met een
inhoud van 200.000 frank door het vuur
verslonden was. Reeds denzelfden avond
bleek bij onderzoek, dat zulks op fan-
tasie berustte. De secretaris werd daar-
op gearresteerd en in de gevangenis ge-
zet. Hij bleek integendeel zeer groote
tekorten in kas te hebben. Vermoed
wordt, dat deze ook den brand stichtte.

BANK BESTOLEN TE BRUSSEL.
BRUSSEL, 14 Oct. De politie heeft ge-

arresteerd den 25-jarigen E. Wunsch,
a komstig uit Aken, die secretaris was
vah de Brusselscha Bancue de Credit et
de Dépots, bij welke inrichting hij een
som van 550.000 frank had verduisterd.
DE UI'rSLAG VAN DE VERKIEZINGEN

IN HET MEMELGEBIED,
l\1JEM1EL,14 Oct. Het officieele resul-.

van de Vl€lrkiez.ing,enin het MeaIlj€'],ge-

De oorlog.
S~rijd aan de Takase.

ADDIS ABEBA. 14 Oct. Naar verluidt
is gisteren heftig gevochten langs de
rivier Takase.

Koptische geestelijken onderwerpen
zich: .:

ADOEA, 14 oct. De KOlltLsche geeste-
Iijkheid en Mohammedaltnsche Abes-
synen van AJ(ÏJoeaen Aks'Üemhebben aan
het ltalia.a11.oohe hoofdkwartier hun
Ol1.d.erweTpingaangeboden.

;uk spanning in.Egypte.
-hi .

CAïRO, 14 Oct. De spanning in Egypte
is na het uitbreken der vijandel~jkheden
in Abessynië gegroeid. Het Egyptische
comité tot steunverleening aan Abes-
synlë heeft een:, oproep gepubliceerd
waarin wordt gesproken van den plicht
om dé .naburen in. den wanhoptgen strüd
te steunen. .
De oproep Is onderteekend door een

prins, die in Egypte en in de Arabisehe
landen groet aanzien bezit.
Door deze onderteekening krijgt de

oproep bijzondere beteekenis.
De militaire voorbereidingen worden

voortgezet. Voortdurend hebben be-
sprekingen plaats tusschen de Egypti-
sche en Britscl:lll regeerlngen. In poli-
tieke kringen is men van meening dat
dit Wijst op ernstige· plannen. Men ge-
looft dat bel a n g r ij k e bes I iss i n-
gen kun n e nWO r den ver wac h t.
In Egypte worden alle maatregelen ge-
nomen om op eventualiteiten voorbereid
te zijn. In het vliegkamp te Aboekir
heersent een zeer groote bedrijvigheid.
Onder de bevolking heeracht een opge-
wonden stemming en er wordt in sterke
mate gehamsterd.

De sancties.
LONDEN. 14 Oct. De Geneefsche cor-

respondent van de Times schrütt, dat
het werk ter voorbereiding van finan-
cieele maatregelen snel gevorderd is en
veel eenvoudiger gehouden is dan de
voorbereiding voor de algemeene econo-
mische maatregelen. waarbij talrijke
voetangels en klemmen aanwezig ztm.
De te Genève vertoevende diplornatie-

ke medewerker van de "Daily Tele-
graph" schrijft, dat de door Engeland.en
Frankrijk gespeelde rollen het meest m-
teressant zijn. Eden heeft er naar ge.-
streefd, dat de Volkenbo:t;ld. indien h.l'
handelt, snel en doelmatig handelt. HIJ
is daardoor automatisch de leider ge-
worden van dt landengroep. die thans
het plan voor haar optreden uitwerkt. De
positie van Engeland is die, welke vroe-
ger meestal door Frankrilk werd inge-
nomen. Frankrl1k is thans meer remmer
dan machinist. De houding van Polen
wordt door sommige leden der ünan-
eleele commissie teleurstellend ge-
noemd. Minister Beck zou in hoofdzaak
getracht hebben, de zaak op de lange
baan te schuiven.
GENEVE, 14 Oct. Hier deed het gerucht

de ronde dat de Nederlandsche delegatie
voorstandster zou zijn van het afbreken
der d.plomatieke betrekkingen met Italië
bij wijze van sanctie-maatregel. Het
blijkt dat bij de Nederlandsche delegatie
zelf van een dergelijk standpunt niets
bekend is.

Schepen blijven Italiaansche
havens aandoen.

.-GENUA, 14 Oct. Ambtenaren van de
Amerikaansche Dollarlijn en de Japan-

BERFSTRIT K.N.A.C.
DEN HAAG, 14 Oct. Voor den [aarlijk-

• schen herfstrit van de K.N.A.Q. welke
ditmaal in den nacht van Zaterdag op
Zondag zal worden gehouden zijn 127 fl
inschrijvingen ontvangen. Voor afdeeling 'I
A waarin de zoogenaamde nieuwelingen E
uitkomen die zich willen bekwamen in IJ
het kaartlezen hebben 57 automobllisten J
ingeschreven terwijl zich voor de afdee- I
ling, bestemd voor hen die reeds meer d
dan driemaal aan den herfstrit hebben d
deelgenomen, 170 rijders hebben opge- d
geven. De start heeft Zaterdagavond te t
7 uur plaats te Breda terwijl de aa n-
komst Zondagmorgen eveneens van 7 uur
af te Nijmegen verwacht wordt. Des mor-
gens te elf uur zullen de herinneringa-
plaquettes worden uitgereikt aan hen,
die den rit reglementair hebben vol-
bracht. Deze uitreiking zal geschieden
in een der zalen van café restaurant Ger-
mania te Nijmegen.

INTERN. BIJEENKOMST
ARBEIDSINSPECTIES.

DEN HAAG, 14 Oct. Heden is in het
departement van sociale zaken in Den
Haag de internationale samenkomst
van vertegenwoordigers van arbeids-
inspecties aangevangen. Ter conferentie
is aanwezig o.a. de directeur van het
internationaal arbeiçsbureau de heer
Butler.
Nederland is op de conferentie ver-

tegenwoordigd' door den directeur-
generaal van den arbeid Dr. Ir. Hacl{e.
De eerste bijeenkomst werd door
minister Slingenberg met een rede
geopend.
Een rechtstreeksch en geregeld contact
tusschen de leidende personen van de
takken van dienst tot wier hooge r.oe-
ping de uitvoering der conventies be-
hoort en die alB deskundige raadgever
hunner regeering een groeten invloed
kunnen uitoefenen, zal, zoo zeide spr.,
er belangrijk toe bijdragen de bedoeling
der internationale organlsatle tot het
practische bereikbare te verwezenlijken.
Na de rede van den minister sprak de
heer Butler. Op voorstel van de Engel-
sche, Fransche en Itallaarische gedele-
geerden werd de Nederlandsche gedele-
geerde Dr. Ir. Hacke tot president der
bijeenkomst gekozen.

IR.. COENEN +,
DEN HAAG, 14 Oct. Gisteren is in

den ouderdom van 65 jaar te Wasse-
naar overleden Ir. A. M. Coenen, sinds
1933 oommissaris van de Petroleum Mij.
en lid van den raad van oeneer van de
Bataafsche Petroleum-Mij. De crematie
van het stoffelijk overschot is bepaald
op Woensdag a.s. na aankomst van
trein 11.41 te Westerveld.

DE BENZINE-BELASTING.
DEN HAAG, 14 Oct. De N.V. Gemengd

bedrijf Haagsche Tramweg-Mij. heeft
zich naar aanleiding van het wetsont-
werp der financlering van den v~r-
snelden bruggenbouw door verhoogmg
der tijdelijke heffing van het bijzon-
dere invoerrecht van benzine met een
adres tot de ministers van Financiën
en Waterstaat gewend in welk adres
een dringend beroep op deze ministers
wordt gedaan om het wetsontwerp in
dien zin aan te vullen met restitutie
van de extra belasting op de benzine
welke gebezigd is geworden ten be-
hoeve van die communale of inter-
communale met vervoermiddelen be-
diende trajecten welke geen nieuwe
rijksoruggen bevatten.

MOTORONGELUK.
mLVERSUM, 14 Oct. Op den Laarder-

weg alhier kwam een wielrijder in bot-
smg met den motorrtlder T. Vonk
wonende alther. De motorrijder säoeg
over den kop en bleef bewusteloos lig-
gen. In dezen toestand werd de man
overreden door een auto. V. die een
sehedeloreuk opliep i.i korten tijd later
overleden.

LUMIERE IN ONS LAND.
ROTTERDAM, 14 Oct. Hedenmorgen is

op het vliegveld Waalhaven aangekomen
omstreeks 10.15 met het Partjsche vlieg-
tuig de heer L. J. Lumière, die naar men
weet door den Nederlandschen Bioscoop-
bond is uitgenoodigd ter gelegenheid van
de herdenking van het feit dat 40 jaar

TAXI VERONGELUKT.
SEMARANG, 14 Oct. Een taxi uit

Semarang, welke Zondagmiddag u~t
Djokja naar Semarang terugkeerde, 18
tengevolge van de gladheid van den weg
geslipt. Hierbij zijn twee Europeanen
zwaar gewond en in het hospitaal te
Magalang opgenomen. Aneta meldt hier-
omtrent nog nader: In de taxi waren
Vier Europeanen gezeten. Een Je.vaansche
cha.uffeur bestuurde de auto. Het gezel-
schap keerde terug van een polowedstrüd
welke gespeeld was op den Olympischen
dag te Djokja. De auto slipte, raakte een
boom en sloeg over den kop. Van de ge-
wonden is de heer van der Laan na lang
bewusteloos te zijn geweest eerst heden-
morgen bijgekomen. Zijn. toestand iS
beterende. Hij heeft een llchte hersen-
schudding. De heer H. is tot nog toe niet
tot kennis gekomen. Hij geeft bloed op.
Zijn toestand is ernstig. De heer Weg-
serling werd licht gewond. De chauffeur
bleef ongedeerd. De auto is geheel ver ..
nleld,
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zunffi' Ë:~-M.-deKoningiÎl. en H. K. H. de
Prinses zich Dinsdag 15 Oct. naar den
Ruigenhoek begeven voor een verblij!
van eenige dagen in de residentie.

DE POSTVLUCHTEN.
De Koetilang op uitreis is te Bandeeng

aangekomen.
VERKEERSONGELUKKEN.

De 60-jarige Th. Meeuwissen, die per
rijwiel op den rijksweg te Pey in de
richting Susteren reed, werd door een
auto, bestuurd door den ingenieur N.
aangereden. Zwaar gewond werd de
man in een café gedragen. Een spoedtg
aanwezige geneesheer constateerde dat
M. gewond was aan het hoofd. de
schouders en handen. Gevreesn w0rdt
voor inwendige kneuzingen. Het rijwiel
werd vernield.

Marktberichten.
AMSTERDAM, 14 Oct. Ter veemarkt

waren heden aangevoerd 710 vette
koeien, waarvan de prijzen waren: 1e kw.
49-52, Ze kw. 40-48, 3e kw. 30-38 ct.
per K.G. slachtgewicht; 111 melk- en
kalfkoeien f 130-170 per stuk; 112 vette
kalveren, 2e kw. 44-48. 3e kw. 33-40 ct.
per K.G. levendgewicht; 85 nuchtere
kalveren f 4-7 per stuk; 79 schapen en
lammeren, schapen f 18-21 per stuk,
lammeren f 11-14 per stuk; 429 var-
kens: vleeschvarkens, wegende van 90-
110 K.G. 57-58, zware varkens 57-58.
vette varkens 56-57 per K.G. slachtge-
wicht; 13 paarden f 70-110 per stuk.
Uit Denemarken twee wagons:
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OSSCHE HANNEKE
GEARRESTEERD.

Demonische urouui, die velen in
het verderf heeft gestort.

HAAR STILLE KROEG WERDEN
DE MISDADEN BERAAMD.

De Kon. Marechaussée te Oss ging Zater-
dagavond over tot aanhouding van het vrou-
welijk hoo!dlid der bende, de 46-jarige Joh.
van Ballegooy g.eboren Vossenberg, verdacht
van in zeer nauwe relatie gestaan te hebben
met de bende en goederen gekocht te hebben
afkomstig van roof en inbraak.
Deze vrouw, in den volksmond bekend als

Hanneke van Martekes, was houdster van een
stille kroeg op een der zijwegen van het zoo
beruchte Schaykscheveld, waar de bende haar
verzamelplaats had. Hier werden de plannen
in elkaar gezet voor een roofovervalof in-
braak en mocht een der leden weifelen, dan
was het deze demonische vrouw, die hen op-
zweepte en van lafheid beschuldigde. Hoevele
Osschenaren, die nu in de strafgevangenis
zitten, van dit kroegje uit hun eerste schreden
hebben gezet op het glibberige pad der mis-
daad, zal voor de rechtbank tot uiting komen.
Was niet de toentertijd 16-jarige Wimpke

de Bie, bekend uit de moordzaak te Oyen, een
der geregelde bezoekers? Heeft niet de wiel-
renner Ceelen bij zijn bekentenis voor de Kon.
Mar. in Mei j.l. meegedeeld, dat hij eerst hier
in contact is gekomen met de ongure elemen-
ten en ondanks de waarschuwingen zijner moe-
der zoo door deze vrouw was ingepalmd, dat
hij steeds dieper in het moeras wegzonk, en
op het laatst een der hoofddaders eener bende
werd?
En men vraagt zich onwillekeurig af, hoe

het toch .mogelljk is geweest dat deze vrouw
zulk een overwicht op deze jongens had?

I Van der Putten, bijgenaamd de Rut, die zijn
memoires in de gevangenis geschreven heeft
vertelt, dat zij de jongens, wanneer zij slecht
bij kas waren, geld voorschoot. Wanneer zij
dan voldoende waren bewerkt, gaf zij hun een
tip voor het plegen van een kraak, wel we-
tende dat het dan buitgemaakte geld bij haar
verbrast en verdobbeld zou worden.
De wachtmeester der Kon. Mar. van der

Weerd, een man van herculische gestalte, deed
meermalen een inval in het beruchte kroegje.
Bij eIken inval staken de aanwezigen automa-
tisch de handen omhoog om zich wUlig· te
laten fouilleeren.
Door het moedig optreden van dezen krani-

gen wachtmeester, die geweldig ontzag inboe-
zemde en respect afdwong bij de cafébezoe-
kers, veranderde spoedig de situatie. De eene
na den anderen misdadiger achtte het raad-
zaam daar weg te blijven en het kroegje van
Hanneke kwijnde zienderoogen.
De groote saneeringsactie van Oss, welke

zoo jntens werd ingezet en volkomen werd
uitgevoerd, had tot gevolg, dat alle stamgas-
ten naar de strafgevangenis te Den Bosch zijn
verhuisd en op den dag waarop de eerste
Ossche boeven voor hun rechters zullen ver-
schijnen, zalook de celdeur zich achter deze
vrouw sluiten, een vrouw, die door haar
misdadigen aanleg zoovele jonge Osschenaren
naar den afgrond heeft gesleurd.
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uauere aoor een raam naar omnen moeten
zijn gekomen.
Gerrit van Huiseling, de molenaar ver-

klaart, door zijn vrouw gewaarschuwd 'te zijn
dat er in zijn huis was Ingebroken. Een kOzij~
van het raam was blijkbaar met een hout be-
werkt en de brandkast, die er vlak bij stond,
was open. Zij vertoonde geen sporen van
braak en is vermoedelijk met een valsehen
sleutel geopend. Een bedrag van f 1900 bleek
gestolen te zijn. De getuige was verzekerd
bij een maatschappij, waarvan de assuradeur
Snabel agent was.
Toon de Soep, wederom als getuige geho~rd,

geeft toe, dat hij met zijn kornuiten de inbraak
te, Gassel heeft gepleegd.
. ~ij ~adden van Snabel vooraf de noodige
mllchtmgen ontvangen. De secretarie van het
gemeentehuis werd via een ladder bereikt.
Een dergenen, die naar binnen is gedrongen,
was - aldus getuige - De Bie. Deze is ook
met den buit van f 400 teruggekeerd en had
toen verklaard, dat hij de brandkast had open, (
gebroken. Ook bij de inbraak te Langenboom
is getuige betrokken geweest. De anderen
waren De Bid, Den Brus en Lamb. de Vos
(Bijs de Sijp), terwijl ditmaal de assuradeur )
Snabel hen naar de plaats van het misdrijf
heeft. gebracht. De buit - f 1900 - is onder
elkaar verdeeld.
Lamb. de Vos (Bijs de Sijp), ook een be-

rucht heerschap, die overigens zoo op het
eerste gezicht met zijn witgestreept, grijs
coïbertcostuum, geen ongunstigen indruk
maakt, is de laatste getuige. Hij voegt aan
de daders van de inbraak in het Gasselsche
gemeentehuis een nieuwen naam toe: Pietje
de Kok. Ook over den inval te Langenboom
geeft bij bijzonderheden. Uit zijn verklaringen
blijkt, dat Peer de Bie en Van den Heuvel
daarbij een werkzaam aandeel hebben gehad.

Requisitoir.

De officier van justitie merkte op, dat van-
daag een begin wordt gemaakt met de Ossche
zaken, die een geheel vormen van moord,
doodslag, inbraken, roofovervallen en brand-
stichtingen, zooals bij menachenheugenis . in
ons land nog nooit is voorgekomen.
In het algemeen iets over de Ossche zaken

willende zeggen, wijst spr. erop, dat tusschen
de meeste zaken groote samenhang bestaat,
zoowel wat feiten als personen betreft. Vrij-
wel is er niemand van de 'bende, die maar aan
één zaak schuldig is. Er waren verschillende
benden, doch, tusschen haar was geen scherpe
lijn te trekken, omdat vaak een lid van de
eene ploeg hospiteerde bij de andere.
Als ik dan overweeg, welke straffen moeten

~orden opgelegd, wil ik er op wijzen, dat elk
feit afzonderlijk gezien dient te worden in het
In;tder van de geheele Ossche misdadigheid.
Spr. zal niet praten over de diepere oorzaken.
Dit is een onderwerp van speelale studie, die
naar spr. vernomen heeft, ook gemaakt zal
worden.
Vaststaat, dat de toestand al heel lang

slecht geweest is. Dit blijkt o.m. uit een mede-
.peeling van den Bosschen hoofdschout om-
streeks. 1600. Begin 1700 wordt Oss geterro-
riseerd door een bende. misdadigers, . terwip
in den Franschen tijd geen markt voorbij' gmg'
zonder dat het mes werd getrokken.
De Ossche terreur heeft reeds lang bestaan.

Voor ons, bij de berechting op dit oogenblik,
is het van belang te weten, hoe deze misdadi-
gers tot hun feiten zijn gekomen. De laatste
dertog of veertig jaar zijn groote misdaden
in Oostelijk Noord-Brazant gepleegd. In twin-
tig jaar tijds zijn door de marechaussee meer
dan duizend zaken in behandeling genomen.
De feiten van diefstal waren vroeger een-
voudiger dan nu,' maar daarna is de Ossche
bende met beroepsbrandkastenforceerders in
aanraking gekomen en heeft zij van nen les
gehad. Na de forceering van brandkasten
kwamen er de roofovervallen, de moorden, de
doodslagen ende brandstichtingen, van welke
laatste in tien jaar 170 gevallen zijn onder-
zocht.
De misdaad kon tieren. doordat te Oss en

omgeving kleine kroegjes waren, waar men
een afzetgebied vond voor gestolen goederen,
waar de jongeren in de.misdaad werden opge-
leid en zich met de oudere misdadigers trotsch
voelden.
_ De laatste tien jaar zijn hier vele misdrijven
gepleegd zonder dat de daders steeds gevonden
werden. Dit is te verklaren. De misdadigers
behoorden tot zes of acht families, die elkan-
der niet verrieden. Daarbij kwam de vrees
van de bewoners van de streek, die ook als zij
zouden kunnen getuigen, toch hun mond hiel-
den, terwijlook de streek zelve zich met haar
bebossching e.d. uitnemend voor misdaden
leende.
Eerl3t toen het polltlecorps is-uitgebreid, is

er krachtig intensief opgetreden en werd ei:
een bres geseneten in de misdadigersbende,
werd .het front geleidelijk opgerold en ging
men daarmede verder. Onder leiding van den
opperwachtmeester der marechaussee van de
brigade Oss en den inspecteur van de gemeen-
tepolitie is de terreur onderdrukt, zoodat de
bewoners des nachts hun hoofd weer rustig
kunnen neerleggen. Van deze plaats brengt
spr. hulde aan beide corpsen.

De eiseh.
Wat de feiten betreft, aan de Bie en Van

den Heuvel ten laste gelegd, deze achtte spr.
bewezen. De hun op te leggen straf in het
licht beschouwende van de geheele Ossche mis-
dadigheid, elschte spr. tegen elk der verdach-
ten zestien jaren gevangenisstraf.
De verdedigers van verdachten, mr. J. B.

Pulles en mr. J. B. Heijst, riepen de clemen-
tie der rechtbank in voor hun clienten.
Nadat de verdachten nogmaals hadden ver-

klaard, dat zij onschuldig zjjn aan de hun ten
laste gelegde feiten, bepaalde de president de
uitspraak op 28 October a.s,

Zes jaar voor De Brommert.

Na een korte pauze is dan de zaak van den
beruchten 25-jarigen Osschen landbouwer F.~ .
. v. d. Wetering, alias "de Brommert", aan de
orde, wien ten laste is gelegd dierstal met In-
klimming tezamen en in vereeniging met een
of meer anderen gepleegd in den nacht van
6 op 7 Mei 1933 te Veghel in de woning van
den thans 72-jarigen C. v. d. Burgt, alwaar
700 gulden is buitgemaakt, nadat men den
ouden man eerst had mishandeld.
Rekening houdende met het .feit, dat ver-

dachte niet tot de beruchtste typen van het
milieu behoort, elschte de officier zea jaren
gevangenisstraf met aftrek van voorloopige
hechtenis.
Ook hier drong de verdediger, mr. v. Lely-

veld, aan' op clementie der rechtbank.
Uitspraak 28 October. ï ' .
Daarna werd gepauzeerd.

den molenaar van Huiseling, komt dan op
het tapijt.
De gemeenteontvanger te Gassel, de heer

J. J. Wolboomers, als getuige gehoord, geeft
inlichtingen over de wijze, waarop in de secre-
tarie de brandkast bleek te zijn geforceerd.
Getuige heeft kunnen constateeren, dat de



TEGE N PEER DE BIE EN DEN BRUS
ZESTIEN JAAR GEËISCHT.

DE zuivering VIIU OSS is voltooid, de daders van tal'van jarenlaug onopgehelderde roofover-
vallen, brandstichtingen en moorden zitten achter slot en grendel.
Vandaag Is de tweede fase aangebroken, er zalover lieu recht gesproken worden, zij zul-

len hoeren welke straffen zij voor hun wandnden moeten ondergaan, Zoo stonden vanmorgen
als eersten voor de nrrondlssements-rechtbank te 's-Hertogenbosch terecht drie beruchte mls-
dadigers van de oude garde: Pee r deB i e (Petrus Johannes de Bie), Den B rus (Leonar-
(lus Antonius v, d. Heuvel) en Den B rom Dl er t (v. d. Wetering). Zij behooren tot de "oude
garde" en (lus ontkenden zij botweg het ten laste gelegde. 1'Iaar dat baatte dit keer niet. Oss
heeft gesproken, jeugdige mlsdadlgers hebhen hun zonden bekend en tevens getnlgû tegen de
verstokte oude leden der helde.

_ Schul<Iig oordeelde de officier van Justitie. mr, J. J. G. van Eve r din gen en, hij
eischte tegen Peer de BIe en Den Brus ieder zestien jaar gevangenisstraf en tegen Den Brom-
mert zes illar

(Voor het uitvoerige verslag der zitting zie men pag. 3),

:J
Het Ossche drama spoedt ten einde en heden zijn de eerste verdachten voor de Rechtbank IF

's·Hertogenbosch verschenen. Een gemaskerde verdachte 'wordt het gebouw, waar de rechter
over de vele misdaden zullen oordeelen, binnengeleid,



Daar komen dan de beide boerenli~den, die
van den overval vertellen - f 1600 IS er ge·
stoien en de menschen zijn verder ~et den
schrik vrij gekomen. Ze zijn een beetje heen
en weer gegooid door de gemaskerde heeren,
maar ziet men de lijst hunner verdere werk-
zaamheden, dat zijn inderdaad de Schepers er
prachtig doorgerold. ~et ..verhaal van de..boe-
renlieden is vrij dUIdeliJk. Met den dikken
Soep, die. er bij is ge\:ees.~ en er alles van
weet, vertelt het nog dutdeltiker.
_ Wat hebben jullie nu te zeggen - vraagt

de presid~nt a.an de twee verdachten. .
_ Het is niet waar - zeggen ze a.llebei.
_ Hij doet het om zijn familie schoon te

I wasschen, - zegt den Brus.

De president maakt zich kwaad over zulken
onzin. Hoe kan iemand, die zichzelf beschuldigt,
dat doen om zij n familie scheen te wasschonj
Daar is de jonge wielrenner Ceelen - eens

de glorie van de wielerbaan - nu van moord
verdacht en opgesloten in hel Huis van Be-
waring. Hij heeft aan den overval meegedaan
en wijst de daders aan - zij zitten in de ver-
dachtenbank.
Hij liegt, zeggen Peer de Bie en Den Brus.

Dat is zijn eenige antwoord.
Hei maakt geen indruk meer. De getuigen-

verklaringen zitten als een net om hen heen.

TWEEDE ZAAK.
Het decor blijft hetzelfde - de tweede zaak

volgt direct op de eerste, zonder dat er requi-
. sitoir wordt genomen. De gemeente-ontvanger
Van Gassel komt getuigen. dat er bij hem is
ingebroken en dat er uit zijn brandkast f 400
is gestolen. De ontvanger was verzekerd bij
een maatschappij, waarvan de verdachte in
een volgende zaak, de assuradeur S nab e I,
de agent was. Er is ook ingebroken bij den
molenaar Esschaeren te Lan.gebooom, waar de
buit f 1900 bedroeg. Ook hier was de assura-
deur Snabel de man, die de inlichtingen aan
de bende verstrekte.

I - Gelogen, zeggen de twee lieden op de ver-'
dachtenbank.

Doch de dikke Soep en de wiel.
renner Ceelen hangen wederom hun
oude bendekameraden op. Er is Voor
geen centime dramatische spanning
in het zaaltje. De monotone, meestal

vriendelijke, stem van den president
weerklinkt door het zaaltje. De ge.
tuigen bevestigen de geschiedenis,
zooals de president die zakelijk en
zonder verve verhaalt.

l Het is ook al zoo dikwijls verklaard in alle
kleurige details. Wat hier gebeurt is meer een
honderdste opvoering zonder feestelijkheid ....
- Het is altijd hetzelfde, antwoordt den Brus

op de vraag van den president of het waar is
wat de getuigen vertellen.
- Het is met jullie ook altijd hetzelfde

jullie ontkennen maar en opnieuw maakt een
. der rechters de logische opmerking: "Wat zou-
den ze er aan hebben jullie te beschuldigen _
ze bekennen ook hun eigen aandeel. ... "

Tot dile berouwvollen behoort ook Bijs
de Sijp. Hij heet eigenlijk L. de Vos, maar
iedereen draagt hier duidelijk zijn "nom
de guerre". De Sijp zit preventief voor en-
kele roof- en diefstal-gevalletjes en bekent.
"Waar hij teveel voor krijgen kan, bekent
hij ni et", zegt een marechaussee achter
me, die met een glimlach van voldaanheid
op zijn gelaat al die Ossenaren de revue
ziet passeeren.

Geen moeder kan met meer welgevallen de
eerste pogingen tot loopen van haar baby gade-
slaan, dan de vele getreste stoere marechaus-
sees de pogingen van Oss observeeren de waar-
heid te zeggen, te bekennen, te getuigen en
aldus elkander veilig in de gevangenis te
helpen.

REQUISITOIR.
Dan komt het requisitoir. Geen groot rede-

naar, deze substituut, maar hij schildert met
zijn eenigszins matte stem de terreur, die ge-
heerscht heeft - het aantal misdaden, dat
sinds heugenis van menschen niet is voorgeko-
men - hij grijpt zelfs terug naar de zes-
tiende eeuw, doch dat de lieden van Oss altijd
min of meer talent voor de misdaad hebben
gehad staat vast.

Dertig, veertig jaar terug was er een zelfde
terreur. De marechaussee heeft sedert 1910
ongeveer duizend ernstige zaken behandeld.
Alle misdrijven, die nu achtereenvolgens ter
zitting zullen komen. moeten als een complex
worden aangezien. De daders in de eene zaak
zijn de omkoopers in de andere; medeplich-
tigen, daders, getuigen, allss loopt door el-
kaar.
. En al deze lieden komen op één uitzondering
na uit hetzelfde milieu, met zijn kleine kroeg-
jes, met zijn vereering van de helden van mes
en inbraak, en veilig voor alle vervolging, wijl

I
de ZWijgZaamh,eid heerschte. Zelfs de beroofdÈm
durfden zich niet aanmelden, uib vrees voor
wraak.

Een woord van hulde bracht het
O. M. aan marechaussee en ge-
meentepolitie voor haar werk. Aan
hen is het te danken, dat aan de
terreur een einde is gemaakt. Dan
een kort requisitoir, dat zich met
de feiten bezighoudt en vervol-
gens de eisch: zestien jaar voor
ieder der beide verdachten.
Er gaat een rilling even door de zaal.
De beide verdachten staan op: .
- Onschuldig.
_ Gaat u dan maar zitten, zegt de presi-

dent.
De pleidooien vangen aan.

PLEIDOOI.
De verdedigers, mr. Pull e s en Hen g s t,

verdiepen zich eveneens in beschouwingen
over de misdadigheid te Oss. De eerste meent,
dat de overheid min of meer blaam treft wij!
zij niet voldoende zorg gedragen heeft om de
misdadigheid in te toomen. Hij vraagt verdar
clementie voor zijn cliënt.
Mr. Hengst meent, .dat de beide verdachten

eigenlijk nog netjes waren. Zij stalen alleen
'bij lieden die verzekerd wa~e~, wat hem een
scherpe repliek van den crïicier bezorgde als
zijnde deze opmerking niet in overeenstem-
ming met den ernst van de zaak. Overigens
wijst pleiter op de omstandigheid, dat ieder-
een te Oss bekend heeft - wanneer deze lie-
den hardnekkig blijven ontkennen kan er twij-
fel rijzen of zij toch niet het slachtoffer zijn
van valsche getuigenissen .
Te kwart over twaalf worden Peer de Bie en

den Brus weggeleid - de zaak is ten einde.
Zij hebben nog eens hun onschuld betoond en
den Brus heeft nog een duistere verhandeling
gehouden over voetstappen .... "Wat kunnen
jullie voetstappen schelen als je er toch niet
bij geweest bent?" vraagt de president. Een
zinnetje blijft echter uit de pleidooien haugen,
Het is de opmerking van mr. Pulles: Als deze
mensch en in de gevangenis zaten, zouden de
getuigenissen van de getuigen die wij gehoord
hebben niet in staat zijn ze er uit te halen.
Thans zijn zij echter betrouwbaar genoeg, om
ze erin te helpen.
Inder·daad, het is niet veel schoons, dat wij

hier vanmorgen hebben zien paradeeren, doch
dat de groote schoonmaak definitief begonnen

I is hl ijkt wel uit de 32 jaar gevangenisstra(die

I
hier als resultaat van een snelle en p,raCtiSChe
zitting van twee uur gevorderd werden.

(Zi .. verder Laatste Nieuws).
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DE EERSTE ZAI(EN VOOR DE
BOSSCHE RECHTBANI(.

Ceelen als getuige tegen bendeleden.
(Van onzen specialen verslaggever).

's-HERTOGENBOSCH, 14 Oct. - De nachtmerrie der misdaad is voorbij.
Een onbekende hand schreef in krijt op een klein poortje, dat toegang geeft tot
het Huis van Bewaring te 's-Hertogenbosch: "De stad Oss". Het is ietwat over-
dreven nitgedrukt. ~T el is het Huis van Bewaring overhevolkt.

Doch het is niet de bevolking van Oss, die zich hier in verzekerde bewaring
hevindt. Het Schaiksche Veld is echter ontvolkt. Het huis van Peer de Bie, den
vader der inbrekers, stàat leeg. Er staan vele huizen leeg in.het Schaiksche Veld.

De maffia van Oss is uitgeroeid en zit achter de tralies.

ON11(ENNEN BAATTE
NIET.

Stampvolle rechtszaal.

DE dieven en moor denaars, de brandstichters
en de roevers. Alles wat er broeide en

knoeide en wat met het mes en de browning
werkte, wat om vijftig gulden te verdienen,
kind en vrouw liet verbranden, de mensch en
achter de schermen en de helpers van de hel-
pers, a.lles wat in Oss een zoodanigen terreur
uitoefende, dat vrees overheerschte en iedereen
boos. aangekeken werd, die slechts van de mis-
dadige gezindheid van Oss gewaagde.... dat
alles zit achter slot en grendel.

De booze droom is voorbij. Het eeuwige zwij-
gen is verbroken. De kracht van het misdadig
gespuis, dat zoo menigmaal den hemel boven
Oss rood kleurde en om een klein gewin den
brand stak in huis en hof, - een huis te ver-
zekeren in deze buurt, stond gelijk met een
zeker verlies - dat een menschenleven zoo
weinig telde en de gruwelijkste wraak uit-
oefende is vernietigd.

Vernietigd door een klein troepje
dappere kerels, dat met overleg, met
inzet van eigen leven, met taai geduld'
en ,,:olharding den strjjd aanbond tegen
deze maffia van zwijgen en misdaad.
En zoo begint van heden de eerste zit-

tingsdag. Om tot dezen,dag te geraken
waren maanden _ van recherche, van

taai geduld, van onhedwinghaar ver-
langen noodig. Volharding, amhitie,
afschuw van misdaad. __.

En het eervolle van de opdracht: stop de
misdaad. De misdaad is gestopt en de man-
nen, die dit werk volbrachten, hebben uit de
hand van onze Koningin de belooning verwor-
ven, die hun toekwam, van zeldzame onder-
scheiding: de Koningin speldde hun het eere-
metaal op de uniform, dat zij met zooveel on-
derscheiding dragen.
. Den dag, voorafgaande aan de eerste van
I een reeks zittingen, brengen wij nog even een
bezoek aan Oss.

DREIGING VOORBIJ.
En men vraagt zooals men doet bij een her-

stellenden zieke: hoe gaat het er mee? Uitste-
kend, zegt ieder. Wij hebben rust. De dreiging
is voorbij. Vroeger was men om zoo te zeggen
een verrader, wanneer men van de misdadigheid
van Oss sprak. Men beweerde, dat de misdadig-
heid hier niet sterker was da.n elders. En op
eens werd alles blootgelegd. Zag men de
schande en de verwording,

Ieder ademde op, toen de groote schoonmaak
begon. En op eens zijn al le menschen, die
vroeger veracht worden vanwege openhartig-
heid goede burgers van Oss. Er zitten misschien
honderd misdadigers in Den Bosch. Er gaan
er iederen dag meer. Maar laat men om vre-
deswil de marechaussee hier niet wegnemen.
Zij hebben wonderen gedaan, maar wij kun-
nen hen niet missen.

Het Schalksche Veld in den Zondagnamiddag.
Een griezelige wijk van Oss met open plekken
veld en een eenzamen molen. Lange rijen hui-
zen met zijstraatjes. Een gehucht, dat vroeger
onder een terreur was van moor d en brand. Nu
is het onder een andere terreur - die van de
vrees voor de wet.
Vele huizen zijn onbewoond - de bewoners

hebben thans een huis, dat zij niet spoedig
zullen verlaten - een zwijgend huis met tra-
lies. met onontkoombare wetten.

Daar is het huis van Peer de Bie, den
vader der inbrekers, leeg. Er staan vele
huizen leeg - de ramen zijn vernield en
dichtgespijkerd met planken. De pannen
van het dak zijn vernield en Iaten het
hemelwater door. Aan de open deuren der
bewoonde woningen staan groepen mannen
en vrouwen, die ons achterdochtig aan-
kijken. Doch men is veilig hier.

Dat hebben enkele mannen bewerkstelligd,

Drie beruchte Ossche boeven: links Peer de
Bie, in het midden v. d. Heuvel, bijgenaamd
den Brus en rechts de wielrenner J. P. Ceelen,
die vandaag als getuige tegen de beide mis-

dadigers optrad.

hier wonen, en den wind gebracht hebben
onder dit mlsdad lg gespuit.

IN DE RECHTSZAAL.
Doch het verbijsterende zondenregister van

het Schaiksche Veld - dat wordt vandaag in
Den Bosch geopend. Het is een nieuw en bijna
intiem zaaltje, waarin op dezen fraaien Octo-
bermorgen de zon door de gekleurde ruiten
valt en waarin het op dit uur - het is reeds
over tienen ~ al bedenkelijk warm en be-
nauwd begint te worden, vanwege de belang-
stelling.

TRIBUNE STAMPVOL.
Aan de.TIbuitenkant van het Paleis van Jus-

titie stonden al vroeg groote groepen nieuws-
gierigen, door de politie op een afstand ge-
houden. De pn1Jlieke tribune is stampvol -
Ossenaars zijn op uitdrukkelijk bevel niet toe-
gelaten - en voor de rest zijn 'het marechaus-
sees (daaronder de beroemden val). de Ossene
brigade met hun fonkelnieuwe décoratie) pers-
vertegenwoordigers, en de gelukkigen, die aan
hun pos itte of relaties hun speelale toegangs-
kaart danken.
Er ontstaat eenige beweging, wanneer de

rechtbank binnentreedt - het zijn de heeren
mr. -Ummels. president; J. Schröder en Sassen,
rechters; mr. Verheyen, bijzittend rechter. Het
O. M. wordt waargenomen door mr. Van Ever-
dingen, griffier is mr. Rubbens.

En daarna komen door het lage

deurtje de beruchte gestalten hinnen

van Peer en Den Brus, die op de vra-
gen van den president naar hun iden-
titeit opgeven te heeten Petrus Johan-
nes de Bie, werkman, 42 jaar en

Leonardus Antonius v. d. Heuvel, 43
jaar, vrachtrijder. De vader der in·
brekers, Peer de Bie, maakt den in-
druk een gezonde, door het weer
gebruinde hoer te zijn; zijn haren
zijn grijs.

De detentie schijnt hem geen kwaad te doen.
Het is trouwens niet de eerste keer, dat hij
den binnenkant van het Huis van Bewaring
ziet, doch hij heeft het gebouw steeds in triomf
verlaten. Met andere woorden: men kon hem
nooit te pakken krijgen.

Zijn vriend Den Brus heeft een
klein geknepen sluw kop je. Men zou

in hem gemakkelijk den misdadiger
herkennen. Hij is, naar zijn extract-

strafregister te oordeelen, bijna een
respectahel mensch, die slechts eenige
malen wegens kippendiefstal is ver-
oordeeld.

Wanneer zijn zoons als eersten van de be-
ruclrte maffia van Oss voor deze rechtbank
verschijnen, is het dank zij de omstandigheid,
dat een der bende, de dikke Soep, doorgeslagen
heeft. En zoo is van het een het artder geko-
men. Eindelijk heeft dan de president van deze
rechtbank - een tengere en scherpzinnige oude
heer - Ossenaren tegenover zich, die wat
weten, wat vertellen en iets op hun kerfstok
hebben.

ROOFOVERV AL.
De eerste zaak behandelt dan den roofover-

val op het echtpaar Schepers te Mariaheide
onder Veghel. Als de dagvaarding voorgelezeu
is, zegt de president:
. - En wat is er van aan?
- Er is heelemaal niets van aan, antwoordt

de vader der inbrekers, Peer de Bie
.- Ik ben er heelemaal niet geweest, Legt

den Brus.
- Maar, zegt de president, er komen getui-

gen, die ver.tellen, dat ze u gezien hebben -
getuigen, die zichzelf eveneens beschuldigen
en u noemen. Wat zouden ze daaraan hebben?
- Dat zijn zulke onbetrouwbare personen.,

meent den Brus.
- Wij weten hier wel wat voor personen wij

voor ons krijgen uit Oss, - zegt de president
scherp. Hij vindt het e igenlijk een schandaal,
dat een lid der Ossehe bende over onbetrouw-
baarheid durft te praten.



DE BERECHTING DER
OSSCHE MISDRIJVEN.
§ De groote schoonmaak nadert haar \'01-

tooling. Hier en daar zal nog wel een enkele
arrestatle worden verricht, maar het gros en
voornarneljjk de ,groote bende die Oss 'en 'Om-

l
,ge,vinlgde,Ia,atste jaren territ.oriscerde. -zit vetlig
achter slot en grendel in Den Bosch. In totaal
,zijn circa 7,0 iPersünen gearresteerd, waarvan

Ier 5'6 naar Den Bosch zijn overgebr-acht. >De
overige zij.n -vooriloopig 'op vrije voeten :ge~teld,
nadat zij wegens heli ng of andere misdrijven een
bekentenis hadden alfge1egd. Zachtjes aan na-
dert de dag der berechting. Zooals men weet
zullen de eerste voorkomen 'Op 14 October a.s,
dus over 14 dagen.

De vraag, dde rnen nu allerwegs iIl'oort stel,
len ds: Hoeveel Igetui,gen zarllen er wel worden
gelhaard en wde zullen dat z ijn ? '

W1j vernemen, dat in Iho'Ofldiz'a'akde gear,
resteerden tevens als getuige zullen worden
gehoord. Z'Oo zulden wij zien, dat vele vendaoh,
ten nu eens in het beklaagdenbankje zullen
zitten en dan weer in het ge'turigenhankje.
Voorts worden naruurbiik de personen gehoord,
b;; w ie overvallen 'Of dnbraken e.d, zij,n ge-
pleegd. En dan natuur-lijk -de Kon. Marechaos-
see en de ,gemeentepol>itie.

Enkele andere getuigen zullen ook ,no,g wel
op de proppen .komen, doch in hoofdeaak zul,
len het de hierhoven .gcnoemda personen zijn.

De mogelijkheid ds dus niet uitgesloten, dat
zich nog verrassende onthullingen tiidens de
zdtt ingen voordoen.

Vol spanning ziet geheelOss uit naar 14
Ootober.

ONWAAR.

§ Enkele bladen .hebhen deze week gemeld,
dat door de Kon. Mar. een vrouwspersoon was
gearresteerd, d~e een .diefstal z~u hebben. ge-
fingeerd, ten einde zl,c~hal dus lil het bezit te
stellen van -de var-zeker-Ingspr-errne.

Ter bevoegde 'pl>aatse vernamen wij, dat abo
S'02UUtvan arr csfatia geen sprake is! Bedoelde
vrouwwas wel 'Op de kazerne 'Ontboden. doen
werd n ietûn arrest genomen.

DE OSSCHE MISDRIJVEN.
Op 14 October a.s. zullen als verdedi-

gers in de Ossche zaken optreden:
Voor P. J. de B., Mr. Pulles te Oss.
Voor· L. A. v. d. H., Mr. Hengst te

's- Hertogenbosch.
Voor .F. N. v, d. W., Mr. Pulles te Oss.
Voor A. S., Mr. de Bok te 's-Hertogen-

bosch. IVoor.A. J. v, d. W" Mr. van Besouw te
's-Hertogenbosch. 0 •

Ob 17 ·October a.s .. sullen als verdedi-Igers in de Ossche zaken optreden:
Voor A. J. O. en P. A. Sch., Mr. Lely- i

veld te Dinther. i
Voor J. F. A. v., Mr. van Zinnicq Berg-

mann te 's-Hertogenbosch.
Voor A, den Br., Mr. van Nispen tot

Sevenaer te 's-Hertogeribosch,
"Voor M. v.O., Mr. van Nispen tot

Sevenaer te 's-Hertogenbosch. ' I
Voor eh. den nr. Mr. Schipperijp te \

's-H~rtogenbosch.; 0 0 ol
Vóö:ro N. H. Sch., Mr. Lelyveld te

Dinther.

DE BERECHTING D.ER
OSSCHE ZAI(EN.

Naar men ons mededeelt, 0 zullen 'Op Donder-
dag 17 October voor de Arrondissements-recht~
bank ,". worden behandeld de zaken tegen:
A. J.D., 24 jaar, arbeider" (Oesje) en P. A. Seh.

19 jaar, schoenmaker, beiden te Oss als ver-
dacht van inbraak bij L..v. Bergen te Oss op
6 Januari 1934; •
J. F. A. (Jan sen, 40 Jaar, ~eIerbaan-dir-..

teur te Oss, als verdacht van" brandstichting, in
het Sportpark, althans uitlokking, te Oss in
Juli 1933;
A. v. den Br. 29 jaar, en M. v. O. 30 j., arbei-

ders te Oss, als verdacht van inbraak bij K.
Weideman te Heeswijk in dl'en nacht van 14 op
1'5 Juli 1934;
eh. H. den B. arbeider 31 jaar te Oss, als'

verdacht van de inbraak bij K. Weideman te
Heeswiik, althans van heling ;
en tegen N. H. S. 44 [aar, arbeider te Oss, als

verdacht van brandstichting op 3 Juli 1933 in 1
::. sportoark-pavtljoen van J-. VMho,.,n tel

I

De zoeklichten
over Oss.

Bij de berechting der Ossche mis-
drijven. op 14 October a.s. voor de
Bossche rechtbank. zullen de riavol-
gende verdedigers de verdachten bij-
staan:

Op 14 October voor P. J. de B.
F. N. v. d. W., Mr. Pulles uit Oss.
voor L. A. v. d. H.. Mr. Hengst uit
's-Bosch, voor A. S., Mr. de Bok en
voor A. J. v. d. W .• Mr. van Besouw
uit 's-Bosch.

Op 17 October voor A. J. 0., P.
A. Sch. en N. H. Sch., Mr. Lelyveld
uit Dmthèr, voor J. F. A. V.. Mr.
van Zinnicq-Berqmann, voor A. den
Br. en M. v.O .• Mr. van Nispen tot
Sevenaer en voor Chr. den Br.• Mr.
Schipperijn uit 's-Bosch.



DE BERECHTING DER
OSSCHE MISDRIJVEN.
WIE ER BERECHT ZULLEN
WORDEN EN WAARVOOR.

§.Nu de dag nadert, waarop de berechting der
Ossche misdrijven voor de Bossche Rechtbank
een aanvang gaat nemen - 14 October - mee-
nen wij er goed aan te doen nogmaals een over-
zicht te geven van de lange rij van arrestanten,
zoodat wij kunnen zien, wie zich zooal voor
den Rechter zal hebben te verantwoorden.

Wij zullen ze opsommen in volgorde v_~n ~e
arrestaties, daar het ons nog met mogelijk IS
precies op te. geven, wanneer allen voorkomen.

Op de allereerste plaats noemen wij dan ~il-
lem de Bie, verdacht van den roofmoord bIJ de
cebr, Verhoeven te Oyen.
'" Voorts de Rut verdacht van medeplichtigheid
hieraan en tevens verdacht van talrijke inbra-
ken en overvallen ..

Dan de Jonge Toon de Soep, eveneens ver-
dacht van medeplichtigheid aan den roofmoord
te Oyen en van meerdere inbraken.

Jan Ceelen heeft zich allereerst te verant-
woorden voor den moord op Jan van der Pas
en vervolgens voor talrijke overvallen, diefstal-
len en brandstichtingen.
L. van den Heuvel (den Brus), L. Vos (Bijs

de Sijp) eu Peer de Bie waren vaste maten van
den Ceel" en zullen eveneens voor vele over-

~allen en inbraken moeten terecht staan. Dan
noemen wij Koelen uit Tilburg, de man, die als
verzekeringsagent belangrijke aanwijzingen ge-
geven heeft .
.Frans van de Wetering (den Brommert) zal

terecht staan als verdacht van medeplichtigheid
. aan den overval op Van de Burght te Veghel.

Schuurmans en Ottens (het Oesie) hebben
zich schuldig verklaard aan den roofoverval op
L. van Bergen in de Kapelstraat.

Jan Verhoeven heeft zich te verantwoorden
voor den brand in het paviljoen op het gemeen-
telijk sportterrein, evenals .Nic. Schuyers,
De Gebr. C. en A. den Brok en M. v. Orsouw

'(de Koperen) staan terecht voor den overval
op het echtpaar Wijdeman te Dinther.
I Piet de Bie, die reeds voor den moord op zijn
'neef Gerrit was veroordeeld, zal zich hiervoor
nogmaals moeten verantwoorden aangezien hij
thans een bekentenis heeft afgelegd. Voorts zal
hij terecht staan voor dive~se overvallen en in-
braken. II Benkers uit Veghel komt voor voor den brand
lin zijn bakkerij te Megen.

Vrouw Glaudemans te Geffen heeft den leden
van de bende een tip gegeven, die leidde tot den
overval 00 Betje van Dijk. De wed. Van Beu-
ningen-Van Heeswijk verklaarde zich schuldig

Iaan brandstichting.
De Reuver, Van Orsouw (het Schoentje) en

V. uit Maren zullen zich hebben te verantwoor-
den voor den overval op den kassier van de Boe-
renleenbank te Maren.

Vrouw van H. van den Elzen, huisvrouw van
R. is brandstichting in haar woning in de Wa-
terstraat ten laste gelegd.

De kippenkoopman M. van den Elzen zou in-

lichtingen hebben gegeven, die leidden tot den I
kippendiefstal bij Van Geven te Deurne.
Peter Wijnen moet terecht staan als verdacht

van moord op J. Hartags (Jan van der Mast).
De verzekeringsinspecteur Snabel uit Nijmegen,
de man door wiens toedoen de meeste groote
kraken werden gepleegd, heeft zich ook voor
zeer vele gevallen te verantwoorden.
A. van der Wielen wordt verdacht van in-

braak bij den kapper Van den Bergh op den
Heuvel; N. van Geenen, Dotje van Berne. Van
Galen en Driek van Erp zullen terecht staan
voor ·den brand in de woning van Van Zand-
voort, waarbij een vrouwen drie kinderen om
het leven kwamen.

W. Bloemers en R. de Reuver worden ver-
dacht van den roofoverval op Kuipers, waarbij
duizend gulden werd ontvreemd.
P. van Geenen en P. van Galen worden sa-

men verdacht van den inbraak bij W. Timmer-
mans op Mikkeldonk, waar 400 gulden werd ge-
stolen.

H. Reynders wordt verdacht van den spek-
diefstal bij den slager Janssen in de Krom-
straat.

Van Baardwijk-Ulijn-Lamers en Van Lieshout
hebben tezamen zeer vele diefstallen en inbra-
ken gepleegd. Ulijn bekende er zelfs 35. Hier-
voor zullen zij zich hebben te verantwoorden.
Jan Bevers zou zich hebben schuldig gemaakt

aan den diefstal bij den slager Janssen op den
Heuvel; evenals J. den Brok van het Schayks-
veld, die zich tevens nog zou hebben schuldig
gemaakt aan den inbraak bij den heer Hes,
waarbij f 900 werd gestolen.

J. C. Vissers stal kippen bij den landbouwer
S. in de Arendsvlucht en maakte zich nog aan
enkele kleinere diefstallen schuldig. E. Wolff
uit Heesch is een der helers en kocht o.m. een
levend varken van diefstal afkomstig op.

Boerboom was afnemer van het kwartet van
B., L., D., Van L.
Van Ballegooi uit de Ganzesteeg wordt er van

verdacht het huis zijns vaders in brand te heb-
ben gestoken.

L. de Reuver uit Heesch is de vierde, die ver-
dacht wordt van den roofoverval op den kassier
van de Boerenleenbank te Maren.

M. van Heesch (rooi Miesje) pleegde een in-
braak bij Van der Zanden op den Heuvel, ter-
wijl A. van Dijk en Boeien (de gekke Boei) he-
lers waren, evenals G. Timmers uit Heesch, H.
Schel uit Heesch stal jaren geleden aardappelen
en moet zich hier thans voor verantwoorden,
evenals J. G. Timmermans, die enkele kleine
inbraken pleegde.

Vrouw Vissers uit het Vierhoekje zal voor he-
ling terecht moeten staan.

Van der Vandervoort uit Berchem pleegde
met de "groote mannen" uit Oss enkele .kraken
en liet o.m. de kas van het doktersfopds, die
onder zijn beheer-was, weghalen.

A. de Louw moet zich voor een inbraak ver-
antwoorden en J. van den Akker voor den over-
val op de Gez. Van Eldijk te Lith.
En ten slotte zalook L. van de VI'etering zich

moeten verantwoorden om den heeren rechten
te vertellen waar het stuk van zijn vinger is
gebleven en hoe het gekomen is, dat hij dit
kwijtraakte. .

Zooals wij zien, zullen er verscheidene weken
mee gemoeid zijn, alvorens de strafzaken tegen
ruim 60 personen zullen zijn afgehandeld.

Oss zal de komende maanden nog wel in het
teeken der belangstelling st-aan ....

-_-



Opperwactmeester Mintjes (links) en
insp, Kempen (rechts) uit Oss betreden
het gerechtsgebouw te 's-Hertogenbosch. i

De deur van het Huis van aewaring te
, den Bosch,welke aehter 85 Ossenaren

gesloten is

Getuigen uit Oss, in Brabantsche kleedij melden zich hedenmorgen bij de mare-
chaussee, die 't gerechtsgebouw bewaakt.



NAUWE RELATIES MET DE
OSSCHE BENDE.

INUMEEGSCH VERZEIÇE;RINGS
INSPECTEUR BEKEN"r .:

Welke geraffineerde praetijken hij
erop nahield.

Onze correspondent te Oss seint ons:
Naar aanleiding van de arrestatie 'van den

40-jarigen heer Sn., inspecteur van een brand-
en inbraakverzekering te Nijmegen vernemen
we nader.
Sn die werkzaam is voor een groote verzeke-

ringsmaatschappij maakte er zijn werk van
verschillende landbouwers op kleine plaatsen
in Oost-Noord-Brabant met het oog op de on-
veiligheid aldaar tegen inbraak te verzekeren,
wat natuurlijk uit het oogpunt van zijn functie
te prijzen viel.
Wanneer hij echter de verzekering gesloten'

had, kwam hij na korten tij<i weer, terug, om
zich volgens zijn verklaring' in opdracht van
de, directie der maatsèhappü- op de hoogte te
stellen, waar de verzekerde zijn geld. of waar-
depapieren bewaarde en of zijn' brandkast van
soliede sloten was voorzien.
Thans blijkt echter, dat hij deze gegevens

ter hand stelde aan de Ossche inbrekersbende
met welke hij in nauwe relatie stond.

De inspecteur bracht persoonlijk
de inbrekers per auto naar het
operutie-terrein;

Echter nog verder dan Oost-Brabant strekte
I zijn werkzaamheden zich uit. Zoo is nu ge-
I bleken, dat in het gehucht Reuturn (gemeente
i Tubbergen) het vorig jaar een inbraak ge-
I pleegd is bij een landbouwer wiens brandkast
: uit de woning werd gesleept en toen werd ge-
, opend, waarbij een aanzienlijkgeldbedrag aan
de inbrekers in handen viel.

I Deze inspecteur Sn. had den bekenden in-
I breker bijgenaamd "de Sijp" persoonlijk met
de' auto daarheen vervoerd. Hierbij waren ook
nog betrokken Toon de Soep en "den Brus", 1

I In Januari 1934 pleegden ze een inbraak-
bij den molenaar v. H. te Langenboom. Door
het forceeren ,van een rolluik wisten ze de
pen van het raamkozijn te schuiven, het
raam te openen en naar binnen te dringen:
Met een valsehen sleutelopenden, ze daarna
de brandkast, waarbij een bedrag van, f 200Q
en vele waardevolle effecten werden buitge-
maakt.

Hoe geraffineerd de inbrekers te werk
gingen blijkt uit het feit, dat de bewoners,
die in het gelijkv}oersch achterhuis sliepen;'
geen enkel .gerucht hadden gehoord, ' ,
De .marechaussee ·uit Grave, .die een on",

derzoek instelde kon toen' geen resultaat
bereiken, daar ieder spoor ontbrak.,
In 1933 werd bij .de drie, gezusters v. d.

Heuvel te ;Herpen door drie gemaskerde.
mannen een overval gepleegd, men trachtte
de zusters, die door gerucht waren gewekt"
in den kelder op te sluiten,' wat echter door
haar krachtdadig verzet slechts, bij een harer ~
gelukte. De andere zusters werden door haar:
vast te binden met beddelakens en dekens
onschadelijk gemaakt .
• _PQ?>r.hA~r>hulpg~roep~ wer~~!1~ ,~LJ:l~e!l ~
gewekt en k~. de .dieven ,b,;lt ,liaz~npaa..
Hoe' geraffineerd zij hier tè werk gingen,
bleek later, toen ze het kelderluik met zak-
ken zand bleken te hebben geblindeerd, op-
dat indien hun opzet geslaagd zou zijn het
hulpgeroep der zusters niet naar buiten.1
hoorbaar zou zijn .geweeät, .."'é.
In den nacht van 18'cjp 19·J·urii 1933 werd

doof dezelfde benüe öuk eerr-oeerval gepleegd
op den landbouwer, van Grunsven te, Boe-

I keI bij Gemert. Op de bekende wijze n.l. door
I openschutving van het raam drongen ze hier
het huis binnen en dwongen de bewoners
.hull de sleuteds van de kast te overhandigen.
De buit bedroeg toen slechts f 100.
'J,7:etviel, toen reeds op, dat juist al deze

..pariden.. .. door bemiddeling van genoemden
sn. tegen inbraak waren verzekerd,

Tienduizend kippen gestolen

Mét het oog op de vele kippendiefstallen,
sloot de inspecteur ook nog verschillende
verzekeringen daartegen. Daar de kippen in
die jarèn nogal prijzig ..waren was dit meer-
malen een geschikt werkobject voor deze
bende, zoo moet het aantal kippen, dat op
deze wijze via een opkooper ter slachtbank
gingen het getal van ttenduizènd benaderen.
Opmerkelijk is het dat door de gedupeer-

I de boeren zelden or nooit ,aangifte bij de
politie gedaan' werd, waaruit valt op te ma-
ken, dat er in' deze zaak nog vele duisteren
punten zijn, en dat vele landbouwers, zich
nog als heler -of als diefjesmaat zullen moeten
verantwoorden,
Naar we vernemen moet Sn. in de mare-

chausseekazerne te Oss waar hij is mge-
sloten een volledige bekentenis hebben af-
gelegd. Maandag zal hij voor den Officier
van Justitie te 's HertogeIibosch worden ge-
leid.



fRet proces
misdadigers

~de Ossche
en hun aanhanq.

De zitting van Maandag 14
October der Arr.-Rechtbank
te 's-Hertogenbosch.

Voor de eerste zitting, Maandag 14
October. waarin de Arrondlssements-
Rechtbank te 's-Hertogenbosch een
aanvang zal maken met de behandeling
van een reeks strafzaken uit de Ossene
onderwereld en wat daarmede samen-
hangt, zijn vijf verdachten gedagvaard.
Het zijn de beruchte 42-jarige Ossene

werkman Petrus Johannes de Bie (Pser
de Bie, de vader der inbrekers); de 43-
jarige vrachtrijder Leonardus Antonius
van den Heuvel, bijgenaamd Den Brus,
te Heesch woonachtig, die verscheidene
roofovervallen en inbraken op zijn ge-
weten heeft. - het tweetal zal gezamen-
lijk terecht staan -; de 22-jarige te Oss
woonachtige landbouwer Antonius Jo-
hannes van der Wielen, bijgenaamd
Slappe Toon van Mineke de Soep, hand-
langer van de bende; de 25-jarige
Ossche landbouwer Franciscus Nicelaas
van de Wetering, of wel Frans de Brom-

I mert, een zeer berucht heerschap, wieris
misdaden vele zijn en de 43-jarige
assuradeur uit Nijmegen Abraham Sna-
bel, die van een aantal misdaden de
aanstichter is geweest.
Allen zijn te Den Bosch gedetineerd.
Peer de Bie en Van den Heuvel is in de

eerste plaats ten laste gelegd dat zij in
den nacht van 16 op 17 Maart 1934 te
Mariaheide, gemeente Veghel, teeamen
en in vereeniging met een of meer
anderen gedurende den voor de nacht-
rust bestemden tijd in de woning van den
thans 61-jarigen landbouwer Martinu.s
Schepers met het oogmerk van weder-
rechtelijke toeêigenmg hebben weggeno-,
men een geldsbedrag van f 1600of daar-
omtrent, welk bedrag deels toebehoorde
aan Schepers en deels aan den Coöpera-
tieven Roermondsehen Eierbond, afd.
Mariaheide.
Verdachten en hun deelgeneeten heb-

ben zich tot die woning toegang ver-
schaft door inklimming door een raam,
waarna zij, om den diefstal voor te be-
reiden en gemakkelijk te maken en zich
bij betrapping op neeterdaad de vlucht,
mogelijk te maken, geweld tegen Sche-
pers en zijn echtgenoote hebben
gepleegd, bestaande in het hen krachtig
vastgrijpen, vasthouden en uit bed te
tillen.
In de tweede plaats is hun ten laste

gelegd, dat zij tezamen en in vereeniging
met een of meer anderen met het oog-
merk van wederrechtelijke toeëigening
hebben' weggenomen, na zich den toe-
gang tot de plaats des misdrijfè te heb-
ben verschart door inklimming door een
raam en na het geld onder hun bereik

I
te hebben gebracht door in het eerste
geval de brandkast open te boren en in
het tweede geval deze met een valsene
sleutel te openen: ,

fle: im den nacht van 16 op 17Mei 1933
I te Gasses in het gemeentehuis een gelds-
bedrag van f 40{),- althans eenig geld -
toebehoorende aan de gemeente Gassel,
2. in den nacht van 11 op 12 Januari

1934 te Langenboom in de woning van
den 54-jarigen molenaar Gerrit van Hui;';
seling gedurende den voor de nachtrust
bestemden tijd, in welke woning zij zich
buiten weten en tegen den wil van dien
rechthebbende bevonden, een geldsbedrag
van f 1900,- althans eenig geld - toe-
behoorende aan Huisellng.
Getuigen in de eerste zaak zijn J. van

der Kaa, opperwachtmeester van de ma-
rechaussée te Veghel, het echtpaar Sche-
pers, de 32-jarige Antonius J. Hendriks
(Toon de Soep), gedetineerd te 's-Herto-
genbosch en de 23-jarige Johannes P.
Ceelen (Den CeeD, eveneens te 's-Her-
togenbosch gedetineerd.
In de tweede zaak zullen als getuigen

worden gehoord J. J. Walboomers, ge-
meente-ontvanger te Gassel, de melenaar
G. van Huiseling, alsmede de reeds ge-
noemde gedetineerde A. J. Hendriks en
de 35-jarige Lambertus Vos (Bijs de
Sijp), die ook in het Huis van Bewaring
te 's-Hertogenbosch is opgesloten.
Den landbouwer Van doer Wielen

(Slappe Toon van Mineke de Soep) is
in de eerste plaats medeplichtigheid ten
laste gelegd - door op den uitkijk te
gaan en blijven staan om bij onraad te



. PIET DE BIE op het perron te Breda tijdens
zijn oveebrenging van het huis van bewaring ,
naar de gevangenis te Den Bosch in afwach-

. ting van zijn voórgeleiding.



DE ROOFOVERV...t\L OP
GEBR. VERHOEVEN.

Uitlokken van het misdrijf voor
de rechtbank.

ZOON GETUIGT TEGEN ZIJN
VADER..

Voor de Bossche rechtbank had zich heden-
morgen te verantwoorden de 46 jarige arbei-
der M. F. de Bie, vader van Piet en Willem
wegens de uitlokking van den in den nacht van
15 op 16 Mei 1934 te Oyen door ,H. A. van
der Putten, A. J. Hendriks (de jonge Toon de
Soep), M. de Bie, en F. J. van Orsow gepleeg-
den roofdmoord in de woning van de bejaar-
de gebroeders Verhoeven. M. de Bie is ten laste
gelegd, dat nij korten tijd tevoren te Oss door
misbruik van gezag als vader van W. de Bie,
door voor wat deze betreft, hem daartoe door
het verschaffen van gelegenheid, middelen en
inlichtingen dit misdrijf opzettelijk heeft uit-
gelokt.
De verdachte is een foreche figuur, die bij

zijn vroeger optreden blijk gaf niet op zijn
mondje te zijn gevallen.
De president vraagt nadat de dagvaarding

was voorgelezen: Hebt je het gehoord?
_ Verdacht: "Ik weet niet wat erin staat.

Ik kan niet zoo goed lezen. Ik ben trouwens
nergens geweest.
_ Pres.: Het heeft zich trouwens ook in uw j

eigen huis afgespeeld.
-Verdachte ontkende en wilde er een eed

op doen.
_ Pres.: Dat ZQU ik maar laten.
Als eerste getuige wordt gehoord H. A. v. d.

Putten (de Rut, die nog eens vertelde wat er
dien nacht was geschiedt.)
_ Pres.: Hoe zijn jullie er eigenlijk toe ge-

komen?
_ Getuige De Bie had ons verteld, dat er

een oude man woonde bij wien wat te halen
was. Getuige kwam meermalen bij de Bie
aan huis, want hij was goed bevriend met Piet
de Bie.
_ Verd. klaagde zijn nood, dat hij geld hoo-

dig had om voor Piet een verdediger te kunnen
betalen. Verd, ried getuige toen het plan op
den overval op den ouden man te Oyen aan,
die er wermpjes in zat.
Ook van de vrouw heeft getuige inlichtingen

ontvangen. Des avonds bij van Buul hoorde
hij nog meer. Het aanvankelijke plan om op
Maandag den overval te doen ging niet door. I

Toen zouden zij het Dinsdag doen. Weer gaf
de Bie raadgevingen; hij zeide, dat zij het
beste door den polder konden gaan. Wim de
Bie vroeg aan zijn vader een revolver.
- Pres.: Wat zeg je er nu van?
- Verdachte: Ik weet. er niets van. Het is

gelogen. Ik hell nog nooit een revolver gehad.
- Pres.: Onzin. Je bent veroordeeld wegens

het dragen van verboden wapens. Leugenaar,
die je bent! Nu weet iedereen watvoor vleesch \
hij met jou in de kuip heeft. ",. , .
,-4U~~~.A. J. Ii drj);:s .!jon e Toon d~

~~over. ....
dracht van den overval.
Met de "Rut" i$ getuige naar P. van B.,

den schoonzoon van verdachte gegaan, die
het huis zou aanwijzen, Tenslotte zijn zij op
een Dinsdagavond gegaan, De overval is ge-
pleegd en het geld werd verdeeld.
Weer zeide verdachte: "Ik weet nergens

iets van. Dat is echt waar. Ik ben onschul-
dig".

Voorgeleid wordt de 17-jarige W. de Bie,
zoon van den verdachte, die bereid is als
getuige in de zaak van zijn vader op te tre-
den. Hij erkent, dat het plan van den in-
braak was besproken. Eerst heeft getuige het.
van P. van B., en daarna van zijn, vader ge-~'
hoord .Zijn vader heeft hem verteld van de
"Rut" te hebben gehoord, "dat er een oud
ventje in Oyen zat, die veel centen had."
Pres.: Uw vader wist dus goed, waar het

over ging?
, Getuige: Ja, dat wist hij goed.

Pres. tot verdachte: "Wat hebt u daarop
te zeggen?"
Verdachte: "Ik weet er niets van. Wat zij

.gedaan hebben, weet ik niet."
Inspecteur Van Kempen verklaart, dat ver-

dachte ongunstig bekend staat.
Verder wordt gehoord de 25-jarige gede-

tineerde J. van Orsouw (de Olie), die ook
mededeelingen doet over den overval. Op het
laatste oogenblik is getuige ook in het com-
plot betrokken. Hij is ook bij verdachte pin-
nen geweest en vandaar zijn zij naar Oyen
vertrokken. Getuige wist zelf niet, waar er-
gens in Oyen zou worden ingebroken. Van
een revolver heeft getuige niets' gehoord.
Vervolgens werd gehoord de 25-jarige P.

A. van Buul, schoonzoon van verdachte, die
voor den rechter-commissarissen geen ver-
klaringen wilde afleggen, maar later erop
terugkwam en ook nu tot verklaringen be-
reid was. Hij verklaarde, dat er op zijn me-
dedeelingen, "dat er in Oyen een oud man-
neke met geld zat, verdachte tegen hem zei-
de: "Dan zal ik er wel een paar man op
afsturen. Ga jij morgen met L. van der Put-
ten maar eens in Oyen kijken!".
Verdachte verklaarde nogmaals niets met

deze zaak te maken te hebben.

De eisch tegen verdachte M. de Bie luidde
15 jaar gevangenisstraf.



De Ossche misdacnqersoende
voor het gerecht .

. De tweede extra-sittîng' van dè
Bossche Rechtbank.

nig af, allèen weeë hij, dat Van Bel:'lgen
klaagde -over pijn in zijn vinger.
Desgevraagd verklaart hij, da,t Schuur-

mans niet' bekend was als een van de
bende. ,
Ottens staat mlnder good bekend,

maar hij is niet een der kwaadsten. .
Dan wordt de 68-jarig'e atrbe'ider

Lamb. van Berge n ü1t OsS' als
'~'f,u1ge gehoord. Hij~vert8'l:t .dat hij op
dien"b'ew\mten avond om 'haff zeven <lie
dieur van zijn WlQn11n:g hooro€ open-
gaan.
Er kwamen dri.e men...<1ClhenIn OO1s.

We-e ervan hebben h8'm ~,vat; €oen
ervan heeft hem een DrOP in den mond
~daaJ1. - -
. Pre s Id ent: Hèbben re joe niet ge'-
barlJd.en?
Ge t u ige: Neen, dat konden ze niet,

1k was er te sterk V'O()[".

. President: Je vrouw was in de
~eu'roen; h'eb je haar hocren schreeu-
wen?
,Ge tu ig e: Ja.
Pre s id ent: Hebben ze je goesl:agen?
Get u i g e: Ik ben aan mijn hand ge-

wond maar hoe 't gekomen is, weet ik
niet. Mijn pink is nog stijf.

Inbraak met ge:we1dpleging bij . Pre s id ent: Is het mlsschlen door
r, van Bergen te Oss.' '\ net worstelen gekomen.

Get u i g e zegt dat dit wel zal zijn.
De 23-jarige arbeider A. J. ottens en Voorts deelt hij mede, dat de drie man-

de 19-jart.ge schoenmaker P. A. Schuur- nen gemaskerd Waren.
.mans beiden uit OSs en thans gedeti- Toen de mannen weg waren heeft ge~
rnee'l'd,'staan terecht terzake van het reït, tuige gezien, dat de heele boeloverhoop
dat z.ij op 6 Januari 1934 te Oss in de was gehaald en hij vermiste de zaken die
woning van L. van Bergen hebben weg- in de dagvaarding zijn opgesomd.
genomen lakens, een dameszak met Presiden t: Ze hebben nog een touw
rozenkrans, beurs, en medailles, nadat achtergelaten en maskers, hè?
zij geweld hadden gepleegd tegen de be.,. Get u ige: Ja.
woners. zijnde L. van. Bergen en diens Pre sid ent: Jelui hebt ze verbrand,

i echtgenoote, MOIl' hen op. den gi'OIlid te hè? Waarom? J
werpen, hun den. mond dicht; te houden Ge t-u i g e: Ja; ze lagen op straat.

Ie.n hen vast te binden, tengevolge waar- Een van de ma.nn.en heb ik het masker
van een vin,ge'rvan Van Bergen krom en afgetrokken.
-stijf is gebleven, Pre s i de n t: Heb je hem niet her-

, Het eerst wordt 0 t ten s gehoord. Hij kend.·
erkent, dat toen Piet de Bie hem VOor- Get u i ge: Nee, ik ken hem niet.
stelde naar van Bergen te gaan hij I Dan komt mej. P. Ve r st eg e n,
daarin toestemde; de in~raak zou wor- huisvrouw van Bergen getuigen.
den gepleegd door De BIe, 8ch uurmans. Pre s id ent: Ben je familie van
van der Putten en verdachte. Men heeft Bchuurmans én ottens?
zich onherkenbaar gemaakt met zwarte Get ti ige: Nee, ik ben de vrouw van
lappen., . Bart van Bergen. '
Verdachte dee1t mede, dat de inbraak De 72-jarige getuige is zoo vlot met

geschiedde omstreeks half zeven. Nadat het afleggen van den eed, dat zij het
men binnengedrongen was heeft van over moet doen.
der Putten de bewoners tegen den Dan vertelt ze hoe een der mannen
grond geworpen. Verd. h~~ft van Bergen haar had. aangegrepen, terwijl ze in de
vastgehouden en toen hl] later opstond keuken was. Hij vroeg haar geld. - Die
heeft hem hem weer neergeduwd. heb ik weggebracht voor de landhuur,
Verd. heeft hem vastgehouden; terwijl zei ik; .
P. De Bie het huis afzocht. Pre s i de nt: En was dat zoo?

f
Van der Putten hield de vrouw vast. Getuige: Ja zeker.
Verdachte erkent verder o.m., dat toen Pres i cl ent: Een hield zijn hand

Van Bergen veel lawaai maakte, hij hem voor j.e mond hé?

I
een kussen op he.t. gezicht h.eeft:..,geduwd Ge tu i It e: Ja. De twee anderen zijn
om het geluid te smoren. de kamer ingegaan waar haar man was.

I Nadat De Bie eenigen tijd gezocht had Pre s i de n t: Heb je ze daar gezien
riep hij: Ik heb het al. Toen kwam; hij of gehoord? . ~
voor den dag met lakens eh, .een zak, ..G e tUI g.e: Ja, ze gomden hem met
waarin zich o.a. een rozenkrans bevond, ZI]n kop. Op den planken vloer!
zoomede medailles. . ' Pre S.l cl ent: Je hebt niet gezien,
'\Terd. zegt berouw te hebben: " dat ze l~ts wegnamen? .
Pre sid ent! Ja, dat komt nll te laat, Get u 1g e: Nee, maar er waren dne

dat had je eerder moeten bedèl1kep. lioe lakens weg en ee~ zak met een beurs
komen jelui daar toch toe? ' . met geld en medatlles. _

. De Pre sid ent stelt de formeele
De verdachte Sc h u u r man s. die vraag: Je had die mannen geen vergun-

daarna ondervraagd word~.b~kent, ' dat ning gegeven om d~e dingen weg te ne-
hij meegegaanjs en dat l).l]'OP d~Jl :uit- men?
kijk heeft gestaan om tegen ónraad te . Get u ige: Nee, natuurlijk niet.
waarschuwen. Wat" de anl(Ïeren. Uit ,dl'L" Vervolgens wordt H. v, d. P 11t ten,
woning hebben gehaald heeft verd. ~net bijgenaamd De Rut gehoord. Bij zijn
g1ezj,en~Hij is aanstonds naar de bios- bmnentreden kijkt hij vrijmoediger rond
coop gegaan. k : d h dan toen hij de laatste maal in deze zaal
Eerste getuige in deze ma IS ,e ~~r was.

Van K em pen, inspecteur van pohtle
~te.QsIs. yan de Zlaak zelv~ weet hjj wei.., '_.' _~, ..Co .. I"

Verleden Ma,andag' heeft <lie Bossche
Rechtbank ..haar eerste, extra..,zitting tot
berechting der osscnè misdadigers, die
jaren lang een heele streek geterron-
seerd hebben, gehouctea\-In vier verschil-
lende zaken heb vijf der. vele.
veroaehten, die nu -eenigea ..tijd in'
verzeke,J'de bewarmg "ch te,verant""
w-oorden gehad. De . rvvan justitie
. vorderde strenge strafft,n tot een totaal
van 47 jaar. .
Vandaag heeft de twe-éde extra-zitting

'PlAAts. ,Er zal een, "ij ftaI strarzaken
dienen, waarin zich' zeyen, verdachten.
heboen te verantwoo~d.(l,n.

f' ,
Is de helarigsteüldng huit-en het palei!S':

'Van justitie onveranderd, binnen is ze
veel vérmánderd. De~.ban,~en VO!OIt de
genoodigden zijn vrijwel leeg. Op .de.
publieke tribune staan '.maar een paar
menschen, doch weldra komen er meer.

':De' 10 uur komt de l:echtbank in de~'
. zelfde sarnenstelllng , , als l\1iE\aoo.ag
binnen. '
Allereeret wordt. behandeld de

JWord,t vervolgd) .•
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ALS ZWIJGERS GAAN
SPREKEN.

fabriek "Concordia" waarbij de sleutel van de I
brandkast werd gehaald uit een broek, die in I
de slaapkamer op een stoel lag. Later werd
de sleutel in een water teruggevonden. ,
Geen plaatsje was veilig. Het postkantoor '

te Rosmalen werd in 1931 bezocht. Een be-
drag aan geld en postzegels werd vermist. Te
Mull (N.-B) trachtten zij hun slag te slaan in
de boterfabriek, maar werden door den aldaar
aanwezigen nachtwacht met revolverschoten
ontvangen.
Ook in de pastorieën te Huisseling en Den-

nenburg bij Ravesteijn werden pogingen tot
inbraak gedaan, echter zonder succes.

Weer een honderdtal wandaden

aan het licht gekomen.

BEROOVINGEN EN INBRAKEN
O.M. IN PASTORIEEN EN

IN EEN KLOOSTER.
Zusters luidden de noodklok.

In het Zusterklooster te Lithoyen drongen
ze in den nacht van 13 op 14 Juni binnen en
roofden daar de aanwezige vleeschwaren. In
haar angst luidden de verschrikte Zusters de
,noodklok, wat oorzaak was, dat verschillende'
voorwerpen, die reeds waren klaar gezet, om !'

meegenomen te worden, moesten worden
achtergelaten. De bandieten namen voor de
toegeschoten dorpelingen haastig de vlucht.
Op 21 Juni 1932 beroofden zij in de Vier-

hoekstraat te Oss een zekeren J. Kusters,
van wien bekend was, dat hij steeds geld bij
zich ,proeg, van een som van f 900. Een bak-
kersknecht v. d. Akker werd in hetzelfde jaar
in de Heistraat van zijn ontvangsten voor zijn
patroon beroofd.
Een bejaard man, J. v. d. Kamp, werd in

1933 op weg naar zijn woning aangehouden.
Toen echter bleek, dat hij geen geld bij zich
had, werd hij tegen den grond geslagen en
mishandeld.

Nadat door de marechaussee te Oss een
razzia was gehouden onder de Ossche boeven
en 'de gemeentepolitie ook talrijke feiten tot
klaarheid had gebracht, was men in Oss in de
veronderstelling, dat eindelijk de rust was
teruggekeerd en alle misdaden tot klaarheid
Waren gebracht. Het leek er echter niet op.
De vorige week werd ruchtbaar, dat door

de gemeentepolitie een nieuw spoor was ge-
vonden, door bekentenissen van een tweetal
gedetineerden in de gevangenis te 's Hertogen-
bosch. Dezen, die voor meerdere feiten daar
verblijven, werden naar Oss overgebracht en
sedert een week heeft de politie de handen vol
gehad om al de nieuwe wandaden te noteeren.
Deze bekentenissen omvatten dan ook niet

mlnder dan een honderdtal tot nu toe niet op-
gehelderde misdrijven, voor het meerendeel
inbraken; verder acht roofovervallen, drie
straatberoovingen en elf plunderingen van
brandkasten te Oss en op vele plaatsen in
Oost-Noord-Brabant gepleegd.

Om een overzicht te geven van de wandaden
die zij met hun medehelpers in de jaren 1928-
1935 pleegden, geven we een korte opsomming
van de ergste feiten, waarvan zij een volledige
bekentenis hebben afgelegd. Ook werden meer-
dere personen door hen genoemd, die hen be-
hulpzaam zijn geweest.
In verband hiermede zullen ook in den loop

van deze en de volgende week nog verschil-
lende personen worden gearresteerd, waarbij
er zijn, waarvan iedereen in Oss overtuigd
was, dat zij met de verschillende benden die
,in Oost-Noord-Brabant opereerden, hebben
samengewerkt. '

Misdrijven in groot formaat.
Onder deze misdrijven zijn er enkele van

groot formaat. Onder meer pleegden zij een
roofoverval op de boerenleenbank bij Heesch
in den nacht van 23 op 24 November 1928,
waarbij uit de slaapkamer van den heer Pijn-
appel f 500 werd geroofd:
Voor niets stonden deze roovers. Zoo werd

in hetzelfde jaar bij de Gebr. van Zwanenbergh
op het Heesche pad te Oss een geldkistje mee-
genomen, dat op een nachtkastje voor het bed
was geplaatst. De buit was toen f 300.
Ook Megen kreeg bezoek der roovers. Van

_18 op 19 April 1928 braken ze de brandkast
open bij den gemeenteontvanger Koeken en
stalen hier een bedrag van f 900. De buit
scheen wel in den smaak gevallen te zijn, want
in het zelfde jaar van 15 op 16 October werd
wederom ingebroken bij den ontvanger, die
zich een nieuwe en moderne brandkast had
aangeschaft. Dit was voor de inbrekers geen
bezwaar. De kast werd opengescheurd en

. f 1000 van het Burgerlijk Armbestuur werd
buitgemaakt. Te Oss in de Floraliastraat werd
bij de familie van Gelder op 23 April 1928 door
forceering van een raam de woning binnen-
gedrongen en een geldkistje buitgemaakt met
f 1260. In den nacht van 23 op 24 Juni 1929

. pleegden ze een, roofoverval bij den lanobou-
wer v, d. Wetering te Lithouyen, waar geld
werd ontvreemd en een feestmaal op de boer-
derij werd aangericht.

Inbraken in een pastorie.
In den nacht van 9 Juni 1928 brachten zij

een bezoek aan de pastorie van pastoor Bloem
aan de Vlashoek te Oss, waarbij een som geld
werd buitgemaakt. Van 6 op 7 April 1932 werd
in dezelfde pastorie wederom een slag gesla-
gen. De buit bedroeg toen een gouden horloge
en tafelzilver. Ook namen ze uit de zilver-
kast mede, den sleutel van het tabernakel,
zoodat den volgenden dag, op den eersten Vrij-
dag, eerst na de H. Mis de H. Communie kon
worden uitgereikt. .
In den nacht van 3 November 1928 namen;

ze de brandkast van den wethouder J. van Erp
te Oss uit het huis mede, plaatsten de kast op
een kruiwagen en reden ermede naar een een-
zame straat, waar ze den volgenden morgen
leeg door voorbijgangers werd gevonden.

Heesch als operatieterrein;
Ook Heesch werd door de bende bezocht ..In

den nacht van 5 op 6 Dec. 1928 werd op een ,
zestal plaatsen in de Hondstraat ingebroken,
waarbf verschillende geldbedragen werden
buit gemaakt. De bewoners in die omgeving
waren zoo door den schrik bevangen, dat zij
maandenlang verdedigingsmiddelen als rieken,
bijlen enz. in hun slaapkamers meenamen. Op
3 Dec. 1927 maakten zij zich meester van een ,
aantal sieraden door verbreking van een ruit i
bij den goudsmid Köhlen te Oss. Wederom
werd in 1933 Megen tot operatieterrein ge- i
maakt. Op 25 April drongen ze door een kel- ,
deraam de woning binnen van den winkelier ,
van der Kamp en door verbreking van een
kast werd een geldkistje met f 600 buitge-
maakt. In den nacht van 22 April 1934 kreeg
de timmerfabriek van de firma C. v. d. Heu-
vel te Oss bezoek. Hoe groot de brutaliteit I

van de inbrekers was, bewijst dat een geldkist- I
je van de beddeplank in de bedstede, waar het I
echtpaar sliep werd meegenomen. De buit was, ~
behalve waardepapieren f 200. I
Bij den burgemeester Th. Theunissen te 1

Nuland werd de brandkast uit het huis ge- !
haald in den nacht van 9 op 10 Nov. 1928. Na I
de kast op een kruiwagen het veld te heb-
ben ingereden werd de kast opengemaakt. De
buit viel tegen want er was maar .f 60 aan
baar .geld in. Effecten enandere papieren ble-
ven onaangeroerd.

Voor de eerste zitting, Maandag 14 October,
waarin da arrondissamants-rechtbank têc
's ~ert.ogenbofjcfi een aanvang zal maken met
de behandeling van een reeks strafzaken uit
de Ossche onderwereld en wat daarmede sa-
menhangt, zijn vijf verdachten gedagvaard.
Het zijn de beruchte 42-jarige Ossche werk-

man Petrus Johannes de Bie (Peer de Bie,
de vader der inbrekers), de 43~jarige vracht-
rijder Leonardus Antonius van den Heuvel,
bijgenaamd Den Brus, te Heesch woonachtig,
die verscheidene roofovervallen en inbraken
op zijn geweten heeft - het tweetal zal ge-
zamenlijk. terecht staan -; de 22-jarige te Oss
woonachtige landbouwer Antonius Johannes
van der Wielen, bijgenaamd Slappe Toon van
Mineke de Soep, handlanger van de bende' de
25-jarige Ossche landbouwer Franciscus Nico-
laas van de Wetering, of wel Frans de Brom-
mert, een zeer berucht heerschap, wiens mis-
daden vele zijn en de 43-jarige assuradeur uit
Nijmegen Abraham Snabel, die van een aan-
tal misdaden ~e aanstichter is geweest.
Allen zijn te Den Bosch gedetineerd.

Roofoverval te Mariaheide.
Inbraken te Gessel en Lan-

genboom,

Peer de Bie en van den Heuvel is in de
eerste plaats ten laste gelegd dat zij in den

We zouden nog door kunnen gaan met het
vermelden van tal van kleinere inbraken, als
het stelen van varkens, vleeschwaren en ma-
nufacturen bij verschillende winkeliers te Oss
en Berchem.
In het kort is dit resumé een overzicht van

de talrijke nieuwe wandaden.
Naar de politie ons verzekerde was de ont-

hulling van deze misdrijven wel de slotscène
en zou geen diefstalof inbraak in het ver-
leden onopgehelderd blijven.

Arrestatie;
Hedennacht is door de gemeentepolitie uit

zijn bed gelicht de 58-jarige G. v. R., de man,
die wel de leermeester is geweest van heel de
bende van Oss. Zelf heeft hij bijna de helft
van zijn leven in' de strafgevangenis doorga;
bracht. Hij wordt verdacht de hand te hebben
in een tweetal inbraken.

HET AANSTAANDE ~ROCES.

De zitting van Maandag 14 October
der Arr. Rechtbank te

Den Bosch.

Geen dorp was veilig.
In 1929 drong sen viertal bandieten de

woning binnen van den molenaar van Sleeuwen
te Dinther en beroofde den man van zijn ge-
heele bezit. De eigen!lar was zoo "vreeselttk
geschrokken, dat hij maanden er na nog on-
der dokters behandeling was.

Zelfs in Boxtel werd door de bende een be-
zoek gebracht. Hier werd ingebroken in de
:woning van den directeur der strOQnulzen-'

nac!ü van 16 op 17 Maart 1934 te Mariaheide,
gemeente Veghel, in de woning van den thans
61_jarigen landbouwer Martinus Schepers
hebben weggenomen een geldbedrag van
f 1600, welk bedrag deels toebehoorende aan
Schepers en deels aan den Coöperatieven
Roermondschen Eierbond, afdeeling Maria-
heide.
Verdachten en hun deelgenooten hebben

Zich tot die woning toegang verschaft door
inklimming door een raam, waarna zij ge-
Weldtegen Schepers en zijn echtgenoote heb-
ben gepleegd.
in de tweede plaats IS hun ten laste gelegd

dat zij in den nacht van 16 op 17 Mei 1933 te
GaSsel in het gemeentehius een geldsbedrag
van f 400 toebehoorende aan de gemeente
GaSsel uit de brandkast hebben gestolen en
in den nacht van 11 op 12 Januari 1934 te
Langenboom in de woning van den 5·:l-jarigen
!holenaar Gerrit van Huiseling de brandkast
rnet een valsehen sleutel hebben geopend en
daaruit een geldsbedrag van f 1900 hebben
genomen.
Getuigen in de eerste zaak zijn J. van der

Kaa, opperwachtmeester van de marechaussee
te Veghel, het echtpaar Schepers, de 32-jarige
Antonius J. Hendriks (Toon de Soep), gede-
ti'neerd te 's Hertogenbosch en de 23-jarige
Johannes P. Ceelen (Den Ceel), eveneens te
's Hertogenbosch gedetineerd.
In de tweede zaak zullen als getuigen wor-

den gehoord J. J. Wolboomers, gemeente- ont-
vanger te Gassel, de molenaar G. van Huise-
ling, alsmede de reeds genoemde gedetineerde
ft.. J. Hendriks en de 35-jarige Lambertus Vos
(Bijs de Sijp), die ook in het Huis van Bewa-
ring te 's Hertogenbosch is opgesloten.

Inbraak bij een kapper te Oss.

Den landbouwer van der Wielen (Slappe
Toon van Mineke de Soep) is in de eerste
lllaats medeplichtigheid ten laste gelegd -
door op den uitkijk te gaan en blijv-en staan
Om bij onraad te waarschuwen - aan de op
3 April 1934 te Oss door den thans 19-jarigen
schoenmaker Petrus Antonius Schuurmans en
zijn mededaders in de woning van den kapper
M. 'Van den Berg aan de Heuvelstraat ge-
pleegde inbraak, waarbij scheermessen, een
haarsnijmachine, sigaren, sigaretten, alsmede
flesschen met reukwater en haarwater tot
goeden buit werden verklaard.
In de tweede plaats wordt verdachte van

heling beschuldigd doordat hij van genoemden
Schuurmans een van vermelde inbraak af-
kO!hstige haarsnijmachine, eenige met vloei-
stor gevulde fleschjes en eenige pakjes sigaren
ten geschenke heeft aangenomen.
A.ls getuigen zijn gedagvaard de inspecteur

van politie te Oss, de heer P. van Kempen,
de kapper M. van den Berg, de beruchte
17-jarige Wilhelmus Martinus de Bie en
Voornoemde P. A. Schuurmans, welk tweetal
te Den Bosch is gedetineerd.

Overval te 11eghel,

'\7an de Wetering (Frans de Brommert) is
ten laste gelegd, dat hij in den nacht van 6
op 7 Mei 1933 te Veghel, tezamen en in ver-

-

eeniging met een of meer anderen in de wo- '
ning van den thans 72-jarigen Cornelis van,
den Burgt, tot welke zij zich den toegang "'-
hadden verschaft door inklimming door een I
raam, met het oogmerk van wederrechtelijke I
toeëigening heeft weggenomen een geldsbe- i
drag van omstreeks f 700, aan van den Burgt
toebehoorende. Verdachte en zijn mededaders
hebben dien diefstal doen voorafgaan, verge- 'I

zeld gaan en volgen door geweld tegen van
den Burgt, hierin bestaande, dat zij hem ~
krachtdadig vastgegrepen, gebonden, neerge-
worpen en beddegoed op hem gestapeld heb- '
ben. "-
Getuigen in deze zaak zijn J. van der Kaa,

opperwachtmeester der marechaussee te
Veghel en C .van den Burgt.

Zondenregister van den Nijmeeg.1
schen assuradéur Snabel.

Den Nijmeegschen assuradeur Snabel ten-
slotte zijn uit zijn uit zijn lang zondenregister
twee feiten ten laste gelegd en wel:
le. dat hij P. J. de Bie, L. van den Heuvel,

A. J. Hendriks en L. Vos, de daders van de 1
reeds vermelde inbraak in het gemeentehuis
te Gassel, eenigen tijd tevoren te Oss - al- I
thans in het Arrondissement 's-Hertogenbosch
- opzettelijk inlichtingen heeft verschaft tot !
het plegen van dit misdrijf door aan deze da-
cera of aan een of meer hunner met dit oog-
merk mede te deelen dat aldaar te Gassel in
het gemeentehuis in een brandkast veel geld ,
geborgen was en dat deze brandkast voor hen
gemakkelijk te bereiken was.
2e. dat hij bovengenoemde daders opzettelijk

behulpzaam is geweest bij het plegen van de
eveneens vermelde inbraak te Langenboom in
de woning van Gerlit van Huiseling en opzet- i

telijk gelegenheid en inlichtingen daartoe heeft I
verschaft door met dit oogmerk de daders in
een automobiel naar Langenboom te rijden en I
hen daarmede dicht bij de plaats des misdrijfs i
te brengen en hen althans een of meer hunner i"

-- mede te deelen, dat daar geld te stelen was
en het huis aan te wijzen en het raam waar zij
in konden klimmen. \
3e. dat hij op 12 Januari l.I. te Langenboom ,

van de vier bovengenoemde daders opzettelijk !
een door diefstal verkregen geldsbedrag van ,
f 375, ten geschenke heeft aangenomen. i
Als getuigen in deze zaak zullen worden ge- !

hoord de gemeenteontvanger J. J. Wolboo- t,
mers te Gassel, de melenaar G. van Huiseling \
te Langenboom en de beide gedetineerden A. '
J. Hendriks en L. Mos.
Als verdedigers zullen optreden, voor P. J. ~

de Bie mr. J. P. Pulles te Oss, voor L. A. van!
den Heuvel mr. J. B. Hengst te Den Bosch, l
voor A. J. van der Wielen mr. Jos. van Be- Î
souw te Den Bosch, voor F. N. van de Wetering!
wederom mr. J. r. Pulles en voor A. Snabel i
mr. De Bok te. Den Bosch. I

I

I

HET AUTO·ONGELUK TE VLUMEN. I
De heer J. van Gogh, die gistermiddag te I

Vlijmen wegens het slippen van zijn fiets door
een auto werd aangereden en ernstig werd
gewond, is aan zijn wonden bezweken. De-man l
laat een weduwe en vier kinderen achter. !
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OSSCHE BOEVEN VOOR_.
HUN R_ECHTERS.

DE RI] DER PROCESSEN
GEOPEND.

"W/ij hebben niets gedaan".
- Er is niets van aan. Verklaart de Bie.
- Ik ben er niet geweest, allemaal leugens

zegt den Brus.
President: Ik ken het gehalte van de

heeren, vooral uit Oss. U hebt niet over on-
betrouwbaarheid te spreken, dat gaat te ver.
Opperwachtmeester J. van der Kar van de

marechausee geeft dan verslag van zijn be-
vindingen in de eerste zaak.
Daarna komt de landbouwer Schepers

naar voren. Hij vertelt, dat hij in den bewusten
nacht door zijn vrouw was wakker gemaakt,
die lawaai had gehoord. De getuige had het
licht aangestoken en zag plotseling drie man-

Vanmorgen heeft de Bossche recht- nen binnenkomen tot voor het bed, waarna

b k k zij hem vastgrepen.
an een aanvang gemaa t met een President: met hoeveel waren zij?

reeks van processen, welke haar waar- Getuige: Er waren er eerst drie, later is
er nog een bijgekomen. De eerste, die bene-

schijnlijk nog vele weken zal bezig- den kwam, wilde me een prop in den mond
houden. duwen. Houd je kalm, zei er een, er gebeurt

niets. Daarna vroeg hij den sleutel van de
De Ossche bende wordt berecht. Vijf brandkast. Getuige gaf dezen en de indringer

probeerde het meubel te openen. Hij morrel-
van de ergste beschuldigden ver- de wat en zei toen: "Gaat dat altijd zoo
schenen dezen eersten keer voor den I slecht?" Getuige werd toen uit zijn bed ge-

haald, voor de brandkast gebracht en ge-
rechter om rekenschap te geven van dwongen deze te openen. Getuige heeft een
nk I h h Ib . bedrag van .f 1100 aan de bende overhan-
e e e van un aast onte are nus- digd; de rest hebben ze er zelf uitgehaald.
drijven. Vervolgens is getuige naar zijn bed terug-

gebracht met de sommatie, te blijven liggen
En terwijl zij hun schuld 'bekennen, (gelach).

of hardnekkig tot het laatste toe blijven President: Ze hadden maskers voor, niet?
U hebt nog bij één getracht het masker af te

de straf tegen zich rukken?
t in Oss het Getuige: Jawel.

gaa President: Kent U de mannen niet terug ?
met steeds nieuwe Getuige: Neen.

V\-ouw Scheepers, die vervolgens naar voren
wordt geroepen, heeft evenals haar man
moeite met te verklaren, dat zij geen familie

In de rechtszaal. is van verdachte. Zij bevestigt dan de gedeel-
ten van het verhaal van haar man, welke zij
zelf heeft meegemaakt.
Later hebben zij en haar man ontdekt, dat

de blinden open waren. Van de bende heeft
zij niemand herkend.

Peer de Bie en vier kontuiten
in de bank der verdachten.

BISCH TEGEN PEER DE BIE EN
DEN BRUS: ZESTIEN JAAR

ontkennen, en
hooren eischen,
leven zijn gang
arrestaties .•••

Toon de Soep vertelt.
De 32-jarige A. J. Hendriks (Toon de Soep)

Jr., die aanvankelijk door een marechaussee
was bewaakt, is de volgende getuige. Hij deelt
mede, dat hij op den bewusten nacht met De
Bie, Den Brus en den Ceel den roofoverval
heeft gepleegd. Zij waren behoorlijk voorzien
van inbrekerswerktuigen. Toen de brandkast
weerstand bood aan de pogingen, haar te
openen, zijn zij in de slaapkamer binnenge-
drongen, waar zij licht zagen branden. Ver-
dachte en Den Ceel hebben het echtpaar
Schepers vastgegrepen. Den Brus had eerst;
de voordeur en de blinden opengemaakt om
den anderen toegang tot de woning te ver-
schaffen.
President tot De Bie: Hoort U nu, dat U er

bij is geweest ?
Verdachte De Bie: Hij liegt om zichzelf te

verontschuldigen.
President: En U Van den Heuvel?
Verdachte Den Brus: Ik ben er niet ge-

weest.
Nadat Toon de Soep dan het verhaal heeft

gedaan van het openen en plunderen van de
brandkast, ontstaat er eenige beweging als
de 23-jarige wielrenner J. P. Ceelen, die be-
halve inbraken en roofovervallen ook een
moord op zijn geweten heeft, wordt binnen-
geleid. Het is een lange, bleeke jongen, in
bruin costuum met pull-over.

Op de voor het publiek bestemde ruimte in
de rechtszaal, zijn de talrijke belangstellenden
die daar - na gehouden selectie - tegen 10
uur worden toegelaten en van wie velen uren
hebben gewacht om een plaats machtig te
worden, onderworpen aan de maatregelen van
orde en tucht, welke niet gemist kunnen wor-
den, om het recht zijn loop te doen hebben
in een rustige sfeer. Het is niet bepaald de
fine fleur van het Brabantsche land, die deze
ruimte vult en een marechaussee laat een
waarschuwing hooren in den geest van: ,;Wie
éen mond opendoet, vliegt er onmiddellijk uit".
Ook de in het bezit van een toegangskaart

zijnde journalisten zijn aan beperkende maat-
regelen onderworpen.
Overigens worden zij door de verschillende

ambtenaren met groote welwillendheid tege-
moet getreden, uitgezonderd het feit, dat een
In de zaal aanwezige marechaussee, die zoo
pas van een ijverig "stukken bestudeerend"
fotograaf, een fototoestel in beslag heeft ge-
nomen, zijn onderzoek tot zakken, actetas-
schen en wat dies meer zij, van enkele dag-
bladschrijvers uitstrekt . • . .
Allengs vult zich de zaal met getuigen,

advocaten, enkele genoodigden en anderen, die
hier, "iets te doen" hebben en dan verstomt
om vijf minuten over 10 het geroezemoes van
stemmen, als na de aankondiging door den
bode, de rechtbank binnen treedt.
President van het college is mr. W. J. M.

Ummels, rechters zijn mr, K. O. J. M. Sassen
en mr. J. W. M. Schröder, bijzittend rechter
mr. F. H. X. Verheijen, griffier mr. A. Rub-
bens.
Als officier van justitie fungeert mr. J.

J. G. van Everdingen. .
De eersten, die gezamenlijk terecht moeten

, staan, zijn twee beruchte typen: de 42-jarige
Ossche werkman P. J. de Bie (Peer de Bie,
de vader der inbrekers) en de 43-jarige
vrachtrijder L. A. van den Heuvel, bijgenaamd
den Brus, die door twee marechaussee's van

I elkaar zijn gescheiden.
De officier leest dan de dagvaarding voor:

diefstal, tezamen en in vereeniging, gepleegd
in den nacht van 16 op 17 Maart 1934 te
Mariaheide, gemeente Veghel, in de woning
van den thans 61-jarigen landbouwer M.
Schepers, waar zij 1600 gulden hebben weg-
genomen.
In de tweede plaats zijn hun twee diefstal-

len met inklimming enz. ten laste gelegd en
wel ten eerste in den nacht van 16 op 17 Mei
1933 te Gassel in het gemeentehuis, waar zij
400 gulden buit maakten en in de tweede
plaats in den nacht van 11 op 12 Januari 1934
te Langenboom, in de woning van den 54-jari-
gen Molenaar G. van Huiseling': buit f 1900.
De Bie en den Brus, naar voren geroepen,

ontkennen de geheele tenlaste legging.

Den Ceel.
Op rustige wijze doet hij zijn getuigenver-

haal. Hij verklaart, dat hij het is geweest, die
de vrouw heeft vastgegrepen. Wat er in de
kamer, waar de brandkast stond, gebeurd is,
weet hij niet: Hij had er voor te zorgen, dat
het echtpaar Schepers geen alarm zou slaan.
Van den buit heeft hij f 280 ontvangen. De
geheele "kraak" is vooraf met de anderen in
elkaar gezet, men wist, qat er bij Schepers
geld zat.
President tot Den Brus: "Nu, je hoort het

weer?
Verdachte Den Brus : Hij kan zeggen, wat

hij wil, hij wordt toch alleen maar veroordeeld
voor den moord op Jan van der Pas.
President: Dat heeft er niets mee te maken,

antwoord nu op de vraag of getuige de waar-
heid heeft gesproken.
Verdachte Den Brus : Hij liegt.
President: En U, verdachte De Bie?
Verdachte De Bie : Niks van waar (gelach).
Bet tweede gedeelte van de ten laste leg-

ging: de inbraak in het gemeentehuis te Gas-
sel en die te Langenboom in de woning van

film, Louis Lumière (met bloemen) op
~ de heer Ch. Dulac. Rechts de heer
, den Ned. Bioscoopbon.d



den melenaar van Huisellng, komt dan op
het tapijt.
De gemeenteontvanger te Gassel, 'de heer

J. J. Wolboomers. als getuige gehoord, geeft
inlichtingen over de wijze, waarop in de secre-
tarie de brandkast bleek te zijn geforceerd.
Getuige heeft kunnen constateeren. dat de
daders door een raam naar binnen moeten
zijn gekomen.

Gerrit van Huiseling, de molenaar,. ver-
klaart, door zijn vrouw gewaarschuwd te zijn,'
dat er in zijn huis was ingepro:ken. Een kozijn
van het raam was blijkbaar met een hout be-
werkt en de brandkast, die er vlak bij stond,
was open. Zij vertoonde geen' sporen van
braak en is vermoedelijk met een v.alschen
sleutel geopend. Een bedrag van f 1900 bleek
gestolen te zijn. De getuige was verzekerd
bij een maatschappij, waarvan de assuradeur
Snabel agent was.
Toon de Soep, wederom als getuige gehoord,

geeft toe, dat hij met zijn kornuiten de inbraak
te Gassel heeft gepleegd.

~ij. hadden van Snabel vooraf de, noodige
inlichtingen ontvangen. De secreta.rie van het
gemeentehuis werd via een ladder bereikt.
Een dergenen. die naar binnen is gedrongen,
was - aldus getuige - De Bie. Deze is ook
met den buit van f 400 teruggekeerd en had
toen verklaard, dat hij de brandkast had open-
gebroken. Ook bij de inbraak te Langenboom
is getuige betrokken geweest. De anderen
waren De Bid, Den Brus en Lamb. de Vos
(Bijs de Sijp), terwijl ditmaal de assuradeur
Snabel hen naar de plaats van het misdrijf
heeft gebracht. De buit - f 1900 ~ is onder
elkaar verdeeld.
, Lamb. de Vos (Bijs de Sijp), ook een be-
rucht heerschap, die overigens ZOQ op het
eerste gezicht met zijn witgestreept, grijs
colbertcostuum, geen ongunstigen indruk
maakt, ~s de laatste getuige. Hij voegt aan
de daders van de inbraak in het Gasselsche
gemeentehuis een nieuwen naam toe: Pietje
de Kok. Ook over den inval te Langenboom
geeft bij bijzonderheden. Uit zijn verklaringen
blijkt, dat Peer de Bie en Van den Heuvel
daarbij een werkzaam aandeel hebben gehad.

Requisitoir.

De officier van justitie merkte op, dat van-
daag een begin wordt gemaakt met de Ossche
zaken, die een geheel vormen van moord,
doodslag, inbraken, .roofovervallen en brand-
stichtingen, zooals . bij menschenheugenia . in
ons land nog nooit is voorgekomen.
In het algemeen iets over de Ossche zaken

willende zeggen, wijst spr. erop, dat tusschen
de meeste zaken groote samenhang bestaat,
zoowel wat feiten als personen betreft. Vrij-
wel is er niemand van de bende, die maar aan
één zaak schuldig is. Er waren verschillende
benden, doch tusschen haar was geen scherpe
lijn te trekken, omdat vaak een lid van de
eene ploeg hospiteerde bij de andere.
Als ik Clanoverweeg, welke straffen moeten

'_'orden opgelegd, wil ik er op wijzen, dat elk
'eit afzonderlijk gezien dient te worden in het
kader van de geheele Ossche misdadigheid,
Spr. zal niet praten over de diepere oorzaken.
Dit is een onderwerp van speelale studie, die
naar spr. vernomen heeft, ook gemaakt zal
worden.
Vaststaat, dat de toestand al heel lang

slecht geweest is. Dit blijkt o.m. uit een mede-
.deeling van den Bosschen hoofdschout om-
streeks 1600. Begin 1700 wordt Oss geterro-
riseerd door een bende misdadigers, terwijl
in den Franschen tijd geenrnarkt Voorbij ging'
zonder dat het mes werd g-etrokken.
De' Ossche terreur heeft reeds lang bestaan,

Voor ons, bij de berechting op dit oogenbIik,
is het van belang te weten, hoe deze misdadi-
gers tot hun feiten zijn gekomen. De laatste
dertog of veertig jaar zijn groote misdaden
in Oostelijk Noord-Brazant gepleegd. In twin-
tig jaar tijds zijn door de marechaussee meer
dan duizend zaken in behandeling genomen.
De feiten van diefstal waren vroeger een-
voudiger dan nu, maar daarna is de Ossche
bende met beroepsbrandkastenforceerders in
aanraking gekomen en heeft zij van hen les
gehad. Na de forceering van brandkasten
kwamen er de roofovervallen, de moorden, de
doodslagen ende brandstichtingen, van welke
laatste in tien jaar 170 gevallen zijn onder-
zocht.
De misdaad kon tieren doordat te Oss en

omgeving kleine kroegjes waren, waar men
een afzetgebied vond voor gestolen goederen,
waar de jongeren in de misdaad werden opge-
leid en zich met de oudere misdadigers trotsch
voelden.

De laatste tien jaar zijn hier vele misdrijven
gepleegd zonder dat de daders steeds gev~nden
werden, Dit is te verklaren. De misdadigera
behoorden tot zes of acht families, die elkan-
der niet verrieden. Daarbij kwam de vrees
van de bewoners van de streek, die ook als zij
zouden kunnen getuigen, toch hun mond hiel-
den, terwijlook de streek zelve zich m~t haar
bebossching e.d. uitnemend voor misdaden
leende.
~ Eerst toen het politiecorps is uitgebreid; is
er krachtig intensief opgetreden en werd er
een bres gesehoten in de misdadigersbende,
werd het front geleidelijk opgerold en ging
men daarmede verder. Onder leiding van den
opperwachtmeester der marechaussee van de
brigade Oss en den inspecteur van de gemeen-
tepolitie is de terreur onderdrukt, zoodat ~e
bewoners des nachts hun hoofd weer rustig
kunnen neerleggen. Van' deze plaats brengt
spr. hulde aan beide corpsen.

De eiseh.
Wat de feiten betreft,. aan de Bie en Van

den Heuvel ten laste gelegd, deze achtte spr.
bewezen. De hun op te .leggen straf in het
Jicht beschouwende van de geheele Ossche mis-
dadigheid, eischte spr. tegen elk der verdach-
ten zestien jaren gevangenisstraf .
. De verdedigers van verdachten, mr. J. B.

PuIIes en mr. J. B. Heijst, riepen de clemen-
tie der rechtbank in voor hun clienten.
Nadat de verdachten nogmaals hadden ver- 1

klaard dat zij onschuldig zijn aan de hun ten I
laste gelegde feiten, bepaalde de president de
uitspraak op 28 October a.s.

Zes jaar voor De Brommert,

Na een korte Pauze is dan de zaak van den
beruchten 25-jarigen Oasehen landbouwer F.~.
v. d. Wetering, alias "de Brommert", aan de
orde, wien ten laste is gelegd diefstal met in-
klimming tezamen en in vereeniging met een
ot meer anderen gepleegd in den nacht van
6 op 7 Mei 1933 te Veghel in de woning van
den thans 72-jarigen C. v. d. Burgt, alwaar
700 gulden is buitgemaakt, nadat men den
ouden man eerst had mishandeld.
Rekening houdende met het feit, dat ver-

dachte niet tot de beruchtste typen van het
milieu behoort, eischte de .officier zes jaren
gevangenisstraf met aftrek van voorloopige
hechtenis.
OoI,!:hier drong de verdediger, mr. v, Lely-

veld, aan op clementie der rech~bank.
Uitspraak 28 October. - -
Daarna werd gèpauzeerd. .
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.WAPEN·UITVOER NAAR
-ITALIE.

.VERBOD IN VOORBEREIDING.

Wetsontwerp ook. over crediet-

.uerleening eerlang .te_
wachten •.

Naar wij vernemen, is op het oogenblik
bij de Nederlandsche regeering in voorberei-
ding een regeling van een verbod van wa-
penuitvoer naar Italië.
Naar men zich zal herinneren, heeft Mi-.

nister Colijn dezer dagen in de Eerste Kamer
reeds medegedeeld, dat een wetsontwerp
inzake uitvoerverboden en credietverleening
in gereedheid gebracht zou worden. De in-
diening van beide ontwerpen hangt echter
af van den loop der besprekingen in Genève.

KONINGIN EN PRINSES NAAR DE
RESIHENTIE.

Naar wij vernemen zullen H.M. de Konin-
gin en H.K.H. de Prinses zich Dinsdag 15
October naar den Ruigenhoek begeven voor
een verblijf van eenige dagen in de Restden-
tie.

R. K. DRANKBESTRIJDING TE
NIJMEGEN~

Viering zilveren feest R. K. Geheel.
onthoudersvereeniging.

Zondag herdacht de R.K. geheelenthou-
dersvereeniging "St. Franciscus van Assisië"
te Nijmegen haar zilveren bestaansfeest. Het
feest werd Zaterdagavond ingezet met een
feestvergadering, waar de heer J. Hamacher,
voorzitter van het Nijmeegsch Kruisverbond,
de vereeniging gelukwenschte en een histo-
risch overzicht gaf van de ontwikkeling der
drankbestrijding in Nijmegen. 'Zondagmorgen
werd het feest geopend met een plechtige
H. Mis, opgedragen door den adviseur, den
weleerw. Pater L. B. Scholbrock, O.P. waar-
onder alle leden ter Heilige tafel naderden.
Des namiddags werd er een receptie gehou-
den, waarop de hoogeerw. Deken van Nij-
megen, J. L. van Mulukom en vele vertegen-
woordigers van sociale vereenigingen de ju-
bilaresse huldigden. In het· Dominicaansche
jeugdhuis werd Zondagavond een feestbij-
eenkomst gehouden, waar Pater Patricius
O.C.M. uit Helmond, de reestrede uitsprak.

.. y,~

JUBILEUM.

Het oudste lid van het technisch personeel
van de N.V. Mi], "De Gelderlander" te Nij-
megen, werd gehuldigd ter gelegenheid van
zij)1 vijftigjarige ambtsvervulling bij genoemd
blad. Hij we.U gelukgewenscht door mr. J.
Wierdels, president-commissaris, en namens
directie, redactie en technisch personeel. Aan
den jubilaris werd mededeeling gedaan, dat
het H. M. de Koningin had behaagd, hem te
onderscheiden met de zilveren medaille van
de Oranje-Nassau Orde.

ZOUTZ1JURFABRIEK TE DELFT.

De Hollandscha Metallurgische bedrijven te
Arnhem, zijnde het tinsmeltbedrijf der Billiton
Maatschappij, hebben een langjarig contract
afgesloten met de N.V. Lijm- en Gelatinefa-
briek te Delft voor de levering van hun be-
hoefte aan zoutzuur, waartoe de zoutzuurfa-
briek van de lijmfabriek een kleine uitbreiding
zalondergaan.
Tengevolge van de zware concurrentie met

het buitenland wordt dit zoutzuur met een zeer
kleine winstmarge vervaardigd. Het is echt er
bijzonder toe te juichen, dat deze samenwer-
king van twee Nederlandsche bedrtlven aan
de werkgelegenheid hier te lande ten goede
komt. Vroeger werd dit zoutzuur uit Duitsen-
land betrokken.

r-
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I-
NIEUWE INDUSTRIE TE OSS.

In een gedeelte der vroegere Jurgens-fa-
brieken te Oss zal door de firma J. D. Des-
sou uit Mouscron (België) een tapijtweverij
worden gevestigd. Reed, is men aangevangen
met het opstellen van de machines. Men
hoopt in den loop van December de fabriek
in bedrijf te stellen.

DE TRACTATEN VAN 1839.



DE BERECHTING DER OSSCHE
MISDRI.JVEN.

De zitting van Maandag a.s,
Acht Ossenaars, die zich allen ach-

ter slot en grendel bevinden, zullen zich
te verantwoorden hebben in de derde
strafzitting, welke de Arrondissements-
rechtbank te 's-Hertogenbosch Maandag
21 October houden zal ter bereenting
van de misdaden van de ossene bende
en haar aanhang.
Den 22-jarigen arbeider Hendrikus

Antonius Reijnders en den 25-jarigen
metselaar Joha.nnes Antonius van
Berne is ten laste gelegd, dat zij in den
nacht van 4 oP' 5 Februari 1934 te Oss,
tezamen en in vereenlgtng met een of
meer anderen gedurende den VIOOl" de
nachtrust bestemden tijd op het beslo-
ten erf'van den stager Hendrikus Jo-
harmes Janssen, waarop diens woning
stond en tot welk erf zij zich toegang
hebben verschaft door over een ijzeren
afrastering te klimmen, hebben wegge-
nomen een aan dien Janssen toebehoo-
rende hoeveelheld spek, ham en ander
vleeseh,
In de tweede plaats is hun te laste

gelegd, dat even daarna in dienzelfden
nacht onder gelijke omstandigheden
verdachte Reijnders tezamen en in ver-
eenlging met een of meer anderen e'en
aan den slager Janssen toebehoorende
hoeveelheid spek, ham en ander vleesch
heeft weggenomen en <fat verdachte van
Berne opzettelijk een gedeelte van deze
aldus door misdrijf verkregen goederen
uit winstbejag heeft vervoerd en als
geschenk heeft aangenomen.
Behalve genoemde Slager zullen als

getuige gehoord worden de heer P. van
Kempen, inspecteur van politie t,e Oss
en de 32-jarig,e gedetineerde arbeider
Theodorus J. van Berne.
Verdachte J. A. van Berne is' uit

anderen hoofde gedetineerd.
Voorts zullen in verband met de in

den nacht van 20 op 21 Januari te Oss
gepleegde inbraak in de woning van den
slager Petrus Johannes Janssen, waar-
van de buit bestond uit een groote hoe-
veelheid ham, varkensrug. spek, worst
en eenig geld, afzonderlijk terechtstaan
de 25-jarige arbeider Marinus Johannes
den Brok en de 33-jarige arbeider Jo-
hannes Jacobus Bevers.
Getuigen in de zaak van den Brok

zijn inspecteur P. van Kempen, de sla-
ger P. ..J. Janssen, genoemde Johannes
Jacobus Bevers en de Ossche politie-
agent Johannes Leemhuis.
In de tweede zaak treden inspecteur

Van Kempen en slager Janssen als ge-
tuigen op.
De derde zaak heeft betrekking op

den door de beruchte misdadigers Jo-
hannes Petrus Ceelen, 23 jaar en Petrus
Wïlhelmus de Bie, 20 jaar, in den nacht
van 3 op 4 Juli te Deurne gepleegden

r roofoverval in de woning van den thans

DE DERDE BEURT DER OSSCHE
MISDRIJVEN.

Wie op 21 October terecht staan.
Naar men ons mededeelt zullen op Maandaz

21 October 1935 voor de Ar. Rechtbank te De~
Bosch worde~ behandeld de zaken tegen: .
H. J. R. 22 ,Jaar arbeider en J. J. v. B. 25 jaar

metselaar, belden te Oss voor de inbraak bij H
Janssen te Oss in den nacht van 4 op 5 Februari
1935 waarbij een partij spek werd gestolen'
W. A. BI. 29 jaar schilder, F. de R. 32 j~ar

landbouwer en J. M. den B. 25 jaar arbeider te
Oss, als verdacht van den roofoverval te Oss
op Zevenbergen in den nacht van 2 November
1930 waarbij f 1000 werden gestolen'

M. A. v. d. E., 29 jaar arbeider te Os~ als ver-
dacht van medeplichtigheid aan den ro~foverval
te Deurne in den nacht van 3 op 4 Juli 1934bij
H. Geven w~arbij f 35 werden gestolen.
J. J. B. 34 Jaar en M. J. den B. 35 jaar arbeider

te Oss, als verdacht van inbraak te Oss in den
nacht van 20 op 21 Januari 1934 te Oss bij P. J.

I Janssen, waarbij geld en spek werd gestolen.



~ET VERVOLG VAN DEN
I _._ SCHOONMAAI(.
LANGZAAM, MAAR ZEKER WORDT

OSS SCHOONGEVEEGD. '
IIf];

Het "werk" vordert.

§ Langzaam maar- zeker wordt Oss en de ge-
heele omgeving gezuiver d van de ongure ele-
menten die sinds jaar en dag Oss hebhen geter-
,rorÏsee;d en Oss zoo'n ongunstigen naam heb-
ben bezorgd. Het begint vele lezers te vervelen
telkens verslagen te moeten lezen van arresta-
ties en bekentenissen. En toch waardeeren zij,
dat de arr-estaties 'plaats vinden. Allen spreken

I slechts met den grootsten lof over de verr-ich-
tinzen van de gemeeutepolifie en de Kon. Mare-

I.ch;uss,ee, die dag in dag ult bezig zijn om Oss
aeheel te zuiveren; die er ten slotte voor zullen
~orgen dat Oss zijn naam weer met eere zal
dr agen. .
Wij herinneren ons nog, dat de blr'lg.adleder

Kon. Marechaussee reeds in den beginne van
I den schoonmaak door den procU'reur-g.eneraaJ
werd gehuldigd voor de schitterende prestaties

I en nadien nog door H. M. de Koningin. Zeer
zeker was die hulde ten volle verdiend, Wij
vrazen ons echter af of de tijd nog niet daar i'S,
dat "'ook onze gemeentepolitie op dergelijke w!jze
voor haar keur-ige prestaties wordt gehuldigd.
Zeer zeker verdient ook zij hulde voor haar
keurige verriêhtingen der laatste maanden.

Sinds ons vor-ige nummer is er weer heel wat
tot klaarheid "'ebracht. Op de allereerste plaats
werd door de "'K'on.Marechaussee een árrestatie
verricht te Berchem die absoluut niets uitstaan-
de heeft met de bende van Oss. Er werd een
man gear-resteer-d zekere van den A., verdacht
van diefstal van enkele rijwielen en van het
steloen van veldvruchten. Alhoewel zware aan-
wijzingen tegen hem bestonden heeft hij even-
wel nog geen bekentenis afgelegd.
Jan den Brok, die enkele dagen in Oss mocht

doorbrengen, scheen niet al te best te zijn ge-
humeurd. Ten minste hij heeft g sen verdere be-
kentenissen afgelegd, zoodat hij weer naar- den
Bosch moest worden overgebracht zonder dat
men' iets met zijn verhoor was opgeschoten. In
zijn plaats' arr-iveer-de Frans de Reuver, die tot
teen bekentenis kwam en verklaarde medeplich.
tig te zijn geweest bij den roofoverval bij Kuy-
pers op Zevenbergen. Deze overval is thans tot
volledige klaarheid gebracht, daar al'le vier de
medeplichtigen e'en bekentenis hebben afgelegd.

!
'De overige drie zijn, zooals men zich nog her-
inneren zal, de dikke Toon de Soep, Jan den
Brok en Bloemers.
En op het politiebureau en op de kazerne

duurt het onderzoek met onverrruinderde kr-acht'
voort, zoodat binnenko'rt nog enkele arrestaties
kunnen worden verwacht.

Weer een arrestade.

.Reeds Zaterdagmergen werd de eerste arres-j
tatie verr-icht door onze gemeentepolitie. Eeni-
gen tijd geleden werd te Heesch gearresteer-d
zekere Wolf, die een voldedige bekentenis' af-
legde en o.m. ook verklaarde betrokken te zijn
geweest bij veldvruchtendierstallen. Tevens
noemde hij zijn medepbichtigen op.
Door de gemeentepoktie werd gearresteerd

zekere H. Schel, die op het politiebureau tijdens
een streng verhoor een volledige bekentenis
aflegde.

Hij verklaarde zich schuldig aan diefstal van
een groote partij aardappelen en koolrapen wel-
ken in 1924 ten nadeele van eerrige boeren in de
Ruwaard werden ontvreemd. De derde mede-
plichtige is een man die zdch reeds in arrest be-
vindt. Deze is Zaterdagmiddag op transport ge-
steld naar' Oss en eveneens op het politiebureau
ingesloten.

Nog een arrestatie.
I

Zaterdagnacht werd voorts door de gemeen- i
tepolitie gearresteerd ziekere J. G. Timmermans, I
verdacht van kleinere diefstallen en inbraken.
Na een strong verhoor kwam hij tot een volledt-
ge bekentenis.
Hij verklaarde enkele jaren geleden een oude

vrouw te hebben ber-oofd en haar f 17.50 te heb-
ben ontstolen, Voorts zou hij zdch aan enkele
lantaarns hebben vergrepen,

Ook hij zal op transport naar den Bosch wor-
den gesteld en daar zijn intrek nemen in ,,klein
Oss".

Belangrijke bekentenis.

De man, die naar het politiebureau werd over-
gebracht, was van Orsouw, hijgenaamd "de Ko-
peren", die destijds door de Kon. Marechaussee

I
was gearr-esteerd verdacht van medeplichtigheid
aan den overval op het bepaarde echtpaar
Wijdema te Dinther,

l Na een streng verhoor kwam hij tot een vol-
ledige bekentenis, waardoor in vele zaken weer
,nieuw Iicht is gebracht en die weer talr-ijke ar-
Il'estaties tot gevolg zal hebben. ,

l Zoo zien wij dus dat nog steeds geen einde
van den schoonmaak in zicht is.
Het wachten is op de dingen die komen gaan.

De schoonmaak der Ussche
onderwereld.

De klap op den vuurpijl.

§ Het is geruimen tijd erg rustig geweest
met het nieuws uit de Ossche onderwe-
reld. We hebben meermalen gedacht aan:
de stilte die den slorm voorafgaat. En we
tueenen het nog niet zoo ver mis gehad le
hebben. Want mel grond kunnen we thans
mcedeelen, dat er iII de laatste daqeti zoo-
veel zaken uit het Ossche milliett zijn op-
gehelderd, dat dit als de finale schoon-
maak kan worden beschouwd. Er zijn
echter gewichtige redenen die ons beletten
er bijzonderheden over mee te deelen, doch
niettemin durven wij garandeeren dat het
aantal zaken, waarin onze ijverige oe-
meentepolitie thans licht heeft gebrac'ht,
alle vroegere kwantums overtreft. Het is
een ongekend succes: de klap op den nuur-
pijl.

DE OSSCHE
STRAFZAI(EN.

WIE/ALS VERDEDIGERS ZULLEN I

OPTREDEN.
Op 14 Ootober- a.s, zullen als de verdedéger-s

dn de Osschs zaken optr-eden:

VOOIr r-, J. de H.: Mr. Pu:lles te Oss.
Voor L. A. v. d. H.: MIl' Hengst, 's-Bosch,
Voor F. N. v. d. W.: Mr. PuHe,s te Oss.
V0'01' A. s.. Mr. d'e BOlkte 's.Büsüh
Voor A. J. v. d. W.: Mr. van Besouw te

'is-BÜisüh.

Op 17 October zullen als verdedigers optre-
den :

Voor A. J. O. en P. A. Sch.: Mr. Lelyveld te
Damther-, , _, "

Voor J. F. A. V.: Mr. van Zinnicq Bergma~n
ie 's-Bos.ch, '

Voor A. l(Î'e Br.: Mr. van Niis'PCIIltot Seve.
naer te 's.Bosch,

Viool!'"M. v.O.: Mr. van Nispen t'0il: Sevenaer
te 's-BOis'oh.

Voor eh. de Br.: Mr. Schipperyn 's-Bosch,
fi V00,1' N, H. Soh.: Mr. Lelyveld te IHn.the'r.



LICHT OVER HET MILIEU VAN OSS.- .

KINDJE ·VERDRONKEN.

Van 5 tot 13 Juni volgen dan vele nieuwe
arrestaties. Een oud misdrijf komt op het tapijt:
de in den nacht van 6 op 7 Mei 1933 te Veghel
op den toen 70-jarigen C. v. d. Burgt gepleegde
roofoverval. Frans v. d. W., bijgenaamd Frans
de Brommert, die zich aan verscheidene roof-
overvallen en inbraken heeft schuldig gemaakt,
wordt verdacht van medeplichtigheid, gearres-
teerd en naar Veghel op transport gesteld. Van
de vrijheid naar het Huis van Bewaring te Den
Bosch verhuizen achtereenvolgens ook P. Sch.,
die den roofoverval op het echtpaar L. v. Ber-
gen in de Kapelstraat te Oss bekent, alsook zijn
medeplichtige 0., door zijn kornuiten Het Oesie
gedoopt.

Voor een nieuwe sensatie zorgt dan de ge-
meentepolitie, die o~der leiding van inspecteur
Van Kempen ten SPlJt van bedekte en openlijke
critiek op haar beleid het hare doe~ om den
Augiasstal van misurnven op te ruimen. Een
schijnbaar eerzaam ingez:etene van Oss, de_.di-
recteur van de,Ossche WIelerbaan Jan V. bijge-
naamd Jan Bol ziet de boeien om zijn polsen
glijden. Hij blijkt de man te zijn, die ":'oon de
Soep Sr. (A. H. Sr.) tegen een belooning van
f 25 opdracht heeft gegeven tot het in brand
steken van het paviljoen op h~t gemee~te1ijk
sportterrein. Zekere N. Sch. die daar?IJ een
handje geholpen heeft en ZIch mede aan inbraak
heeft schuldig gemaakt, wordt ook aangehouden,
doch na enkele dagen weer op vrue voeten ge-
steld. .

Inmiddels heeft Toon de Soep Sr. - bendelid
par excellence en zwijgzaam als geen ander! :-
tegenover inspecteur van Kempen de waarheid
van Jan Verhoeven's beschuldiging toegegeven.

Dan is het weer de beurt van de manschap-
pen der marechaussee. De ~?ofoverval op het
echtpaar Weideman te HeeswIJk w~rd! tot klaar-
heid gebracht. Het blijkt, dat ook hierin De Ceel
een werkzaam aandeel heeft gehad; als mede-
plichtigen worden gearresteerd de gebroeders
C. en R. den B. en M. van 0., beter bekend als
De Koperen.

te rllden, waar dezen hun duister werk zouden
verrichten.
Een der mlnder beruchte figuren uit de Os-

sche onderwereld, die zich ook Maandag te
verantwoorden krijgt, de landbouwer A. J. v. d.
W., bijgenaamd Slappe Toon van Mineke .de
Soep, wordt op 15 Juli gearresteerd wegens me-
deplichtigheid aan de inbraak, welke 3 April l.I.
is gepleegd in de woning van den kapper M. v.
d. Berg, aan de Heuvelstraat. . .
De belangstellincr voor dit feit te Oss en om-

geving wijkt echt~r geheel door de arrestatie,
den volgenden dag, van twee beruchte heer-
schappen: Th. Van B., meer bekend als Dotje
en N. van G. Eerstgenoemde bekent reeds den
dag daar.op, dat de geheimzinnige brand, welke
in 1926 III het pand van Van Zandvoort heeft
gewoed en waarbij een vrouwen drie kinderen
in de vlammen omkwamen, door brandstichting
we~d veroorzaakt. Als gevolg van deze beken-
tenIS arr~steert de gemeentepolitie zekere Van
G. en Driek van E., bijgenaamd Driek van Re-
nieren. .
Uit hun bekentenis blijkt, dat laatstgenoemde

opdracht heeft gegeven, het pand in brand te
steken. Van B. en van G. voerden het misdrijf,
dat zulke ontzettende gevolgen heeft zehad uit
terwijl van G. de geldelijke beloonina ;erde'elde:
Inmiddels is ook de in 1923 te Hoe~sbroek ge-

pleegde roofmoord op de weduwe Haaksmans
weer in het centrum van de gesprekken over de
Ossche misdadigheid geplaatst. De Kon. Mare-
chaussee arresteert en ~telt op transport naar
lIeerlen P. B., Van 0., biigenaam.] De Witte van
Toren, alsook, een dag later, H. v. d. B. uit Eind-
hoven en C. V. uit dezelfde gemeente. Verder
levert de op 2 November 1930 te Oss gepleegde
roofoverval op zekeren Kuypers, waarbij
f 1000.- werd buitgemaakt, de arrestatie op
van W. B. en F. de R.
En zou zouden wij door kunnen gaan ware I

het niet dat het verhaal te lang en te e~ntoni<r
zou worden. Er is - om nog even te vervol"e~
_ nog het edele viermanschap Van B., U., Van
L. an L., bekend als de Pilo, dat tal van inbra-
ken en diefstallen heeft bedreven; er zijn Jan B.,
bij<'enaamd De Bever en Den B., oftewel De
La~ge, die verschillende inbraken hebben be-
kend; er is oo~ de 22-jarige Ossenaar J. C. V.,
Wiens arrestatle op haar beurt een reeks van
diefstallen en inbraken aan het licht bracht en
zoo zijn er nog verscheidene andere dieven in-
brekers, brandstichters, helers en wat dies ~eer
zij die hun gerechte straf niet zullen ontgaan.

13. Juni. - Een der "grooten" daalt af van Het juiste aantal delinquenten uit de Ossche
het voetstuk der zwijgzaamheid. De thans 20- onderwereld, dat te Den Bosch zal worden be-

recht, zou zelf het parket op het oogenhlik niet
jarige Piet de Bie legt een reeks bekentenissen kunnen opgeven. Want wie kan bovendien zee,
af, vermoedelijk onder den druk van het feit, gen wat de toekomst nog in haar schoot ve~-
den vorigen dag te zijner kennis gebracht, dat borgen houdt? . .

. f G it d H Wel zal de behandeling - ook al wordt den
inzake den moord op ZIjn nee errr e ooge verdachten slechts één of enkele feiten uit het
Raad het cassatieberoep heeft verworpeu. Hij Voor de meesten schrikbarend lange zonden-
somt o.a. zijn medeplichtigheid op aan roofover- register ten laste gelegd - gernirnen tijd in be-
vallen te Uden, Veghel, Geffen en Oss en laat slag nemen. Na Maandag a.s. zal de rechtbank
een serie inbraken, waaraan hij debet is, de Ook Donderdag 17 October en daarna elke week I

• 1 een reeks strafzaken behandelen, tel-kens Maan-
revue passeeren. Den dag daarop - inmiddels dae en Donderdag. ~
is als gevolg van zijn bekentenissen de hoter- De "groote opruiming" zal e.indel~"k vo
houder B. gearresteerd, ingevolge wiens op- haar beslag krijgen! •
dracht de Bie de bakkerij en maalderij te Megen .
in brand heeft gestoken - geeft hij volledige
opheldering over den moord op zijn neef Gerrit,
welk verschrikkelijk misdrijf hij alleen zegt te
hebben gepleegd.

VROUWEN IN ARREST.

NIEUWE ARRESTATIES.

De misdadigersbende wordt berecht.
·Aan het duister bedrijf van de groote bende

misdadigers, wordt than's, dank zij het energiek
ingrijpen der Koninklijke Marechaussee, die in
de Ossche onderwereld een ware razzia houdt
'en het aandeel, dat de Ossche gemeentepolitie
daarin mede heeft, een einde gemàakt. Na de
meer dan 30 arrestaties, die sinds Mei 1934, toen
de groote zuiveringsactie werd ingezet, werden
verricht, konden van Mei van dit jaar tot Aug.
als gevolg van een plotseling opgetreden "be-
kentenispsychose" ongeveer 50 andere verdach-
ten - van wie verscheidenen vrijwel uitsluitend
bekend zijn bij hun bijnamen! - te 's-Hertogen-
'bosch achter slot en grendel worden gezet, welk
aantal nadien door nieuwe aanhoudingen is
vermeerderd en in de naaste toekomst zeker
nog stijgen zal.
Het justitieel apparaat, op volle capaciteit ar-

beidend, opdat eindelijk ten volle aan de ge-
rechtigheid zal worden voldaan, heeft bereids
een aantal dagvaardingen uitgebracht, welker
inhoud is geput uit te Oss en op het platteland
. gepleegde misdrijven en als uitvloeisel daarvan
zal Maandag 14 October voor de Arrondisse-
ments-Rechtbank te 's-Hertogenbosch op
welken dag een aantal van een ongekend groote
reeks strafzaken zal worden behandeld - het
naspel aanvangen van een misdadigersterreur,
welke - gelukkig! - haar weerga in ons land
niet kent en het overgroote deel der bevolking
met ontzetting heeft vervuld.

Wat de voorgeschiedenis betreft moge dienen
dat de afgrijselijke roofmoord te Oijen, waarbij
een oude man bruutweg werd afgemaakt en
diens broer levensgevaarlijke vel:wondingen op-
liep, voor de reg_ee.nng. - III Mel van het vorig
jaar - de aanleiding IS geweest, het openbaar
gezag te Oss te versterken met 'n extra brigade
marechaussee. Deze vat haar taak met ernst en
. toewijding op. Nadat veertien dàgen zijn ver-
Ionpen geraakt zij ~ij een boerderij in een nach-
telijk gevecht gewikkeld !!let een bende misda-
digers, welke het onderspit delft en de arresta-
tie oplevert van een heerschap met een te Oss
heruchten naam, Van 0., die zijn zwager zwaar
lichamelijk letsel had toegebracht en deswege
tot een langdurige gevangenisstraf wordt ver-
oordeeld. .
. Nadien wordt de zuiveringsactie met kracht

voortgezet, zoodat hetzelfde jaar - hoofdzake-
lijk voor "kleinere" misdrijven als kippendief-
stallen, inbraken en oplichtingen -' nog een
dertigtal aanhoudingen wordt verricht, o.a. van
een dievenbende van 12 jongelieden van 16 tot
20 jaar, die met elkaar meer dan 40 inbraken en
diefstallen op hun geweten hebben.
Onder de ordelievende burgerij van Oss en

ook op het platteland valt een zekere ontspan-
ning waar te nemen. Het· aantal misdrijven
neemt af en het succes van de marechaussee
vormt het gesprek van den dag. Niemand, ook
niet uit politionee1e en justitieele kringen, kan
vermoeden, dat in Mei van dit jaar de eigenlijke
victorie pas ZQUbeginnen. Van de "zware kna-
pen",. die op dat t;jdsliD' reeds in arrest zitten,
noemen wij Piet de n.,·wme'iD; de B.,M'.~. d. P.,
bijgenaamd De Rut, alsmede A. H., Sr., en A. H.,
[r., resp. beter bekend als de Dikke en de Jonge
Toon de Soep.

PIET DE BIE SPREEKT.

HOE DE ZUIVERING BEGON.

DE KETEN VAN ZWIJGZAAMHEID WORDT
VERBROKEN.

Er zijn ook leden van de zwakke sekse, die'
niet vrijuit gaan. Gearresteerd wordt vrouw G1.
uit Geffen, een tante van den vermoorden Ger-
rit de Bie. Zij zou de bende tot een der gepleegde
roofovervallen hebben aangezet. Enkele. dagen
later wordt zij wegens familieomstandigheden
vrijgelaten.

De weduwe van B.-van H. te Oss bekent na
haar arrestatie door de gemeentepolitic··brand-
stichting in de woning van van der Heyden in
de Bosschestraat, mejuffrouw H. v. d. E., huis-
vrouw van R., wordt ook gearresteerd en bekent
dat zij brand heeft gesticht in haar woning aan
de Waterstraat. Zij wordt daarna in vrijheid
gesteld. Er is verder sprake van een zigeunerin,
die onder het,' voorwendsel, antiek te, willev
koopen, verschillende menschen bezocht en dan
haar oogen goed de kost gaf om de bende, waar-
mede zij samenwerkte, inlichtingen te geven.
De marechaussee arresteert in dit verband
vrouw v. d. H.-de H. Zij blijkt echter onschuldig
te zijn en wordt den volgenden dag weer vrij-
gelaten.

Het is de jonge Will_ern de B., die - op 12 Mei
l.I. - voor de eerste groote sensatie zorgt door
de bekentenis, die hij medeplichtng is geweest
aan den vermelden roofmoord te Oyen en den
keten van zwijgzaamheid, welke de Ossche on-
derwereld tot dusverre omsloten en tegen den
sterken arm min of meer beveiligd had, verder
verbreekt door, als zijn medeplichtigen aan te
wijzen den reeds tot 10 jaar gevangenisstraf
veroordeelden T. van O. (De Olie), benevens
twee andere klanten van Lombroso, wier namen
ook reeds zijn genoemd: de Jonge Toon de Soep
en De Rut. Laatstgenoemde, die pas gevangenis-
straf had ondergaan, wordt thans. opnieuw op-
gesloten. Ook hij gaat enkele dagen later beken-
nen. Niet alleen geeft hij toe, dat Willem de Bie
de. waarheid heeft gesproken, maar tevens ont-
last hij - tegenover den opperwachtmeester del'
marechaussee te Uden, - zijn geweten van een
andere zijner vele misdaden: de roofoverval op
den landbouwer BOUn;tam, in deze gemeente.

ROOFOVERVALLEN.

DE BEKENTENIS VAN DE CEEL.

Intusschen heeft de overval op den ouden v.
d. Burgt te Veghel - in Mei 1933 - opnieuw de
aandacht gevraagd. Frans v, d. W., oftewel
Frans de Brommert - ook een der uiterst
zwijgzamen! - legt, naar Veghelovergebracht,
een volledige bekentenis af en noemt als zijn
medeplichtigen Piet en - den later vermoor-,
den - Gerrit de Bie. Maandag a.s, zal de Brom-
mert voor dit feit terecht staan. .. . I

Tusschen de arrestaties der vrouwen door I
is' het de gemeentepolitie, die als gevolg van
het onderzoek naar een nog oudere zaak dan
Veghel: den op 8 September 1930 te Maren ge-
pleegden roofoverval op den kassier der boe-
renl~enbank, waarbij een bedrag van f 3000.-;-
'buit werd gemaakt, overgaat tot de arrestatle
van M. de R., Van 0., hijgenaamd Het Schoentje,
J. van B. (Koosje) en V., die te Maren woon-
achtig is geweest.

Medeplichtigen? 0 jawel" drie man, o.a. de
wielrenner Jan C.
: Jan C., alom bekend als "De Ceel", die als

wielrenner lauweren heeft geoogst, wordt op
28 Mei gearresteerd. Ook hij gaat spreken en,
als voelt hij zich opgelucht, dat de zware last
van zijn dubbelleven van hem wordt afgewen-
teld, tot boetedoen bereid, een aantal verschrik-
kelijke misdrilven bekent; roofovervallen, 0.3.

die op den 61jarigen landbouwer Martinus
Schepers te Mariaheide, gemeente Veghel, waar

-" f 1600 werden buitgemaakt en ook de moord uit
jaloezie op den caféhouder Jan v. d. Pas. Door
deze bekentenis kunnen nog. dienzelfden dag

- verscheldene nieuwe arrestatles van beruchte
lieden, die zich door hun schanddaden volko-
men buiten de gemeenschap hebben geplaatst,
haar beslag krijgen.

De celdeuren sluiten zich achter den vracht-
rijder L. v. d. H., in zijn kringen bekend als Den
Brus, achter Peer de B., den vader der inbre-
kers, achter L. V., bijgenaamd Bijs de Sijp, ter-
wijl mede de verzekeringsagent K. uit Tilburg,
die door het geven van inlichtingen aan de mis-
dadigers wel een zeer groote schuld op zich
heeft geladen, wordt gearresteerd;

I
Een daad van H. M. de Koningin - op 28 Juni I

- vertolkt de gevoelens van dankbaarheid en ~
bewondering, welke Haar volk bezielen jegens]
de brigade der Kon. Marechaussee. De Lands-
vrouwe inspecteert ten paleize Het LOO.de dap-
pere manschappen en reikt bij deze gelegenheid
opperwachtmeester Mintj-es en wachtmeester de
Gier de gouden eeremedaille met de zwaarden
uit i~ de Orde van Oranje Nassau.

KONINKLIJKE DANK~

BEURTELINGS ARRESTATIES EN
ONTKENTENISSEN.

MARECHAtJSSéE GEHULDIGD.

Reeds den volgenden dag is er een nieuwe
arr-estatie, Zij betreft den kippenkoopman M.
v. d. E., die inzake den overval bij Geven te
Deurne inlichtingen zou hebben gegeven. On-
danks zijn ontkentenis blijft hij in verzekerde
bewaring.

2 Juli. - Een groet succes voor de gemeente-
politie. Een oude moordzaak - de moord op
Jan Har togs, in December 1925 - is eindelijk
opgehelderd. De dader is Peter W., die een vol-
ledige bekentenis aflegt.

Zes dagen later is het de reeds geruirnen tijd
gevangen zijnde beruchte bendeleider, Toon de
Soep Sr., die tijdens een langdurig verhoor in
de marechaussee-kazerne te Oss een lange reeks
misdrijven opbiecht en een opsomming geeft
van zijn talrijke medeplichtigen ....

De reeds eenigen tijd voorgenomen arrestatie
van den assuradeur Abraham S. uit Nijmegen
- die mede Maandag a.s. voor zijn rechters zal
verschijnen - wordt op 13 Juli een feit. Zijn
bekentenis brengt Iicht in vele misdrijven. Ver-
scheidene branden zijn op zijn aanraden ge-
sticht; in tal van kippendiefstallen heeft hij de
hand gehad, terwijl hij zich zelfs niet ontzag,
YIp<;T".....hfs zi-in handlan-gers naar de -plaatsen

Begrijpelijk is, dat ook in justitieele kringen
het werk van de Kon. Marechaussee - van wie
vooral het trio Mintjes, De Gier en Van der
Weerdt niet eere dient te worden genoemd -
ten zeerste wordt gewaardeerd. Die waardee-
ring 'blijkt ook naar buiten als op den laatsten
dag van Mei MI': Baron Speyart van Woerden
de brigade huldigt.

Woensdagmiddag omstreeks 1,uur is het zoon-
tje van zestien maanden van den heer J. Otten
te Lepelstraat, gemeente Halsteren, al spelende
in een sloot geraakt en verdroken. Het ongeluk
had plaats toen de moeder van het knaapje be-
zig was op een naburig stuk [and aardappelen
.te rooien:



~e Ossche misdadtqheid wordt
uitqeroeid. ..

Maandag a.s, vangt voor de
Arrondissements - Rechtbank
te 's-Hertogenboseh het na-
spel aan van een misdadt-
gersterreur. - Bonte ver-
zameling misdrijven.

Aan het duister bedrijf van de groote
bende niemand en niets ontziende mis-
dadigers, die in onderlinge samenwer-
klng of onafhankelijk van elkander, den
~aa,m van de Brabantsche gemeente Oss
m uen loop der jaren een beruchte klank
hebben bezorgd, wordt thans, dank zij
~~t energiek mgrlipen van de Konink-
hike Marechaussee, die in de Ossche
onderwereld een ware razzia houdt en
het .. aandeel, dat de Ossche gemeente-
polltie daarin mede heeft, een einde ge-
~aa~t. Na de meer dan 30 arrestaties,
dIe. smds .Mei 1934, toen de groote zul-
veringsactis werd ingezet, werden ver-
richt, konden van Mei van dit jaar tot
Augustus, als gevolg van een plotseling
opgetreden "bekentenispsychose" onge-
veer 50. andere verdachten - van wie
v~rsch~ldenen vrijwel uitsluitend bekend
z.l}n bi] hun overigens niet. onvermake-
Iijke bijnamen! - te 's-Hertbgenbosch
achter slot en grendel worden gezet,
welk aantal nadien door nieuwe aanhou-
dingen is vermeerderd en in de naaste
toeko~st ~e~er nog stijgen zal.
.Het JUst.ltleel apparaat, op volle oapa-

citeit, arbeidend, opdat eindelijk ten volle
aan de gerechtigheid zal worden vol-
d~an, hee.ft bereids een aantal dagvaar-
dingen uitgebracht welker inhoud is
geput uit een poel ~an weerzinwekkende
te. Oss en op het platteland gepleegde
mIsdrijven en als uitvloetsel daarvan zal
~ndag 14 October voor de Arren-
dlssements-Rechtbank te 's-Hertogeri-
bosch - op welken dag een aantal van
een ongekend groote reeks strataaken
zal worden behandeld - het naspel
aanvangen van een misdadigersterreur
welke - gelukkig! --' haar weerga 'ir{
ons land niet kent en het overgroote
deel der bevolking met ontzetting heeft
vervuld.
.Wa t de vocrgeschledenis betrèft moge

dl.~nen, dat de afgrijselijke roofmoord te
OiJen, waarbij een oude Iman bruutweg
werd afgemaakt en diens broer levens-'
gevaarüjke verwondingen' opliep, voor
?e regeermg - in Mei van het vorige
Jaar - de aanleiding is geweest het
openbaar ge~g te Oss te -.versterken
met een extra brigade maréchaussëe.
Deze vat haar' taak met ernst en toewij-
ding op. .
Nadat veertien dagen zijn verlo open, .

geraakt zij bij een boerderij in. een
nachtelijk gevecht gewikkeld met een
bende misdadigers, welke het onderspit
delft en de arrestatle oplevert van een
heerschap met een te Oss beruchten
naam, Van orsouw, die .zijn ,.zwager.
zwaar lichamelijk letsel had' toegebracht
en deswege tot een langdurige gevange-
nisstraf wordt veroordeeld.
Nadien ;wordt de zuiveringsactie met

kracht voortgezet, zoodat hetzelfde jaar
- j:lOofdzakelijk voor "kleinere" mis-
drijven als kippendiefstallen; inbraken
en oplichtingen ~. nog een dertig1;al
aanhoudingen wordt verlicht, o.a. van Piet de Bie.
een dievenbende van 12 jongelieden van 13 Juni. - Een der ~grooten" daalt af
16 ~Dt "20jaar, die met elkaar meer clan van het voetstuk der zwijgzaamheid. De
40 inbraken en diefstallen op hun ge- thans 20-jarige Piet de Bie legt een reeks
weten hebben. bek tenl f d luk d dOpJder de ordeäievende bUl'glerij van en emssen-a ,vermoe e IJ. on er endruk van het feit, den vangen dag te
Oss en ook op ?-ret platteland valt een zijner kennis gebracht dat i ak d
~k~ OI1.ts~~mg waar te nemen, Het .moord op zijn:néer Geuit de Hr:!gee~~
aantal mäsdrtjven neerrrt af en het sue- het. cassatieberoep heeft verworpen. lIij
ces van de mareoaaussèe _vormt het somt o.a. zijn medepliChtigheid op aan
g~"llre:k V3:n. dien dag. ~~e~, <!ok robfovervallen te Uden, Veghel, Geffen
nret uit polrttoneele en j1fStItle~le laID;- • en Oss en laat een serie inbraken waar-
gen, ikan ~e~en,. dat.m Mielvan dit aan hij debet is, de revue passeerèn.
J~l' de el!g'snliJlkieVlc.torle pas,,~ be- Den dag daarop - inmiddels is als
gm:ne;t?-. V:an de ,,~M'e knaPl;n , die, op gevolg van zijn bekentenissen de hotel-
dat tIJ~.sbl? reeds ~ arr~st Z,Itten,.noe- houder Benl~ers. gearresteerd, ingevolge
mell WIJPret d~. BIe, .W1Uem de Ihe,~. wiens opdracht de Bie de bakkerij en
v. <to Putten, bIjgenaamd De Rut, aJ.S-:- maalderij te Megen in brand heeft ge-
mede A. H~drHC~ Sr. ,e:n A. H!~,ThdTiks stoken - geeft hij vqlledige opheldering;
Jr., ;l1esp.beter bekend ails de DIkke en over den moord op l1iijnneef Gerrit, welk
de J()!I1Ig1eTootJ. de soeo. verschrikkeltlk mi~drijf bij alleen ~egt

!{eten van zwijg~aa.mheid te hebben gepleegd.
wordt verbroken.

~t is de jonge W'1llemde BIe, die -
op t2 Miei 11. - voor de eerste groót~
sensacie zorgt "door de bekentenis, da:t
hij mooepllichtig is geweest aan den
vermelden rootmoord en dien keten van
zwijgzaaaniheid, welke de Ossene onder-
wereld tot dUSIVel"Deomsloten en tegen
den sterken arm min' of meer beveiligd
had, verder verbreekt dooi' aäs zijn
medephohtïgen aam te wij~en den reeds
tot 10 [aar gevangenisstraf veroordeel-
den T. van orsouw (De Olie), benevens
twee andere klanten van Lombroso,
wie:r namen ook reeds zijn genoemd:
de .Jonge Toon de Soep en De Rut.
Laasbgelwemdle, die pas gevangenis-

straf had ondergaan, wordt thans op-
nieuw opgesloten. Oo'k hij gaat enkele
dagen later bekermen. N~et alleen gleeft
hij too, dat winem de Bie de waarh:eid
heeft gesproken, maar tevens ontlast
hij - tegenover den opperwachtmeester
der marechaussèe te Uden - zijn ge-
wet~n van een andere zijlD:eLtvele mis-
daden: de rootoverval op den land-
bouwer Boumans in @:z;egemeente.

MedepUcntig,en? 0 [awel, drie man,
o.a. de wielre'l1ne,l' Jan Ceelen!
Een schok van ontsteltenls gaat door

geheel B~alJant. Jan Ceelen, alom be-
ik;end als "De Ceel", die als wielrenner
vele lauweren heeft geoogst, wordt op 28
l\{ei gearresteerd. Men gelooft aan een
vergissing, tot ook hij spreken gaat en
a,ls voelt hij ztch opgelucht, dat de zware
If;\stvan zijn dubbelleven van hem wordt
a.fgewenteld, tot boetedoen bereid, een
aantal versehri~~~lijke mïsdruven be-
kent: roofovervallen; o.a. die op den 61-
[arigen landbouwer Martinus Sohepers
te Mariahelde, gemeente Ve'ghel, waar
f 1601)werden buitgemaakt en ook de
moord Uit jaloezie op den caféhouder
Ja.n v. d. Pas. Door deze bekentenis kim-
nen nóg dienzelfden dag verscheidene
nieuwe arrestatles van beruchte lieden
(tie zicin idJoor nun schanddaden V\01kQ~

men buiten de gemeenschap hebben ge-
plaatst, haar beslag krijgen,

De celdeuren sluiten zich achter den
vrachtrijder L. V. d. Heuvjil, in zijn
kringen b~kend als Den Br~s, achter
Peer de BIe, .den vader der inbrekers
acht~_r L. Vos, bijgenaamd Bijs de Sijp;
terWlJ.Im~de de verzekeringsagent Koo~
~eIl:w~"Tllburg, die door het geven van
mllchtmgen aan de misdadigers wel
een zeer groote schuld op zich heeft
geladen, wordt gearresteerd.
~egrijpelijk is, dat ook in [ustitieele

krlll~en .het, kranige werk van de I<on.
M~rechaussee ~ van wie vooral het trio
Mintjes, De Gier en Van der Weerdt
met eere dient te worden genoemd _
t~~ zeers.te Wo~rdt gewQ,ardeerd.. Ole
waardeertng blijkt ook naar buiten als
.op den laatsten dag van Mei Mr. Baron
~r3.art van Woerden de brigade hul-

.Van 5 tot 13 Juni volgen dan vele
meuwe arrestaties. Een oud misdrijf
komt ep het tapijt: de in den nacht
van 6 op 7 Mei 1933 te Veghel op den
toen 70-jarigen C. V. d. Burgt gepleegde
roofoverval. - 0

Frans v .d. Wetering, bijgenaamd'
Fra~s de Brommert, die zich aan ver-
sehetdene roofovervallen en inbraken
heeft schuldig gemaakt, wordt, verdacht
van medeplichtigheid, gearresteerd en
naar .ye&,hel op transport gesteld. Van
de vrijheid naar het Huis van Bewaring
te Den Bosch verhuizen achtereenvolgens
ook P. Schuurmans, die den rootoverval
op het .echtpaar L. V. Bergen in {foe
Kapelstraat te osa bekent, alsook zijn
medeplichtige Ottens, door zijn kor-
nuiten Het Oesje gedoopt.
Voor een nieuwe sensatie zorgt dan de

~emeentepolitie, die onder lelding van
Inspecteur Van J{empen ten split;' van
bedekte en openlijke critiek op haar be-
leid het hare doet om den Augtastal
van misdrijven op te ruimen. Een ';chijn-
baar eerzaam ingezetene van Oss de
directeur van de ossene wielerbaan,' Jan
Verhorn, bijgenaamd Jan Bol, ziet de
boeien om zijn polsen glijden. Hij blijkt
de man te zijn, die Toon de Soep Sr. (A.
Hendriks Sr.) tegen een belooning van
f 25, opdracht heeft gegeven tot het in
brand steken van het paviljoen op het
gemeentelijk sportterrein. Zekere N.
SChuyers, die daarbij eert hand[e gehol-
pen heeft en zich mede aan inbraak
schuldig gemaakt, wordt ook aan-
gehouden, doch na enkele dagen weer
op vrije voeten gesteld.
. Inm~ddels heeft Toon de soep Sr. -
.bendetid par excellence ell iilwijg2:aamals
geen ander l - tegenover inspecteur van
Kempen de waarheid van Jan Verhoe-
ven's beschuldiging toegegeven. .
Dan is bet weer de beurt van de man-

schappen. der marechaussée. De root-
overv:aq-op het echtpaar Wijdeman te
Heeswijk wordt tot klaarheid gebracht.
Het blijkt, dat ook hierin J. Oeelen een
werkzaam aandeel heeft gehad; als me-
deplichtigen worden gearresteerd de. ge-
broeders C. .en R. de Brok en M. van
Orsouw, peter bekend als De Ko?Cren.

De zwakke sekse,

.Er ~ijn ook .leden van de zwakke sekse,
die met vrijUIt g&a..n.Qearresteerq wordt
vrouw Gl. uif GeHen, een tante van den
vermoorden Gerrit de Bie. Zij 2QU de
bende tot een der gepleegde rootover-
vallen hebben aangezet. Enkele dagen
later wordt zij wegens familieomstan-
digheden vrijgelaten.

De weduwe van B.-v. H. te Oss be-
kent na haar arrestatde door de ge-
meentepolitie t)];andsticllt~g ip. 'de
woning van Van der Heijden in de
Bosschestraat, lYIejiIffrouw H. V. d. E.,
blpSvrguw van R., wordt ook gearres-
teerd en bekent dat zij brand heeft ge"
stich1 in haar woning aan de Water-
straat. Zij wor-dt daarna in vrijheid ge",
steld. Er is verder sprake van een zi-
geunerin, die onder het voorwendsel
antiek te willen koopen, verschillend~
menschen bezocht en dan haal' eogen
goed den kost gaf om de bende waar-
mede zij samenwerkte, inlichtingen ta
geven. De maréoha ussée arresteert in
di~. verband vrouw V. d. H.-de H. Zij
bliJkt echter onschuldig te zijn en wordt.
den volgenden dag weer vrijgelaten,
Intusschen beeft de overval op den

ouden v. d. Burgt te Veghel ..,...in MeJ
1933 -,-- opnleuw de aandacht gevraagd,
Frans V. d. Wetering, oftewel Frans de
Bl'9ffilllert - ook een der uiterst zwiJg-
aament - legt; naar Vegbel overge-
bracht, een volledige bekentenis ~f e!J
noemt als zijn medepllchtigen Plet en
- den later vennoorden - Gerrit de
Ilie, Maandag a.s. zal de Brommert
voor dit feit terecht staan ....
. Tu~hen de arrestatdes der vrouwen
door is het de gemeenbepelltie, die als
gevolg van het onderzoek naar een nog
oudere zaak dan Vegnel: den op 8 ~pt,
1930 te ~àrert gepleegden roofoverval op
den kassier der boerenleenbank. waal"bij
.een bedrag van .f 3000buit werd gemaakt,
overgaas tot (ie arreetaäe van. M. de

Reuver, Van' _Qrsouw, bijgenaa.trià Het
Schoentje;; J. van Berne (KaaSJe) en
Verhoeven, die te"Maren ,wooha:ehtig is I
geweest. Koninklijke d~~k. I
Een daad van. H. M. de Koningin - op

28 Juni - vertolkt de gevoelens van
dankblW-rheid. en .bewondering, welke
lIaar volk bestelen Jegens de brigade Oss
(Ier Kon. Marechaussée, De landsvrouwe
mspecteert ten paleize het Lao de dap-
pere manschappen en re~t bij deze gele-
genhel(l opperwachtmeester Mintjes en
wach!Jp.eester de Gier de gouden eere-
mecta!-ltemet de zwaarden in de Orde van
Oranje Nassau uit. '
.Reeds den volgenden nag is er . een

nieuwe arrestatie. Zij betreft den kippen-
koopman M. V. d. Eizen, die inzake den
overval bij Geven te Deurne inlichtingen
zou heppen gegeven. Ondanks zijn ont-
~enteJ?lS blijft\ hij in verzekerde
oewarmg.

2 Juli. --:-.Een groet succes voor de ge-
meentepoütie. Een oude moordzaak -
de moord op Jan Hal-togs, inDecember
1925 ~ is eindelijk opgehelderd. De da-
der is Peter Wijnen, die een volledige
bekentenis aflegt.
Zes .dagen later is' het de reeds gerui-

men. t~ld gevangen zijnde beruchte ben-
deleider, Toon de Soep Sr., die tijdens
een langdurig verhoor in de marechaus-
stl~~kazerne te Oss een lange .reeks mts-
(l:l"lJven. opbiecht en een opsomming
geeft van zijn talrijke ;nedeplichtigen ...
De reeds eenigen tijd voorgenomen ar-

restatle van den assuradeur Abraham
"nabel uit Nijmegen - die mede Maan-
dag a.s. voor zijn rechters zal verschij-
nen - wordt op 13 Juli een feit. Zijn be-
kentenis brengt licht in. vele misdrijven.
Versch~idene branden zLin op zijn 'aan-
raden gesticht; in tal van kippendief-
stallen heeft hij de hand gehad, terwijl
hij zich zelfs niet ontzag, des nachts zijn
handlangers naar de plaatsen'te riiden,
waar dezen hun duister werk zouden
veprichten. .
Een der minder beruchte figuren uit

de Ossche onderwereld, die zich ook
Maandag te verantwoorden krijgt, de
landbouwer A. J. V. d. Wielen, bijge~
naamd Slappe Toon van Mineke deBoep,
wordt op 15 Juli gearresteerd, wegens
medeplichtigheid aan de inbraak, welke
3 Apri] 1.1. is gepleegd in de woning van
den kapper M. V. d. Berg, aan de Heuvel-
straat.
De belangstelling voor" dit feit te Oss

en omgeving wijkt echter geheel door
de arrestatie, den volgenden dag, van
twee beruchte heerschappen: Th. van
Berne, meer bekend als Dotje en N. van
Geenen. Eerstgenoemde bekent reeds
den djtg daarop, dat de geheimzinnige
brand; .welke in 1926 in het pand van
Van Zandvoort heeft gewoed en waarbi]
een vreuw en drie-l$:inderen in de vlam-
men 'omkwamen,· dOQr brandstichting
werd veroorzaakt. Als "'gevolg van -deZe
bekentenis arresteert de gemeentepolitie
zekeren van Galen en Driek van Brp, bij-
genaamd Driek van Rflnieren.
Uit hun bekentenis BliJkt; dat laatst-

genoemde .opdracht heeft gegeven" het
paI}<i1n bi'-afid"W--.j6t¥en.Van ~emlLNl
van Q:alen voerden-t het misdrijf, èlat
zulke ontzettende gevolgen heeft gehad,
uit, terwijl van Geenen de geldelijke be- .
IOQJ;1ingverdeelde. ,._.
Inrillddels is ook de'in 19,23te Hoens-

broek gepleegde roofmoord op de weduwe
;Haaksmans weer in. het centrum van de
gesprekken over d'e Qss.che In.....i.&..dadigheid
g-eplaatst. De Kon. Marechaussée arres-
teert en stelt op' transport :háàr Heerlen
P. B1(temers, Van Orsouw, bijgenaamd
De Witte van Toren, alsook een dag
later, H. V. d. Boogaart uit Eindhoven
en G. Verstegen uit dezelfde .gemeente.
Vel'de:f levert de op 2 November 1930 te
OSI4 gepleegde roofoverval op zekeren
Kl.\~pers, waarbij f 1000 werd buit-'
'gemaakt, de arrestatle op van W. Bloe-
mers en F. de Reuver.
'liln Zt;lQ zouden wij door kunnen gaan,

ware het niet <fat het verhaal te lang
en te ee.ntonig zou worden.
]ijr is - om nog even te vervolgen -

nog net viermanschap Van Baal'dwijk.
Ulijn, Van Lieshout en Lamers, bekend
als de Pilo, dat tal van ~nbraken en dief-
s1411enheeft bedrevenj'<er :aijn Jan Be-
vers, bijgenaamd De Bever eri Den Brok,
oftewel' pe Lange, die verschillende in-
braken hebben bekend; er is aok dé 22-
jarige Ossenaar J. C. Visser, wiens ar-
restatie op haal' beurt een leek& van
diefstallen en inbraken aan het llcht
braent en zoo zijn er. nog verscheidene.
antiere dieven, tnbrekers, brandstichters, ..
helers en wat dies meer zij, di.è hun ge-
reehte straf niet zullen ontgaan, ,
liet juiste aantal delinquenben- uit. de

Ossche . .onderwereld, dat te b.en :aDsch
zal worden berecht, zou zelfs het parket
op het oogenblik niet kunnen epgeven,
Want wie kan boven4ien zeggen, wat de'
toekomst nog in haar schoot. verborgen
houdt? .
Wel l1ial de behandeling .';;:_ook al

wordt gen verdachten slechts één of
enkele feiten uit het voor de meesten
schrikbarend lange sondenregister ten
laste gelegd, -' g~l'ylmen tijd in beslag
nemen. Behalve Maandag a.s, zal de
rechteank ook Donderdag 17' October
een zitting houden, waarna de daarop
volgende week 'een nieuwe reeks straf-
zaken dienen zal, '
pa "gr~ote opruimtng" zal eindelijk

volledig haar beslag krijgen!

J\.RRESTATIES TE OSS.
Men seint ons uit 0 s s:
Door de g;3meente-politie te oss zijn

gearresteerd J. de BIe en J. C. van
Geenen, beiden verdacht van mede-
pliohtig'heiJd aan een .\larie inbraken,
diefs1:'llllfn en roofovervallen. '
Zij zullen beiden ter beschikking van

den officier van justitie te 's-Hertogen-
bosch worden ge'stfll(l.



DE BERECHTING DER OSSCHE
MISDRI.JVEN.

Naar men ons mededeelt zal de eerste
extra zitting der Arr.' Rechtbank .te
's-Hertogenbosch worden gehouden op
Maandag 14 October a.s. des voormld-
dags 10 uur. .
Op die zitting zullen worden behan-

deld de navolgende zaken: . r ;

ie. P. J. de B. (Peer), werkman te.
Oss,.gedetineerd. . . . ,
2e. L, A..v. d. H. (den J3rus), vracht-

rüder te Heesch, gedetineerd., -,. ';
te ...als verdaëht van den roofoverval te

Mariaheide op 16 Maart 1934;
2e. als verdacht van de inbraak in het

Gemeenehuis te' Gassel op 16 Mei 1933;
3e. als verdacht van inbraak bij G. van ..

Huisseling te Langeboom OP 11 Januari
1934. .
F. N. v.'.d. W., (den 'Brommert), land-

bouwer te Oss, gedetineerd, als verdacht'
van medeplichtigheid aan den rootover-
val te Mariaheide te Veghel op 6 Mei,
1933. - ,""
A. J. v. d. W., 22 jaar, (slappe ,Toon van

Mieneke de Soep), landbouwer te Oss,
gedetineerd, als verdacht v~n. mede:'
plichtigheid aan de .lnbraak .bU M. Y; d.
Berg te Oss op 3 April 1934 .en als ver-
dacht van hellng gepleegd te:,Oss op 4
AprIl 1934 (van ~vengenO~md~finbraak)."

A. S., verzekeringsinspecte.ur te, Nih
megen, ~edetlneerd. als verdacht van:
medeplichtigheid aan <;Jeinbraak in net
Gemeentehuis te Gassel OP 16 1I'~1'·1933

en als verdacht van medeplichtigheid
aan de inbraak te Langeboom op 11'
Januari 1934 bij G. van Huisseling.

NmuWE ARRESTATIE IN OSS.
Gefingeerde inbraak geënsceneerd.

Gisterenmiddag arresteerde de mare-
chaussee te Oss de 30-jarige vrouw A. S.,
huisvrouw van A. v. d. V., wonende aan
den Berghemsehe weg te Oss.
Zij wordt er volgens de Msb. van ver-

dacht in Februari 1931 in overleg met A.
H., bijgenaamd Dikke Toon de SoeP. en
J. den B. een gefingeerde inbraak in
haar woning te hebben op touw gezet.
Volgens haar aangifte bij de politie

zou ontvreemd zijn een uartil sigaren.
sigaretten en chocolade. Daar deze vrouw
tegen inbraak verzekerd was, kreeg zij
aldus de verzekeringssom uitbetaald.
Thans Is echter komen vast te staan dat
deze goederen weliswaar uit haar huls
meegenomen waren, maar na het op-
nemen van de schade door de verzeke-
ring, wederom waren terugbezorgd.

STEEDS MEER MEDEPLICHTIGEN.

Ossche arrestaties houden aan.

In 193~ is te ?ss een brutale inbraak ge-
pleegd !bIJ den wtnkelier De L. op Den Heu-
vel. De brandkast werd er à Ia sardine open-
~e.sClheurd en met een budt van f 400 zij-n de
inbrekers verdwenen. Bij het uitzoeken van al
de misdrijven, die jarenlang door de Ossche
bende zijn geplee.gd, hebben "Bijs de Sijp" en
de "Dikke Toon de Soep" aam de marechaus-
see bekend, dat zij deze inbraak op hun ge-
weten hadden. Zij blijken het karwei echter
niet alleen te hebhen opgeknapt. Ook een ze-
kere A. de B. moet er bij betrokken zijl! ge-
weest. Deze is thans door de marechaussee
aangehouden. De man moet overigens nog
meer op zijn kerfstok hebben.

"

DE OSSCHE MISDRIJVEN.

Berechting voor de Bossche
rechbank.

Door de Arrondissements Rechtbank te
's Hertogenbosch zal in de maand October
a.s. een aanvang worden gemaakt met de
berechting van de verschillende misdrijven
der Ossche onderwereld, die ëen laatsten tijd
aan het licht zijn gekomen.

_.
Siarlsnieuws.

, DE ROOFOVERVAL IN 1932 TE LIm.
r Door de gemeentepolitie uit Oss werd
: voor d~mheer Officier van Justitie alhier
. geleid. J. A. v. d. A., 32 jaar arbeider
; te Oss, als verdacht van de r~ofoverval
I te Lit}?. in den nacht van 30 op 31 MeiI 1932 bIJ de gezusters van Eldijk.



ENKELE ZWIJGERS IN DE
EERSTE RONDE.

-DE OSSCIIE RECIITBANKZAKEN.

§ Het vonrIoopig bericht in ons hI ad van
Dinsdag, heeft veler nieuwsgierigheid geprik-
keld omdat, het den schijn wekte, dat er werke-
lijk nog heel wat opgelost zou zijn, ofschoon men
meende dat het einde van den omvang der
misdaden te Oss reeds geruirnen tijd verstreken
was.
Het was inderdaad de stilte die aan den

storm voorafging. Onze ijverige gemeente poli-
tie, die haar pappenheimers kent en maar al
te goed wist, dat er velen in Den Bosch zaten,
die nog het een en ander op hun kerfstok had-
den, speurde nog geruimen tijd nà en wist

_~ --------Îmenige conferentie met de leden der bende te
ontlokken 't zij hier of in Den Bosch. Verschil-
lende dagen zijn er hier op visite geweest, dan
weer bracht de politie een tegenbezoek in de
gevangenis, steeds met hetzelfde doel voor
oogen : volle klaarheid te brengen in alle zaken
welke in de laatste jaren aan de orde geweest
zijn op het gebied van ongeregeldheden die het
den bewoners van Oss en Omstreken vaak lastig
maakten. Vele dier strafzaken zijn vroeger aan
de <orde geweest en van zeer vele heeft men een
of meer der daders met den vinger kunnen
aanwijzen, maar in de meeste gevallen bleef
het wettige bewijs nà tengevolge der zwijg-
zaamheid van de bevolking.

Sinds de praatziekte onder de leden van de
Bossche gevangenis is uitgebroken, is dat echter
anders geworden en is menig misdrijf tot ophel-
dering gebracht, waar vroeger slechts schijn
van kans voor was. •
<Het waren nu eens de Kon. Marechaussee,
dan weer de gemeente-politie, die als om strijd
met elkaar, maar toch steeds in onderlinge sa-
menwerking, feiten in het licht stelden waar-
door de schuldigen werden aangewezen en ont-
kennen tot de bittere zeldzaamheden bleef be-
hooren. De bekentenissen volgden elkaar op
en het gevolg ervan was, dat de booswieltten
hij-NentaU".!l ve¥huisd",n naar ,fie -oek, waar zij
voor langer of korter tijd zullen hebben te
boeten voor de misdaden, die Oss, zulk een
slechten naam bezorgden en haar in' zulk een
verderfelijk daglicht hebben gesteld, dat men
met schrik dien naam hoorde noemen.
Het is aan onze gemeente-politie in de laat-

ste 14 dagen gelukt de kroon op het werk te zet-
ten door licht te brengen in ruim honderd ge-
vallen van inbraak, roof, roofovervallen en
.diefstallcn, waarvan er sommige niet eens
waren aangegeven uit vrees voor represaille
maatregelen .. De agenten-duo's Reldkamp-de
Ruyter en Westenend-Leemhuys zijn naast hun
gewone dienst geheel uit vrijen wil dag en
nacht speurende geweest op zoek naar Iicht-
J}unten en om contact te ktijgen met personen
die inlichtingen konden verstrekken voor het
aanwijzen der daders en het tot bekentenissen
brengen van hun misdaden.

Deze agenten hebben alleen in deze paar
weken onder leiding van inspecteur Van Kem-
pen een dermate groet succes weten te beha-
len met een drietal gedetineerden welke ge-
ruimen tijd hier .in verhoor geweest zijn, dat
straks als alles bekend zal zijn, een ieder rnet
lof en dank zal moeten getuigen: dat is àf, het
is genoeg.

Het past ons allereerst onze ijverige gemeen-
te-politie, die in dezen haar plicht gedaan
heeft maar bovendien toch aanspraak mag ma-
ken op den dank der inwoners, een pluim op
den hoed te steken voor het kranige werk in
de laatste weken gepresteerd door zoo wei dag
en nacht onvermoeid door te zetten totdat alles
was opgehelderd dat strafbaar geacht kon
worden.

Voorgoed k~n ~~ worden gezegd, als straks
dit resultaat III ZIJn vollen omvang zal zijn

DE EERSTE ACTf DER SLOT-SCENE
HET OSSCHE MISDADIGERSTOONEELVAN

De Gemeente-politie zet de kroon op het werk. ___,.Meer
dan honderd gevallen van minder en meer ernstigen aard
zijn in de laatste dagen tot klaarheid gekomen, waar-
onder acht roofovervallen, drie straatrooven en een me-
nigte andere diefstallen, Inbraken, etc., zoowel in Oss
als in verren omtrek.

DE EERSTE SCHOTEL WORDT
THANS OPGEDIEND.

Inspecteur Van Kempen.

Om het geduld onzer lezers echter niet Ianger
op de proef te stellen, zullen we, zooals we
hierboven schreven: de eerste schotelopdienen.
Als we ons niet vergissen zijn het 60 gevallen
en dus de grootste helft van het totaal aantal
opgehelderde zaken van den lateren tijd. We
zullen er een overzicht van geven met bijver-
melding, dat deze in elk geval tot klaarheid
zijn gebracht,. afgezien van het feit, dat hier en
daar nog bekentenissen zullen moeten vallen
ondanks voldoende bewijs. We maken een be-
gin met nummer een.

Din the r, waar in den nacht van 28 op 29
Januari 1929 een roofoverval werd gepleegd op
P. G. v. Sleeuwen en een bedrag van 5 à600.-
gulden plus gouden voorwerpen werd buit ge-
maakt,
Door het opschuiven van een raam en het

stuk snijden der blinden wist een 3-tal ban-
dieten binnen te dringen in de woning van v,
Sleeuwen. Met witte doeken om het hoofd kwa-
men ze in de slaapkamer van den ongeveer 80-
jarigen grijsaard en eischten den sleutel van de
brandkast. Toen deze geweigerd werd sleurde
men S. uit zijn bed en verwondde hem bloedend.
Op het hulpgeroep der dochter, die met de
dienstbode boven sliep, dat vader toch maal"
den sleutel zou geven en de bandieten alles
mochten meenemen, als zij vader maar in het
leven lieten. Alles werd doorzocht en alle geld
en gouden sieraden meegenomen, Hoe groot de..,~===.....----"...,=="._-----------=-I som was hebben de bandieten nu zelf bekend.
Gedurende drie volle uren waren ze ongestoord
bezig geweest.

2. Brutale inbraak-bij wethouder J. v. Erp-
Thijssen te 0 s s in den nacht van 3 op 4 No-
vember 1928, vlak t.o, de pastorie in de Be-
gijnenstraat. Ze kwamen .daar binnen in de
boerderij en door het openboren van een raam
in het woonhuis. Alle kamers werden beneden
doorsnuffeld en slechts een steenen spaarpot
gevonden van een der kinderen, waarin voor
enkele guldens klein geld. In den tuin bleef het
kapotte potje achter, echter zonder inhoud.
Maar er was nog' meer van hun gading. Ook
een zware brandkast konden ze gebruiken en
werd naar buiten gesleept, nadat de dubbele
voordeur was geopend. Op een kruiwagen werd
ze vervoerd, totdat de as brak en de brand-
kast tuimelde. Met goed materiaal werd het
slot toen opengeboord doch men vond in de
onderste helft .slechts boeken en voor dat de
bovenste geopend was waarin zich een partij
tafelzilver bevond, schenen ze aan den haal ge-
gaan te zijn. Kerkbezoekers vonden het ver-
\~irtkte overschot, waarvan aangifte geschiedde
rij de politie en de Kon. Marechaussee.

I
'· 3-8. In den nacht van 5 op 6 Dec. 1928,
surprise-avond dus, werd te H e esc h op zes
plaatsen tegalijk ingebroken in de Hon dstraat
waar de bandieten op sommige plaatsen wer-
den verjaagd en ten slotte slechts weinig van
hun gading vonden. Het was aanleiding voor
velen in. Heesch om het overdag slapen bij
beurten III te voeren en's nachts de wacht
te honden.

9. Inbraak te N u I and bij Burgemeester
Tennissen in den nacht van 9 op 10 Nov. 1928.
Door verbreking van een ruit in de waranda
kwamen de dieven binnen en haalden alles
overhoop, De brandkast werd naar buiten ge,-
sleept waarbij gebruik werd gemaakt van kus-
sens om geen gerucht te maken. Op een krui-
wagen werd ze de wei ingereden. Met behulp

Ivan een aks werd de achterwand er uitgekapt,
waarbij nog gebruik gemaakt werd van een
paar zware hamers, eveneens gestolen. Een

I
'paar horloges/en eenig geld werd -ver mlst, Het
zilver was wel dooreen gesmeten, maar niet
meegenomen. De spaarpotjes der kiIHleren vond
men buiten stuk getrapt. De officier van justi-
tie uit Den Bosch stelde persoonlijk een on-
derzoek .in,

uitgemunt, dat Oss gezuiverd is van alle ongu-
re elementen, die, meer dan ooit iemand heeft
kunnen vermoeden, onze plaats zoolang onvei-
lig hebben gemaakt.

In verband met diverse omstandigheden,
waaraan nieuwe arrestaties zeker niet vreemd
zullen zijn, zijn wij op het oogenblik nog niet
in staat de ruim honderd gevallen, waarop in
de laatste paar weken het licht is gevallen, alle
in zijn vollen omvang aan onze lezers op te
disschen, Zooals gezegd zijn er 8 roofoverval-
len onder, drie straatrooven, terwijl het verder
betreft alle soorten diefstallen, inbraken enz.
in Oss en verre omgeving, waarvan verschil-
lende plaatsen nog onvermeld moeten blijven.
Ze zijn bedreven door verschillende combina-
ties, waarvan de meesten veilig zijn opgebor-
gen, maar waarvan er altijd ook nog enkele op
vrije (?) voeten loopen. We volstaan met de
opsomming der opgehelderde zaken zonder ver-
melding van de namen der daders.! wordt verdedigd door Mr. Pulles en ongetwij-

J feld kan ook zijn verhoor nog verrassingen op-
leveren.

Een jonger lid van hei millieu is A. van der
Wielen, die den bijnaam draagt van de slappe
Toon van Mieneke de Soep. Dit [origmensch die
ten overstaan van de Kon. Marecha~ssee in'Den
Bosch tot een bekentenis is gekomen nadat hij
hier aanvankelijk hardnekkig bleef ~ntkennen,
wordt verdacht van den inbraak bij den kapper
van den Bergh op den Het;tvel op 3 April 1'934
en van heli ng van dezen Inbraak. Zijn verde-
diging wordt gevoerd door Mr. Besouw uit
Den Bosch. Gestraft zalook hij zeer zeker wor-
den, al zal het dan veel minder zijn, dan de
drie vorrg genoemden.
Tot slot z~l dien dag ,,",orden voorgeleid de

I verzekerIngsI~~pecteur Sngbel uit Nijmegen, die
heel wat op ZIJn geweten beeft en een volledige

I bekentenis heeft afgelegd. zoo volledig zelfs,
I dal daardoor nog tal van onopgehelderde mis-
drijven tot klaarheid konden worden gebracht.

. Zijn bekentenis had tevens die van anderen tot
gevolg. Maandag zal hij zich hebben te ver-
antwoorden voor medepliohtigheid aan den in-
braak in het gemeentehuis te Gassel en aan den
inbr-aak bij van Huissclrnê te Langehoorn. Hij
wordt verdedigd dOOF :1'. de Bok uit J:ll~
Bosch, doeh het staat vol1r ons vast, dat hem
- voor al zijn gepleegde misdrijven bij elkaar
- een zware straf wacht.

Wij kunnen veilig aannemerr, dat de dag van
Maandag ons verrasS'~gen zal brengen. Tra-
·ditie getrouw zullen wij onze lezers zoo spoedig
mogelijk van de eischen der rechters op de hoog-
te stellen.
De plaats,' waar u die het eerst kunt verne-

men, is een ieder, tot zelfs het kleinste kind be-
kend. Het is voor de raIllen van ons kantoor:
Molenstraat 45, Oss.

Maandag het begin.

DE BERECHTING DER
OSSCHE MISDRIJVEN.

Op Maandag 28 October rust voor Oss.

§ Nog is Oss niet geheel gezuiverd van zijn
talr-ijke ongure elementen, doch wij zijn ervan
overtuigd, dat dank zij het onvermoeide streven
van rijks- en gemeentepolitie de schoonmaak
spoedig zal zijn beëindigd. Er wachten ons nog
zeer vele onthullingen, voornamelijk van de ge- De zaken die op 24 October voorkomen.
n:.eentepolitie, die vooral in de laatste weken
zeer succesvollen arbeid heeft verricht en waar-
door de finale afrekening met alle leden van
het beruchte milieu is verzekerd.

l- Het zijn nog zeer vele misdrijven, die tot
klaarheid zijn gebracht en het zal nog wel eeni-
gen tijd duren, voordat alles op papier staat,
tot zoolang zullen onze lezers natuurlijk moe-
ten wachten.

Inmiddels is men echter zoo ver gevorderd,
dat met de berechting der vele gruweldaden
een aanvang kan worden gemaakt. Maandag a.s.
10 uur zal de arrondissementsrechtbank in een
speciale zitting bijeenkomen; de eerste, die noo-
dig is om de zeer vele zaken af te wikkelen.

I Als eerste zullen wij Maandag op de proppen
.zien vverschijnen de beruchte Peer de Bie, de
man, die voor de familie de Bie gered heeft, wat
er te redden viel en. . .. heeft gezwegen als het
graf. Maandag zal hij terecht staan als' verdacht
van den roofoverval te Mariaheide gepleegd op
1'6 Maart 19,34 bij den landbouwer Schepers,
waar 1600 gulden werden buit gemaakt. Voorts
voor den inbraak in het gemeentehuis te Gas-
sel bij Grave op 1'6 Mei 1933 en voor den dn-
braak bij den molenaar G. van Huisseling te
Langenboom. Alhoewel enkele zijner "mede-
makkers hem hebben verraden - deze zullen
als getuigen worden gehoord - bleef hij ont-

r kennen en ook Maandag verwachten wij niet,

I
dat Peer de Zwijger zal spreken. Hij wordt
verdedigd door Mr. PulIes uit Oss.

Tevens zal dien dag terecht staan L. van den
Heuvel, de gevreesde Brus, die al evenmin tot
de ,praters" kan worden gerekend. Hij houdt
zich voor oogen, dat nog nooit iemand door te
bekennen, is vrijgesproken. Of zijn zwijgen hem
zal baten.... Hij wordt van dezelfde feiten
verdacht als Peer de Bie zijn ten laste gelegd
en zal dus ook dezelfde getuigen tegenover hem
zien. Hij wordt verdedigd door Mr. Hengst uit
Den Bosch. Dat het verhoor van deze. twee ver-
dachten zeer weinig nieuws zalopleveren staat
voor ons vast. Daar tegenover staan zeer bezwa-
rende getuigenverklaringen, die hen, naar wii
vermoeden, noodlottig zullen worden.

Een niet minder groote per-soonlijkheid uit
het dichtbevolkte arrestantenkamp is voorze-
ker Frans van de Weter-ing, beter bekend onder
den naam van "den Brornmert", die Maandag
eveneens zal terecht staan, als verdacht van
medeplichtigheid aan den roofoverval op van
den Burght te Veghel, waar, zooals men weet,
enkele weken voor' den overval op 6 Mei 1933
een z.g. zigeunerin op bezoek was geweest om
oud g-oud op te koopen en van de gelegenheid
gebruik had gemaakt om tegelijkertijd een be-
drag van ruim 300 gulden mee te nemen. Het
verluidt, dat Frans op de kazerne tot een be- § Te Utrecht slaagde onze stadgenoot de heer

lkentenis ',:as gekomen nadat door enkele ande- ~. H_ A. Wasmann voor het candidaat~e?,amen
re me.~ep~Ichhgen o.a. de Ceel was verklaar~ IIII de gen.et;skunde. Geel ~~_.' ~ (''1 Iamilie van
dat hij hieraan eveneens debet was. Ook hij harte proficiat. " ï

Naar men ons mededeelt zullen op Maandag
28 October a.s. voor de .Afro.ndissements-Recht-
band alhier geen Ossche strafzaken worden be-
handeld doch zal deze extra zitting worden ge_
houden 'voor de behandeling van andere straf-
zaken.

Naar men ons mededeelt zullen op Donderdag
24 October a.s. voor de Arrondissements-Recht-
bank alhier worden behandeld de navolgende
zaken:
tegen J. F. B., hotelhouder, te Veghel, al.s ver-

dacht van uitlokking van brandstichting III Zl.1_I_l

bakkerij in het voorjaar van 1933, te Megen bIJ
Oss; .
tegen J. L. M. v. H. wed. van B. te Oss, als

verdacht van brandstichting te Oss op 11 Mei
1935 in haar woning;
tegen H. v. d. V. (de Snep), arbeider te Berg.

hem, als verdacht van medeplichtigheid aan in-
braak te Berghem op 30 Mei 1934. .
tegen A. H. de L., 39 jaar, arbeider te Oss, als

verdacht van inbraak te Oss op 7 Mei 1933,
waarbij een brandkast bij N. de Louw werd
opengebroken;
en tegen P. W., 38 jaar, arbeider te Oss, als

verdacht van doodslag op 5 December 1925 te
Oss op J. Hartogs, -

INBRAAK UIT OSI8..

Door de Gemeentepolitie uit Oss werd voor
den heer Officier van Justitie te 's-Bosch geleid:
J. de B., 3,3 jaar arbeider te Oss" als verdacht
van inbraak in 192;8 en 19'29 te Heesch en Din-
ther.
Na door den heer Rechter-Commissaris te zijn

gehoord werd hij ingesloten in het Huis van I
bewaring aldaar. I

ARBEIDSBEURS o.S8.

§ Ondergeteekende maakt bekend, dat weder-
om voor landarbeiders gelegenheid bestaat zich
aanLe melden voor werkzaamheden bij de Cul-
tuurmaatschappij "de Wieringermeer".

Landarbeiders die voor plaatsing bij den Wie-
ringermeerpolder in aanmerking wenschen te
komen, kunnen zich aanmelden bij de arbeids-
beurs, alhier.

Reglement, op de arbeidsvoorwaarden, als-
mede nadere inlichtingen omtrent deze plaat-
sing liggen bij ondergeteekende ter inzage.

De- Directeur der Arbeidsbeurs te Oss,
F. J. GEVERS ..

GESLAAGD.
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va net rsurgert, ~rmbestuur aan de beurt: Ze 1 rue gelor:~eerd' opengebroken wa"" ge"''-o\e •...
wer:d gevonden hij den molen. Ze was op een 40. BlJ J. J. Tervooren a I hie r werd in
kruiwagen daarheen vervoerd en met veel ge- den nacht van 7 op 8 Januari 1928 een diefstal!
weld openbra~en. Een bedrag .. van ruim. f 1109 gepleegd. en ~~nig geld meegenomen.
werd toen buit gemaakt. Papieren en hesehei- 41. DIto bIJ A. L. v. Grunsven a I hie r van
den lagen dooreen. Een onderzoek werd irrge- 4 op 5 Augustus' 1928.
steld. . . .'" 42.. Nic. Strik al 11 ier werd op 27 De-

12 r . Te L I.t h werd lil d.en nacht van 30.?p cember 1928 op straat van zijn fiets gehaald en
31. Mei 1932 Inge~roken bij de Gezs, v. EldIJ.". werd. beroofd van een partij truien, pullo-
Deze staken het Iicht op toen ze gestommel III -vers en manufacturen.
huis ~oorden en ~agen ineens drie gemasker~e 43. 9p 30 Juni 1933 werd eenig geld gesto-
bandieten v?or Zich, die met e~n revolver lil lwen UIt de school in den Vlashoek al hie r.
de hand dreigden als het geld met werd ge:we- 44. Een berooving op straat had plaats 0
zen. Een der gezusters was echter naar buiten J. Kusters te Us Sen op 19 Juni 1932; f 900.~
kunnen 'vluchten en had de buren gewaar- werden hem afhandig gemaakt.
schuwd w:;tarop deze overyal werd, gestoord 45, Een diefstal waarbij o.m, een revolver
en de .bandleten met een Ideln. bedrag aan geld, werd meegenomen had plaats in den nacht van
wat sigaren, drank etc de vlucht moesten ne- 22 op 23 Maart 1928. bij den heer A. Ottevan-
men.. ... ger in het Villapark, a Ihie r.

Een der gedehn~er~len heeft door aanwijzm- ...46. Op 6 April 1£132 Werd ten nadeele van
gen volle klaarhei d In dezen roofoverval ge- Pastoor Bloem a I hie r een partij zilver en
bracht. ~en. horloge ontvreemd. Het zilver werd later
13. Een poging met beroovirig op straat werd 111 een sloot teruggevonden en het horloae was

op 3 ~ebr. 1933 uitgevoerd op v. d. Camp toen door een winkelier die van de zaak niet op de
deze III den Lit her weg, was .. Hij werd aan- hoogte was, als afkorting van schuld in bewa-
gevallen en mishandeld en gedworlgen zijn rmg genomen.
geld af te geven, dat hij echter niet bij zich 47. In den nacht van 23 op 24 Nov 1928
droeg. 001, hierin is de laatste onduidelijkheid werd bij ,d~n kassier van de Boerenleenb~nk te
opgehelderd. . H.~esc h lI?gebroken. Ze kwamen bij den heer
14. Op 12 Februari 1933 werd in' de S t. PIJI~appel binnen door het verbreken van een

W i II i h r 0 r dus s tra a t van achter aange- klem raampje, waarna de brandkast werd bui-
grepen de broodbakkersknecht .v, d. Akker ten gesleept en vervoerd met een gereedstaan-
alhier, wien men den mond snoerde metdassen, den: hand\vageIl.:· .. ..
Men meende een slag te slaan doch moest met Eenig gereedschap bij smid v. Erp meegene-
een bedrag van circa f 8 afdruipen. Deze roof- men, kon nu dienst doen en werd de brandkast
overval is eveneens in de laatste weken door genomen, ,Yermis~. werd f 700, 2 Belg. staats-
bekentenissen tot volle klaarheid gekomen. schuld, 2 Oostenrijksche, 18 aandeelen Handels-

15' d vereeniging Veghel en r 50.-, 3 aandeelen
' in en nacht van 21 op 22 Juni 1933,. werd Boerenleenbank Eindhoven. Alleen de bescha-
ingebroken bij den klompenmaker M. Knijpers te digde brandkast de boeken en het gereedschap
Nis tel rod e. De dieven zetten alles over- van den smid bleef achter. En nu zuchten de
hoop en namen ongeveec.f 4Ö:niee. tegelijk werd -inbreker-s in 't cachot. .
getracht bij S. v, Steenbergen in te breken. Het 48. Van 13 op 14 .Juni 1928 brachten onge-
raam was reeds geopend, het gordijn afgenomen noode gasten bezoek in het liefdegesticht bij de
maar vermoedelijk zijn ze toen aan den haal Zusters te Lit hoy e n. Zoodra de Zusters de
moeten gaan. noodklok gingen luiden, vertrokken ze en lie-
16-18. In Sc h a ij k werd in den nacht van te~ in de haast een deel van den reeds genomen

23 op 24 Juni 1933 op drie plaatsen ingebroken. -buit ·achter. Een paar stukken spek gingen
De dieven wisten zich toegang 'te verschaffen echter mee aan den haal.
tot de woning van P. Smits, door opschuiving 4g. Van 2 op 3 November 1933 werd te
van een raam in den winkei. Nadat ze Zich het Zee I and bij B. Th. v. d. Burgt geld gestolen;
geld uit de winkellade, ongeveer' f 10 hadderi de daders hebben bekend.
toegeëigend, hebben ze zich te goed gedaan aan 50.: Op 21 Aug, 1932 werd hij H. v. Zand-
eieren, Bij koperslager F. de Grauw hebben zij voor~ a I h te r- ee~ partij kippen gestolen;
eveneens eenige doozen sigaretten uit den overigens pJn de kipperidierstalfen, hij legio ge-
winkei meegenomen. Bij sehilder W. Vroornen pleegd, vrijgegeven, anders werd het aantal mis-
werden. ze door de bewoners gehoord en moes- drijven nog wel een keer of wat verdubbeld.
ten ze zich zonder .huit. uit de voeten rnaken. , 51.' Te M i II brachten de gasten. een bezoek
De politie deed destijds 'jverige nasporingen in den nacht van 5 op 6 Januari 1929, waar be-
echter zonder succes. Thans is de zaak vol- halve'. geld 'ook' een' bontmantel, een ham en
komen in orde. ' een partij sigaren werd ontvreemd. '
19. Op 25 April 1933 wilde de mólenaar J.' 52.' In den nacht van 30 November op 1 De-

cember werd i-ngebroken- in de- Boterfabriek te
v. d. Camp te Meg e n zich naar bed begeven M i II, doch ditmaal was de buit nihil.
doch kwam tot de ontdekking dat zijn geld- 53. In de pastorie te H u iss eli n g werd
kistje van de slaapkamer weg was. Reeds vroeg ingebroken van 26 op 27 Dec. 1928. •
in den avond was dat door Ossche vrienden 54. Bij den heer Elsbach a I hie r in den
meegenomen, die het 'nu eerlijk bekenden. nacht van 2 op 3 Maart 1928;
20. ~ In den nacht van 24 op 25 Dec. 1932 werd . 5;,1;; 513, fe' 'B 0 x'·t eI werd in 1-928 in den

ingebroken bH H. "A.' v.;' .·E';r.....i.n-' de.. " Heiscne ut.' """"'tht 27 28 Db''" 1-' • l1Cl~~. vall oP..·· . e.~~m. e~, ingebroken bij
waal" ,de ruH reeds -was uitgehaald, -maar 'waar' A. y. Meurs en bij V. Rijckevorsel waar een
ze toen op de- vlucht geslagen zijn, Bij het op brandkast geforceerd werd en geld werd ge-
de vlucht slaan werd door een hunner nog een stolen.
schot gelost. 5T, '58. Van 14 op 15 Jan. 1928 werd bij v. d.
21. In den nacht van 22 op. 23 Juni 1928 werd Steen en bij v. Uden al hie r ingebroken en

te Lit h 0 ij en ingebroken' bij cafe Adr. v. d. kaas, worst,' geld, spek etc. gestolen.
Wetering, waar de inhoud van' de buffetlade 59. Ten slotte is de Roofoverval te M'a r e n
werd meegenomen. Daarna bracht men een be- nu volledig belicht, waarbij in den nacht van
zoek aan de huiskamer waar de kasten later wijd 8 op 9 Sept. 1930' eenige duizenden guldens
open werden gevonden en ofschoon het geld werden ontvreemd. .
daar-voor 't grijpen lag, werd dit niet meegene- Hiermede is de eerste acte van de misdadigers
men. Rijksveldwachter Masselink had licht In scène van het 'tooneel en zullen wij weer even
het huis zien bewegen en was er op uitgetrok- moeten uitzien naar de volgeride. In verband
ken, waardoor de dieven het hazenpad kozen. met arrestatles en kleine deelen van diep-
22. In den nacht van 9 op 10 Juni 1928 werd gaand onderzoek is het niet gewenscht thans

in de pastorie Van Pastoor Bloem alhier eenig verder te gaan. Voorloopig zullen onze lezers
geld gestolen. De daders hiervan hebben dezer er.' we] genoegen mee willen nemen dat boven-
dagen bekend. ". ,'.' . staande .60 'gevallen geheelopgehelderd zijn
23. In 1929 werd in den nacht van. 2~ op 26 en de daders hiervoor t.z.t. de noodige straf

Juni een bedrag aan geld (ruim f 60) meege-: zullen moeten hoeten.
nomen uit de koekfabriek der firma Gebrs. Nogmaals hulde aan onze gemeente-politie
Ploegmakers alhier. Toen wist men niet waar voor dit kranig stukje werk. Eere wäen eere
het was gebleven doch nu is dat volledig bekend toekomt!
geworden, . '", <,

24. In den nacht van 19 op 20 Nov, 1927 werd
ingebroken b~j de familie Zwanenberg op den
Heeschepad alhier en een bedrag van ,circa
f 300 ontvreemd. Het geld was op een geheime
plaats verborgen, hetgeen aan onraad deed
denken. De politie speurde ijverig maar kon
destij ds de daders niet krijgen.
25. Bij Keijzers i n de Torenstraat alhier werd

in den nacht van 22 op 23 Dec. 1927 een partij "
vleeschwaren gestolen. Ook hiervan hebben de
daders thans bekend.
26. In den nacht van. 23, op 24 Sept. .1928

werd ingebroken bij M..·A. v. Gelder in. de
Floraliastraat alhier. Deze was op reis, terwijl '. Als ,~evol~ van de hekentellissen van reeds
zijn ouders in het' huis .logeerden, Een porte- _.
feuille met inhoud werd ontvreemd, waarvan
aangifte werd gedaan bij de politie, Het eigen-
aardige vah dit geval is echter dat de dieven
het over het bedrag niet eens ~ijn met den
gedupeerden eigenaar .. Deze, deed' aangifte dat
f 900 was ontvreemd, rieen, zeggen de "eerlijke
dieven": het bedrag was niet 900 maar' 1260:
De vraag is nu maar wie gelijk gehad heeft: of
wel v: G. wist niet hoe rijk hij Was of de inbre-
kers kunnen niet tellen. We zullen 't voor het
gerecht wel hoore-n.· .

27. Van 11 op 12 Januari 1934 werd inge-
broken bij Fr. v. Heumen te Be r c hem. Eenl
vet varken dat in den schoorsteen hing was ver-
dwenen. Eén worstje liet men achter, Een zil-
veren horloge van den huisheer was eveneens
meegenomen en ook een pot vet. De politie '
heeft de zaak onderzocht. en de politiehond uit
Heesch er bij gehaald, die het spoor zocht in
de richting van de Danehoef alhier. Thans is
gebleken dat men het zoover niet mis had.

28. Op 22 April 1934 werd bezoek gebracht
bij L. v, d. Heuvel, cafe in de VerI. Torenstr,
a Ihie r. Vermist werd sigaren, sigaretten en
een bedrag van f 15.-. Op de slaapkamer werd \
uit de bovenlade van het nachtkastje 'een beurs
met circa f 100.- aan zilver meegenomen en
een revolver en uit de benedenla eenige effec-
ten, polissen etc. De "rouw werd wakker toen
men onder haar hoofdkussen aan "t schoonma-
ken was. Met behulp van een politiehen cl werd
toen een drietal vermoede1\jke, daders aange-
houden, doch wegens gebrek aan bewijs niet
gestraft.

29-30. Van 18 op 19 Januari 1934 waren
A. Vos en A. v. Ieperen op Ussen a Ihie r aan
de beurt, Bij den laatste werd een pot vet mee-
genomen uit den kel dcr, waarna het woon-
huis aan alle kanten onderzocht werd. .De
vrouw des huizes. scheen ze te hebhen ver-
[aazd. Bij Vos. werd door een raam aan de V001'-
zijde het huis binnengedrongen. Een porternon-
naie met ongeveer f 10 en een bus crtsisvleesch
was de schrale huit waarmee ze vertrokken.

31. B. H. A. v. Grunsven, Alhier werd in-
gebroken op 6 Januari 1934 doch niets ont-
vreemd. '.. . " ,

32. Te Ge f fen werd in' den nachtvan 21'1,
op 2!J October uit cen achter rle woning slaand 1
varkenshok een prachtige big gestolen van 7

In verband met het bovenstaande werden
alhier' door de .gemeente-politie aangehouden
Koosie de Bie en J. C. v. Geene (Puk van Saaie)
welke naar Den Bosch zullen worden overge-
bracht.. ...

EEN OUDE BANDIET
...,.'··GEARRESTEERD.

Leefmeester in kippendiefstallen.

AGlQJ._03ClLJ. VI' Lei ':'I.I(,.-A\,.;H.

Ook zal de Broederschap van O. L. Vrouw van
Goe-den Raad, die sedert 1901 in onze parochie
kwijnende is, nieuw leven ingeblazen worden.
Mogen velen zich als leden van dit genootschap,
dat sinds 1805 in onze parochie moet hebben
bestaan, opgeven. Dit is de vurige wensch van I
onzen zeereerw. heer Pastoor. I

BOXMEER.

40-jarig kloosterfeest.

Een der Carrnelzosen, de weleerw. pater Ho-
norius Sengers, herdacht den dag waarop hij
40 jaar geleden tra in de Orde der Broeders
van O. L. Vrouw V' den Berg Carmel. Gedu-j
rende .~l dien tijd i hij een sieraad ~eweest
voor zIJn Orde. Mee, dan 25 jaar was hij werk-
zaam in het kloosteJ alhier en heeft hij in de
diverse Zusterskloosers alhier en in de omge-
ving honderden malin assistentie verleend. On-
telbare malen heeft !Zijn heldere stem bij fees-
telijke gelegenheden door de gewelven 'der ker-
ken geklonken. Vrie elijk en voorkomend voor
iedereen heeft hij z h iedereen tot vriend ge-
maakt, hetgeen op z~' feestdag tot uiting kwam. I

Overeenkomstig. -<: .verlengen is het feit op
zeer bescheiden .w~jtè, gevierd. De morgens
werd in de parochiekerk door den jubilaris een
plechtige Hoogmis tot dankzegging opgedragen,
waarbij hij werd geassisteerd als draken en sub-
diaken door twee Ordebroeders, de weleerw.
paters Serapion T'ibosch en Hieronymus Luch-
tenberg. De liturgische gezangen werden uitge- I
voerd door het Paterskoor.

Temidden zijner' Ordebroeders heeft de be-
minde jubilaris den dag verder doorgebracht.
Van tal van zijden, uit alle deelen van het land,
ontving hij blijken van belangstelling in ver-
schillenden vorm. Uit Boxmeer en omstreken
kwamen velen persoonlijk hem complimentee-
ren. Mo)5e ook de gouden kroon voor hem zi,in
weggelegd.

CUIJK.
Burgerlijke stand
over September.

Geboren: Maria, d. van C. van Leeuwen en
van' W. den Bekker. _ Wilhelmus, z, van G.
Suppers en van W. Brands.

Overleden: Alberta, d. van J. Verhoeven en
C. van Lent, 8 maanden.

Opening winkelweek •

Op Maandagavond 7 October 19,35 werd
de winkelweek, georganiseerd door den
R. K. Middenstand, officieel geopend door een
muzikale wandeling Qoor het dorp, waarbij de
aangesloten Middenstand en Jonge Midden-
stand deelnamen. De publieke belangste lling
was, dank zij den maoien herfstavond. buiten-
gewoon groot. De neringdoenden hadden hun
etalages, keurig in orde gebracht en trokken
veel kijklustigen.

Donderdagavond zal andermaal een muzikale
wandeling worden gehouden. Maandagavond zal
de winkelweek wor den gesloten.

Zaterdagavond van half acht tot half negen
za!" door Culik's straten een ingezetene rond-
wandelen. Wie den naam van den onbekende
raadt, ontvangst een verrassing.

In voor'Ioopige hechtenis.

Door de marechaussee uit Den Bosch werd
voor' den officier van justitie in Den Bosch ge-
leid J. V., 3'0 jaar, landbouwersknecht te Cuyk,
als verdacht 'van meineed ter zitting van den
politierechter alhier op Maandag 7 October
1935.

Na door den rechter-commissaris te zijn ge-
hoord werd verdachte ingesloten in het Huis
van Bewaring in Den Bosch.

HERPEN.

Waterschap "De Maaskant."

Van de alhier gehouden stemming voor
hoofdingelanden van het Waterschap "De
Maaskant" was de uitslag als volgit : G. v. d.
Acker aftr. 167 st.; A. J. Nass, aftr. 160 SIt.; C.
1\1. L. v. Rossum, aftr. 160 st. Een stembriefje
was ingeleverd met 14 ongeldige sternmen. Wel
een bijzonderheid dat de aftredende personen
met algemeene stemmen herkozen zijn en er
pp geen enkel ander persoon een stern werd
uitgebraoht.

Burgerwacht.

Maandag vergaderde onze Burgerwacht onder
Ieiding van den ocmmandant C. v. Rossum. Door
en commandant werd een verslag gegeven

van den onder de leden gehouden cnderlingen
chielwedslrijd. Aan alle leden werd als aan-

denken aan den Nationalen Schietwedstrijd een
fraai e herinnor'i ngsmedaillc uitgereikt. Door 23
leden werd een prijs behaald.

In de eerste groep werden de prijzen behaald
als volgt: Ie pr, met 161 pt. A. Megens; 2e pr.

111.1 ne a1111"1'è\'''llOULl''ll siernrmng voor ooorO-j
ingelanden van 't Waterschap "De Maaskant"
werden herkozen de heeren: E. L. Janssen,
Neerloon ; M. E. Coenen, Huisselirig en J. Bar-
doel, Deursen.

REEK.
Woonwagenkamp.

Het woonwagenkamp aan den Rijksweg, nabii
den melen is opgeheven. Er wordt geen nieuwe
staanplaats meer aangewezen zoodat de woon-
wagens wel voortaan kunnen gaan staan waar
ze verkiezen doch niet langer dan één dag el)

zij moeten dan weer doortrekken. De bewoners
in de omgeving van het oude kamp zullen dil
zeker graag zien.

Kermis.

De kermis in deze gemeente behoort we-
derom tot het verleden. Vooral Zondag, toen
het weer zeer mooi was, was het geweldig druk
en rnaakten de kramerijen en de verschillende .
vermakelijkheden goede zaken. Maanda.g en
Dinsdag was het weer minder mooi en was
het ook veel slapper. Alleen de berijders van
"de steile wand" wisten vele bezoekers te trek-
ken zoodat deze zeker goede zaken gemaakt
zullen hebben. Ook de caféhouders hebben geen
klagen gehad, alhoewel het in de café's vorig
[aar toch drukker was. Het is echter opmerke-
lijk dat er den laatsten tijd geen kennis voorbij
kan gaan of er worden rijwielen weggenomen
en op geheel andere plaatsen neergezet waar
ze dan later worden teruggevonden doch dan
dikwijls ontdaan van belastingplaatje of lamp,
Ook werd er Dinsdag-avond een rijwiel vermist
dat tot heden nog niet terecht is.

ROSSUM.

Benoeming.

Door Ged. Staten is benoemd tot mede-provi-
sor- van het Manhuisfonds alhier de heer D. A.
van der Kaaij.

Opbrengst jubileum-actie K. R. O.

De totale opbrengst van de actie voor de I
K. R. O.-jubileum-bouwfonds, waartoe op 'n en-
kele uitzondering na, alle katholieke luisteraars
hunne bijdrage verdeelden, bedraagt f 15.25,
welke giften varieerden van 3 ct. tot f 2.'60.

Lezing.

Dinsdagavond half 8 zal de heer J. Smitt te
Huizen in "De Gouden Molen" alhier een lezing
houden over bijenteelt.

SeHAYK.

Benoeming.

Tot volontair ter secretarie alhier is benoemd
de heer Van Zuijlen uit Nuland.

Gegund.

Het bouwen van pen gemeenteveldwachters- I

woning voor rekening van het gemeentebestuur
van Schalik onder architectuur van P. Go' Ele-
mons, is opgedragen aan A. F. van der Heijden
te Schaiik,



Ij DE OSSCHE STRAFZAKEN VOOR DE
RECHTBANK.

Peer de Bie, den Brus, den Brommert,
de slappe Toon de Soep en de

Verzekeringsinspecteur LU

de première.

~ Naar men ons mededeelt zal de eerste extra-
'zitting der arrondissements rechtbank te 's-Her-
togenbosch worden gehouden op Maandag 14
October a.s. des voormiddags 10 uur.

Op die zitting zullen worden behandeld de
zaken tegen:

P. J. de B. (Peer) werkman te Oss en L. A.
v. d. H., (den Brus) vrachtrijder te Heesch, als
verdacht van den roofoverval te Mariaheide op
16 Maart 1934, van den inbraak in het gemeente-
buis te Gassel op 16 Mei 1933 en van inbraak bij
G. van Huisseling te Langeboom op 11 Jan. 1934;

F. N. v. d. W., (den Brommert), landbouwer
te Oss, als verdacht van medeplichtigheid aan
den roofoverval op Mariaheide te Veghel op 6
Mei 1933;

A. J. v. d. W., (slappe Toon van Mieneke de
Soep) 22 jaar, landbouwer te Oss, als verdacht
van medeplichtigheid aan den inbraak bij M. v,
d. Berg te Oss op 3 April 1934 en van heling ge-
pleegd te Oss op 4 April 1934 (van boven ge-
noemden inbraak);
A. S., verzekeringsinspecteur te Nijmegen, als

verdacht van medeplichtigheid aan den inbraak
in het gemeentehuis te Gassel op 16 Mei 1933 en
aan den inbraak te Langeboom op 11 Januari
1934 bij G. van Huisseling,_--
ONUITPUTTELIJKHEID IN HET

BEKENNEN DOOR OSSCHE
MISDADIGERS.

Steeds meer verrassende onthullingen.

De marechaussée en politie blijven.speuren.

Nu de meeste bendeleden van het beruchte
Ossche milieu achter slot en grendel zitten,
veronderstelde men, dat men nu de nog onop-
gehelderde misdrijven maar zou laten rusten,
omdat de gevaar-lijkste misdadigers toch wel de
volle straf zullen' krijgen. Dit is evenwel niet
het geval. Men rust noch op de kazerne, noch
op het politiebureau alvorens alle misdrijven
tot v:olledige klaarheid zijn gebracht.
De Kon. Marechaussee veronderstelde, dat er

reeds gedetineerden in Den Bosch zaten die
nog meer op hun kerfstok hadden, dan zij
reeds hadden bekend. Daarom begaven zij zich
Zaterdag naar Den Bosch, alwaar zij verschil-
lende arrestanten nog eens danig aan den tand
hebben gevoeld, wat tot gevolg heeft gehad,
dat weer tal van misdrijven zijn opgehelderd.
Het waren de Rut, Piet de Bie, van Orsouw (de
Olie) en de jonge Toon de Soep, die aan hun
uitgebreid zondenregister weer enke'e misdrij-
ven toevoegden.

Zoo h~hnden d ...Rut Piet de Bi" en de Jonge
Toon de Soep gedrieën op It Februari 1934
twee fnbraken te hebben gepleegd. De eerste
was bij van Bakel in de Ruwaard. Daar hiel:
geen geld in huis was, besloten zij den munt-
meter te lichten, tenvijl zij tevens een aantal
huishoudelijke artikelen meenamen. Aan zoo'n
buit hadden zij niet genoeg en daarom besloten
zij in denzelfden nacht nog een inbraak te ple-
gen en wel bij van Heck op de Krakenburg. Ook
hier werd de muntmeter gelicht en werden
huishoudelijke goederen en kleeding meegeno-
men.

Voorts bekende Piet de Bie tezamen met zijn
vermoorden neef Gerrrt een diefstal te heb-
ben gepleegd op het R. K. Kerkhof aan den
Eikenboomgaard. Sinds enkele dagen was de
timmerman Van den Broek daar aan het werk
Deze liet 's nachts daar zijn timmergereedschap
staan. Op zekeren morgen kwam hij tot de
minder aangename ontdekking dat al zijn ge-
reedschappen waren verdwenen. Alhoewel on-
middellijk aangifte geschiedde werden de da-
ders nooit achterhaald.
Dan bekende van Orsouw en de Rut, dat zij

op een Dinsdagmorgen, terwijl de bewoners op
de markt hun artikelen trachtten aan den man
te brengen, de winkel zijn binnengedrongen van
den heer Timmermans op het Schayksveld. Een
bedrag van circa honderd gulden en de spaar-
potten va? d~ kinderen. alsmede een groote
hoeveelheid Sigaren en SIgaretten werden buit-
gemaakt.

Zoo zien wij dat het einde van de onthullin-
gen nog steeds niet is te overzien en in de
naaste toekomst nog verrassende onthullingen
staan te wachten.
lOok de gemeentepoli1:ie zit steeds niet
stil en tracht licht te hrengen in nog duistere
zaken, waarin zij steeds meer slaagt. Zaterdag
werd door haar wederom een 28-jarige man ge-
arresteerd die ervan verdacht wordt in het be-
gin van het jaar 1934 een tweetalovervallen
te hebben geple",gd op straat. Hij heeft bekend

I
beide overvallen te hebben misdreven met
Dotje van B. en H. van G., beiden gedetineerd,
welke hierover nog niet gehoord zijn. De eer-Iste had plaats ongeveer op 31 Januari 1933 op
v. d. Kamp in den Litherweg. Deze werd aan-
gevallen en met geweld mishandeld en ge-
dwongen zijn geld over te geven, dat hij toe-
valliger wijze niet bij zich droeg.
De tweede betrof een aanval op den 1S-jarigen

broodbakkersknecht v. d. A. op 4 Febr. daar-
aanvolgende. Hetzelfde drietal heeft toen dien
bakkersknecht wijl hij door de St. Willibrordus-
straat fietste van achter aangegrepen en hem
van de fiets geslagen. Met behulp van dassen
hielden zij zijn mond dicht. Zij meenden een
goeden slag te zullen slaan daar zij dachten dat
hij het geld van zijn baas, van Nuland, moest
bezorgen, dat hij van de klanten ontvangen
had. Dat had echter reeds eerder plaats gehad
en slechts een bedragje van circa f S kon wor-
den buit gemaakt. Daarmee gingen zij aan den
haal, de hei in. De Kon. Marechaussee hebben
toen een onderzoek ingesteld; maar de daders
zijn toen niet gestraft geworden. Hoogstwaar-

schijnlijk zullen deze roofovervallen nu nog aan
hun zondenregister worden toegevoegd.

Uit al deze bekendmakingen blijkt dus wel
overduidelijk, dat zoowel de gemeentepolitie als
de Kon. marechaussee nog niet stil zitten en
er alles op zetten om op alle strafbare feiten
het noodige licht t~doen schijnen en de schul-
digen te achterhalen.

J. A. v. d. A., die door de gemeentepolitie
werd aangehouden als verdacht van medeplich-
tigheid aan den roofoverval op de gez. van
Eldyk te Lith, is naar Den Bosch overgebracht
om aldaar voor den Officier van Justitie te
worden geleid. Tot heden had hij nog geen be-
kentenis afgelegd.



WEDEROM EEN INBREKER UIT OSS
INGESLOTEN.

Door de gemeentepolltie uit Oss werd
voor den heer Officier van Justitie alhier

·geleid.' J. C. 'V. G., 37 jaar, arbeider te Oss, :; Ct) te? r. vs-
bIj,genaamd Puk, als verdacht van in- ~ - r .»
braak in den nacht van 19 op 20 AJ)riI
1927 te Oss bij J. Hulsman.
Na door den heer Rechter-Commissaris

te zijn gehoord werd hij ingesloten in
ihet Huis van Bewaring alh1er.
Naar men ons mededeelt zullen op

Donderdag 24 Oct. a.s. als verdedigers in
de Ossche strafzaken optreden:
Voor J. B., Mr. HelkJking te Eindhoven.
Voor Ja. La. Ma. van H., Mr. v. d. Heu-

vel te Den Bosch.
Voor P. W., Mr. P. v. Meerwij'k, te Den

Bosch.
Voor H. v. d. V., Mr. v. d. Putt te Eind-

hoven.
Voor A. H. de L., Mr. 't Hooft te Den

Bosch.

RIJWIELDmVEN INGESLOTEN.
Door de recherche uit Eindhoven

werd voor den heer Officier van Justitie
alhier geleid: K. v, d. W., 29 jaar,
arbelder te Eindhoven, als verdacht van
d:,:fstal van een rijwiel te Eindhoven
op 28 september 1935.
Na door den heer rechter-commissaris

te zijn gehoord werd hij ingesloten
in het Huis van Bewaring alhier.
Door de recherche uit Eindhoven werd

voor den heer Officier van Justitie al-
hier geleid: F. C. L., 19 jaar" bank-
werker te Eindhoven op 10 October 1935.
Na door den heer rechter-commissaris

,e zijn gehoord werd hij ingesloten
n het Huis van Bewaring alhier.

R. K. TOONEELVER.
"KUNST EN ARBEID".

VOi,Ot de eerstvolgende wlnterultvce-
ring is' door bovengenoemde vereen i-
gfug in studie genomen ,,De pelikaan",
blijspel in drie bedrijven door Servaes

De Ossche misdadigersbende
voor het gerecht.

Het begin van de. berecbting Er waren bij de woning o.m, sporen van I
in een groot aantal extra- rijwielen te zien.
zittingen der Rechtbank. De 61-jarige landoouwer M. Sc h e e-

. Herhaaldelijk kon de laatste maanden per s uit Veghel is zéér verwonderd als
b . ht d hem gevraagd WOO'dtof hij familie van
eric wor en over de vörderlngen de verdachten is. "Neeë", luidt zijn ver-

welke gemaakt werden bij de groote ontwaardigd antwoord. j

schoonmaak in het misdadigersmileu Deze getuige lag in den bewusten
te Oss, dat vandaar uit jaren lang de .",
omgeving geterroriseerd' heeft. Bij- nacht te bed. Zijn vrouw wekte hem

d litk d ·t I t omdat zij onraad hoorde.zon er IJ na e UI voer ge' publica ies . Er' kwamen drie mannen nagenoeg
der laatste dagen behoeven we thans ._
niet riader in te gaan op de tallooze tegelijk binnen. . I '

misdrijven, die aan tientallen leden der De pre side n t: Weet u zeker -dat
het er maar drie waren.

ibende ten laste gelegd zijn en die Zij G et u i0' e: Naderhand kwam er n.......
bekend :..ebben. 9 - ....
De komende weken zullen we reitel- een, '.

matig de aandacht moeten vragen voor :Dé drie mànnen kwamen naar het bed
de extra zittingden, waardi~ d~y~\~;,strtt~. ~~~=;v:~~~l?~~~e~;~~. zijn dat U
zaken d<?or" e" an::.oI+ ussemen ...,,rilC~;,J."",~~.,'P-ri.trS"i-dfnl t". N'eelY.,l1moet verklaren..!bank allue,r behandeld zullen word~n;' , .'. . . " ,.j '. lt" '" ' '..
In ;bonte verseheidenheid zullen ze de' Get u 1ge dee .dan mede, dathIJ
revue gaan pas.seeren. door twee mannen as .aangegrepen, Ho,u.v...andaag is ee.n begin gemaakt met je maar kalm, -dan gebeurt, er mets, zei- I
de behandeling. . . . .' den ze,' '., ' . I
De rol vermeldt een viertal zaken, in- trechter fh1'. Sas s e.n: Je werd door

braken en medeplichtigheid daaraan twee vastgebondën? ' '.
zoomede hellng, . . '. a e t u i ge: .Ja met, z'n tweeën vlogen

l!:en vijftal verdachten heeft zich op 2;eop het bed. Ze vroegen naar den sleu-
deze eerste extra 2Iitting te verantwooe- tel. Ze badden een verkeerden sleutel te
den. _ . pàk~n eh vroegen of de kMt à1tijd ZOo

Voor het paleis van justitie häddën . slecht open gmg. '
zich velen verzameld, deels om te trach,. Then hebben ze den getuige uit bed
ten een plaats te verwerven op de pu- gehaald en hem gedlWlOllig,ende b:8t
blleke tribune anderdeels om de leden open te maken. De bralIlldkast was van
der reehtnank' en eventueeie getutgen te zijn plaate verschoven,
zien aankomen.. De ,P res 1cl ent: Gij hebt toen <lie
In de rechtzaal was reeds \Troegt1j(ijg kast gèOJil6ri.d. . , ' ,

groote belangstelling te eönstateerën; hi Get u 1g e: Ja, den sle'IJ.té~ hè.Kiden
de aetuigenbanken veel politiemannen; ze niet kunnen vinden,
tal van marechaussëes zijn aanwez1g.:, ,De pre s i'd ent somt op, w.a.t el" Uit
De pers heeft wederom tal 'Van ver-. de brandkast is genomen.

sla~gevers afgevaardigd: dit maa; had- 'G et u i g e zêg,t f 1100 te hebben ge.
den de [ournalisten 2:ich voor de eerste gewh en toen hebben de m1»'èkers de
maal te onderwerpen aan !ouilleering. r,est et Uit genomen.
Er mag namelijk. niet in de zittingzaal De ! 1100 wM van de eterveeeent-
gefotografeerd Worden. " g1!ni: ér '\VIaS f 350 van ge1iu1ge en 'Vè1'-
In de advocatenbanken hebben ge- ' der 1.9 er geld van de be.ulgelLclrubmee-

noodigden, o.w. ëenige dames, een plaats genomen.
gekregen. Pte sid ent: Was er ook Belgisch
Aohter deze banken heeft deze maal bankpapierê .

de pers plaatsen toegewezen gekregen. G e.t u i g e: Dat mag ik'-niet verkla-
De rechtbn.nk is samengesteld als ren, maar er was wel nikkel. '

volgt: :tbr. W. Ummels. president, mrs. Pre sid ent: Ja maat nikkel is geen
Sassen en Bchröder, rechters. Jhr, mr. :tlank,pa,p1er.
Verheîjen, .substituut griffiër] mr. Van G ët U 1g e: Het kan wel zijn dat er
Everdingen officier van justitie. Jhr. mr. 13elgisch papier Was. Toen ze het geld
Verheijen is al bijzittend rechter aan- i'tiäddén, heibben ze me naar bed ge·
wezig. . 'bracht;
Tegen kwart over tien worden de Mr- Pre sid ent: Een herinnering aa.n je

ste verdachten binnengeleid. Het zijn jongen t~d, hé, naar bed gebra.cht.
PMr en Den BruS. Get u 1ge: Ja en ze zeien hou je

maar kalm, dan gebeurt je niets.
Peer en Den Brus. Pre sid ent: Hoe laat z\ln ze weg

Aan P. :J. de Bie, bekend als Peer, 42 gegaan? .'
jaár, werkman te Oss, gedetineerd en L. Get u i ge: 't Kan wel half vler ge-
A. van den Heuvel, bijgenaamdDen.~w;, weest zijn, ze zijn misschien een uur
43. jaar, vrachtrijder te Heesch, even- 'binnen geweest.
eens to d t' e d dt t .Rechter Mr. Sas sen vraagt of ge~

66 e in er wor en laste gelegd: tU1ge uit puren schrik het "'eld heeft "e.
,dát!!llj in den nacht van 16 op 17 Maart "''''

1934 te Mariàhelêle gemeente Veghel in ge\Tet1t· .4ktde woning van M. Schepers hebben weg- Da bli.J inderdaad het geVal te zUn.
genomen f 1600 en ZUlks door mid.del De 'tJ r é sId ên t vraagt nog hoe de

b k nk mannen z~in binnengekomen.
van rail. en i limming en na geweld ,Uit het antwoord van g IJ t u i 'è 'fan-te hebben gepleegd tegen de 'bewoners
zIJnde M. Schepers en diens echtgeneeter. gen we op, dat de inbrekers door een"', raam ~ljn binnengekomen.
dat ~ij in den nacht van 16 op 17 Mei . Pre s 1den t: lIeb je niemand her-

1.933te Gassel Uit een brandkast hebben kend?
weggenomen f 400, eigendom van. de Ge- Get u i g e kan niet zeggen dat d.e
meente Gassel en zulks door middel van verdachten er bij waren, ze badden een
inklimming door een raam en Openboring masker voor.
der brandkast en '

dat zij in den nacht van 11 op 12 Jan. Volgende getuig.e is Ad r i a n a
1934 te ~ngeboom hebben weggenomen I Sc h e e J)ers, de echtgenoote van von-
! 1900 ult een brandkast en zulks door gen getul.ge.
middel van inklimming door een raam De vraag of verdachten familie va.n
en met behulp van een valsehen sleutel. hul" aijn ontlOkt h~ar Itveneens ee-n
Nadat de officier de zaak heeft voor- verontwur(itgd "Nee .

gedragen vraagt de pre s l d ent wat . Get u i ge deelt mee dat tie in den
er van is. béwmten naclit om drie uur OhfMd hoor-
Beide ver d a c liten vernekeren dat d,e. Ze d~ het licht aan en weldra

~ er niet bij geweest tijri.. kWamen er drie mannen binnen. Twee
Als eerste getuige wordt Itehoord de sprongen op het bed en wierpen haar

opperwachbmeester del,' Kon~ Mar. J. v. een deken over het gezicht. Haar keel
d. Kaa te Veghel. Deze doet mededee- werd dlchtgekn~p.en opdat ze niet kon
lingen omtrent het onderzoek inzake de roepen,
inbraak te Mariaheide. Hij licht toe
welken toestand hij ter plaatse aantrof,

L, (Wordt vervolgd).



DE OSSCHE MISDIUJ v.l!.:N.

Hooger heroep tegen twee
verdachten.

Door den officier van Justitie te 's Herto-
genbosch is hooger beroep aangeteekend tegen
het vonnis der rechtbank, waarbij P. J. de
Bie (Peer) en A. v. d. Heuvel (den Brus)
werden veroordeeld tot 14 jaar gevangenis-
straf met aftrek van voorarrest. De eisch was
16 jaar zonder aftrek.
Peer de Bie heeft zelf ook' hooger beroep

aangeteekend.
Ingesloten.

De gemeentepolitie van Oss heeft voor den
O~ficier van Justitie te 's Hertogenbosch ge-
leld den 46-jarigen arbeider M. T. de B. te

"

Oss verdacht van medeplichtigheid en dief-
stal met geweld den dood ten gevolge heb-
bende in 1934 te Oyen gepleegd.
Hij is in het huis van bewaring opgesloten.

NIEUWE BEKENTENISSEN
VAN DE CEEL. • !

. Naar de, Maandagmorgen" m~cté(U~él'f.\
blijkt, de beruchte ,wieIrennet'-m15dadi-;
gei:pe èeel uit Oss nog meer op iijn,
kerfstok te hebben dan wat hij al heéft
bekend. Hij heeft thans naar' hElt blad
meldt bekend schuldig te zijn' aan' de
brandstichting in de kapitale boerderij
van den landbouwer Vaaske van Din-
ther aan den Berghemschen weg te Oss,
welke in April 1929 geheel in de asch l'

werd gelegd.
Thans is ook dit misdrijf weer aan

het zondenregister van oeelen toege-
voegd en het wordt niet onwaarschün-
lijk geacht, dathij nog meer wandaden
OP zi.in geweten heeft, welke nog niet
aan het licht zi.in gekomen.
Voorts heeft de Marechaussee vol-'

doende termen aanwezig geacht om I
rechtsingang te verleenen tegen zekeren I
Th. van B. uit OSS, verdacht van
brandstichting in drie nootmüten staan-
de OP den Achterschai.ik te Oss en toe-
behóorende aan een Rotterdamsche
familie. De ve~dachte zal in het Huis
van Bewaring te 's-Hertogenbosch waar
hij thans wegens andere misdrijven is
ingesloten aan den tand worden gevoeld.

MARINUS DE B. ALS VADER.
Wij vernemen dat de rechtbank de

vader van de beruchte 16- en 19-jarige
de B., die betrokken zijn in tal van mis-
drijven en wier berechting binnen, af-
zienbaren tijd zal geschieden, door de
Rechtbank uit de ouderlijke macht over
zijn kinderen is ontzet.
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BERECHTING DER OSSCHE
BENDEb

wel: ten eerste, dat hij P. J. de Bie, L. van
den Heuvel, A. J. Hendriks en L. Vos, de
daders van de in den nacht van 16 op 17 Mei
1933 in het gemeentehuis te Gassel gepleegde
inbraak eenigen tijd tevoren te Oss opzette-
lijk inlichtingen heeft verschaft tot het ple-
gen van dit misdrijf. Ten tweede, dat hij hun
opzettelijk behulpzaam is geweest bij het
plegen van de inbraak - in den nacht van 11
op 12 Januari 1934 - te Langenboom in de
woning van den molenaar Gerrit van Huise-
ling en in de derde plaats heling van een ge-
stolen bedrag van f 375.
Verdachte geeft de feiten onomwonden toe;

tot zijn verontschuldiging voert hij aan, dat
hij op het oogenblik, dat hij de verzekeringen
sloot, nog niet het plan had om er misbruik
van te maken. Wat de te Langenboom ge-
pleegde inbraak betreft, heeft hij de daders
naar de woning van den molenaar Huiseling
gereden .
President: Ik vind het een schandelijk be-

drijf, dat u er op na heeft gehouden. Er zijn
vanmorgen enkele zaken behandeld en er
komen er nog vele, maar wat u heeft ge-
daan is wel zoo onsympathiek als er iets kan
bestaan. Het is een afschuwelijk iets, zooals
u van uw positie van verzekeringsagent mis-
bruik hebt gemaakt.
A. J. Hendriks (Dikke Toon de Soep) ver-

klaart in 1933 met verdachte kennis te heb-
ben gemaakt. Hij heeft te Oss verschillende
"tips" voor inbraken e.d. gegeven.
Verdachte Snabel: ik ben door een ander

persoon - een kroeghouder - met de Bie en
Vos in contact gebracht. Toen ik dien per-
soon vertelde, dat ik er slecht voorzat zei
hij, dat daar wel een mouwaan te p~ssen.
was en dat er nog wel wat te verdienen zou
zijn. Zoo ben ik met de bende in contact ge-
komen.
Lambertus Vos (Bijs de Sijp) verklaart,

dat de inlichtingen van Snabel zelf zijn uit-
gegaan, o.a. die voor de inbraak in het ge-
meentehuis te Gassel.
Verdachte Snabel: Zij hebben mij om in-

lichtingen gevraagd, ik ben er niet mee be-
gonnen.
Een der rechters: een feit is, dat, nadat

u een verzekering had gesloten, bij den be-
trokkene werd ingebroken. Dat zegt voor mij
genoeg. Wat u deed was erger dan stelen.
President: We hebben hier de naakte fei-

ten voor ons en dat is niet uit te wisschen.

Een overweldigende belangstelling voor het gerechtshof te Den Bosch ui

band met de behandeling van de Ossche misdaden.

SCHANbELIJK BEDRIJF VAN
DEN NIJMEEGSCHEN

ASSURADEUR.

Inbraken te Oss, Cassel en

Langenboom.

TEGEN SNABÈL ACHT JAAR
GEEISCHT.

's Her tog e n bos c h, 14 October 1935.'

Na ,de pauze wordt in de voortgezette eer-
ste zitting van de arrondissements-rechtbank
te 's Hertogenbosch ter berechting van de
Ossche misdadigheid en wat daarmee samen-
hangt aangevangen met de strafzaak tegen
den 22-jarigen Osschen landbouwer Antonius
Johannes van der Wielen, bijgenaamd "Slappe
Toon'van Mineke de Soep".
Hem is in de eerste plaats medeplichtig-

heid ten laste gelegd aan de op 3 April 1934
te ,Oss door den thans, 19-jarigen schoen-
maker P. A. Schuurmaris en zijn mededaders
in de woning van den kapper M. van den Berg
aan de Heuvelstraat gepleegde inbraak. In
de tweede plaats wordt hij beschuldigd van
heling, doordat hij van Schuurmans een van
de inbraak afkomstige haarsnijmachine, fles-
schen met reukwater en eenige pakjes sigaren
ten geschenke heeft aangenomen.
Hij geeft toe, bij de inbraak, waaraan mede

Willem de Bie debet was, op den uitkijk te
hebben gestaan, om voor onraad te waarschu-
wen en in den buit te hebben gedeeld.
Ik dacht niet - aldus verdachte - dat ik

er kwaad mee kon.
President, mr. Ummels: Dan dacht u ver-

keerd. U wist heel goed, dat het gestolen waar
was.
De inspecteur van de gemeente-politie te

Oss, de heer van Kempen, zegt, als getuige
gehoord, dat hij verdachte enkele jaren kent.
De laatste jaren was hij veel in gezelschap
van den jongen de Bie. Hij heeft na de in-
braak een onderzoek ter plaatse ingesteld.
De daders zijn, bij afwezigheid van den kap-
per, door een tuimelraam binnengekomen.
Ook de kapper zelf wordt dan nog gehoord.

Toen hij den bewusten avond thuiskwam, lag
de geheele winkeloverhoop en miste hij vele
van zijn eigendommen.
De beruchte 17-jarige Willem de Bie is de

volgende getuige. Volgens zijn verklaring is
Schuurmans naar binnen gegaan en heef't hij
niet van der Wielen op den uitkijk gestaan.
Den volgenden dag is de buit te zijnen huize
verdeeld.
P. A. Schuurmans, vervolgens gehoord, zegt

dat hij door de achterdeur is binnengekomen
en daarna zijn slag heeft geslagen. Met mo-
notone stem, de handen op den rug gevouwen,
geeft getuige zijn inlichtingen.

Eisch tegen Slappe Toon van
Mineke de Soep.

De officier van Justitie, mr. J. J. G. van
Everdingen, noemt het een geluk, dat kort
nadat verdachte bij de bende kwam, deze is
uitgeroeid. De feiten bewezen achtende eischte
spr. een jaar gevangenisstraf, met aftrek van
den tijd, in voorloopige hechtenis doorge-
bracht.
De verdediger, 'mr. N. van den Heuvel, keert

zich tegen het naar sensatie snakkend publiek
dat door de pers ten volle tevreden is gesteld.
Er zit aan dergelijke sensatie de gevaarlijke
kant, dat men de zaken niet meer objectief
gaat zien, hoewel pl. hiervoor bij dit college
niet bevreesd is.
Het geval van verdachte geldt een kwajon-

gensstreek. Verdachte is een opgeschoten lum-
mel, die door ongevallen verzwakt is en door
het gevangenisregime ten onder zou gaan. I
Nimmer is hij nog veroordeeld, hij kan dan
ook volkomen worden gereclasseerd. PI. vraagt
opdat recht gesproken zal worden, de onmid-
dellijke invrijheidsstelling van zijn cliënt.
Nadat inspecteur van Kempen nog in het

midden heeft gebracht, dat het gewenscht is,
dat van der Wielen, voor het geval hij vrij
komt, niet in den kring van zijn familie te-
rugkeert, gaat de rechtbank in raadkamer.
Na terugkeer in de zaal deelt de president
mede, dat de rechtbank geen aanleiding heeft
gevonden, den verdachte in vrijheid te stel- I
len.
De uitspraak wordt dàn bepaald op 28 Oc-

tober.

De zaak tegen den assuradeur
Snabel. I

De 43-jarige assuradeur Abraham Snabel
uit Nijmegen - zoo op het oog een keurig
heer - is de laatste verdàchte op deze zit-
ting.
Hem zijn drie feiten ten laste gelegd en

Opperwactmeester Mintjes (links) en
insp, kempen (rechts) uit Oss betreden
het gerechtsgebouw te 's-Hertogenbosch,

De eisch.
De .officier van justitie, die de feiten be-

wezen acht, noemt de misdrijven, door ver-I
dachte gepleegd, buitengewoon ernstig. Hij
eischt eis eh t ach tja ren ge van g e-
nisstraf.
Verdachte: acht jaren, als 't acht maan-

den waren...... ik ben toch geen moordenaar.
Een der rechters: Wel een moreele moor-

denaar.
Verdachte: Ik ben een gevallene, geen mis-

dadiger.

Pleidooi.
De verdediger, mr. de Bok, gaat uitvoerig

den levensloop van verdachte na, er op wij-
zende, dat de tien jaren, door verdachte in het
Ossche milieu doorgebracht, hem een mo-
reelen deuk hebben gegeven. Een beroepsmis-
dadiger is hij allerminst. Hij was zelfs ook
eenige jaren lid van een kerkgenootschap en
heeft zich ook met zendingswerk bezig ge-
houden. Veel baat heeft hij van zijn inlich-
tingen aan de bende, welke zij hem heeft 1
ontlokt en die hij niet uit zichzelf heeft ge- ,
geven, niet gehad.

Gezien het feit, dat verdachte nog nimmer
veroordeeld is en hij voor een gezin heeft te
zorgen, dringt pI. op de uiterste clementie
aan.
Nadat verdachte zich hierbij heeft aange-

,sloten, wordt de uitspraak bepaald op 28
October.
De zitting wordt daarna gesloten.
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Ossche moordenaar
voor zijn rechters

De moord, op Gerrit de Bie. dames plaats genomen.
Te kwart over 10 komt de rechtbankIn den avond van den .Bsten Augustus binnen. Het college is aldus saraenge-

~~33 !5tindg de daCf,~ienjari,ge ~:rg!it de steld; Mr. Ummels, president, Mrs, Sas- , __ ... ~ -r-Ór- _~.

Ie lil e ou. er IJ e. wonmg ".. " .•. . sen.' -en .•·..Póerink~. rechters, Mr. Lamers de steken door één persoon toegebrachtnaar vrienden. Nimmer is d'e jongeman, G 'ff . b
die Zoon en kostwinner ill een arbeiders", rl. lel' en Mr. Du ois substituut offi- zijn.
gezin was, levend onder de Dogen vail eter vlifu justitie. De pre s i ct ent vraagt hoe lang het
zijn familileden teruggekeerd, De pr és I'd ent opent. de zitting. slachtoffer dood geweest kan zijn toen

. Ij Dan' 'wj:}r-dtde ver d ach t e bin- het lijk gevonden was.Zijn bed werd den morgen na z n I ~d'
beslarx d nenge el • Nadat deze de gebruikelijke Dagen kunnen het niet geweest zijn,verdwijning on eslapen gevon en. . ...

t .. vragen "",eantwoord heeft leest Mr. maar preciseeren op wien is niet moge-Een arbeider uit- Oss g-ing me. l1ilJn Db' ~d ' .
vrouw en kinderen in,·-den zomersehen- - u PI$ - e d~gvaarding voor. Daarin lijk, oordeelt de get u i g e, die overt-
middag) van 9 Augustus braambeziën 'wor,o,t-den 19-jarigen P. W. de B. ten gens mededeelingen doet over het on-
zoeken in het veld onder Berghem. Diep laste gelegd: . derzoek van het bloed van den versla-
verstoken in een droge sloot vond. hij dat hij op 8 Augustus 1933 te Berghem gene. Het bloed behoorde tot de zeer
het: arscnuwelds veminkte lijk van z~jn althans te Oss, opzettelijk na in kalm zeldzame bloedgroep A, B" die in Neder-
buurjongen, den J hem. welbekenden overleg en rijp beraad daartoe het plan land bij slechts 3% % der bevolking
Gemt de Bie, .die op afzichtelijke wijze te he.l>bengevormd .G. J. de Bie van het voorkomt. . '1
door slulpmoordenaars is omgebracht. .leveh' .i:l:leeft beroq:W., 4'00r opzettelijk I De 0 f f i c ier vraagt of de groote
Behalve een doorgesneden keelslagader, .met dat doel met een mes met kracht I verwonding aan den hals van links naar
waaraan de jongen moet zijn d'oodge- en peweld G. de Bie meerdere slagen, rechts is geweest of bestond de moge-
bloed, toont het lijk nog tientallen af- steken en sneden in hals, borst en rug lijkheid, dat het twee verwondingen'
schuwelijke wonden, De knaap is op toe te brengen, tengevolge-waarvan deze waren.
beestachtige wijze om het leven gebracht dusdanige verwondingen bekwam dat hij De des kun dig e kan niet uitma-
diep in den nacht, ver van allen die hem tengevolge d'aarvan is overleden. ken waar de snede begonnen is. Ver-
dierbaar waren en die hem tegen zijn Subsidiair wordt ten laste gelegd resP'moedelijk is het niet één snede geweest;
ongedachte vijanden niet vermochten t.e doodslag en mishandeling den dood er bevonden zich daar diverse verwon-
verdedigen. tengevolge hebbend. dingen
De plaats, waar Gerrit d'e Bie werd Ve r d ach t e zegt onschuld'ig te zijn, I pre's ide n t tot verdachte: _ Hebt

gevonden, ligt slechts enkele tientallen de getuigenverklaringen zijn valsch. Hij u iets op te merken op deze verkla-
meters van de plek waar de garage-, weet van. niets. , ringen? '
houder van der Pas eën raadselachtigen . P:T es ide n t: Hoe kun je dat nu Ver d ach te: Nee, daar kan ik niets
dood. doór moordenaarshand stierf. Ver. zeggen, er is nog geen getuige gehoord. op zeggen.
in het wW, waar diepe sloeten het land Daarna vangt het, getuigen-verhopr Pre sid ent: Ben je links of rechts?
doorkruisen en dichte struweelen de aan. Wachtmeesters De Gier en Curfs Ve r d ach t e: Rechts. ,
grensscheidingen van de eigendommen worden' beéedigd en zullen dit verhoor, Daarna wordt Dr. W. F. Hes s eli nk
aangeven, stierf van der Pas, stierf ook zittende bij den 'officier bijwonen. uit Arnhem gehoord als scheikundig
Gerrtt de Bie. Beiden gingen des avonds 'Eerste getuige is Dr. Met t rop, die deskundige. Deze heeft eeniga kleeding,
uit om niet terug te keeren. Beid'en wer- _ als. deskundige gehoord wordt. Hij ver- stukken onderzocht, o.m, een pet, die
den _ door, onbekende daders omge- klaart omtrent de sectie op het lijk van verdachte herkent als zijn eigendom.
bracht en van beiden' verluidt het III De Bie. - Ik droeg die pet in den regel, zegt
den volksmond dat zij vielen als slacht- In den nacht van 9 op 10 Aug. 1933 verdachte.
offers van minnenijd. heert- hij- de schouwing verricht met Rechter Sas sen: - Hoeveel petten
De politie stond voor .een schler Dr. Nieuwenhuis. Getuige heeft 67 ste- had je. .

wanhopige taak. Geen getuigen, onvol- . ken .en sneden geconstateerd. Geen Ve r d ach t e: Drie o-f vier. .'
t T" enkele was op zich zelf doodelijk; de Rechter Sas sen: - Was dit je Zon-d'oende aantal sporen. In he .zmueu', -meestéii--'warén .ieder . op zich zelf van dagscha pet? . I

zooals de groep van dit volksdeel aan de weinig beteekenis, maar tezamen heb, Ver d ach te: _ Nee, dit is geen .
periferie der fabrieksstad wordt ge- ben- ze zwaar bloed:verlies tengevolge Zondagsche pet; die droeg ik door 'de
heeten wordt gezwegen. Zoo velen reeds gehad. week.-
werd'er{ vermoord en het is niet d,e Omtrent den aard der verwondingen Pre sid ent: - Had je dien pet dan
eerste maal dat vrouwen en kinderen op doet getuige nadere mededeellngen. Uit . op den bewusten avond op. . 'I
hun nabestaanden tevergeefs wachten. -de voornaamste wonden bleek, dat de Ver d ach t e: - Ja dat zal dan wel,
Dit is in het kort de voorgeschièdenis steken en slagen met kracht zijn toe, want die had ik in den reget op.

van het gruwelijke drama dat de recht- gebracht. Longen en hersenen zijn ge, Dr. Hes s e I ink -deelt vervolgens I
bank heden-Maandag in geheel zijn wond. mede, dat hij sporen bloed heeft geven-
luguberen omvang zal hebben te bei _ Op een vraag van Mr. Poe r l n k ver, den op de pet. Hij heeft kunnen vast-
oordeelen om recht te vellen over den klaart get u i g e, dat het alle versche I stellen, dat dit bloed behoorde tot de
19-jarigen P. W. d'e B., een neef van wonden waren. - - groep A. B, Ook heeft hij het hemd van
Oerrit de Bie, en verdacht van moord De iJres ide nt vraagt of de wonden ~den verslagene onderzocht en vastge-
op zijn familielid en vriend.... door één persoon zijn toegebracht. f steld, dat het bloed van het. slachtoffer
Slechts de onverzettelijke wil van de Het lij,kt ,ge t u i g e mogelijk, het was. dat er op werd aangetroffen ook tot

poütle te Oss, die ondanks de maanden zeet luguber, maar hij kan zich voor- groep A. B. behoorde.
die vergingen niet versaagde, krachtig stellen, dat iemand bezeten door moor- Het bloed Vl],!1 verdachts, dat mede
gesteund door. de Justitie te Den Bosch, lust, eenmaal aan 't steken, daarmee onderzocht is, behoort tot groep B.
is het te danken dat ditmaal licht werd zó6 blijft doorgaan. . Overigens deelt getuige nog mede, .dat
ge-bracht in het duistere drama, dat zich De pr e si den t: Hebt U in uw de bloedspatjes van buitenaf op de pet
in het veld moet hebben afgespeeld'. Een practijk, een dergelijke verwonding ooit I gekomen moeten zijn, onafhankelijk ¥an
der hoogst sporadische gevallen UIt de meegemaakt? dengene die de pet droeg.
omgeving van Oss dat een moordzaak Getuige Dr. Met t rop: Neen, meneer Dr. Hesselink heeft. voorts een elec-
tot opheldering werd gebracht. de. president.' trtsche zaklantaarn onderzocht. Deze
Na anoop van het requisitoir zal <l;e Aan _.de hand van foto's geeft de des- behoorde toe aan. verdachte, die dit er-

rechtbank hebben te oordeelen over dlt kundige vervolgens nog nadere toe- kent. Op deze lantáa~ heeft getuige
jonge leven da~. zoo vroeg reed's met ee~ lichting ten aanzien van de verwon- bloed aangetroffen; d~:lantaall1 is ~eÎ'
zoo .afscbuwellJke .misdaad werd be dingen SPeciaal aan :ie hals. . . een bebloede hand aangepakt, De bloed-
zoedeld.· ' .. ,Rechtér Mr. Sa sse n: Is het slacht- groep was niet vast u-~tellen ..

.. ,..,.. , offer. van .aehteren aangevallen? Wachtmeester Cu l\I!S komt dan ver-
Vanmorgen is dan, de ~)UitengeWonè Dr. Met t rop acht dit wel het meest klaren, dat hij de zaklantaarn op 9 Aug. ,

terechtzitting gehouden, UIteraard, mo- aannemelijk. -In bplIlag ~enomen ~e.ft ten huize van î
gen we zeggen, was er groote belangstel- De .verdediger M r. Sc hip per ij n _verdachte, . ~,c,.. .., •

ling voor de berechting van dit drama. vraagt of - indien de halswond de eer- Het blijkt verder dat:de lantaarn den I
Voor den ingang welke verbinding geeft ste is geweest - het oogenblik zou zijn 17en ter onderzoek is opgezonden
met de publieke tribune hadden zich geweest dat het slachtoffer nog geroe- Ver d ach te zegt. dat hij altijd
reeds vroegtijdig velen opgesteld om ze- pen heeft. bloed aan zijn handen. had in de slach-
ker te zijn van een plaatsje. Zooals we De des kun dig e verklaart dat dit terij, Zoo-kan er bloed aan den lantaarn
hoorden werd om eventueele ordever- vermoedelijk niet mogelijk is geweest. gekomen zijn, "Ik had 'ook verwondingen
storing te voorkomen, slechts een deel Vervolgens wordt Dr. P. Ni e uwe n- aan mijn hand toen ik gearresteerd
der belangstellenden toegelaten. . . h u i s e, Den Dolder, gehoord als des- werd" .
Acnter. de plaats van den verdachte kundige. Hij bevestigt zijn rapport; hij T~n aanzien van het bloed dat op de

hadden In de gereserveerde advocaten- blijkt eveneens van meening te zijn dat pet IS gevonden verklaart verdachte, dat
banken verscheidene belangste.lende 1 . , hij veertien dagen voor het drama bui-

ten is geweest en toen de Bie heeft ont-·
moet, Blijkens het verhaal daarover had
Gerrit de Bie een bloedneus opgeloopen.

<De zitting duurt voort).
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's-Hertogenbosch, 14 October 1935.

1Je·Ossdie Ht~de OOCU! liet q,ecedit.
'De roofoverval te Mariaheide. -- Inbraken te Gasselen Langenboom.

Het begin van de berechting
.in een groot aantal extra-
zittingen der. Rechtbank. ...

,Herhaaldelijk kon de laatste maanden
bericht worden over de vorderingen
welke gemaakt werden bij de groote
schoonmaak in het misdadigersmtleu
te Oss, dat vandaar uit jaren lang de
omgeving geterroriseerd heeft. Bij-
zonderlijk na de uitvoerige pubheatles
der laatste dagen behoeven we thans
niet nader in te gaan op de tallooze
misdrijven;' die aan tientallen leden der
bende ten laste gelegd zijn en die zij
bekend tebben.
De komende weken zullen we regel-

matig de' aandacht moeten vragen voor
de extra zittingen, waarin de vele straf-
~Dn doo cl., AlTondis:;ement cht
ibank alhier behandeld zullen worden.
In bonte verscheidenheid zullen' ze de
revue gaan passeeren.
Vandaag is een begin gemaakt met

de behandeling.
De rol vermeldt een viertal zaken, in-

braken én medeplichtigheid daaraan,
zoomede heling ..
Een vijftal verdachten heeft zich op

deze eerste extra zitting te verantwoor-
den.

Voor het paleis van justitie hadden
zich velen verzameld, deels om te trach-
ten een plaats te verwerven op de pu-
blieke tribune, anderdeels om de leden
der rechtbank en eventueele getuigen te
zien aankomen.
In de rechtzaal was reeds vroegtijdig

groote belangstelling te constateeren; in
de getuigenbanken veel politiemannen;
tal van marechaussées zijn aanwezig.
De pers heeft wederom tal van ver-

slaggevers afgevaardigd; dit maal had-
den de journalisten zich voor de eerste
maal te onderwerpen aan fouilleering.
Er mag namelijk niet in de zittingzaal
gefotografeerd worden.
In de advoeaten.banken hebben ge-

noodigden, o.w. eenige dames, een plaats
gekregen. '
Achter deze banken heeft deze maal

de pers plaatsen toegewezen gekregen.
De rechtbank is samengesteld als

volgt: mr .. W. Ummels.. president, .mrs.
Sassen en Schröder' réchters; J.br. mr.
Verheijen, substituut grttüert mr. van
Everdingen officier van justitie. Jhr. mr.
Verheijen is al bijzittend rechter aan-
wezig. _

DE ROOFOVERVi\L TE MARIAHEIDE.
INBRAKEN TE GASSEL EN

LANGENBOOM.

Tegen kwart over tien worden de eer;.
ste verdachten binnengeleid. Het zijn
Peer en Den Brus.·,' .

.Peer en Den Brus.
Aan P. :J. de Bie, bekend als Peer, 42

jaar werkman te Oss, gedetineerd en L.
A. vàn denHeuvel, bijgenaamd Den Brus,
43 jaar, vrachtrijder te Heesch, even-
eens gedetineerd wordt ten laste gelegde.
dat zij in den nacht van 16op 17Maart

1934 te Mariaheide gemeente Veghel in:
de woning.van M; Schepers hebben weg-
genomen f 1600 en zulks door middel
van braak en inklimming en na geweld
te hebben gepleegd tegen de bewoners
zijnde M. Schepers en diens echtgenoote;
dat zij in den nacht van 16 op 17 Mei

1933 te Gassel uit een brandkast hebben
weggenomen f 400, eigendom van de Ge-
meente Gassel en zulks dooi"middel van
inklimming door een raam en openbaring
der brandkast en
dat zij in den nacht-van 11 op 12 Jan.

1934 te Langeboom hebben weggenomen
f 1900 uit een brandkast en zulks door
middel van inklimming door een raam
en met behulp van een valsehen sleutel.
Nadat de officier de zaak heeft VOOl:-

gedragen vraagt de pre s I d ent wat
er van is.
Beide ver d ach ten verzekeren

ze er niet bij geweest zijn.

Als eerste getuige wordt gehoord de 1 kwamen er drie mannen binnen.' Twee
opperwachtmeester der Kon. Mar. J. v. sprongen op het bed en wierpen haar
d. K a a te Veghel. Deze doet medenee- een deken over het gezicht. Haar keel
lingen omtrent het onderzoek inzake de werd dichtgeknepen opdat ze niet kon
inbraak te Martaneide. . Hij licht toe roepen.
welken toestand hij ter plaatse aantrof. Uit de verdere verklaringen blijkt dat
Er waren bij de woning o.m. sporen van er naar den sleutel van de brandkast
rijwielen te Zien. gezocht werd. Men kon dezen niet vin-
De 6I-jarige landbouwer M. Sc h e e- den en toen moest haar man mee naar

pers uit Veghel is zéér verwonderd als de andere kamer, waar de brandkast
hem gevraagd wordt of hij familie van stond.
de verdachten is. "Neeë", luidt zijn ver- Deze getuige heeft Vier inbrekers de
ontwaardigd antwoord. ' I gezien. Eveneens ontkennen zij pertinent
Deze getuige lag in den bewusten Pre sid ent: Nu hehben we er al inbraak te Gassel.

nacht te bed. Zijn vrouw wekte hem vier; hebt u niet een vijfden gezien. De. gemeente-ontvanger van Gassel de
omdat zij' onraad hoorde. ' Get u i g e: Neen, vier. heer. J. J. Wal boo mer s doet vervol-
El' kwamen drie mannen nagenoeg Pre sid ent: Waren deze verdachten gens mededeelingen omtrent de inbraak

tegeüjk binnen. de lui die bij u geweest zijn? te zijnen kantore, waarvan hij na de ont-
De 1> res ide n t: Weet. u zeker dat Get u i ge: Dat weet ik ~Fiet. dekking den veldwachter in kennis stel-

het er maar drie waren. - Daarna wordt gehoord A. J. Hen:;. de. . .
Getu..ig·e: Naderhand kwam er nog drickS,(Dikke Soep) 32 jaar, gedett- President: Hetgeldwasve-rzekel"d?

een. neerd Get it i g é: Ja bij "Mercurius".
De drie mannen kwamen naa!: het bed De .pre sid ent vraagt hem of hij' Uit het' verdere verhoor blijkt dat de'

toe. Maar zou het met beter ZIJn dat u met verdachten Vos en Oeelen naar assuradeur Snabel door die verzekering
het maru.:-voorleest? (Gelach). Veghel is gegaan om er te stelen. wist dat het geld er was.
PresI.dent: Neen, u moet verklare~: Getuige zegt niets, hij knikt. Getuige heeft kunnen' c~nstateeren
Get u 1ge deelt .dan mede, dat hij Op de verdere vragen. geeft hij zoo- dat men van een balcon door een raam

?oor twee mannen IS aangegre~en. Ho.u danig zachte antwoorden, dat we er niets was binnengekomen.
Je maar kalm, dan gebeurt er mets, zei- van kunnen verstaan. Daar de president . De 54-jarige melenaar G. va 11 Hu i s-
den ze. '. c. echter regelmatig doorvraagt, blijkt het se lin g, molenaar te Langenboom-
Rechter m r. Sas sen: Je wera. door dat hij zijn reeds eerder afgelegde ver- Escharen is de volgende getuige. Hij

twee vas~geb?nden?,.. klaringen bevestigt. deelt mede, dat in' zijn woning was mge-
Get u 1g e. Ja met z n tweeen vlogen W;a' vangen. op, oot v, d. Heuveê de. broken; de inbrekers zijn. door een raam

ze op het bed. Ze vroegen naar den. sleu- werktuigen bij zich had. Gepoogd was binnengekomen. Ongeveer f 1900 werd
tel. Ze hadden een verkeerden sleutel te de brandkast 'Open te . ll1laken, maar vermist. Vermoedelïjk is de brandkast
pakken en vroegen of de kast altijd zoo het scheurijzer brak ... Toen is er ge- met een valsehen sleutel geopend. Den
slecht open gmg. zocht naar den sleutel. Daarbij zag getuige was verzekerd bij "Mercurius"

Toen' hebben ze den getuige uit bed men licht' op in de ka'JUier,waar het waarvan Snabe! agent was.
gehaald en hem gedwongen de kast 'echtpaar Scheepers te bed lag. Ve I'd ach ten zeggen er niet geweest
open te maken. De brandkast was van Met de BLe heeft getutge man en te zijn. . . . .
zijn plaats verschoven. vrouw vastgebonden. De anderen zijn Dan wordt A. J. Hen d r l c k s <Dikke
De pre sid ent: Gij hebt toen de wen aan het zoelken gegaan. Toon de Soep) ook in deze zaak gehoord.

kast geopend. Getuige ·heeft verder g1ehoord dat Pre s i de n t: 'U bent er ook bij ge-
Get u i ge: Ja, den sleuteä hadden Soheepers zei dat hij de brandkast rou weest in Gassel, hé?

ze niet kunnen vinden. . open maken. Getuige heeft seneeoers Get u i geerkent dat. Ook verdachten
De pre sid ent somt op, walt er UIt toen meegenomen naar de andere ka- en Vos waren er bij ..

de brandkast is genomen.. mer, waar hij de bmnd!ka-st opende. Pre sid ent: Jullie hadden inlich-
Get u 1g'e zegt f 1100 te. hebben ge- .Het geld uit de kast werd overhandigd tingen van Snabel gekregen, hé?

geven en. toen hebben de morekers de aan De Bie. Toen is Scheepeil's weer Get u i g e bevestigt dit blijkbaar,
rest er uit g€nomen. . . naar bed .georacht. In de hei is het want de president zet het verhoor voort.
.De f 1100 was van de ~lei-vereem- geld geteld: gebuige kreeg er f 300 van. De getuige spreekt säechts zacht,

gmg ; er was f 350 van getuige en ver- Hij deel'de nog mede dat Hel1lCh'iks zoodat er slechts eenige klanken tot
der. IS er. geld van die beugelclub mee- door e'en raam naar binnen was gegaan onze plaats doordringen. Wie vangen
gea1JOme~. en voerde anderen de de·ur van de wo- nog QP,.dat het gleld, dat te Gassel ge-
Pre s ~den t: Was er ook Belgisch nilllg van Scheepers .heeft geopend. stol~.n is, l~ter werd verdeeld. .

bankpaPI.er? . . .' . . De pre sid ent merkt de verdach- ~I.l den dle~stal te Langenboom IS ge-
. Get u 1g e. Dat mag. Ik met vel kla- ten 'Op dat het verhaal van getuige tmge aanw€Zllg geweest met de BIe, van
len, ma~r er was wel mkkeI·. niet klopt met de ontkenning.. t den Heuvel, Vos en Snabel.
Pre s 1. den t: Ja maar mkkel IS geen Verdachten v. d. He u vel en De. De laatste had het gezelschap na~:r

bankpapter. .. Bie heeten de verklaringen liegen; ze Langenbo?m gebracht. De auto werd in
G ~ t u.1s e: Het kan wel ZIJn dat ~r zijn er ni!et-geweest, Hij zegt het zeker het str:u~kg1~;.va:sverbcrgan en Snabeil.

;SelglSch papier was. Toen ze het geld om zich te verschoonen, ::?legtde een. bleef d3l~r bIJ. .
hadden, hebben ze menaarbedge- Depresident:Maarhijbeschuldigt Preslde-n.t:. Hia~ v_; do;)Heuvel m-
braent. -, . " . zich zelf, dat is geen verschoonen! brekersw~rktmglen bIJ zich;
. Pre SI.? en!. Een hermn.ermg aan Je Daarna wordt de 23-jarige wielrenner Get U.Ig e: Ja.
Jongen tijd, ?e, naar bed sebracnt, . J. P. Ce e len gehoord als getuige. Pre ~1den t: Hoe weet. u da~?
GetUIge. i Ja en z!l.~Ien hou Je Hij verklaart, dat te voren de afspraak Getuige: Ik heb hetg€Z'l'en; hI] had

maar kalm, dan gebeurt Je mets. was gemaakt voor de inbraak met ver- ze irr een tasch. .
Pre sid ent: Hoe laat zijn ze weg dachten, Vos en Hendriks. We hocren verde'!', dat d.eze getuige

gegaan? . ' . . Omstreeks 12 uur kwam men bij de .f 400 ongeveer van den buit heeft ge-
o e tut s e: 't ..Kan wel ~alf viel' ge- woning van SCheepers aan; er werd nog kregen, . '..

~eest ZIJn,.ze zun misschien een uur een poos gewacht. Toen is van den De, ver d ach ten moeten weer op-
binnen geweest. Heuvel de woning binnengegaan door een staan ..Da's geregeld t't zelfde", Zlegt
~ech~er .Mr. Sa s.s e n vraagt of ge- raam, hij opende daarop de deur. Getuige den B rus. Ik word nooit geloofd: één

tuige UIt puren schrik het geld heeft ge- bleef op post staan, de anderen gingen keer is 't maar. gebeurd;' 'toen was ik
geven. .. . naar biIÏnen. veroordeeld tot 10 maanden, maar een
Dat blijkt .mc:lerdaad het geval te zijn. Hij hoorde, dat er geboord werd aan de andere officier .heeft. me. vrijgesproken.
De pre. ~1d ~n t vraagt nog hoe de brandkast. Later kwamen de anderen Pee r .deB i e zegt dathij er niet

mal~nen .ZIJnbinnengekomen. . . zeggen; dat de -kast niet open te krijgen geweest is; hij was toen bij den genees-
UIt het antwoord v~n get ,u1g e van- was, zoodat men naar den sleutel zou kundigen dienst en kon niet eens 100-

gen w~. op'. dat de inbrekers door een gaan zoeken. In de kamer van het echt- pen. Het is allemaal verzonnen.
raam ZIJ? binnengekomen, . paar gekomen heeft getuige de vrouw in Rechter Mr. Sas sen: Wat zou 'hij er
. Pre s id ent: Heb re niemand her- bedwang gehouden. Toen men den sleutel aan hebben om nu te liegen? .
ke~d; t u i ge kan niet zeggen dat de had en. m~n trachtte de kast te open~i1 Den!3 r ~ s: Misschien heeft hij
verd hten er' bij waren ze hadden een heeft getUlg~.gevraagd of de kast .altIjd betere vl'leno.en... . .
mas~;r voor ' zoo < slecht opengang. Daarop heeft Volgende getuige IS de ~5-]arlge L.

. Bcheepers haar zelf geopend. Vos (BUs de Sijp). Deze verklaart,. dat
In de hei, is de buit geteld; het was hi] met de reeds genoemden naar Gas-

Volgende' ,getuige is A d ri a na! 1600.bij elkaar ..Getuige kreeg er .f 280 sel is gegaan om in te breken in het
Sc h e epe r s, de echtgenoote van vorl- van. raadhuis ..
gen getuige. Pre sid ent: U hadt tevoren toch de Pre sid ent: Er is een ladder ge-
.De. vraag of verdachten familie van afspraak gemaakt om daar op roof uit bruikt. Wie ging er op? .

haar zijü ontlokt haar eveneens een te gaan. Get u i ge: Eerst van den Heuvel en
verontwaardigd "Nee~'. I Get u i g e: Jawel. Ze wisten een toen Pietje de Kok.
a e tri! ge deelt mee dat ze in den kraakje, waar dat wist ik nog. niet. Pre sid ent: Dat is een nieuw ge-

dat bewusten nacht om drie uur onraad hoor- I Pre sid ent <tot verd.r: Wat zeg je ztehtspunt: dien naam hebben we nog
1 de... Ze deed het licht aan en weldra ] daarvanj ...' _,_~,.""",_'_~i_'_,_,",'_~,~_~"":' niet gehad, Wie waren er dan bij?

Den Brus zegt dat het gelogen is;
er staat in de cel geschreven, dat· Ceelen
alléén veroordeeld wordt voor den moord;
voor het andere wordt hij toch vrijge-
sproken.
De president: Wat beteekent dat

nu. Antwoordt nu categorisch - al zal je
dat niet verstaan - of je het gedaan
hebt.
Den Brus: Neen.
Ook Van den He uvelontkent.

Get u ig e: De Bie, v. d. Heuvel, Hen ..
drtcks en De Kok.
Vervolgens doet getuige nadere mede-

deelmgen over het openen van de brand-
kast. Dat geschiedde door De Bie.
Bij de inbraak te Langenboom is Biis

de Si.ip ook aanwezig geweest. Snabel
had hen daarheen gebracht. Als getuige
zich wel herinnert is het raam geopend
door De Bie en v. d. Heuvel; zi.i zijn ook
naar binnen gegaan. Getuige bleef bui-
ten.
Hem is verteld. dat de brandkast met

een valsehen sleutel is geopend.
Getuige Hen d ric k s wordt nogmaals

voorgeroepen.
De Pre sid ent: Vos zegt, dat er ook

een Pietje de Kok bi.i is geweest.
Get u i g.e bevestigt dat; ik had er

niet aan gedacht, zegt hij nog.
Requisitoir.

Dan komt Mr. Van Everding'en
aan het woord voor het nemen van zijn
requisitoir.
WLizi.in nu aan de ossene zaken, zegt

hi], een samenstel van moord, r~of~
overvallen inbraken, zooals men sinds
menschenheugenis in ons land niet
heeft gekend. .
Er is een .groote samenhang 111 al

deze zaken, vooral door de personen,
die de misdrijven hebben gepleegd .. Er
is bijna niemand van de b~nde, die ZIch
tot één zaak beperkt heeft.
De verdachten die nu terecht hebben

gestaan, werkten voornamelijk met,
Hendriks en Vos, al was er geen scherpe
lijn tusschen de diverse brigades te
trekken.
De gedachten ga3:!l allereerst ~r naar

uit hoe een dergellJke terreur Irt N.O.
Noordbrabant is ontstaan.
Diepere oorzaken kan spr. niet gaan

naspeuren, dat is een 'onderwerp van
diepe studie, welke naar h>J vernomen.
heeft ter hand is genomen.
De hoofdschout van Den Bosch

schreef in 1600 al aan de Staten dat
de Ingezetenen van de Meijerij door
schelmen en vagebonden wernen ge-
terroriseerd. In de VOlgende eeuwen
bleek die misdadigheid herhaaldelijk.
De Ossche misdadigers hebben les ge-

kregen van beroepsbrandkastenforceer-
del'S en na een poos terwijl het beperkt
bleef tot vrij eenvoudige diefstallen,
bleek, dat die lessen goed opgevolgd
werden. Daarna" zijn de roofovervallen
gekomen. Vervolgens releveerde hij de.
brandstichtingen; de gemeente-politie
heeft de laatste 10 jaren .170 gevallen
onderzocht.
Deze verdachten ziln in een heel ver-

dachte sfeer opgegroeid. Er zün in OSS;
en omgeving verscheidene kieine kroeg-
jes, waar men elkaar ontmoette en waar
men van 'gestolen goed kon. afkomen.
De lui der bende werden er geëerd en
gevreesd.
In de laatste 10 jaren zijn er veel ern ....

stlge delicten gepleegd, zonder dat er
een spoor van de daders te vinden was.
Hoe kwam dat? '
De deelnemers behooren tot 7 of 8

families; men verraadde elkaar niet en
men sprak niet.
Daarbij kwam de vrees van de streek;

veelal dorst men geen aangifte te doen
uit vrees voor wraak. Menschen die wat
wisten, hielden den mond omdat ze be-
dreigd waren.
Dan was er nog de situatie. ter plaatse.

De misdadigers woonden er gunstig voor
hun bedrijf.
Tenslotte was el' te weinig politie.

Toen het corps is uitgebreid kon er
krachtig en intensief. worden opgetreden.
Er kon een bres geschoten worden in de
misdadigerswereld en men kon begin-
nen met het oprollen van het front. dat
nog voortgaat.
De mareèhaussée en de gemeente-

politie hebben prachtig gewerkt onder
lelding van den opperwachtmeester en
inspecteur van politie hebben de corusen
de terreur tot staan gebracht. Beide



corpsen en hun leiders brengt spr. Deze vestigt er de aandacht op, dat J den toestand, welken hij aantrof in
hulde voor wat ze deden en nog doen. de zaken waarbij zijn cliënt betrokken zijn huis toen hij daar na de inbraak
Na deze algerneene inleiding komt is, allen netjes verloopen zijn, in dezen terugkeerde, zoomede over hetgeen er

spr. tot de zaken, die dezen ochtend zin, dat waar ingebroken is, men ver- vermist werd.
dienden. Hij zou het verstandig ge- zekerd is en dat de menschen gewaar- De inbrekers zijn binnengekomen door
vonden hebben als ze bekend hadden. schuwd werden zich bedaard te houden. een raam.
Thans is er geen enkele leden om Pleiters cliënt is vollof over de politie; i Dan wordt de 17-jal'ige Wil hel mus
clementie toe te passen. hij is er keurig netjes behandeld; hij' d e B i e gedetineerd, gehoord.
De feiten zijn bewezen. heeft nooit een klap gehad. Dat is een Deze geeft toe dat Schuurmans hem
Wat d.e straf .betreft deze moet bezien compliment jegens de politie. . gevraagd had o~ met verd. naar v. d.

'?lorden m.het ..Iicht v~n de misdadigheid Vervolgens meent pl. da~ men ZIch te Berg te gaan om in te breken. Getuige
in Oss. Dit zajn eenige van de ergsten I zeer grondt op de verklarmgen van De zou met verdachte op uitkijk blijven
der bende. Soep, De Sijp en Ceelen. Is het met de staan doch er kwam aeen onraad.
Er is alle reden om dezen beiden de " verklaringen" van Hendriks :r:i~~zoo ge- De buit is den volge;den dag verdeeld

zwaarste straf op te leggen. gaan, dat hlJ oyeral maar "Ja op aI?-t- ten huize van getuige.
woordt, De eemge schuldige besch~ldlgt De 19-jarige P. A. Sc h u U r man s,

Wegens de ten laste gelegde feiten den anderen. De toestand in OSS IS nu eveneens gedetineerd bekent de inbraak
zoo, dat men zegt: .beke~ nu maar. Doch bij v. d. Berg gepleegd te hebben; er
dan zal men ook rekening moeten hou- was afgesproken dat v. d. Wielen en De
den met de onbkenning van dezen ver- Bie op de wacht zouden blijven staan en
dachte. . dat is ook gebeurd. Getuige zegt, dat hij
P.I: vestigt d.e ~andacht op het ve~- niet door een raam, maar door de ach-

schijnen va!! Pletje de Kok. Deze man 13 terdeur is binnengekomen.
op het ge~le? yan brandkasten opene!ll De o f f i c i e r merkte op, dat het ten
een spectaüteit, ,!an den Heuvel IS laste gelegde.bewezen is; de verd. is pas
~~elemaal met techn~?h aangelegd. H<:~, kort bij de bende. Wegens msdeplich-
lijkt pl. wel aannemelijk dat de Kok bi] I tigheld aan diefstal eischt spr. een
alle zaken aanwezig 1S geweest als er I j a a r ge van gen iss t r a f met af-
brandkasten ge~pend. moesten worden. I trek van het voorarrest.

verdediging aan het En zou Hendriks met geweten hebben: .
dat Pietje de Kok er ook bij was. Het I De verdedlger M~. v. d. He u vel be-
lijkt dat men v. d. Heuvel er voor laat j toogt, dat de sensatle thans van Oss ver-
opdraaien. Pietje de Kok kan zeer wel! plaatst 1S naar deze rechtszaal. ~en kll;n
met v. d. Heuvel verwarren. Het is best i er op rek~nen, dat deze zaak mldden in
mogelijk dat men De Kok aanvankelijk de sensatle staat.
niet wilde verraden. Een rechter IS ook een mensch en
De 0 f f ic i e I' achtte het wel ver door- daarom kan hij ook beneveld worden

gedreven om te zeggen, dat de overheid door die sensatie, al weet hij dat men
schuldig zou zijn. den Nederlandschen rechter kan ver-
De geloofwaardigheid der getuigen is ! trouwen. t

z.i. voldoende bewezen. I PI. betoog, dat verd. niet ongunstig
Dat De Kok niet genoemd is, is naar!

sprekers oordeel wel te verklaren. i
Mr. Hengst betoogt nog dat Hen-I D I

dricks opzettelijk ten naam van De Kok e ro van
heeft verzwegen. Wat heeft hij nu nog
meer opzettelijk gedaan? N·· .
De verdachten betuigen ander- umeqen.

maal hup onschuld waarna het onder-
zoek gesloten wordt verklaard en de uit-
spraak bepaald o~ heden over 14 dagen.

vordert de officier ten slotte veroor-
deeling van ieder der verdachten tot
een g e van gen iss t r a f van
zes tie n j a r e n.
De beide ver d ach ten verklaren

nogmaals onschuldig te zijn.

Pleidooien.

Daarop komt de
woord.
Als verdediger van Peer de Bie treedt

op Mr. J. Pulles (Oss).
Hij betoogt, dat de, overheid tekort

geschoten is in haar taak om de burgers
te beschermen. Zoodra de politie ver-
sterkt wordt eindigt de misdadigheid te
Oss.
Als men die versterking eerder had

aangebracht, zou het wellicht niet zoo-
ver gekomen zijn met pleiters cliënt. Is
er dan niets goeds meer in dezen man.
Om dat te beoordeelen verwijst pl. naar
de zorg voor zijn kinderen en echtge-
noote.
Overigens stelt hij de vraag of alle

getuigen wel zoo betrouwbaar zijn. Men
late sprekers cliënt er niet voor boeten
Omdat hij uit dit milieu komt.
Mr. J. Hen g st voert de verdediging

voor L. v. d. Heuvel.

bekend staat. Hij beschouwt het heele
geval als' een kwajongensstreek. Niet
deze verd., maar de twee getuigen heb-
ben de schuld.

Als deze jongen niet uit Oss kwam,
dan ZiOIU verd. verrnnedehjk een vooe-
waardeldjke straf krijgen.
PI. meent dat dit geen Ill1i:sd:ad~geris,

maar een groote lumrnel, <lie niet in de
gevan@en~ thuis hoort. Deze ver-
dacht is reclasseermg waard. De reent-
bam sbelle helm daartoe in de gelegen-
held.
PI. vraagt onmiddeUijtke invrijheid-

steiUng van verd., die a[ 90 dagen in
hechtenis is.
De 0 f f i c ier 2iegt geen termen te

zien om verd. in vrtjheid te stellen,
Desgevraagd verklaart inspecteur

Van K e m pen dat de verd. niet thuis
hoort in het huisgezin, waarvan hij de
oudste is.
De ver d e dig ermeent, dat dit

geen reden is om hem in de gevangenis
te zetten. Er is reden voor reclasseering.
De pre s i d ent merkt op, dat de

verdediger zich met de reclasseerings-
vereeniging in verbinding had kunnen
stellen.
De ver d e dig e l' geeft te kennen

dat hij deze zaak gisteren pas heeft
overgenomen.
De rechtbank begeeft zich in raad-

I kamer om over het verzoek der verde-
diging te beslissen.
Na heropening der zitting deelt de

p r e sid ent mede, dat de rechtbank
geen termen aanwezig acht om aan het
verzoek van den verdediger te voldoen.
De uitspraak wordt bepaald op 28 Oct.

den assuradeur uit

De laatste zaak van dezen dag is die I De off i c ier aan het woord komen-
tegen de noemt het feit, dat bewezen is, als

den Nijmeegschen assuradeur. zeer ernstig moet aangemerkt worden.
, Een flinke straf is noodig. Wegens me-

Den gedetineerden assuradeur A. Sna- deplichtigheid aan diefstal requireert
bel uit Nijll1:gen wordt het volgende ten r ach t J' a a r g e van gen i s-
laste gelegd. sp .

Veghel verklaarde vervolgens over zijn a. dat hij aan P. de Bie. L. v. d. Heu- s t r a f met aftrek van het voorarrest.
onderzoek. vel, A. ,Hen,driks en. L. Vos inlichtingen De pre s i d ent brengt den verd. nog
P. W. d' eBi e als getuige gehoord. ] heeft verscüaft om m den nacht van 16 eens het ernstige van het misdrijf onder

deelt mede met Gerrit de Bie en verd. op 17 Mei 1933in te breken in het Ge- de oogen.
naar Veghel te zijn gegaan. Verd. wou meentehuis re Gassel .door te zeggen Ver d ach e: Als het nu nog eens acht
eerst niet meedoen. Getuige trachtte hoeveel geld er aanwezig was en hoe de ~. d n was
eerst door een raampje binnen te komen, brandkast g~makk,elijk wa~ te bereiken; maU..nkunet. net z'oogoed levenslang vragen.
maar dat lukte niet, Gerrit heeft het b d t hl] g de nbreker met v ,

toen ergens anders geprobeerd. Getu.',ge .r: a enoem mo s Ik ben een gevallen man maar geenzün auto naar de plaats Langeboom ge- . . I "
wist binnen te komen en heeft toen reden heeft toen deze zouden inbreken misdadiger ..
de deur opengemaakt. Verdachte was bij G. v. Huisseling in den nacht van 11 De .verdedlger Mr. DeB 0 k geeft een
er ook bij: op 12 Januari 1934 aldaar en dat hij hen overzicht van het leven van verdachte
Gerrit heeft het geld uit de broek gewezen heeft op welke wiize zij het om aan ~.etoonen, ~at <l:edaden met het

van v, d. Burgt gehaald; maar gezien beste bU de brandkast konden komen en gev~'~gzijn van mlSda?~held.
heeft getuige het niet. welk raam zi1 moesten opwerken; H1J s,?hetlst.~ lnoe'lhJikheden waar-
Het is bij getuige te Oss verdeeld. c. dat hij op 12 Januari 1934 te Lan- mede zijn cuënt te karnpen heeft ge-
De pre s id ent vraagt of v. d. geboom van genoemde verdachten f 375 had. "..

Wetering wist wat de bedoeling was van als geschenk heeft aangenomen afkom- Opmer:kend, dat hij als tnspecteur
den tocht naar Veghel. stl..: van gemelde inbraak. den caféhouder Loeffen te Berghem
Getuige De Bi e geeft te kennen, dat De pre s Ui ent vraagt of het is zoo- had aangesteld als agent van de door

v. d. Wetering heel goed wist waarom als in de dagvaarding staat. hem vertegenwoordïgde ma'atscnappf],
't te 'doen was. Ve r d ach tJa: Jawel, Edelachtbare wees hij erop dat dit niet de juiste
De 0 f f i c i e r: Waarom heb je hem het is allemaal zooals het daar staat. persoon was, gezien zijn relaties met

juist voor die kraak gevr~agd? . De pre s l d ent loopt de dagvaardt- de mtsdadägers in Oss.
Het antwoord van DeB 1e dringt met ging nog eVen door, waarbij ver d a c h-l Verdachte is niet een misdadiger: in

tot ons door. I te o.m. zegt dat de afspraken te Oss dit verband wijst pl. o.P vele goede
Ver d a ç.h teerkent nog zUn deel j gemaakt wernen. De f 375 heeft hij van eigenschappen in verdachte, die o.m.

van het gel?- gekregen te ~1e~ben. De Bie ~ntvangen. . lIang e'en Zoooagschco[ leiddie en veel
De off 1 c 1 e r requisitotr nemend Pre SId ent: Ik vind het een schan- VIOOl' het zendängswerk deed.

merkt op dat verd. toch toegeeft <:l:at hI.] delijk bedrijf dat u er op na hield. Het Over de wijze van inlichtingen geven
er bij is geweest, al krabbelt hu wat is zoo onsYmpathiek als maar kon be- uitweidend wijst pl. erop; dat Loeffen
terug. . . staan! tenslotte die kwestie voorbereidde.
Gezien ook de getuigenverklaringen Het is een afschuwelijk iets. Nog merkt spr. erop, dat verd. toch

acht spr. het. tenlastegelegde ~ew~~en. Mr. Sas Sen vraagt aan wie de in- niet zooveel profijt van zijn inlichtingen
Het .geldt hier een ernstig misdrijf. De lichtingen Werden gegeven. heeft getrokken.

verd. IS met. e~n ~er, v~ornaams~e leden Ver d ach te: Aan Vos en aan Hen- De .zaak is ontzaglijk opgeblazen in
d;.r bende. Dlt lSoeigenhjk de eemge ern- driks. de pers; men heeft hem voorgesteld als
stage misdaad die "hem IS ten las~e ge- Mr. Sas sen: En waar? de aanstichter daar is geen sprake van.
legd. Wel staat hIJ zeer ongunstig be- Ver d ach te: In Oss zelf. Een reClasSeeringsrapport heeft pl,
kendo De heel' J. wal boo mel's, gemeente-
De officier vorderde ten slotte ze 10 ontvanger te Gassel volhardt bij zijn

j a ar ge van gen iss tra f met af- verklaring in de ochtendzitting afgelegd.
trek van het voorarrest. Het gemeentebestuur had een verzeke-

ring afgeSloten bij de Mij "Mercurius"
De heer Van Kern pen,' inspecteur waarvan vera agent was.

van politie te Oss, deelt nog mede dat De molena~r G. van H u iss e I i n g
verd. zeer ongunstig bekend staat. uit Langenboom doet mede'deeling over
De verdediger Mr. Lel y vel d (Din- de verzekering, die hij bij Snabel geslo-

ther) betwijfelt of de man wel het huis ten had. DeZe had nog gezegd: Nu kun
is binnengedrongen om er te stelen en je er alles ingooien wat je wilt.
of hij wel geld heeft gekregen van wat De verzekering beliep f 5000.
er daar is weggenomen. Dan komt f,.. J. Hen d I' i k s (Dikke
Van dezen verdachte is niets ongun- Toon de Soep) getuigen.

stigs bekend .dan een kippendiefstallet.le Hij heeft in 1933kennis gemaakt met
en het feit, dat hij bekend was met snaoet, die hem verschillende inlichtin-
twee leden der familie De Bie. gen verschafte.
Verd. heeft geweldige spijt van het ge- De pre Sid ent: Ook over Tubber-

beurde. Hl.i wist eigenlijk niet goed wat gen? Daar heeft hij u heengebracht om
er gebeurde, hij is in Veghelook weg- ind~~~eikgene?erkentdat. Hl.]"deelt ver-
geleopen en later weer teruggekomen, als
't ware er bijgesleept. dermede, dat de inlichtingen gegeven
Blijkens informaties welke pl. heeft werden te Oss, aan getuige en aan Vos.

ingewonnen staat zijn clië~t niet on- Uit het verdere verhoor blijkt nog, dat
gunstig aangeschreven. Z.l. moet alle verd. ook bUiten deze zaken andere in-
!I'IOgelijkeclementie warde!! betracht, De lichtingen verstrekte.
zaak moet eenigermate buiten de ossene Ve I'd ach t e zegt, dat hij door Loef-
zaken 'bezien worden. fen uit Berghem kennis heeft gemaakt
De uitspraak wordt daarna bepaald op met Hendricks, die hem in kennis braent

28 October. met De Bie en Vos. Hem is toen gezegd,
dat hij gemakkelijk geld kon verdienen
door inlichtingen te verstrekken.
Getuige Hen d r i c k s maakt daar-

over eenige aanmerkingen, die we niet
kunnen verstaan.
Lam bert u s Vos (Bijs de Sijp)

krijgt in deze zaak eveneens te getuigen.
Hij verklaart dat Hendricks eerst met
Snabel in contact is geweest. Later is
getuige er mee in aanraking gekomen.
Pre sid ent: Hebt u hem adressen

gevraagd?
Get u ige: Snahel vertelde uit zlch-

z,elJ:fdat hij dit en dat wist.
OverigJens blijft getuige bij de ver-

klarmgen in de voorgaande zaak atge-
legd.
Ve r d a c h te geeft te kennen, dat

hem gevraagd is om indichtdngen, Het
is niet Van hem uitgegaan die 1nlich-
tingen te verstrekken.
Voor hij met deze mensch-en in con-

tact kwam, heeft hij steeds eerlij'k zijn
brood verdiend.
Hij merkt op dat men hem ook ver-

dacht heeft van kippendietstallen.
maar ....
Mr. Sas s e n: Ze hebben je nu toch

te pakken?

Inbraak te Veghel.
Nadat de zitting gedurende eenige mi-

nuten geschorst is geweest heropent de
president de zitting.
Nu wordt behandeld de zaak tegen

Den Brommert,

F. N. van de Wetering, alias Den
Brommert, 25 jaar, Jandoeuwer te Oss,
gedetineerd, heeft zich te verantwoor-
den wegens het feit, dat hij in vereent-
ging met anderen in den nacht van 6
op 7 Mel 1933 te Veghel in de woning
van C. V. d. Burgt heeft weggenomen
f 700 en zulks door middel van inklim-
ming 000.'1' een raam, en na geweld te
hebben gepleegd tegen den bewoner
van dell' Burgt door hem neer te wer-
pen, te binden en beddegoed op hem te
etapeëen.
Ver d ach t e verklaart niet van plan

geweest te zIjn op roof uit te gaan. Hij is
er wel geweest. Hij was zóó zenuwach-
tig ....
De presiden t: Ja die zenuwachtig-

heid van jullie. Je bent daar toch binnen
geweest? Je hebt toch beddegoed opdien
man gegooid?
Verd ach te: Ik ben er wel binnen

geweest, maar ik kan men niet herinne-
ren dat ik beddegoed heb gegooid.
Pre sid ent: Hoe ben je binnenge-

komen?
Ve r d ach t e:Door een raam. Ik wou

steeds maar terug.
President: Heb je daar binnen

een oud ventje gezien. .
Ver da c h t e: Dat kan wel zijn, ik

kan me het niet herinneren. Het kan
wel zijn, dat ik hem aangepakt heb.
Wie het beddegoed op den man heeft
geworpen kan ik niet zeggen. .
President: Waarom kom Je terug

op de' verklaringen voor den rechter-
commissaris.
Verdachte: Ik kan het toch niet

zeggen ~ls ik het niet weet.
Het 'verhoor levert veel moeilijkhe-

den op. Ve1-dachte zegt dat hij niet
kwam om te stelen. Hij was met de
anderen meegegaan en was erg zenuw-
achtig.
Als getuige wordt gehoord de 72-jarige

landbouwer C. d. d. Bur g t te Veghel.
Hij was den bewusten avond om 10 uur
naar bed gegaan. Hij bleef wakker tot
12 uur. Toen ontwaakte hij om 2 uur. 1
Er waren mensch en in zijn kamer. Aan
e~~ vroeg hij: Wat moet je. "Geld", zei
hi], Nou, laat mij maar vrij, dan zal ik
het Je geven, antwoordde getuige.

Een der anderen wilde hem toch
eerst binden. .
Dat gebeurde, aan handen en voeten

en toen sleepte men hem het bed uit;
hij viel met het. hoofd op den grond.
Daarna werd een bedrag van om-

streeks f 700 gestolen.
De operwachtmeester J. v, d. K a a te

niet kunnen verkrijgen. Gezien het feit,
dat de man nog nooit veroordeeld is en
dat zijn gezin van hem afhankelijk is,
verzoekt pl.. uiterste clementie.
Ver d ach t e zelf dringt nog op

clementie aan.
Daarna wordt het onderzoek gesloten

verklaard en de uitspraak bepaald op
28 Oct.
De zitting wordt dan te kwart voor

vier gesloten.

INBESLAGNEMINGEN TIJDENS DE
RECHTZITTING.

Voor den aanvang der terechtzitting
van de Rechtbank alhier, waarop eenige
der Ossche strafzaken behandeld werden,
zijn zooals men uit het verslag elders in
dit nummer kan lezen, de journalisten
gefouilleerd. Men wilde blijkbaar voor-
komen, dat er in de zaal gefotografeerd
zou worden. Een der collega's moest een
fototoestel afstaan.
De zitting werd mede bijgewoond door

den heer Jo Spier, teekenaar van De Te-
legraaf, die tot kort voor het einde der
ochtendzitting ongestoord zijn werk kon
verrichten.
Totdat een opperwachtmeester der

marechaussée zijn schetsboek opvorde:rd'e
Het werd overhandigd aan den mede
aanwezig zijnden procureur-generaal bij
het Gerechtshof Mr. baron Speyart van
Woerden.
Nader vernemen wij, dat de heer

Spier zijn schetsboek heeft terugontvan-
gen; hij mag verder-teekenen.

De oorlog.
Strijd aan de Takase.

ADDIS, ABEBA, 14 Oct. Naar verluidt
is gisteren heftig gevochten langs de
rivier Takase.

Koptische geestelijken onderwerpen
zieh ;

ADOEA, 14 Oct. De Koptische geeste-
liJkheid en Mohamrnedaansche A-bes-
synen van Adoea en Aksoem hebben aan
het Jtaliaansehe hoofdkwartier hun
onderwerping aangeboden.

De. spanning in El\ypte.
CAÏRO, 14 Oct. De spanning in Egypte

is na het uitbreken der viiandelükheden
in Abessynië gegroeid. Het Egyptische
comité tot steunverleening aan Abes-
svnië heeft een oproep gepubliceerd
waarin wordt gesproken van den plicht
om de naburen in den wanhoptgen strijd
te steunen.
De oproep is onderteekend door een

prlns, die in Egypte en in de Arabische
tanden groet aanzien bezit.
Door deze onderteekening krijgt de

oproep bijzondere beteekenis.
De militaire voorbereidingen worden

voortgezet. Voortdurend hebben be-
sprekingen plaats tusschen de Egypti-
sche en Britsche regeerlngen. In poli-
tieke kringen is men van meening dat
dit wijst op ernstige plannen. Men ge-
looft dat bel a n g r ij k e bes Iiss i n-
gen kunnen worden verwacht.
In Egypte worden alle maatregelen ge-
nomen om op eventualiteiten voorbereid
te zijn. In het vliegkamp te Aboekir
heersent een zeer groote bedrijvigheid,
Onder de bevolking heerscht een opge-
wonden stemming en er wordt in sterke
mate gehamsterd.

Onze
Oorlog scorrespondenten

De "PROVINCIALE" brengt in deze dagen, nu de oogen der
geheele wereld op den strijd in Abessynië gericht zijn, naast
een uitgebreide reeks telegrammen van verschillende pers-
bureaux, de telegrafische reportages van VERSCHEIDENE
OORLOGSCORRESPONDENTEN.

Wij noemen van dezen:
AND'Ré LATEILLADE, die van uit het Abessijnsche kamp zijn

bevindingen kabelt.

W. F. DEEDES, de speelale correspondent van de "Morning
Post", die zich eveneens aan Abessijnsche zijde bevindt.

Zoo niet, geef U dan onmiddellijk op als abonné bij
administratie of bij onze agenten.

onze

Medeplichtigheid aan inbraak. SVE;N OLAFSON, de actieve correspondent aan het ltaliaan-
sche front, die tegelijk met de troepen Adoea binnenrukte.

Tegen half drie heropent de president dat het gestolen was, die artikelen'die
de zitting, die te 1 uur geschorst was. Schuurmans je gaf.
Thans staat terecht Ver d ach te: Jawel, maar ik dacht

dat ik er geen kwaad mee kon.
Slappe Toon van Mieneke de Soep De heer P. van Kern pen inspecteur

A. J. van der Wielen, bekend als Slappe van politie te Oss verklaart, dat verd. de
Toon van Mieneke de Soep, 22 jaar, laatste jaren in gezelschap was van De
landbouwer te Oss, gedetineerd, heeft Bie.
ziCh te verantwoorden wegens het Vervolgens verklaart hij' omtrent het
feit dat hij op 3 April 1934 te Oss onderzoek in zake de inbraak bij den
P. Schuurmans behulpzaam is geweest kapper Van den Berg.
bij een inbraak bij kapper van den Berg In den winkei la<gde heele boel' door
door tijdens deze inbraak op den uit-, el'kaar.
ikijk te gaan staan; De verdedlger Mr. V. d. Meuvel
dat hij op 4 April 1934 te Oss opzette-j vraagt waar getuige uit afleidt, dat

lijk uit genoemde inbraak verkregen verd. ongunstlg bekend staat.
goederen als geschenk heeft aangenomen'l Getuige van Kern pen me:rtkt oq;I
Ver d ach t e bekent het hem ten . dit niet gezegd te hebben. Hij heeft

laste gelegde. Hij kan niet meer zeggen, verklaard, dat verd, de laatste jaren
waar hij zijn deel van den buit heeft omging met den [ongen De Bie. En dan
gekregen, bij De Bie of Schuurmans, weten wij genoeg, aldus spr.
welke laatste de inbraak pleegde. Volgende getuige is de kapper M. V. d.
Pre sid ent: Je wist toch wel goed Bel' g, die mededeelingen doet over

A. M. DE BEURS, een ervaren Nederlandsche reiziger in ver-
schillende werelddeelen, die naar het oorlogsterrein is
vertrokken en ons blad lezenswaardige brieven zal zenden.

Verder berichten van de wereldvermaarde United Press-reporters
WEBB MILLER, EDWARD BEATTIE, H. EKINS en anderen.

Door dezen uitgebreiden berichtendienst, die door talrijke foto's
wordt aangevuld, kan een snelle en volledige voorlichting onzer
lezers verzekerd worden geacht.

Zijl gij al geabonneerd op de "Provinciale"?
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De Ossche misdadigersbende
voor het gerecht.

(Reeds opgenomen in een gedeelte
onzer vorige oplaag).

DE ROOFOVERVAL TE MARIAHEIDE.
INBRAKEN TE GASSEL EN

LANGENBOOM.

Verv<JllJgvan het verslag der
xechtban.kzitting van gisteren.

¥oortgez'et wordt het ,getui'~enV'erhooT
van Adriana Soheepers, eehtgenoote
van den landbouw€iI' M. Scheepers te
Veghel (Martaheide) , .

Uit de verdere verklaringen blijkt dat
er naar den sleutel van de brandkast
gezocht werd. Men kon dezen niet vin-
der; en toen moest haar man mee naar
de andere kamer, waar de brandkast
stond.
Deze getuige heeft vier inbrekers

gezien.
Pre sid ent: Nu hebben we er al

vier; hebt u niet een vijfden gezien.
Getuige: Neen, vier.
Pre sid ent: Waren deze verdachten

de lui die bij u geweest zijn?
Getuige: Dat weet ik niet.
Daarna 'wordt gehoord A. J. He n-

d ric k s (Dikke Soep) 32 jaar, gedeti-
neerd.
De pre sid ent vraagt hem of hij

met verdachten Vos en Ceelen naar
,Veghel is gegaan om er te stelen
Get u i g e zegt niets, hij knikt:

, Op de verdere vragen geeft hij zoo-
danig zachte antwoorden, dat we er niets
van kunnen verstaan. Daar de president
echter regelmatig doorvraagt blijkt het
dat hij zijn reeds eerder afg~legde ver-
klaringen bevestigt.
Wie vangen op, dat v. d. Heuvel de

werktuigen bij zich had. Gepoogd was
de brandkast open te maken maar
het scheunjzer brak. Toen i~ ex ge-
zocht naar den sleutel. Daarbij zag
rnen licht op in de kamer, waar het
echtpaar Scheepers te bed lag.
Met de Bie heeft getuige man en

vrouw vastgebonden. De anderen zijn
toen aan het zoelken gegaan.

Getuige heeft verder gehoord dat
Boheepers zei dat hij de brandkast zou
open maken. Getuige heeft Sche'epers
toen meegenomen naar de andere ka-.
mer, waar hij de brandkast opende.
Het geld uit de kast werd overhandigd

aan De Bie. Toen is Scheepers weer
naar bed gebracht. In de hei is het
geld geteld; getuige kreeg er f 300 van.
Hij deelde nog mede dat Hendriks

door een raam naar binnen was gegaan
en voor de anderen de deur van de wo-
ning van Scheepers heeft geopend.
De president merkt de verdach-

ten op dat het verhaal van getuige
niet klopt met de ontkenning.

Verdachten v. d. He u vel en De
Bie heeten de verklaringen liegen: ze
Zijn er niet geweest. Hij zegt het zeker
om zich te verschoonen, zegt de een.
De pre sid ent: 'Maar hij beschuldigt

zich zelf; dat is geen versclloonenl .
Daarna wordt de 23-jarige wielrenner

J. P. Ce e 1en gehoord als getuige.
Hij verklaart, dat te voren de afspraak

was gemaakt voor de inbraak met ver-
dachten, Vos en Hendriks.
Omstreeks 12 uur kwam men bij de

woning van Scheepers aan; er werd nog
een poos gewacht. Toen is van den
Heuvel de woning binnengegaan door een
raam, hij opende daarop de deur. Getuige
bleef op post staan, de anderen gingen
naar binnen.
. Hij hoorde, dat er geboord werd aan de
brandkast. Later kwamen de anderen
zeggen, dat de kast niet open te krijgen
was, zoodat men naar den sleutel zou
gaan zoeken. In de kamer van het echt-
paar gekomen heeft getuige de vrouw in
bedwang gehouden. Toen men den sleutel
had en men trachtte de kast te openen
heeft getuige gevraagd of de kast altijd
zoo slecht openging. Daarop heeft
Scheepers haar zelf geopend.
In de hei is de buit geteld; het was

f 1600 bij elkaar. Getuige kreeg er f 280
van.
Pre sid ent: U hadt tevoren toch de

afspraak gemaakt om daar op roof uit
te gaan.
Get u i g e: Jawel. Ze wisten een

kraakje, waar dat wist ik nog niet. .
Pre sid ent (tot verd.) : Wat zeg Je

daarvan?
Den B rus zegt dat het gelogen is;

er staat in de cel geschreven, dat Ceelen
alléén veroordeeld wordt voor den moord;
voor het andere wordt hij toch vrijge-
sproken.
De pre sid ent: Wat heteekent dat

nu. Antwoordt nu categorisch - alzal je
dat niet verstaan - of je het gedaan
hebt.
Den Brus: Neen.
00k Van den He u velontkent.

Eveneens ontkennen zij pertinent
inbraak te Gassel.
De gemeente-ontvanger van Gassel de

heer J. J. Wal b a ome r s doet vervol-
gens mededeelihgen omtrent de inbraak
te zijnen kantore, waarvan hij na de ont-
dekking den veldwachter in kennis stel-
de.
Pre sid ent: Het geld was verzekerd?
Get u i g e: Ja bij "Mercurius".
Uit het verdere verhoor blijkt dat de

assuradeur Snabel door die verzekering
wist dat het geld er was.

Getuige heeft kunnen constateeren
dat men van een balcon door een raam
was binnengekomen.
De 54-jarige molenaar G. van H u i s-

s eli n g, molenaar te Langenboom-
Escharen is de volgende getuige. Hij
deelt mede, dat in zijn woning was inge-
broken; de inbrekers zijn door een raam
binnengekomen. Ongeveer f 1900 werd
vermist. Vermoedelijk is de brandkast
met een valschen sleutel geopend. Den
getuige was verzekerd bij "Mercurius"
waarvan Snabel agent was.
Ver d ach ten zeggen er niet geweest

te zijn. '
Dan wordt A. J. Hendricks (Dikke

Toon de Soep) ook in deze zaak gehoord.
Pre sid ent: U bent er ook bij ge-

weest in Gassel, hé?
Get u i geerkent dat. Ook verdachten

en Vos waren er bij.
Pre sid ent: Jullie haäden inlich-

tingen van Snabel gekregen, hé?
Get u i g e bevestigt dit blijkbaar,

want de president zet het verhoor voort.
De getuige spreekt slechts zacht,

zoodat er slechts eenige klamken tot
onze plaats doordringen. W'e vangen
nog op, dat het geld, dat te Gassel g'e-
stolen is, later werd verdeeld,
Bij den diefstal te Langenboom i:s ge-

tuige aanwezig geweest met de Bie, van
den Heuvel, Vos en Snabel.
De laatste had het gezelschap naar

Langenboom gebracht. De auto werd in
het struisgewas verborgen en Snabe~
bleet daar bij.
President: Had v. d. Heuvel

brekerswerktuigen bij zich? '
Get u i ge: Ja.
President: Hoe weet u dat?
Getuige: Ik heb het gezien; hij

ze in een tasch.
We hocren verder, dat deze getuige

f 400 ongeveer van den buit heeft ·ge-
kregen.
De ver d ach ten moeten weer op-

staan ..Da's geregeld 't zelfde", zegt
den B rus. Ik word nooit geloofd; één
keer is 't maar gebeurd; toen was iJk
veroordeeld tot 10 maanden, maar een
andere officier heeft me vrüsesprosen.
Pee r deB i e zegt dat hij er niet

geweest is; hij was toen bij den genees-
kundigen dienst en kon niet eens 100-
pen. Het is allemaal verzonnen,
Rechter Mr. Sas sen: Wat zou hij er

aan hebben om nu te liegen?
Den B rus: Misschien heeft hij

betere vrienden.
Volgende getuige is de 35-jarige L.

Vos (Bijs de S~ip). Deze verklaart. dat
hij met de reeds genoemden naar Gas-
sel is gegaan om in te breken in het
raadhuis.
Pre sid ent: Er is een ladder ge-

bruikt. Wie ging er op?
Get u i ge: Eerst van den Heuvel en

toen Pietje de Kok. .
Presiden t: Dat is een nieuw ge-

zichtspunt; dien naam hebben we noz
niet gehad. Wie waren er dan bij? 0

Get u I g e: De Bie, v. d. Heuvel Hen- Plel.dooien •
dricks en De Kok. '
Vervolgens doet getuige nadere mede- Daarop komt de ver<iediging aan het

deelingen over het openen van de brand- woord. '
kast. Dat geschiedde door De Bie. , Als verdediger van Peer de Bie treedt
Bij de inbraak te Langenboom is Bijs op Mr. J. Pulles (Oss). .

de SLip ook aanwezig geweest. Snabe~ Hij betoogt, dat de. overheld tekort
had hen daarheen gebracht. Als getuige geschoten is in haar taak om de burgers
zich wel 'herinnert is het raam geopend te beschermen. Zooctra de politie .ver-
door De Bie en v. d. Heuvel; zi.i zijn ook sterkt wordt eindigt de misdadigheId te
naar binnen .gegaan. Getuige bleef bui- Oss.
ten. Als men die versterking eerder had
Hem is verteld, dat de brandkast met aangebracht, zou het Wellicht ni~~ zoo-

een valschen sleutel is geopend. ver gekomen zijn met pleiters client. Is
Getuige Hen d ric k s wordt nogmaals er dan niets goeds meer in dezen man.

voorgeroepen. ~ Om dat te beoordeelen verwijst pl. naar
De Pre sid ent: Vos zegt. dat er ook de zorg voor zijn Jdnderen en echtge-

een Pietje de Kok bi.i is geweest. noote. .
Get ut g e bevestigt dat; ik had er Overigens' stelt bij de vraag of alle

niet aan gedacht, zegt hii nog. getuigen wel zoo betrOuwbaar zijn. Men
Requisitoir. late sprekers cliënt er .nlet voor boeten

omdat hij uit dit milieu komt.
Dan komt Mr. Van Everding~.n Mr: J. Hengst voert de verdediging

aan het woord voor het nemen van ZIJn voor L. v. d. Heuvel. .
requisitoir. I Deze vestigt er de aandacht op, dat
Wij zün nu aan de Ossche zaken. zegt de zaksn waarbij zijn cliënt betrokken

hii ·een samenstel van moord. roof- is, allen netjes verlOOI>enzijn, in dezen
ov~rvallen, inbraken: zooals men sinds zin, dat waar Ingebroken is, men ver-
menschenheugenis m ons land niet zekerd is en dat de rnensehen gewaar-
heeft gekend. schuwd werden zich bedaard te houden.
Er .is een groote samenhang in al

deze zaken, vooral door de personen,
die de misdrijven hebben gepleegd. Er
is bijna niemand van de bende, die zich
tot één zaak beperkt heeft.
De verdachten die nu terecht hebben

gestaan, werkten voornamelijk metI Hendriks en Vos, al was er geen scherpe
de lijn tusschen de diverse brigades te

trekken.
De gedachten gaan allereerst er naar

uit hoe een dergelijl~e terreur in N.O.
Noordbrabant is ontstaan.
Diepere oorzaken kan spr. niet gaan

naspeuren, dat is een onderwerp van
diepe studie, wene naar h)J vernomen
heeft ter hand is genomen.
De hoofdschout van Den Bosch

schreef in 1600 al aan de Staten dat
de ingezetenen van de Meijerij door
schelmen en vagebonden weraen ge-
terroriseerd, In de VOlgende eeuwen
bleek die misdadigheid herhaaldelijk.
De Ossche misdadigers hebben les ge-

kregen van beroepsbrandkastenforceer-
ders en na een poos terwijl het beperkt
bleef tot vrij eenVoudig~ diefstallen,
bleek, dat die lessen goed opgevolgd
werden. Daarna zijn de roofovervallen
gekomen. Vervolgens releveerde hij de
brandstichtingen; de gemeente-politie
heeft de laatste 10 jaren 170 gevallen
onderzoch t.
Deze verdachten ziin in een heel ver-

dachte sfeer opgegroeid. Er ziin in Oss
en omgeving verscheidene kleine kroeg-
jes. waar men elkaar ontmoette en waar
men van gestolen goed kon afkomen.
De lui der bende werden er geëerd en
gevreesd.
In de laatste 10 jaren ziin er veel ern-

stige delicten gepleegd; zonder dat er
een spoor van de daders te vinden was.
Hoe kwam dat? '

De deelnemers behooren tot 7 of 8
families; men verraadde elkaar niet en
men sprak niet.
Daarbij kwam de vrees van de streek;

veelal dorst men geen aangifte te doen
uit vrees voor wraak. Menschen die wat
wisten, hielden den mond omdat ze be-
dreigd waren.
Dan was er nog de situatie ter plaatse.

De misdadigers Woonden er gunstig voor
hun bedrijf.
Tenslotte was er te weinig politie.

Toen het corps is uitgebreid kon er
krachtig en intensief worden opgetreden.

In- Er kon een bres geSchoten worden in de
misdadigerswereld en men kon begin-
nen met het oprOllen van het front, dat
nog voortgaat.
De marechaussée en de- gemeente-

had politie hebben prachtig gewerkt' onder
letding van den opperwachtmeester en
inspecteur van politie bebhen de co+n-en
de terreur tot staan gebracht. Beide
corpsen en hun leiders brengt spr.
hulde voor wat ze deden en nog doen,
Na deze algemeene inleiding komt

spr. tot de zaken, die dezen ochtend
dienden. Hij zou het verstandig ge-
vonden hebben als ze' bekend ha dden.
Thans is er geen enkele reden om
clementie toe te passen.
De feiten zijn bewezen.
Wat de straf betreft deze moet bezien

worden in het. licht van de misdadigheid
in Oss. Dit zijn eenige van de ergsten
der bel}çle. .. .• .
Er 'is alle reden om, dezen belden de

zwaarste straf op te ~eggen. .

Wegens de ten laste gelegde feiten
vordert de officier ten slotte veroor-
deeling van ieder der vardachten tot
een g e van gen iss tra f van
zestien jaren.
De beide ver d ach ten

nogmaals onschuldig te zijn.
verklaren

Pleiters cliënt is vol lof over de politie;
hij is er keurig netjes behandeld; hij
heeft nooit een klap gehad. Dat is een
compliment jegens de politie.
Vervolgens meent pl. dat men zich te

zeer grondt op de verklaringen van De
Soep, De Sijp en Ceelen. Is het met de
verklaringen van Hendriks niet zoo ge-
gaan, dat hij overal maar "ja" op ant-
woordt. De eenige schuldige beschuldigt
den anderen. De toestand in Oss is nu
zoo, dat men zegt: beken nu maar. Doch
dan zal men ook rekening moeten hou-
den met de ontkenning van dezen ver-
dachte.
PI. vestigt de aandacht op het ver-

schijnen van Pietje de Kok. Deze man is
op het gebied van brandkasten openen
een specialiteit. Van den Heuvel is
heelemaal niet technisch aangelegd. Het
lijkt pI. wel aannemelijk dat de Kok bij
alle zaken aanwezig is geweest als er
brandkasten geopend moesten worden.
En zou Hendriks niet geweten hebben

dat Pietje de Kok er ook bij was. Het
lijkt dat men v. d. Heuvel er voor laat
opdraaien. Pietje de Kok kan zeer wel
met v. d. Heuvel verwarren. Het is best
mogelijk dat men De Kok aanvankelijk
niet wilde verraden.
De 0 f f ic ier achtte het wel ver door-

gedreven om te zeggen, dat de overheid
schuldig zou zijn.
De geloofwaardigheid der getuigen is

z.i. voldoende bewezen.
Dat De Kok niet genoemd is, is naar

sprekers oordeel wel te verklaren.
Mr. Hen g s t betoogt nog dat Hen-

dricks opzettelijk ten naam van De Kok
heeft verzwegen. Wat heeft hij nu nog
meer opzettelij k gedaan?
De ver d ach ten betuigen ander-

maal hun onschuld waarna het onder-
zoek gesloten wordt verklaard en de uit-
spraak bepaald op heden over 14 dagen.

INBRAAK TE VEGHEL.
Nadat de zitting gedurende eenige mi-

nute? geschorst is geweest heropent de
president de zitting.
Nu wordt behandeld de zaak tegen

Den Bronumert,

F. N. van de Wetertng, alias Den
Bromrnert, 25 jaar, landbouwer te Oss,
gedetmeerd, heeft zich te verantwoor-
d~n wegens het feit, dat hij in vereent-
gmg met anderen in den nacht van 6
op 7 Iv.!.ei1933 te Veghel in de woning
van C. v. d. Burgt heeft weggenomen
f 700 en zulks door middel van inklim-
ming door e'en raam, en na geweld te
hebben gepleegd tegen den bewoner
van der Burgt door hem neer te wer-
pen, te binden en beddegoed op hem te '
stapelen.
Ver d a c ~ t e verklaart niet van plan

geweest te zijn op roof uit te gaan. Hij is
er wel geweest. Hij was zóó zenuwach-
tig ....
l?e pre.si~en t: Ja die zenuwachtig-

held van iuuie. Je bent daar toch binnen
geweest? Je hebt toch beddegoed opdien
man gegooid?
Ver d ach te: Ik' ben er wel binnen

geweest, maar ik kan men Diet herinne-
ren dat .ik beddegoed heb gegooid.
P r ~s 1den t: Hoe ben je binnenge-

komen?
Verdachte:Door een raam. Ik wou

steeds maar terug.
. President: Heb je daar binnen
een oud ventje gezien.
, Verdach te: Dat kan wel zijn ik
kan me het niet herinneren.' Het 'kan
w~l .zijn,' dat ik hem aangepakt heb.
WIe het beddegoed op den man heeft
geworpen kan ik niet zeggen.
Presiden t: Waarom kom je terug

op de verklaringen voor den rechter-
commissaris.
Ver d ach te: Ik kan het toch niet

zeggen, ;\ls ik het niet weet.
Het verhoor levert veel moeilijkhe-

den op. Verdachte zegt dat hij niet
kwam om te stelen. Hij was met de
anderen meegegaan en was erg zenuw-
achtig.
Als getUige wordt gehoord de 72-jarige

la:r;dbouwer C. d. d. Bur g t te Veghel.
HIJ was den bewusten avond om 10 uur
naar bed gegaan. Hij bleef wakker tot
12 uur. Toen ontwaakte hij om 2 uur.
Er waren m.~nschen in zijn kamer. Aan
e~~ vroeg hij: ~.at moet je .. ,Geld", zei
hIJ. ~ou, laat mIJ maar vrij. dan zal ik
het Je geven, antwoordde getuige.

Een. der anderen wilde hem toch
eerst bmden.
Dat gebeurde, aan handen en voeten

el~.toen Sleepte 'men hem het bed uit;
hlJ viel met het hoofd op den grond.
Daarna werd een bedrag van om-

streeks f 700 gestolen.

Veghel verklaarde vervolgens over 'zijn
onderzoek.
P. W. d e Bie als getuige gehoord,

deelt mede met Gerrit de Bie en verd.
naar Veghel te zijn gegaan. Verd. wou
eerst niet meedoen. Getuige trachtte
eerst door een raampje binnen te komen,
maar dat lukte niet, Gerrit heeft het
toen ergens anders geprobeerd. Getu;ge
wist binnen te komen en heeft toen
de deur opengemaakt. Verdachte was
er ook bij.
Gerrit heeft het geld uit de broek

van v. d. Burgt gehaald; maar gezien
heeft getuige het niet.
Het is bij getuige te Oss verdeeld.
De president vraagt of v. d.

Wetering wist wat de bedoeling was van
den tocht naar Veghel.
Getuige D e Bi e geeft te kennen, dat

v. d. Wetering heel goed wist waarom
't te doen was.
De 0 f f i c i e r: Waarom heb je hem

juist voor die kraak gevraagd?
Het antwoord van DeB i e dringt niet

tot ons door.
Ver d ach teerkent nog zijn deel

van het geld gekregen te hebben.
De off i c ier requisitoir nemend,

merkt op dat verd. toch toegeeft dat hij
er bij is geweest, al krabbelt hii wat
terug.
Gezien ook de getuigenverklaringen

acht spr. het tenlastegelegde bewezen.
Het geldt hier een ernstig misdrijf. De

verd. is niet een der voornaamste leden
der bende. Dit is eigenlijk de eenige ern-
stige misdaad die hem is ten laste ge-
legd. Wel staat hij zeer ongunstig be-
kend.
De officier vorderde ten slotte z e SI

j a ar ge van gen iss tra f met af-
trek van het voorarrest.
De heer Van K e m pen, inspecteur

van politie te Oss. deelt nog mede dat
verd. zeer ongunstig bekend staat.
De verdediger Mr. Lel y vel d (Din-

ther) betwtifelt of de man wel het huis
is binnengedrongen om er te stelen en
of hij wel geld heeft gekregen van wat
er daar is weggenomen.
Van dezen verdachte is niets ongun-

stigs bekend dan een kippendiefstalIetje
en het feit, dat hü bekend was met
twee leden der familie De Bie.
Verd. heeft geweldige spilt van het ge-

beurde. Hil wist eigenlijk niet goed wat
er' gebeurde, hij is in Veghelook weg-
geloopen en later weer teruggekomen. als
't ware er bijgesleept.
Blijkens informaties welke pl. heeft

ingewonnen staat zün cliënt niet on-
gunstig aangeschreven, Z.i. moet alle
mogelijke clementie worden betracht. De
zaak moet eenigermate buiten de Ossche
zaken bezien worden.
De uitspraak wordt daarna bepaald op

28 October.

MEDEPLICHTIGHEID AAN INBRAAK.
Tegen half drie heropent de president

de zitting, die te 1 uur geschorst was.
Thans staat terecht

Slappe Toon van Mieneke de Soep
A. J. van der Wielen, bekend als Slappe
Toon van Mieneke de Soep, 22 jam',
landbouwer te Oss, gedetineerd, heeft
aten te verantwoorden wegens het
feit, dat hij op 3 April 1934 te Oss
P. Schuurmans behulpzaam is geweest
bij een inbraak bij kapper van den Berg
door tijdens deze inbraak op den uit.
kijk te gaan staan;
dat hij op 4 April 1934 te Oss opzette-

lijk uit genoemde inbraak verkregen
goederen als geschenk heeft aangenomen.
Verdachte bekent het hem ten

laste gelegde. Hij kan niet meer zeggen,
waar hij zijn deel van den buit heeft
gekregen, bij De Bie of Schuurmans,
welke laatste de inbraak pleegde.
President: Je wist toch wel goed

dat het gestolen was, die artikelen die
Schuurmans je gaf.
Ver d ach te: Jawel, maar ik dacht

da t ik er geen kwaad mee kon.
De heer P. van K e m pen inspecteur

van politie te Oss verklaart, dat verd. de
laatste jaren in gezelschap was an De
Bie.
Vervolgens verklaart hij omtrent het

onderzoek in zake de inbraak bij den
kapper Van den Berg.
In den wWtel lag de heele boel door

elkaar.
De verdediger Mr. v. d. Me u vel

vraagt waar getuige uit afleidt, dat
verd. ongunstig bekend staat.
Getuige van K e m pen merkt op

dit nlet : gezegd te hebben. Hij heeft
verklaard, dat verd, de laatste jaren
omging met den jongen De Bie. En dan
weten wij genoeg, aldus spr.

tuige is de

oog bezoek" te Berlijn. De Finsche
rser Whino Myllyrina vertoeft thans
Berlijn, waar hij overal waar hij zich
toont door de menschen bewonderd
:dt. Hij is n.l. 2.48 M. lang en weegt

352 pond.
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BERECHTING DER OSSCHE
BENDEb

wel: ten eerste, dat hij P. J. de Bie, L. van
den Heuvel, A. J. Hendriks en L. Vos, de
daders van de in den nacht van 16 op 17 Mei
1933 in het gemeentehuis te Gassel gepleegde
inbraak eenigen tijd tevoren te Oss opzette-
lijk inlichtingen heeft verschaft tot het ple-
gen van dit misdrijf. Ten tweede, dat hij hun
opzettelijk behulpzaam is geweest bij het
plegen van de inbraak - in den nacht van 11
op 12 Januari 1934 - te Langenboom in de
woning van den molenaar Gerrit van Huise-
ling en in de derde plaats heling van een ge-
stolen bedrag van f 375.
Verdachte geeft de feiten onomwonden toe;

tot zijn verontschuldiging voert hij aan, dat
hij op het oogenblik, dat hij de verzekeringen
sloot, nog niet het plan had om er misbruik
van te maken. Wat de te Langenboom ge-
pleegde inbraak betreft, heeft hij de dadQrs
naar de woning van den molenaar Huiseling
gereden .
President: Ik vind het een schandelijk be-

drijf, dat u er op na heeft gehouden. Er zijn
vanmorgen enkele zaken behandeld en er
komen er nog vele, maar wat u heeft ge-
daan is wel zoo onsympathiek als er iets kan
bestaan. Het is een afschuwelijk iets, zooals
u van uw.positie van verzekeringsagent mis-
bruik hebt gemaakt.
A. J. Hendriks (Dikke Toon de Soep) v~r ..

klaart in 1933 met verdachte kennis te heb-
ben gemaakt. Hij heeft te Oss verschillende
"tips" voor inbraken e.d, gegeven.
Verdachte Snabel: ik ben door een ander

persoon - een kroeghouder - met de Bie en
Vos in contact gebracht. Toen ik dien per-
soon vertelde, dat ik er slecht voorzat, zei
hij, dat daar wel een mouwaan te passen
was en dat er nog wel wat te verdienen zou
zijn. Zoo ben ik met de bende in contact ge-
komen.
Lambertus Vos (Bijs de Sijp) verklaart,

dat de inlichtingen van Snabel zelf zijn uit-
gegaan, o.a. die voor de inbraak in het ge-
meentehuis te Gassel.
Verdachte Snabel: Zij hebben mij om in-

lichtingen gevraagd, ik ben er niet mee be-
gonnen.
Een der rechters: een feit is, dat, nadat

u een verzekering had gesloten, bij den be-
trokkene werd ingebroken. Dat zegt voor mij
genoeg. Wat u deed was erger dan stelen.
President: We hebben hier de naakte fei-

ten voor ons en dat is niet uit te wisschen.

SCHANbELIJK BEDRIJF VAN
DEN NIJMEEGSCHEN

ASSURADEUR.

Inbraken te Oss, Cassel en

Longenboom.

TEGEN SNABEL ACHT JAAR
GEEISCHT.

's Her tog e n bos c h, 14 October 1935.

Na de pauze wordt in de voortgezette eer-
ste zitting van de ar-rondissements-rechtbank
te 's Hertogenbosch ter berechting van de
Ossche misdadigheid en wat daarmee samen-
hangt aangevangen met de strafzaak tegen
den 22-jarigen Ossehen landbouwer Antonius
Johannes van der Wielen, bijgenaamd "Slappe
Toon van Mineke de Soep".
Hem is in de eerste plaats medeplichtig-

heid ten laste gelegd aan de op 3 April 1934
te Oss door den thans 19-jangen schoen-
maker P. A. Schuurmans en zijn mededaders
in de woning van den kapper M. van den Berg
aan de Heuvelstraat gepleegde inbraak. In
de tweede plaats wordt hij beschuldigd van
heling, doordat hij 'van Schuurmans een van
de inbraak afkomstige haarsnijmachine, fles-
schen met reukwater en eenige pakjes sigaren
ten geschenke heeft aangenomen.
Hij geeft toe, bij de inbraak, waaraan mede

Will em de Bie debet was, op den uitkijk te
hebben gestaan, om voor onraad te waarschu-
wen en in den buit te hebben gedeeld.
Ik dacht niet - aldus verdachte - dat ik

er kwaad mee kon.
President, mr. Ummels: Dan dacht u ver-

keerd. U wist heel goed, dat het gestolen waar
:was.
De inspecteur van de gemeente-politie te

Oss, de heer van Kempen, zegt, als getuige
gehoord, dat hij verdachte enkele jaren kent.
De laatste jaren was hij veel in gezelschap
van den jongen de Bie. Hij heeft na de in-
braak een onderzoek ter plaatse ingesteld.
De dadèrs zijn, bij afwezigheid van den kap-
per, door een tuimelraam binnengekomen.
Ook de kapper zelf wordt dan nog gehoord.

Toen hij den bewusten avond thuiskwam, lag
de geheeJe winkeloverhoop en miste hij vele
van zijn eigendommen.
De beruchte 17-jarige Willem de Bie is de

volgende getuige. Volgens zijn verklaring is
Schuurmans naar binnen gegaan en heeft hij
niet van der Wielen op den uitkijk gestaan.
Den volgenden dag is de buit te zijnen huize
verdeeld.
P. A. Schuurmans, vervolgens gehoord, zegt

dat hij door de achterdeur is binnengekomen
en daarna zijn slag heeft geslagen. Met moo'
notone stem, de handen op den rug gevouwen,
geeft getuige zijn inlichtingen.

Eisch tegen Slappe Toon van
Mineke de Soep.

De officier van Justitie, mr. J. J. G. van
Everdingen, noemt het een geluk, dat kort
nadat verdachte bij de bende kwam, deze is
uitgeroeid. De feiten bewezen achtende eischte
spr. een jaar gevangenisstraf, met aftrek van
den tijd, in voorloopige hechtenis doorge-
bracht.
De verdediger, mr. N. van den Heuvel keert

zich tegen het naar sensatie snakkend publiek
dat door de pers ten volle tevreden is gesteld.
Er zit aan dergelijke sensatie de gevaarlijke
kant, dat men de zaken niet meer objectief
gaat zien, hoewel pI. hiervoor bij dit college
niet bevreesd is.
Het geval van verdachte geldt een kwajon-

gensstreek. Verdachte is een opgeschoten lum-
mel, die door ongevallen verzwakt is en door
het gevangenisregime ten onder zou gaan.
Nimmer is hij nog veroordeeld, hij kan dan
ook volkomen worden gereclasseerd. PI. vraagt
opdat recht gesproken zal worden, de onmid-
dellijke invrijheidsstelling van zijn cliënt.
Nadat inspecteur van Kempen nog in het

midden heeft gebracht, dat het gewenscht is,
dat van der Wielen, voor het geval hij vrij
komt, niet in den kring van zijn familie te-
rugkeert, gaat de rechtbank in raadkamer.
Na terugkeer in de zaal deelt de president
mede, dat de rechtbank geen aanleiding heeft
gevonden, den verdachte in vrijheid te stel-
len.
De uitspraak wordt dan bepaald op 28 Oc-

tober.

De zaak tegen den assuradeur
Snabel.

De 43-jarige assuradeur Abraham Snabel
uit Nijmegen - .zoo op het oog een keurig
heer - is de laatste verdachte op deze zit-
ting.
Hem zijn drie feiten ten laste gelegd en

Een overweldigende belangstelling voor het gerechtshof te Den Bosch ui ver-
band met de behandeling van de Ossche misdaden.

De eisch.
De .officier van justitie, die de feiten be-

wezen acht, noemt de misdrijven, door ver-
dachte gepleegd, buitengewoon ernstig. Hij
eischt eis c h t ach tja ren ge van g e-
n iss tra f.
Verdachte: acht jaren, als 't acht maan-

den waren ...... ik ben toch geen moordenaar.
Een der rechters: Wel een moreele moor-

denaar.
Verdachte: Ik ben een gevallene, geen mis-

dadiger.

Pleidooi.
De verdediger, mr. de Bok, gaat uitvoerig I

den levensloop van verdachte na, er op wij-
zende, dat de tien jaren, door verdachte in het
Ossche milieu doorgebracht, hem een mo-
reelen deuk hebben gegeven. Een beroepsmis-
dadiger is hij allerminst. Hij was zelfs ook
eenige jaren lid van een kerkgenootschap en
heeft zich ook met zendingswerk bezig ge-
houden. Veel baat heeft hij van zijn inlich-
tingen aan de bende, welke zij hem heeft
ontlokt en die hij niet uit zichzelf heeft ge-
geven, niet gehad.

Gezien het feit, dat verdachte nog nimmer
veroordeeld is en hij voor een gezin heeft te
zorgen, dringt pl. op de uiterste clementie
aan.
Nadat verdachte zich hierbij heeft aange-

sloten, wordt de uitspraak bepaald op 28
October.
De zitting wordt daarna gesloten.



OSSCHE MISDADIGERS VOOR HUN RECHTERS.

GISTEREN is de tweede phase van de zuivering van Oss aangebroken. Voor de rechtbank te ' s-Her-
togenbosch hebben als eersten terecht gestaan Peer de Bie, "den Brus" en "den Brommert". De

eerstgenoemde twee hoorden een gevangenisstraf van zestien jaar tegen zich eischen, "den Brommert" zes
~ar. - Voor het gerechtsgebouw heerechte groote drukte. Inzet : Twee getuigen gaan naar Linnen.
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De publieke belangstelling voor de behàndeling der Ossche strafzaken, waarmede Mundag
voor de rechtbank te' den Bosch een aanvang werd gemaakt, was zeer groot. - Een groep

wachtenden
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En wie onzer schrijft over het
hart?

Wie onzer denkt eraan, dat deze figuren,
die hier als misdadigers geoordeeld en ver-
oordeeld worden - zwaar veroordeeld moeten
wij helaas hopen - behalve bendeleiders,
moordenaars, dieven, ook mènschen zijn?

Dat de- daden door ons gewogen kunnen
worden, maar nimmer de harten, nimmer .
Ik zal niet meer over de Ossche misdaad

schrijven, wij hebben het allen te veel gedaan.
Zoo lang de misdadiger vecht tegen de

samenleving, gevangen of vrij, zoo lang hij
onwrikbaar blijft en van berouw niet. weten
wil zóó lang moeten wij tegenover hen staan.
M~r hier komen mannen en jongens, die,
bijna zonder uitzondering, zich hebben over-
gegeven, die hun zware zonden toegeven.
Deze rechtszitting en al de zittingen, die

in de komende weken aan de Ossche zaken
gewijd zullen zijn, zijn geen zittingen van
spanning of sensatie.
Misdaden worden bekend, misdaden worden

geoordeeld, een lange, eentonige reeks. De
rechter moet onverbiddelijk zijn, het is zijn
zware plicht, want niet slechts de personen,
ook de groep, het milieu moet hier getroffen
worden in het belang der samenleving.
De rechter oordeelt den misdadiger, wereld

staat tegenover wereld, maar wij, die toe-
schouwen, wij mogen den mensch weer zoeken
in den vijand, die zich overgaf.
Zal het mogelijk zijn iets van het hart te

peilen uit een snellen blik, uit een schichtig.
gebaar, uit het wringen der handen, uit een'
glimlach, een snik? .. .
Ik weet het niet, maar WIJ moeten het

trachten. De plicht der gemeenschap is: streng
te straffen, maar de plicht van den enkeling:
medelijden te hebben met de gestraften ...

I.

DE OSSCHE MISDADIGERS
WORDEN BERECHT.

Den Bos c h, 14 October 1935.

Een vreemd raadsel, de mensch, vreemder
dan alle raadselen van misdaad, die hij door
eigen en anderer leven vlecht, een beklem-
mend mysterie, het menschenhart, beklem- \
mender dan alle kwaad, dat uit dat hart zijn
oorsprong nam.
Een hart is een tuin van stille, goede dingen

en het vuur van één geheime drift, te laat
ontdekt, te laat bestreden, kan allen groei
verteren; een hart is overwoekerd door gif-
planten van rosse begeerten en plotseling, op
een onverwacht moment, bloeit de donkere
bloem van berouwen boete tusschen de gif-
planten op en overschaduwt al het andere;
een hart is van steen, dor en onvruchtbaar, '
en toch, op een verborgen plek ontworstelt I
zich aan den dorren bodem het schuchtere
groen der liefde voor een kind, voor een
vrouw .
Een gansehen dag trekken voor onze oogen

menschen langs de breede, groene tafel der
Bossche rechtszaal voorbij, hun daden worden
blootgelegd door mannen in zwarte toga's,
wit gebeft, vert~genwoordigers. der mensche-
lijke gerechtigheId, hun daden llggen voor ons
open als een boek, maar hun harten?
Verschrikkelijke daden zijn het - roof en

diefstal en bedrog, moord om een vrouw,
brandstichting om een handvol guldens, over-
val van oude, weerlooze stakkerds, een lange,
eentonige reeks - daden uit een wereld van
toomelooze driften, van geldzucht en bruut
genot, van wraak en wreede ,:rees, van zinne-
loosheid bijna, maar hoe diep wortelt de
schuld aan deze daden in het hart? Welke
driften kregen de kinderen in deze kleine,
chaotische wereld bij de geboorte van hun
ouders mee, welke voorbeelden hebben hun
misdadige strevingen gericht, welke gebon-
denheid aan het milieu hun levensgang
bepaald?
Thans botst de wereld der bandeloosheid

met een andere, met de wereld der maat-
schappelijke orde, der burgerlijke samenleving, I
en ter wille van het recht, ter wille der
veiligheid en zekerheid in het menschelijk
verkeer moet de verwording uitgeroeid wor-
'den, vernietigd, onverbiddelijk en zonder
mededoogen.
De samenleving - in den persoon der rech-

ters op het breede, met eikenhouten balustra-
des afgeschutte podium - zetelt hier en
spreekt haar oordeel uit over "misdadigers".
Misdadigers komen, misdadigers gaan, een

rechtbank doet haar zwaren plicht, de dames
en neeren der volle genoodigdenbanken, de
mannen-met-petten der volle publieke tribune
staren in een huiver van sensatiezucht naar
de kopPeIl, naar de kleeren, oud en vervaald
of glanzend nog van nieuwigheid, naar de
misdadige handen, die achter op de ruggen
zenuwachtig samenwringen; journalisten van
alle bladen schrijven kolommen vol over de
misdaad.

Een muur van zwijgen.
Als ergens de menschelijkheid der Ossche

maffia duidelijk naar voren treedt, dan is het
in haar snellen val.
Twintig, dertig, veertig jaar lang is de

groote misdadigersfamilie van het Schayk-
sche veld onaantastbaar gebleven in naar
zwijgen. Zwijgen, zich niets herinneren, nim-
mer iets weten, dat was van oudsher de tac-
tiek van den Ossehen misdadiger.
Als een tong te los werd, schoot 's nachts,

op een donkeren landweg tusschen het struik-
gewas een mes uit en den volgenden dag
vond de politie een lijk. Alle de Bie's en van
der Puttens, alle Hendriksen en van Orsouws,
alle van Berne's, van Galens en Brokken, alle
Ceelens en Ulijnen kenden deze wet van het
zwijgen en hare zware sancties, allen wer-
den zij van jongsaf in de tactiek van den mein-
eed geoefend en pasten zij hem sluwer eh
sluwer toe.
En werden brutaler in hunne misdaden.
Uiterlijk vrij plomp, in wezen echter steeds

op geraffineerde wijze in de stille kroegen
opgezet, bleven de inbraken, de gewaagde
roofovervallen, tot zelfs de moorden jaren-
lang onqpgelost, op zijn minst onbewezen.
De omwonenden der streek, die iets wis-

ten - het waren er weinigen - durfden uit
angst voor de terreur niet te spreken. Het
Schayksche veld was tegen politie en buiten.
wereld beschermd door een muur van zwij"
gen, het leek haast onoverwinnelijk. En
dan ... als het zwijgen rond den gruwelijksten
moord, in Oss bedreven - de moord op Ger-
rit de Bie, die in een stillen zomernacht van
1933 met zeven en zestig messteken werd
vermoord - vage geruchten wekt, als het
wantrouwen begint rond te waren en er val-
sche vermoedens groeien, wordt een jongen
beangst voor zijn lijf en vrijheid, het verraad
- oud als de mensch, oud als de misdaad
zelf - sluipt in het Schayksche veld binnen;
"de Rut" levert zijn negentienjarigen vriend,
Piet de Bie, aan de Justitie uit.



2.
I Nog zie ik hem tien maanden geleden daar I hem steeds gehouden had, komt hij uit den
. staan, op dezelfde plaats, waar nu één voor wilden roes van driften tot be.zinning, hoo~t
één de figuren der Ossche onderwereld voor hij de rest van een elementair geweten m
hun rechters komen, nog zie ik, hoe hij den zichzelf spreken, geeft hij zich over, bekent,
strakgetrokken rug naar den bleeken jonge- huilt - als Ceelen, een der moedigsten en
man in de beklaagdenbank keerde, hoe hij een der wildste~ - een gansehen 4!).g J4p.g
krampachtig het hoofd van zijn vroegeren zijn zenuwen en misschien zijn berouw uit.
makker en al de bekenden van de publieke "Ik wist niet meer, wat ik deed, ik durfde
tribune hield afgewend, nog hoor ik zijn dunne, alles, ik deed alles, niemand kon ons aan,
benauwde stem. we stonden nergens meer voor, ik was krank-

zinnig", zegt "de Ceel", de gevierde l!l~n der
Het mysterie van de Rut. Brabantsche wielerbanen en de moordenaar

van zijn vriend Van der Pas - moordenaar
om de gunst van een vrouw - bij zijn verhoor
in de gevangenis en in het verbeiden van de
straf herwint hij iets van een lang-verloren

Rond· het beeld van "de Rut", zooals hij
daar voor de greene tarel stond, schreef ik
toen, blijven de twijfels waren, "de Rut" is
het groote mysterie van de moordzaak-de Biè,

Thans is het mysterie rond de zielige figuur
van "de Rut" opgelost, thans kunnen wij ORS

indenken in de angst en spanning van een
geest, die geweten moet hebben, welk hoog
spel hij. speelde door een tip van den sluier
op te lichten, die ook zijn eigen daden bedek-
te, die gevoeld moet hebben, hoe hij - veor
een stampvolle en niet-wetende rechtszaal -
op den rand van een afgrond balanceerende
en hoe een val het heele Schayksche veld én
wat daarmee in verbinding stond, moest mee-
sleuren ...
Wimmeke de Bie, de zestienjarige broer van

den verradene, wordt, dank zij de deortasten-
de voorzorgsmaatregelen, Op Instigatle van

I
mr, Dubois, den Bosschen substituutof:ficier
van justitie, getroffen, na den wreedaardigen

, roofoverval van Oyen onmiddellijk geva~gen
genomen en neemt - als zijn aandeel in de
misdaad overschat en zijn straf te zwaar uit-
gemeten wordt, op "dp. Rut" wraak door ep
zijn beurt diens rol in het gebeurde te ont-
hullen.

Een bres in den muur.
Dan is er een bres in den ondoordringbareu

muur van het zwijgen, dan sleept de een in
zijn val den ander mee, dan volgt er een la-
wine an bekentenissen.
En dan hervindt de misdadiger uit het

Ossche milieu plotseling zijn zwakke men-
schelijkheid. Ontdekt, den steun van zijn om-

I geving verliezend, aan zichzelf overgelaten,
I voelt hij plotseling de zenuwspanning breken,
I waarin de jacht van misdaad naar misdaad

MENSCHEN IN

rust en iets van een beteren mensch: wanneer
hij straks als getuige voor de rechtbank komt,
zal er een merkwaardige zekerheid en kalmte
in zijn oogopslag liggen, een merkwaardige
vastheid in zijn stem doorklinken, zal er een
berusting uit zijn heele, jong-e wezen spreken,
die bijna aan een nieuw geluk doet denken:
het geluk, dat gewonnen wordt onder "den
boom van groet verdriet" .

Het gelule der bevrijding.
"Ge zou gek geworden hebbe van al het

ontkennen", stoot Piet de Bie uit, als ook hij
- de sluwste leugenaar van allen -- in de
gevangenis zijn schuld bekend heeft, en in
deze onhandige gevoelsuiting, niet mlnder dan
in die van Ceelen, begrijpt de fijn.gevoelige
hoorder het zoo menschelijk geluk der bevrij-
ding.
In enkele maanden is de alles trotseerende,

allen-uitdagende bende, die zich tientallen
jaren niet benaderen liet en bij alle verhooren,
voor alle rechter-podiums, haar koelbloedig-
heid behield, van haar voetstuk gevallen, door
het moedige werk van parket, marechaussee
en gemeentepolitie zeer zeker, maar in diep-
sten grond, omdat ook de oescno misdadiger,
vooral de jongere, in al zijn vroege verhard-
heid een mensch bleek, maar in wezen zwak
was en onderhevig aan angsten en wroegingen
als aaëeren, een mensch, die, als anderen,
tenslotte niet vOQrbij kon aan de stem van
het hart.

v. D.

HUN BOETEGAN-G.

CLOSE-UPS VOOR HET
HEKJE.

Drie generaties!
II.

Twee figuren uit de reeks bewoners van
het Schayksche veld, die door wit-getreste
marechauasée's op dezen klaren, zonnigen
Octoberdag uit hun trieste cellen gehaald en
voor het rechterpodium geleid worden, nemen
aan dè~. boetegang der anderen geen deel,
twee blIJven bot en hardnekkig alle schuld
loochenen, tegen de bekentenissen hunner ka-
meraden in, twee klemmen zich wanhopig aan
het oude, zoo vaak met succes gespeelde spel
vast, al zijn thans alle kaarton tegen ..•

Twee uerstoleten;
Twee, en het is niet toevallig, dat zij tot

de oudste der drie Ossche generaties behooren,
wier daden hier berechting vinden. "Den Brus"
en Peer de Bie zijn beiden een goede veertig
jaar oud en gedurende veruit het grootste
deel dier jaren hebben zij van hun medemen-
schen alles bij elkaar gestolen, wat zij, zon-
der al te groet gevaar voor ontdekking, in
hun handen konden krijgen. Inbraak, roof,
brandstichting, een blinde hebzucht, het is
hun in 't bloed gaan zitten, heeft het hart

verstikt, -,den geest verstompt. Te lang zun zlj
de bochtige, kromme paden der misdaad ge-
gaan, dan dat zij den weg naar inkeer en be-
zinning terugvonden, zij zullen geen duim-
breed wijken bij het verhoor, zij blijven bru-
taal en hard, zij blijven vijand ...
Maar er is niets van heldhaftigheid in hun

ta~ie . verzet, niets van een groote opstandig-
held III hun brutaliteit, zij hebben geen enke-
len trek gemeen met het koninklijk roofdier
dat, in de val gelokt, zich doodvecht, eerde;
met den gevangen coyote, die zich tegen de
tralies van zijn kooi drukt en zijn tanden
toont, omdat hij nooit anders geleerd heeft ...
Een zieligheid is er rond de beide gestalten

in de beklaagdenbank: Peer de Bie, een for-
sehe man in een manchesterpak, rood gezicht,
zware, grijzende haardos, borstelige wenk-
brauwen, breede kaken, een brute mond, het
beeld van een mensch met een plompen, ru-
wen geest; "den Brus", klein en tenger - al
te tenger voor den kapotten. vaal-bruinen jas,
die als een zak om zijn lichaam hangt _ maar
me~ een sluwe beweeglijkheld in het bleeke
gezicht met de borstelige snor en de zwarte
baardstoppels. met het schichtig rondzwer-
ven van zijn kleurlooze, waterige oogen, met
nu en dan, tijdens bezwarende getuigenver-
klaringen het plotselinge felle uitschieten der
dunne hand: "Dat liegt-ie, dat is allemaal
verzonnen!"

Een zieligheid is er rond den ouden de Bie
en "den Brus", omdat zij zóó kil blijven in
hun hart en zoo stomp in hun ontkenningen.,



Boer Schepers.

De officier, lang, schraal en grijzend, heeft
met monotone stem zijn aanklacht voorgele-
zen: een roofoverval op een ouden boer en
zijn vrouw, een paar geraffineerde inbraken,
waarbij eenige duizenden guldens werden buit-
gemaakt.

Boer Schepers, mager met een tanigen ge-
rimpelden kop en kleine spleetoogjes - hij 1
heeft zijn Zondagsche pak aangetrokken om
naar Den Bosch te gaan - vertelt moeilijk,
in korte brokkelige zinnetjes (de volle zaal I
maakt hem verlegen, zijn dorp is zoo stil),
hoe er, nu anderhalf jaar geleden, in een hel-
deren voorjaarspacht vier gemaskerde man-
nen door een opgeschoven raam zijn huis bin-
nenklommen en hem en zijn vrouw in hun
bedstee aanvielen.. hoe ze hem dOOL'het huis
sleepten naar de kast met het geld en hem
dwongen den sleutel te geven. Toen ze het
geld te pakken hadden, was hij weer netjes
te bed gebracht.

"Als in je jongen tijd!" zegt de president,
maar boer Schepers lacht niet, hij heeft geen
zintuig voor den milden humor der rechts-
zaal, het is hier te gewichtig en bovendien:
zijn geld is nooit teruggekomen en hij was
niet rijk. Boer Schepers denkt -aan zijn geld.
De twee mannen op de beklaagdenbank kijken
star en strak voor zich uit. Als de president
hen aanspreekt, port een marechaussée hen
tot opstaan.

••. Nee, ze kennen Schepers niet, in zijn
huis zijn ze nooit geweest .. ,
Achter op de ruggen wringen de vingers

der handen zich zenuwaohtig ineen.
"Zestien jaar," zal de officier straks eischen.

Drie genertuies.
Drie generaties van misdadigers leefden in

de lage. verspreide .huizen van het Schayk-
ache veld: die van rond veertig, die van rond
dertig en die van rond twintig jaar.
Natuurlijk vloeien de drie groepen in elkaar

over, zooals ook tusschen de kleine, geregelde
operatiebenden een scherpe scheidingslijn niet
te trekken viel. omdat telkens weer leden van
de eerie bende in een andere ..hospiteerden" -
het woord is van het O.M. in zijn requisitoir
- maar de kernen zijn duidelijk te onder-
scheiden. Van deze generaties pleegde de
jongste de zwaarste misdaden. maar de oud-
ste lijkt het meest afgestompt. De jongsten,
groot gebracht bij stelen en drinken. meege-
lokt door de ouderen op hun -rooftochten vier-
den spoedig het meest toomeloos hun driften
bot. maar minder dan bij de ouderen had zich
het kwaad vastgezet in de ziel. De hunnen
waren het, die het eerst gingen spreken: de
Rut, Wim de Bie, de Ceel. zelfs Piet de Bie
konden den last der moorden niet langer dra-
gen en praatten, praatten ... blij, dat de be- I
klemming van het zwijgen van hen is af- I

gevallen.
Tusschen de oudsten en de jongsten in staat .

de generatie der dertigers, naar den leeftijd.
maar ook naar den geest. Zij capituleert, zij
geeft het spel verloren, maar zij doet het met
rnèèr aarzeling, de behoefte aan psychische
bevrijding is bij haar niet meer zoo sterk, zij
bekent maar de angst voor het milieu, de
angst voor wat na tien, na vijftien jaar ge-
vangenis nog gebeuren kan, treedt in hare
bekentenis sterker aan den dag.

De koning der Ossche benden.
De Dikke Toon de Soep, de twee en dertig-

jarige "kolüng" der Ossche benden, hoe men-
schelijk is hij in zijn val, hoe menscheüjk en
hoe leerzaam.,
Nog is zijn uiterlijk goed verzorgd .. draagt

hij het zwarte snorretje coquet onder den I
kleinen, ietwat ingedeukten neus, is zijn
gez.icht glad geschoren en zijn de krUllende'

j
zwarte lokken glanzend gekamd, nog glijdt
het blauwe costuum goed om zijn groote,
breede postuur en is de donkere das noncha-I
lant 'gestrikt op het gele sporthemd. Maar
hij is doodsbleek, zijn diepe, zwarte oogen
zwerven onrustig rond, op den rug trillen J
zijn handen.

,,'tt'_ t"t:P_ /n~""'--T·....,
Dit was "Mooie Karel" van het Schayksche i

Veld - overigens zonder het geringste der
nobele allure van Querido's Jordaanheld ._
hij was de ongekroonde vorst der stille kroe-
gen en der verborgen landwegen, en iets van
zijn vergane glorie leeft nog na in het uiterlijk
.van zijn verschijning, die zoo weinig de ver-
schijning van een "landbouwer" is, zijn recht-
bank- en politieberoep. De Soep heeft nimmer
veel gèwerkt, hij leefde van zijn bravour.
Maar wäär is thans die bravour, wáár de

tartende onverschilligheid, waarmee hij, tegen
een deurpost geleund, dure sigaren stond te
rocken, wanneer marechaussee of politie een
onderzoek kwam instellen naar een nieuwe
inbraak, naar den roofoverval van den vortgen
dag, wáár de uitdagende brutaliteit, waarmee
hij dan achter de politie aanslenterde en een
praatje maakte?
De Dikke Soep, bij al de breedheid van zijn

postuur, is een klein, deemoedig mensch ge-
worden, zonder houvast aan het leven. En de
ont1uisterin~ van zijn schijn-grootheid moet I

wel sterken indruk maken op de vele bekenden
der publieke tribune, aan wie hij zoo angst-
vallig den rug toekeert, nu hij de nieuwe
zekerheid nog niet won van de jongeren, van
"den Ceel" vooral,

Een avonturier en zijn moeder.
Want Ceelen, die bekende, omdat hij beken-

nen moëst, omdat. het hem te vol, te zwaar
was geworden van binnen, Ceelen blikt "den
Brus" en Peer de Bie, tegen wie ook hij
komt getuigen, rustig en vast in het gezicht.
Ceelen slaat zijn oogen niet neer Voor de
publielse tribune. Toch is er niets tartends,
niets trotseerends in dien blik, die nog het
floers draagt van een groot leed, slechts een
berusting, die afgerekend schijnt te hebben
met het vroegere en er daarom geen vrees
meer voor kent.
Een merkwaardig menschenkind, deze licht-

blonde, knappe jongen in het leeren jachtvest
en de zware, geruite, wollen trui, die hij langs
de wielerbanen droeg, waar hij zoo vaak
successen oogstte en toegejuicht werd door
een enthousiast publiek, merkwaardig en
boeiend, omdat zijn driften hem langs steilten
en diepten van het leven voerden. die de
anderen misschien nauweltiks bevroed hebben.

Ceelen is niet de geboren misdadiger, hij' is l
de geboren avonturier. Hij ging verder, hij
daalde dieper dan de anderen, hij ging Zóóver
dat zijn hart hem niet meer volgen kon en
hij vreemd werd voor zichzelf. Zijn Ieven Werd
een roes : ede bewondering van een .juichend
.publiek bij dag, de sensatie, de spanning der I
-rnisdaad des nachts. Toen hij uit den roes
ontwaakte, proefde hij de bitterheid en den
droesem. •
Was het zijn moeder, die de kiem van het

geweten in hem levend hield, die moeder, die
's nachts in de kille benedenkamer immer
op hem wachtte, die hem duizendmaal bad
en smeekte met dit soort leven op te houden
en die misschien door haar duizendmaal
duizend angsten voor haar zoon genade won?
In Ceelen's hart bloeide, toen de spanning

brak en de roes verging, die vreemde, donkere
louterende bloem: het berouw. '
En thans staat hij hier voor de rechters-

tafel, de eerste Ossenaar, die zijn handen niet
op den rug samenperst, maar ze rustig langs
het lichaam hangen laat, en antwoordt met
klare stern op de vragen van den president:
"Ja zeker, ik heb de vrouw vastgehouden.
mijn.heer de president, de anderen hebben den
man naar de brandkast gesleept, ik heb later
als mijn ~andeel twee honderd tachtig gulden
gekregen .
En als "den Brus" zich heftig laat gaan:

"Hij liegt, hij wordt alleen maar gestraft voor
den moord op van der Pas, dat staat in zijn
cel geschreven" - de blinde houw van een
in 't nauw gedreven dier - dan draait Ceelen
zich naar hem om en kijkt hem aan, kijkt
hem enkel maar aan met zijn gefloerste oogen,
terwijl er om zijn mond een zwakke, mee-
warige glimlach speelt. Wij verwachten allen,
dat hij iets antwoorden zal, dat hij zal zeggen,
zonder hardheid of ruwheid: "Kom Brus, doe
niet kinderachtig, wat kan net helpen!" maar



L'

hij blijft zw~igen en kijkt. In dat zwijgen ligt
zijn overwinning, de overwinning op zijn vroe-
geren zelf.

,,1k ben een gevallen man";
Comedie en tragedie, zij liggen zoo dicht

neveneen.
De vijfde verdachte, verzekeringsagent, zen-

deling aan een Zondagsschool en voorlichter
der Ossene dievenbende, heft de handen om-
hoog als h\1 acht jaar gevangenisstraf tegen
zich hoort eischen en roept met een van tranen
verstikte stem: "Acht jaar, 't is ontzettend,
't is verschrikkelijk, u kunt wel levenslang'
vragen, mijnheer, als 't nu acht maanden wa-
ren ..... ."
Comedie.
Maar dan ondersteunt hij zijn verzoek om

clementie met de opmerking, dat hij reeds zoo
zwaar gestraft, reeds zoo lang van zijn vrouw
en drie kinderen gescheiden is, die van zijn
kostwinning leven moeten en eindigt met den
uitroep: .

Ik ben een gevallen man, geen misdadï-
ge'~..... }' tragedie.

Ze anders geworden,~1Jn

E~N Vlj;RDEDIGER OP DE BRES.
III.

Een paar lakens, een dameszak met een
rozenkrans, een beurs en eenige medailles .
dingen zonder andere waarde dan misschien
die van een vrome affectie ...... een grillig stil-
leven uit een Brabantsch boerenhus.

Voor deze armzalige dingen is de oude land-
arbeider van Bergen overvallen en gebonden,
is zijn vrouw op den grond geworpen en vast-
gehouden door een gemaskerden !terel,' voor
deze armzalige dingen staan Oesje den Otter
en de kleine negentienjarige Schuur thans voor
de eikenhouten balustrade en buigen het hoofd.
Een paar lakens, een rozenkrans, een beurs

en eenige medailles ...... "Is het alles gebeurd,
zooals het in de aanklacht staat?" vraagt de
presidenj,

Oesje den Otter geeft een stommen knik,
het is zoo.

Hij is een groote jongen met een vleezig, wit
ietwat wezenloos gezicht en hij zegt "Jawel
Edelachtbare" met toonlooze stem, telkens als
de president hem een detail van het misdrijf
voor vertelt.
Naast hem staat de Schuur, beweeglijker,

vlugger van oogopslag, maar even gewillig en
evenzeer vervuld van spijt.

De obsessie van. een kistje.
Typische slachtoffers van het milieu, deze I

twee jongens, die in de buurt van Piet de Bie
en "de Rut" woonden en geprest werden om
mee te doen, jongens met weinig moreelen
weerstand, jarenlang werkloos. Er moest toch
eens ooit iets verdiend worden - "verdiend"
noemen ze dat - en dan komen ze thuis met
een rozenkrans, een medaille, een leege beurs.

Waarom ze dit oude, arme boerenechtpaar
kozen ? •

De Rut, aanstoker. en getuige, vertelt het,
zonder veel emotie maar ook zonder eenig mis-
plaatst bravour: ze hadden eens, bij een brand,
de vrouw met een kistje uit het huis zien
komen ..... ·
Een kistje, niets méér, en daaraan klemt zich

dagen-. wekenlang het denken vast, ze zien
het 's avonds, voor ze op hun harden stroozak
in sIM.P vallen, ze zien het overdag, als ze
werkloos langs de huizen slenteren. Een kistje,
en de kiem van een nieuwe misdaad is gelegd ...

Het getuigenis van boer van Bergen en zijn
vrouw maakt de toedracht der zaak niet veel
helderder- Hij, verschrompeld bruin-door-rookt,
knokig gezicht, stoot korte, afgehakte zinne-
tjes uit, zonder veel verband; zij, zenuwachtig
oud menschje onder de witte boerinnenmuts,
begrijpt nauwelijks de vragen, laat zich alles
twee, drie keer zeggen, geeft dan verschrikt
antwoord.

Hij had voor de crisisjaren een goed iriko-
men, deze assuradeur in het licht-grijze kam-

I garen pak, met het breede, rood-opgedrongen
gezicht en den fijnen hoornen bril; er waren
soms maanden, waarin hij duizend gulden met
zijn verzekeringen verdiende.

Maarsedert 1929 gingen zijn zaken slecht,
hij moest een zware hypotheek nemen op zijn
huisje, hij kocht een auto om een breeder
eebied te bewerken en zijn inkomsten te ver-
~r~oten, met als eenig resultaat, dat zijn uit-
gaven stegen, zijn gezin kwam in nood, hij
stelde sub-agenten aan, een dezer sub-agenten
braent hem in aanraking met de Soep, met I
den Brus, met Bijs de Sijp......
Het bedrijf was niet zoo moeilijk. Hij sloot

verzekeringen af tegen brand en inbraak en
inspecteerde de huizen; hij gaf zijn "tips" en
zij deden de rest. Soms moest hij hen met
zijn auto brengen, nadien was hij natuurlijk
irt hun macht. Hij dronk.
Acht jaren ... een vrouwen drie kinderen ...

vijf menschenlevens, die tegen de klippen van
het leven worden stukgesïagen v, D.

de jongeren ... ,
Hij:
.,Hebben ze je gebonden?"
,.Da kosse ze nie. 'k Was te sterk".
"Maar ze hebben je toch gebonden?"
"Ja, toen 'k slap wier, wel".

'De maskers van de roovers heeft hij ver-
brand,

t_,Waaro~ ?"
.,Ja, W&1'U-1l1 7 ,ze lagen op straat ...... "
"En wat hebben de kerels tegen je gezegd?"
'...,Da, kos 'k nie hoore, ik haj 'ne prop in
n1iere mond ...... "
.;1Iij:x
"Steek je twee vingers maar 'ns omhoog ..;"
.Blijf. staan. Deurwaarder duwt haar hand

omhoog, plooit de stramme vingers.
,.zeg mij maar 'I1S na: Zoo waarlijk ........
"Jawel, mieneer!"
;,Zoo waarlijk!"
"Wablief mieneer?"
. "Zeg mij nu na: Zoo waarttik ...... "
,,0" en dan, als de angstige kreet van een

opgejaagde vogel: "Zoo waarlijk helpe God mi
in den hemel".

De president begint opnieuw met het voor-
zeggen der eedsformule.
. Het verhaal van vrouw Bergen is verward,

maar één ding heeft ze duidelijk gehoord: in
de aangrenzende kamer gooiden ze met de
kop van 're man op den houten vloer ......
Maar ze kunnen beiden niet veel bederven

met hun verwardheid.
··Oesje den Otter wil het verhaal zelf wel
rechtzetten, hij heeft het alles gedaan, maar
hij heeft er .ook berouw van gehad ......

"Dat komt nou te laat!" zegt de president
op goedigen toon.

Oesje den Otter slikt iets weg in zijn keel
en geeft een stommen knik: Ja dat is zoo.

De officier vraagt vijf en twee jaren.
Mr. Lelyveld, kalm en zakelijk, met veel be-

grip voor de psyche van de verdachten, voor
de wijze, waarop ze zijn meegezeuld in het
vaarwater der anderen, vraagt clementie, ver-
zoekt een gedeeltelijk voorwaardeiijke straf.

Tien maanden geleiten .•.•
Men zou bijna wenschen, dat zijn verzoek

wordt ingewilligd. Want ze zijn anders gewor-
dell, deze jongeren, deemoediger, maar van
een deemoed, dle zonder kruiperige stuwheld
is, gewilliger en niet om hun straf te ont.loo-
pen.

Oesje den Otter spreekt van berouw -
een onbekend woord in den mond van een
dezer Osschenai'en- en men voelt, dat het
woord mèèr voor hem is dan een leege klank.
de Rut - ofschoon hij op clementie niet hopen
kan - spreekt vrijuit en ongedwongen zonder
de brutaliteit en· het pathos, waarmee hij
vroeger ontkende, zonder de benauwdheid.
waarmee hij vroeger beschuldigde.



Ze zijn anders geworden. Tien maanden ge-
le.len stond Piet de Bie hier in hetzelfde vaal-
blauwe pak en vocht als een jonge wolf voor
zijn leven en vrijheid, thans vertelt hij de
dingen met een weeke, stille stem, zonder het
schuwe zwerven van zijn oogen. Wanneer hem
een beetje bits om uitleg van een onduidelijk-

held gevraagd wordt, glimlacht hij zwak en
ver~ntschuldigènd en geèft onmiddellijk de
verklaring.
Er is iets in dien glimlach, dat schijnt te

zeggen: "Het is nu toch alles voorbij, wij mo-
gen elkaar vertrouwen" Ze zijn anders
geworden: als de "Brommert" zes jaren tegen
zich hoort eischen wegens medeplichtigheid
aan een rooÎoverval, zit hij stil voor zich uit
te snikken .

"pose", .wordt er achter mij gefluisterd.
Ik' geloof het nauwelijks. Deze pose heeft

immer den Ossenaar te ver gelegen.

l "De Ritssluiting" en zijn ver-
dediger ..

Het leven van "Jan Bol", ook genaamd "de
Ritssluiting", - waarom, dat mag de hemel
weten, hij heeft niets van het grimmige en
verbetene eener dichte, noch van het opene
eener ontsloten ritssluiting - het leven van
"Jan Bol" is langzaam en geleidelijk afgegle-
den naar het niveau, waar het onderscheid
tusschen goed en kwaad vervaagt. Hij komt
uit een heel nette familie, deze directeur van
de Ossche Wielerbaan - het is te zien aan
zijn kleeding, aan het gezicht, fatsoenlijk,
maar in zijn witte vleezlgheld getuigend van
een weeke genotzucht, aan de bleeke handen,
welker trillende vingers hij niet gestrekt kan
houden - maar de lichtzinnigheid en de drank
hebben hem in andere milieu's gebracht, in
milieu's, die zijn ongeluk werden. Belasting-
ambtenaar, caféhouder, agent voor een brou-
werij, exploitant van' een kleine wielerbaan,
in geen van al zijn beroepen ging het hem voor
den wind.
Het houten paviljoentje van zijn -wielerbaan

stond niet gunstig, het publiek kwam er niet
verteren, iedereen wist dat het "beroerd" lag,
ik wou dat het afbrandde, had Jan Bol gezegd.
"Die wensch is vervuld geworden", merkte

de president op. Ja, hij had het gezegd en hel:
was aan Dikke Toon de Soep overgebracht.
En de Soep had er verstand van, zulke wen-

I schen in vervulling te doen gaan. "Voor vijf
, en twintig gulden brandt het af", had de Soep
gezegd, misschien heeft hij ook vijftig gulden
gevraagd, dat wordt niet erg duidelijk. Maar
het is inderdaad afgebrand, tot den grond en
nu heeft Jan Bol zich te verantwoorden voor
een zware aanklacht: brandstichting met ge-
meen gevaar voor huizen en gebouwen van
anderen.
Een zware aanklacht, want het delict der

brandstichting wordt zeer streng gestraft om
de ingrijpende gevolgen, die het hebben kan
voor anderer goed en leven. En wat heeft deze
ietwat lichtzinnige wielerbaan-directeur eigen-

I lijk meer gewild dan zich ontdoen van een
gebouwtje. dat afgezonderd stond en weinig
brandgevaar kon opleveren, met het doel de
verzekeringssom machtig te worden. Ook dit
is een misdrijf, zeer zeker, maar een dat onge-
meen-lichter gestraft wordt. En een, dat in
de dagvaarding niet ten laste is gelegd .
De verdediger, mr. E. van Zinnicq Berg-

mann, grijpt zijn kans. Hij brengt een nieuwe
noot in de eentonige berechting der Ossche
zaken: de .noot .:vanden juri<;lischen strijd, van
den strijd in 't algemeen.
-Tot nu toe heeft iedere verdediging, hoe

doortastend-gevoelig zij ook in de moeilijke
situatie soms was, zich inderdad bepaald tot
verdedigen, tot het aanvoeren van verzach-
temde omstandigheden, tot het vragen van
begrip, van lichtere straf.
Deze verdediger - en hij kan het met meer

recht doen, omdat de aangeklaagde niet tot 't
Schayksche veld behoort - valt aan, en hij
doet het met scherpte van het oog, met

I hartstocht, met vuur.

5"
Hij ondergraaft getuigenverklaringen: Oss

heeft bekend, zeker, maar heeft het niet te-
veel bekend? vraagt mr. van Zinnicq Berg-
mann. De officier voert een getuige aan, die
nog eenige dagen geleden alles loochende: wordt
't dan systeem deze menschen alleen te geloo-
ven, wanneer zij zich zelf en vooral anderen
aanklagen? Juridisch krijgt de opmerking van
den verdediger nog meer grond t!ijdens de
volgende zaak, als een getuige, die tevoren
steeds zeer goed in het spoor geloopen had,
op de zitting alleronverwachtst omdraait en ...
ongeloofwaardig wordt. Het heeft inderdaad
iets tegen, dat getuigen en beklaagden door
hetzelfde deurtje de rechtzaal binnengevoerd
worden.
De verdediging tast ook de dagvaarding

aan, zij betwist niet, dat er een misdrijf ge-
pleegd is, maar zet met breed-j~ridischen
zwier, in Fransehen trant soms, uiteen, dat
dit misdrijf anders en lichter is dan dat,
waarvan de officier den man in de beklaag- 'I

denbank beschuldigt. Zij stelt tenslotte tegen-
over den eisch van den officier: drie jaren ge- I
vangenis, haar verzoek om onmiddellijke in-
vrijheidsstelling. .
Voor het eerst in deze dagen lS er een sfeer

van spanning, van strijd in de rechtzaal.
Het rake ingrijpen, het scherpe betoog, door

breede, suggestieve gebaren onderlijnd en ge-
voelseffecten niet versmadend, heeft de recht-
bank zichtbaa:r geboeid.
Zal voor den beklaagde onverwacht de ge-

vangenispoort zich openen? Lang, zeer lang
blijft de rechtbanJ{ in raadkamer bijeen.
Jan Bol bijt op zijn onderlip, ztjn mond. zijn

handen trillen, in zijn hoofd hamert een wilde

r

spijt, dat hij zich OOit,'in onbewaakte momen-
ten, met het Schayl,sche veld inliet.
De rechtbank keert terug, er is eenige bewe-

,ging, het verzoek om invrijheidsstelling is
afgewezen. .
Door de kleine deur naast het podium wordt

de verdachte weggeleid. I

De deurwaarder roept reeds af in de volgen-
de zaak: het openbaar ministerie contra Ma-
ricus van orsouw, den koperen .

v. D.

PIET DE BIE op het perron te Breda tijd~ns
zijn oV'oobrenging van het huis V1a~bewanng
naar de gevangenis ·te Den Bosch 111 afwach-

ting van zijn voorgeleiding.



Achter den zwaren, leer-overtrokken zetel
van den president der rechtbank hangt een
stervormige klók, blinkend-verguld, en over'
de witte wijzerplaat van die klok kruipen de
smalle wijzers langzaam en met een tergende
regelmaat rond: de minuten, de grijze uren
verglijden van den morgen in den middag.
En met de regelmaat van de klok roept de

deurwaarder de nummers der Ossche zaken
af, heft een grimmige gerechtigheid. haar
straffende hand, hooren menschen hun ver-
banning uit de samenleving eischen voor Ian-
gen, langen tijd .•••
De loop van het recht krijgt hier bijna het Zij zijn menschen: Bloemers, een bleeke

monotone van een mechanisch-gedreven uur- sluikharige jongen, geeft na een onhandige
werk: de deurwaarder kondigt aan, een mare- poging om, in angst voor de komende straf,
chaussee leidt een man voor de balie in een op zijn vroegere bekentenis terug te krabbe-
vaal pak en met schichtige oogen, de presi- I len - ;Il!J. is "gepijnigd" door de onderdanen
dent stelt eenige vragen over een inbraak. I • ..

een brandstichting, een roofoverval, de man: van wachtmeester de Gier, het roerende, bIJ-
knikt vele malen en zegt "Jawel, mijnheer de na-vergeten sprookje - den zwaren roof-
rechter", er komen een of twee getuigen, de overval, waarvan hij beschuldigd wordt, toe.
officier requireert vijf, zes, acht jaren ge- Hij wil uitleggen, hoe hij er toe k~am,. maar
vangenis, een advocaat pleit clementie, de hij heeft zoo weinig woorden en wie hier zal
verdachte wordt weggeleid.... volgende hem begrijpen? hij zwijgt. Doch als de ver-
zaak. dediger aan de rechtbank begrip gevraagd

Kreet naar de vrijheid. heeft voor het leven van dezen jongen (op-
nieuween leven, dat werd aangezogen en
naar beneden getrokken door het moeras) als
hij gevraagd heeft deze jeugd niet onherroe-
pelijk door acht jaren gevangenisstraf te ver- I

nietigen, ze nog een laatste kans te geven,
leeft het fletse gezicht van den beklaagde
op, zijn oogen worden grooter, hij kij~t den
advocaat aan, een vergeten hond, die ge-
streeld wordt.
"Hebt u nog iets op te merken, be-

klaagde?"
"Ik wil . . . eh, ik wil dank brengen aan

meneer de advocaat" Het wordt luid gezegd
door iemand, die woorden slechts moeizaam
hanteert, luid en met een groote warmte:
niet slechts met de warmte van iemand, die
zich verdedigd, maar met de warmte van
iemand, die zich een weinig begrepen voelt.
Ze zijn allen menschen, de zware misdadi-

gers en de lichte, bij de een. springt de ..men-
schelijkheid mlnder in het licht dan bIJ del!
ander, bij sommigen is meer dan bij anderen
het schuwe hart door een korst van hebzucht
en verbetenheid overwoekerd, maar van hen
allen, wier levens hier in eentonige regelmaat
met de grijzen uren aan ons voorbijglijden,
schemeren de verzwegen tragedies heen door
het strakke masker der ambtelijke rechts-
sfeer.
Tragedies van menschen in hun boete-

v. D.

ONGEZIENE TRAGEDIES.

IV.

DE LEVENS GLIJDEN VOORBIJ
MET DE GRIJZE UREN.

Met de regelmaat van een klok . . • . en
een zes-en-twintigjarige jongen, klein, maar
grof-gebouwd, met gladde, zwarte haren en
typisch gevangenisgezicht, moet plotseling -
op de stereotype vraag van den president "of
hij nog wat heeft op te merken?" - uitroe-
pen, dat alles hem onverschillig is, dat ze
maar niet hem doen moeten, wat ze willen,
omdat zijn leven toch kapot is - erger dan
de dood, noemt hij het - om ons te herinne-
ren aan de menschelijke tragedies, die van
heel dit eentonige verloop der rechtszitting
den ongezienen achtergrond vormen.
De kleine Brok is misschien een beetje pa-

,thetisch, als hij met van emotie trillende stem
in de zaal schreeuwt: "De dood is beter dan
het heele leven!" en daarop de rechters
vraagt, of zij weten,· wat het beteekent opge-
sloten te zijn (hij zeli weet het maar al te
goed: twee keer drie jaren stond zijn jonge
leven in de gevangenis stil), maar zijn pathos
wordt toch meer door onhandigheid dan door
onwaarachtigheid ingegeven. Want als zijn
korte vraag van opwinding uitsterft en hij
een beetje wezenloos, met gebroken stem aan
zijn exclamatie toevoegt: "Wij zijn toch ook
altijd nog menschen" . • . • is hij zeer op-
recht en zeer meelijwekkend, de kleine Brok,
die zooveel onbeheerschte misdaden deed,
omdat broers en vrienden hem met de mis-
daad vertrouwd maakten als met een heel
gewoon ding.
Inderdaad, hij wekt medelijden, en wij al-

len voelen het den president na, wanneer hij,
onmachtig om troost te geven - gerechtig-
heid en barmhartigheid moeten vaak ver-
schillende wegen gaan - antwoordt, dat het
straffen den rechters soms zwaar genoeg
valt ••• ~

Mensçhen, slachtoffers.
"Wij zijn toch ook altijd nog menschen!"

_ met een paar schamele woorden roept een
jongen, wiens leven in misdaad onderging,
heel de tragiek van' het conflict tusschen het
Ossche milieu en de bedreigde samenleving
weer voor den geest op, dit conflict, waarin
zoovelen slachtoffers worden, niet van hun
vijanden, maar van hun vrienden . . .. Dub-
bele slachtoffers zelfs, want maar al te velen
worden hier door het smalle deurtje naast
het podium naar binnen gebracht, wier mo-
reel besef van jongsaf door de groep werd
ondermijnd, die door de groep werden mee-
gesleept tot lichte, vaak onnadenkende ver-
grijpen tegen vreemd bezit, en die thans de
volle zwaarte der straf, welke het milieu
treffen moet - "Carthago delenda" , zei mr,
de Haes in een pleidooi - mee te dragen krij-
gen.

I Ja, zij zijn mensenen - daar zit Bevers,
een man van twee en dertig jaar met een
kop, die gegroefd is als die van een vijf-en-
veertigjarige . . .. door verdriet? door
drank? door beide zegt de verdediger. Hij
was een kind uit een net gezin, de zooveelste:
als hulpelooze vliegen zijn zij in het web der
bende vastgeraakt. Jong getrouwd en jong
door de vliegende tering van zijn vrouw be-

I
roofd; als haar vroege dood gememoreerd
wordt, barst hij op de beklaagdenbank in
snikken uit. Hij bleef achter met drie kleine
kinderen, hij was eenzaam, dronk; zocht de
stille kroeg, vond de misdaad. De misdaad?
Op een avond, in een bui van dronkenschap,
wordt hij door een berucht lid der bende mee-
gezeuld, zij stelen een paar hammen, een
partij spek, eenige worsten en vijf en dertig
cent. Nu eischt de officier drie jaren gevan-
genisstraf: Carthago delenda.

Tragedies achter het masker.

gang ••••
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EEN LIJI( LIGT IN DE SNEEUW ...

Heeft Peter WijTlen gedood?
Door den stroom van bekentenissen, die uit I

het Schayksche veld loskwam, toen de eerste
bressen ontstaan waren in den "muur van
zwijgen", begon er ook eenig licht te scheme-
ren over den moord op St. Nicolaasavond 1925.I Peter Wijnen, die dien avond in gezelschap
van twee vrienden en Jan van der Mast - een
vijand! - had doorgebracht, had immer een
driftigen en lastigen dronk, Peter Wijnen
had het mes getrokken .........
Peter Wijnen werd vastgenomen, hij be-

kende. Maar hij hield van den beginne af vol,
dat hij niet de eenige was, die naar van der
Mast gestoken had, dat zijn metgezellen sa-
men met hem hun gemeenschappelijken vijand
hadden bewerkt.
Zijn de steken, die Peter Wijnen den ver-

slagene toebracht, de eenige geweest, die
deze ontving?
Waren er meerdere handen, die het mes

voerden, bij de vechtpartij in de sneeuw?
Zoo ja, wat was dan het aandeel van elk dier
handen? Heeft Peter Wijnen gedood?
Dat zijn de vragen, die op dezen grijzen

Octobermorgen door de rechtszaal zweven,
en die een atmosfeer van spanning wekken,
nu in de reeks berechtingen de eerste dood-
slag aan de orde komt.
Vragen, van welker antwoord de vrijheid

of de gevangenschap vim den forschen, ge-
zetten man in de wijde manchesterbroek, die
nu voor de rechters staat, onmiddellijk afhan-
gen. Want als· het waar zou zijn, dat meer.
deren schuldig staan aan de wonden, die val'!
der Mast werden toegebracht, kan hem -
nu een gezamenlijk gevormde opzet uit niets
te construeeren en het afzonderlijke aandeel
van ieder niet meer vast te stellen is -
slechts mishandeling ten laste worden ge-
legd. Deze ten laste legging heeft echter niet
plaats gehad, en met reden: want het mis-
drijf der mishandeling wordt na zes jaren
door verjaring aan een vervolging onttrok-
ken •••• Drie getuigen zijn er, op wier ver-
klaringen de Officier van Justitie zijn aan-
klacht tegen Peter Wijnen baseert, drie getui-
gen, wier verklaringen de scherpzinnige ver-
dediger, mr. van Meerwijk, tracht te onder-
mijnen.
De arbeider Brandts - donker type met

diepliggende oogen - beweert, dat hij \Vijnen
op den bewusten Sinterklaasavond in 1925
tegen kwam en dat deze zei met Jan van der
Mast te willen afrekenen.

UREN IN DE BOSSCHE RECHTSZAAL.

De geheimen van het Schayksèhe
veld.

minder omzichtigheid, ja haast met -zekere I
willekeur gekozen. Op iedere zitting komt in
een of andere variatie een paar malen het
beeld terug, dat "de Snep" en de arbeider I
de Louw gisteren boden: zielige figuren, die
6f vanaf de herbergtafel, óf zelfs (zooals de
Louw) vanaf de straat, bij een toevallige ont-
moeting, naar een inbraak werden meege-
troond, tot een brandstichting of diefstal in
eigen huis werden overgehaald. De drank
speelde trouwens in het Ossche milieu een
veel te gewichtige rol dan dat de voorzichtig-
heid onder alle omstandigheden bewaard kon
blijven: voortdurend keerb dezelfde veront-
schuldiging hier terug: "We waren dronken,

,we waren z66 dronken, dat we niet meer
goed wisten, wat we deden."
Ook bij den moord op Jan van der Mast was

een groote omzichtigheid niet in acht geno-
men: hij werd in het centrum van het stadje,
midden op straat en na hevige woordenwisse-
ling, in dronkenschap, neergestoken; zes per-
. sonen waren onmiddellijk van de heele toe-
dracht der zaak op de hoogte; vier van deze
zes waren nauwer of minder betrokken in de
vechtpartij, waarin van der Mast het leven
liet.

DE OSSCHE BOETEPROCESSIE
DUURT VOORT.

v.
Oss.
Sint Nicolaasavond, tien jaar geleden, het

sneeuwt.
Avond van vreugd en geschenken in de

warme huizen; roode kachels, lampschijnsel,
gezinnen rond de tafel, punch met marsepein.
Avond van eenzaamheid en wrevel in de

kille kroegen: wat stoelen bij een vuur, een
bleeke lamp, mannen, die elkaar haat toedra-
gen, veel jenevér, veel bier.

I
Om half twaalf wordt er bij een inspecteur

van politie nerve.us ~an .de bel geru.kt: ergens
bij het marktplein Iigt Iemand hevig te bloe-
den.
De inspecteur ijlt er heen, vindt een groote,

donkerroode plas bloed in de versche sneeuw
en den indruk van een menschelijk lichaam.
Een paar huizen verder, in een kleine voor-
kamer, ligt Jan Hartogs - Jan van der Mast,
zei de Ossche onderwereld - te sterven, het
bloed stroomt hem uit zes diepe steekwon-
den weg.
Niemand heeft iets gezien, niemand heeft

iets gedaan. Met veel moeite komt de politie
te weten, dat de vermoorde dien avond in een
café heeft zitten drinken met drie van zijn
bekenden: één voor één worden deze drie in
hechtenis genomen, één voor één moeten zij
weer op vrije voeten worden gelaten: ze wa-
ren in zijn gezelschap geweest, ja, hadden
hem ook wel op straat zien liggen, maar wa-
ren doorgeloopen, wilden niets met de zaak
te maken hebben, van der Mast was niet hun
vriend. De kastelin bij wien zij toefden, geeft
een nietszeggend getuigenis, andere personen,
die om half twaalf de plaats van den moord
passeerden, geven een nietszeggend getuige-
nis. Tien jaar lang blijft het mysterie rond
het lijk van Jan Hartogs, die op Sint Nicolaas-
avond in de sneeuw doodbloedde, onopgelost.

Men verwondert zich telkens en telkens
weer op deze reeks van zittingen, waarin de
Ossche gewelddaden hun berechting vinden,
qat de geheimen van het Schayksche veld z66
lang geheimen konden blijven. Want vrijwel
geen enkel "geheim" was tot één of zelfs tot
enkele personen beperkt: steeds was er een
vrij groote groep van mede-weterll, zoo niet
mede-schuldigen. Deze mede-weters behoor- I

den meestal niet eens tot de eigenlijke kern
der misdadige benden, maar tot een breede
peripherie van lieden, die hetzij in de buurt
der bende-leden woonden, hetzij in de stille
kroegen met hen in contact kwamen.
Eellerzijds bewijst het feit, dat zij allen zoo

vast door den muur van het Ossche zwijgen
omsloten bleven, de kracht van de terreur,
welke een betrekkelijk-kleine groep niets-ont-
ziende personen hier uitoefende, anderzijds
duiden toch ook tal van aspecten der Ossche
zaken er op, dat, indien de overheid eerder
met onverbiddelijke hand had ingegrepen
(zooals dan eindelijk sinds het vorig jaar op
instigatie van Mr. Dubois, den Bosschen
substituut-officier, is geschied), de älgemeene
zuivering zich ook eerder zou hebben voltrok-
ken. Want dit is wel het merkwaardige van
een misdadig systeem, dat in geheimhouding
en consequent zwijgen zijn groote kracht I
scheen te vinden: de daden werden vaak met
zeer weinig omzichtigheid gepleegd, de per-j
sonen die moesten helpen, werden met nog



"Ga je mee?" vroeg Wijnen. Brandts is
meegegaan, Brandts heeft zelfs van der Mast
aan den praat gehouden, opdat hij niet aan
Wijnen zou ontglippen. Wijnen trok een mes.
Of' er nog anderen waren, die meevochten ?
Ja, ze vochten met drieën, maar Wijnen was

de eenige, die een mes had. Iedereen was
nogal dronken, hij zelf, Brandts, ook een
beetje ..••
Wijnen houdt vol, dat ook Brandts en de

anderen het mes getrokken hebben: Brandts
heeft bij Wijnen in de schuur later het bloed
van zijn handen gewasschen . • . .
Koosje de Bie, drie-en-dertig jaar, schich-

I tige kop met golvend-donkerbruine haren
I sedert kort tezamen met zijn bentgenooten
in het Huis van Bewaring opgesloten, begint
zijn verhaal met een pathetischen aanloop:
"Ik ben hier gekomen om de waarheid te
spreken. Voor de politie en den rechter-com-
missaris heb ik gelogen, ik wil nu mijn

I leugens goedmaken, ik wil vertellen, hoe het
werkelijk is gebeurd".
. De verklaring van een Osschenaar, die op
een dergelijke wijze aanvangt, is vrijwel

i steeds waardeloos: slechts de leugen, niet de
waarheid zelf, heeft deze aanprijzing van be-
trouwbaarheld noodig. '
De Bie beschuldigt Brandts, en Brandts al-

léén, van den moord en wordt door niemand
geloofd. Ligt daar immer niet de bekentenis
van Wijnen zelf?
Tenslotte is er het getuigenis van de Rooy-,

een kleine, ongezond-uitziende jongen met
stekende oogen, stekende haren en een groe-
zelige kleur, die uit de Bredasche gevangenis
gehaald is, waar hij nog eenige jaren heeft
op te knappen.
De Rooy kwam dien avond door de straat,

waar de vechtenden zich ophielden zasr dat
Wijnen op den, verslagene afging ....:._m:i. een
mes? Ja, met een mes - en dat de anderen
hem .volgden, maar is doorgeloopen; hij wilde
er mets mee te maken hebben. Zeven jaàr
lang heeft hij Wijnen niet gezien. Toen' in
1932, is die een avond bij hem gekomen en
heeft gezegd: "Pietje, zal je je mond hou-
den" ••••
Dit zijn, kort geschetst, de getuigenver-

klaringen, waarop - naast zijn eigen gedeel-
telijke bekentenis - een veroordeeling van
Wijnen gebaseerd zou moeten worden.

Ontzaglijk zware taak.
De moordzaak-Hartoga stelt in praegnan-

ten en scherpen vorm de vraag op den voor-
grond, die reeds meermalen tijdens deze reeks
processen tegen het Ossche "milieu" zich aan
den geest opdrong: de vraag, welke bewi;}s-
waarde er gehecht kan en mag worden aan
de bezwarende verklaringen, die door gede-
tineerden of reeds veroordeelden uit den os-
schen kring worden afgelegd? Ongetwijfeld
lijken verscheidene dezer verklaringen op de
zittingen zonder meer betrouwbaar, even on-
getwijfeld echter zijn er andere, die toch
zware beschuldigingen inhouden, waarvan de
betrouwbaarheid op zijn minst genomen zeer
twijfelachtig schijnt.
Nu het oude wachtwoord "zwijgen" onder

de clan-gencoten van het Schayksche veld
is .opgeheven en iedereen klaarblijkelijk vrij-
heid van spreken heeft gekregen, glippen in
den stroom van bekentenissen beschuldigin-
gen mee door, die meer door wrok, jalouzie,
zucht om derden in den val mee te sleepen
en andere niet zeer fraaie drijfveeren inge-
geven lijken dan door een plotseling-ontbloei-
de waarheidsliefde.
Hier jscherp te onderscheiden, nauwkeurig

te wikken en te wegen, is de ontzaglijk-zware
taak,. die..de Bossche rechtbank is opgelegd
en die ZIJ, te oordeelen naar sommige uit-
latingen der rechters, o~ de zitting gedaan,
ten volle begrijpt.
De noodzakelijkheid om het _Ossche "milieu"
te treffen en uit te roeien, zal nimmer die
andere n?Odzakelijkheid uit het oog mogen
doen verliezen: dat de veroordeeling der in-
dividuën gebaseerd moet zijn op deugdelijke
rechtsgronden.
Vooral ten aanzien van de talrijke figuren,

die - als Wijnen - tot de peripherie van de
Ossche groep behooren, is dit een onontkoom-
bare eisch der rechtszekerheid.
Dit bedoelt geen verdediging van den Os-

schen misdadiger, het bedoelt een verdediging
van ons rechtssysteem.
Een systeem, dat gerechtigheid waarborgt,

zelfs waar zwaar gezondigd is, juist, waar
zwaar gezondigd is. v. D.
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IDe afrekening met Oss.

DRIE JAAR GEËISCHT TEGEN
WIELERBAAND IRECTEUR.

MEDEPLICHTIG AAN
BRANDSTICHTING.

voor een gedeeltelijke voorwaardeiijke veroor-
deeling in aanmerking komen. '

BRANDSTICHTING.
Als derde verdachte komt dan de bekende

wielerbaandirecteur uit Oss, de 40-jarige ge-
detineerde koopman J.
F. A. Ver hoe ven,
bijgenaamd Jan Bol,
voor het beklaagden-
hekje. Een korte, ge-
drongen gestalte, in een
donkerblau w pak. Zijn
blik zoekt bij het bin-
nentreden onzeker naar
bekenden op de publie-
ke tribune. Deze ver-
dachte, dte uit een fat-
soenlijk milieu voort-
komt en oorspronkelijk
in de bottelarij van iijn
vader werkte, is in den
loop der jaren steeds
lager gezonken, totdat
hij eindelijk in aanra-
king kwam met de 05-
sche bendeleden, nadat
hij eenigen tijd een
minder gunstig bekend
café met damesbedie-
ning in Oss geëxploi-
teerd had.
Met zwakke eentonige

stem antwoordt hij op
de vragen van den pre-
sident. Hij ontkent de
feiten niet, maar tracht
ze wel te verzachten,
wat gezien de protes-
ten van de zijde der
rechters, echter niet
aanvaard wordt.

De wlelerbaandîrec- Hij staat terecht, om-
teur J. Verhoeven. dat hij met den dikken

Soep en Schuyvefs in begin Juli 1933 te Oss
opzettelijk brand heeft gesticht in zijn houten
paviljoen op het sportpark, waardoor alles was
afgebrand en groot gevaar was ontstaan voor
de omliggende huizen. Er was in het paviljoen
houtwol, petroleum en andere licht brand-
baar materiaal klaargezet om den brand te
bevorderen.

Inspecteur Van Kempen beschrijft het leven
van verdachte, die aan den drank is geraakt,
een losbol is geworden en aan zijn gezin zeer
veel verdriet heeft berokkend.

H., de "Dikke Soep", de man, die bijna
in alle Ossche zaken een rol speelt,' als
getuige gehoord, vertelt bijna onverstaan-

. baar hoe hij in het paviljoen den brand
heeft gesticht. De directeur had hem f 50
beloofd, die hij met Schuyers, die zich ook
als medeplichtige zal hebben te verant-
woorden, gedeeld had.
Verhoeven draait in zijn verklaringen OIU

de zaak heen en noemt de heschuldigingen van
den "Dikke Soep", die bezwarend zijn voor
den verdachte, leugens.

In de zaal is intusschen de temperatuu.r
ondragelijk geworden. Er heeracht een lauwe,
slappe sfeer. De leden der balie in de advoca-
tenbanken veinzen reeds lang: geen belang-
stelling meer en praten onder elkaar over
koetjes en kaIrjes.

Tegen Ottens vijf jaar en tegen
Schuurman twee Jaar

gevorderd.

WEGENS LAFHARTIGEN OVERVAL.

(Van onzen correspondent).
's-HERTOGENBOSCH, 17 Oct.

Zeven Ossenaars, leden van de beruch-
te bende, stonden vandaag terecht, in
een zitting, die weinig spanning gaf,
hehalve dan dat eenige van de meest
bekende leden van het Ossche gilde
hun hekentenissen-stroom voortzetten
en aldus meehielpen de waarheid aan
het licht te brengen.

Het eerste werden herecht de 23-
jarige arheider A. J. 0 tt ens en de
19-jarige schoenmaker P. A. S eh u u r-
man s. Tegen den eerste werd vijf
jaar gevangenisstraf geëischt en tegen
den tweede twee jaar" met aftrek van

voorarrest.

De belangstelling voor de tweede zitting der
rechtbank was reeds aan het afzakken. Er was
veel mlnder politie in de zaal en wij misten
de bekende gezichten van opperwachtmeester
Mintjes 'en wachtmeester De Gier. De pompeuze
gestalte van inspecteur Van Kempen domineer-

de in de zaal;

VERDEDIGER PROTESTEERT.
De aandacht wordt weer wat grooter als
de verdediger, mr. E. van Zi:anicq 13er:1manu

uit Den Bosch een incident schept door te
protesteeren tegen hooren van zulke ongun-
stige getuigen in deze zaak, die maar ver-
klaringen afleggen ten nadeele van zijn cliënt,
waaraan waarde wordt gehecht.

Een der rechters zegt echter, dat de heeren
alles kunnen vertellen, maar dat de verkla-
ringen in hun bekenteniskoorts toch alle zeer
nauwkeurig gewikt en gewogen worden.
- De 44-jarige gedetineerde tweede verdachte
N. H. Schuyers. die tot voor eenige dagen zijn
medculichtlghetd ontkende, vertelt als getuige
gehoord, hoe de brand gesticht is, waaruit
blijkt, dat de directeur daarin een groot aan-
deel heeft gehad.

Ook van de zijde der per.svertegenwoordigers
was de opkomst veel geringer, terwijl van de
plaatsen op de genoodigden-banken hocg e-
naamd geen gebruik werd gemaakt. De samen-

I .stelling van de rechtbank was weer dezelfde,
, eoedat het beeld van de rechtszaal maar weinig
verschil vertoonde van dat tijdens de gewone,
niet speciaa l-Oseohe zittingen.

Op het podium zaten als toehoor der s de ad-
vocaat-generaal bij het Bosscher Hof, mr. H.
W. Massink, en de substituut-officier van Justi-
tie bij de- rechtbank, mr. J. G. C. H. Dubois.

Voor het gebouw zelf - op den Spinhu iswal
- was er een drukte van belang, die veel groo
ter was dan jl. Maandag. Op de publieke tri-
bune werden weer geen Ossenaars toegelaten.

Van de zeven Ossenaars verscheen eerst dl?
23-jarige arbeider A. J. Ottens en de 19-jarige
schoenmaker P, A. Schuurmans voor het col-
lege. Beiden zitten in voorarrest.

Nadat de pre.sident9mr. W. J. M. Urn mel s
de zitting voor geopend heeft verklaard. begin-
nen de hekentenissen weer. De TIut had aan den
I jongen Piet ([e Bie een adres aan de hand ge-

I
daa n, waa-r er "wat zat" en Pretje had met
heide verdachten een afspraak gemaakt om 9.1)

dat adres te gaan stelen. Zij war en in Januari
's avouds t e halfzeven met hun vieren naar de
'w oning van L. van. Be.rgen gegaan met haar-

netjes en Jappen voor het gez ich t om zich 01'.-
herkenbaar te maken. Uit de woning ware']
lakens, een rozenkrans,' een beurs met geld ..
medailles weggenomen, Daar' tegenstand wa s
ondervonden van de bewoners van dat huis

, 'hadden de indringers het bejaarde echtpaar op
den grond gegooid, een prop in den monel ge-
duwd €n vastgehou-
den, ten gevolge waar-
van een vinger van
Van Bergen krom en
stijf was gebleven,

De president wist
-dez c getuigen op zijn
eigen gemoedelijke
wijz e op hun k
te brengen do

r

Bra. bantsch d
spreken. I
Van
gaf op .
den preside
tingen over v
Schuurmans,
nooit veroordeeld it,
en die slechts in dit
milieu verzeild is ge-
raakt, omdat hij in JUr. W. J. ;U. Ummels,
de buurt gewoond
heeft. De andere verdachte heeft minder gun-
stige antecedenten.

Mr. E. van Zinnicq Bergmann hield een uit.
voerig pleidooi, waarin hij nog eens op de
onbetrouwbaarheid der getuigen wees die vol~
gens hem "te veel bekend hebben". Pleiter
vroeg ten slotte onmiddellijke invrijheidstel-
ling.

Mr. Van Everdingen houdt dan met monotone
stem requisitoir. Hij wijst op den ernst van
het feit en vraagt ten .slotte tegen den direc-
t~ur wegens medeplichtigheid en uitlokking
tot brandstichting drie jaar gevangenisstraf,
met aftrek van het voorarrest.

De rechtbank wijst het verzoek van den ver-
dediger af. Verdachte wordt weg,.;eleid. Hij
toont niet de minste ontroering. De dikke Soep
wordt niet vervolgd in deze zaak, al is hij
medeplichtig. Teg-en Schuyers, die bekent,
eiescht de ambtenaar van het O. M. wegens
medeplichtigheid aan brandstichting vier jaar
gevangenis,straf.
Mr. Lelyveld pleit clementie.

I
De Rut, e igenl ljk Van der Putten' geheeten

de beruchte misdadiger, die zooveel op zijn ge
weten heeft en die bij zijn "doorslaan" in de
moordzaak van Piet de Bie eigenlijk de be-
kentenis-orgie aan het rollen heeft gebracht
wordt dan als getuige gehoord.

Hij heeft zijn geheele onrust verloren
en ziet er welvarend uit. Rustig en onbe-
vangen vertelt hij de toedracht der zaak.
Hij had gedacht, dat er meel' "zat", omdat
hij de vrouw bij een brand met een geld-
kistie naar buiten had zien loopen.

De subst.ituut-officier mr . .T. J. G. van Eve r
din gen neemt dan requisitoir. Hij wijst op

het betrekkelijk blanco
s t rafregfst er der ver-
dachten, die niet tot de
zware jongens behoor-
den. Toch vindt spreker
de gewel dplegin g zeer
ernstig en vraagt ten
slotte tegen Ottens vijf
jaar gevangenisstraf en
teg-en Schuurmans twe ..
jaar gevangenis-str-af
met aftrek van het
voorarrest. Onbewogen
hooren beide jongeman-
nen, die geen mlsdadi-

~Ir. J. J. G. van Ever- gerstronie bezitten, den
dingen eisch aan. Schuurmans

vraagt eeen voorwaardelijke straf.

Mr. Lelyvel d uit Dinther gaat deR leveuswan -
del van beide verdachten na en meent daaruit
de conclusie te mogen trekken, dat de verdach-
ten clement gestraft moeten worden en dat z i:

LAATSTE ZAAK.
Vervolgens komt de laatste zaak van dezen

dag aan de orde, waarin zich een drieta I ver-
dachten te verant-
woorden hebben.
de 29-jarige arbei-
der A. H. dell
Brok, zijn broer.
de 32-jarige eh
den Brok en de
aO-jarige arbeider
M. v. Or souw, al-
len gedetineerd
Zij staan terecht,
omdat z i] in den
nacht van 14 op 1fi
Juli 1934 te Hees-
wijk in de woning
van K. Weid ems
horloges, oorbel-
len, een gouden
ring, lepels en VOl'

ken, beurzen met
geld, een armband
en een portefeuille
met 3,00 gulden hebben weggenomen na in de
woning te zijn geklommen, waarbij een ruit
vernield is. De verdachten bchoor en nog oot de
oude garde en ontkennen.

President: Jullie zullen het dadelijk wel an-
dere hooren.

Verdachte Den Brok: Dat is allemaal fanta-
sie.

De bewoner van het 1lUis te Heeswijk, de
Sfi-jar ig e K. We iderna , is intusschen drie maan-
den geleden gestorven. Rijksveldwachter Bou-
tens uit Dinther en een bejaarde, zeer pr imi-
tieve dienstbode, waarmede de president reeds
bij de eedaflegging zeer veel moeilijkheden had.
legt haar verklaring af.

(Zie verder Laatste :-.ii€!!Ows).

Hen Brok

DE POSTVLUCHTEN.
De ,,0 eve r z wal u w" (uitreis) is te Ban-

doeng aangekomen. De "K i e.v i t" (thuisreis)
is te Alorstar geland.



HET OSSCHE MILIEU VOOR
DEN RECHTER¢

Diefstal en geweldpleging, inbraak
en brandstichting.

in een keurig jacquet gestoken, geeft langs
een langen omweg toe, dat hij last heeft ge-
geven het paviljoen in brand te steken.
Ten langen leste had hij tegen A. J. Hen-

driks (Toon de Soep Sr.) gezegd: Het ding
staat in den weg. Doe het dan maar!
Met Schuyvers heeft hij nergens over ge-

sproken. Verdachte had het beheer over het
paviljoen en betaalde ook de lasten.
Pres. : Is u het geweest, die de brandbare

stoffen heeft klaargezet ?
Verd. : Absoluut niet.
Inspecteur van Kempen van de Ossche ge-

meentepolitie was er bij geweest, toen de
brand begin Juli 1933 in het paviljoen heeft
gewoed. Het was er in de buurt heel gevaar-
lijk, een vonkenregen spatte in het rond en
leverde gevaar op voor de tribune.
De verdediger, mr. van Zinnicq Bergmann

keert zich aan de hand van andersluidende
mededeelingen, hem ter kennis gebracht,
tegen deze uiteenzetting, welke hij niet over-
eenkomstig de feiten noemt.
Inspecteur van Kempen noemde verdachte

vroeger een fatsoenlijk man. Door zijn beroep
kwam hij veel in café's en zoo is hij in contact
gekomen met ongunstig bekend staande typen
en steeds verder afgezakt. Zijn vrouw heeft
buitengewoon veel verdriet over het gebeurde.
A. J. Hendriks (Toon de Soep Sr.), die ook

in de rechtzaal al een bekende figuur is ge-
worden, fluistert dan zijn verhaal. Voorzoover
te verstaan, geeft hij onomwonden toe, dat hij
en Schuyers den brand hebben gesticht. De
brandbare stoffen waren door Verhoeven klaar
gezet.
President: Verdachte, hoort u het?
Getuigen Verhoeven: Het is niet waar.
Heeft verdachte de brandstichting bij u uit-

gelokt?
Getuige: Dat heeft hij gedaan.
Het blijkt dan, dat Toon de Soep aanvanke-

lijk heeft getracht Schuyers er bij de politie en
justitie buiten te houden. Later heeft hij hem
er echter bij gehaald.
De rechtbank besluit Schuyers als getuige

voor het front te roepen en dan legt deze man
met radde tong 'n reeks verklaringen af, welke
verdachte Verhoeven ernstig belasten. Hij zegt
met Toon de Soep den brand te hebben gesticht
en van verdachte tweemaal een bedrag van
25 gulden te hebben gekregen.
Verdachte: Het is niet waar.
De officier van justitie achtte bewezen, dat

het klaarzetten en opstapelen van de brand-
bare stoffen door verdachte is geschied, zooäat
hij medeplichtig is geweest aan brandstichting.
Ook de uitlokking acht hij bewezen. Spr. oor-

TWEEDE GROEP STAAT
TERECHT.

De tweede groep leden der Ossche bende
heeft heden in 's-Hertogenbosch zich voor
zijn daden te verantwoorden gehad,
Het is tien uur als de deurwaarder door de

met stentorstem uitgesproken aankondiging
van de komst van de rechtbank, de aanwezigen
in de rechtszaalopmerkzaam maakt op den
plicht der beleefdheid op te staan en als dan
het collegè en de officier van justitie hun
plaatsen achter de groene tafel op het po-
dium hebben ingenomen, neemt voor de twee-
de maal deze week de berechting' van de mis-
daden der Ossche bende en haar aanhang
een aanvang.
Voor het hekje twee door marechaussees

bewaakte verdachten, de 22-jarige arbeider
A. J. ottens en de 19-jarige schoenmaker P.
A. Schuurmans en daarmede is dan meteen
de op 6 Januari 1934 te Oss in de woning van
den 68-jarigen landarbeider L. van Bergen
gepleegde diefstal met geweldpleging op het
tapijt.

De roof bij Van Bergen.
Ottens, die het eerste wordt gehoord, be-

kent volledig. De afspraak om bij van Bergen
hun slag te slaan is gemaakt bij Piet de Bie.
Met zekeren v. d. Putten zijn zij naar de wo-
ning gegaan en er binnengedrongen. Het was
toen ongeveer des avonds half zeven. Vr:ouw
van Bergen, die onraad hoorde, kwam de
gang inloopen en werd door Ottens vastge-
grepen. Van der Pu'tten "ontfermde" zich
kort daarna over van Bergen. De Bie heeft
daarna de woning afgezocht, waarna eenige
lakens, een damestasch met rozenkrans, een
beurs, en eenige medailles, werden mdedege-
nomen. Verd. verklaart, dat hij spijt heeft
van zijn daad.
President: Dat hadt U eerder moeten be-

denken.
Schuurmans geeft vervolgens op vragen

van den president toe, dat hij op den uitkijk
heeft gestaan om bij onraad te waarschuwen.
Hij verklaart zich door de Bie en de an-

deren te hebben laten meesleepen en nu veel
berouw te hebben van 2iijn daad.
De inspecteur van de gemeente-politie te

Oss, de heer van Kempen, die als getuige
wordt gehoord verklaart ten· aanzien van
Schuurmans dat deze niet bekend stond als
een lid van de bende. Hij woonde in de
buurt van de Bie.
Dan doet de oude van Bergen zijn verhaal

van den overval. Er zijn dien avond drie
menschen binnengekomen. Een liep op me
toe, greep me vast en toen werd me een prop
in den mond geduwd. Zij wilden me binden
maar ik verweerde me zoo, dat ze daarin niet
slaagden. Ik hoorde mijn vrouw in de keuken
schreeuwen. Alle drie kerels hadden mas-
kers voor.
Pres.: Twee vingers van U zijn stijf gewor-

den niet?
Get.: Ja. Ik heb met ze op den grond ge-

rold. Misschien is dat wel van de worsteling
gekomen.
Bij een hebt u het masker afgetrokken.

Hebt U dien herkend?
Getuige: Dat was olUlloge1ük.
Vrouw van Bergen, 72 jaar, treedt dan

voor het hekje. Het is een klein vrouwtje
met groote Brabantsche kap met lange lin-
ten.
Ik ben de vrouw van Bert van Bergen,

zegt ze, en vertelt dan in haar sappige dia-
lect, dat ze in de keuken zijnde, door een
gemaskerden kerel werd aangevallen, die haar
een hand op den mond hield. Zij zag toen
anderen de kamer ingaan, waar haar man
was.
Er ontstond een groot lawaai, maar zij

kon niet zien wat er gebeurde. "De gestolen
beurs en de rozenkrans waren van mij en de
beddelakens van ons samen", aldus getuige
(gelach.)
De gedetineerde 23-jarige H. A. van der

Putten, bijgenaamd de "Rut", is de laatste ge-
tiuge. Hij geeft toe, dat het voorstel van hem
is uitgegaan.
Pres. : De buit is anders niet meegevallen

M? '
Get. vertelt dan, dat het in den omtrek van

de woning dien bewpsten avond heel stil was.
De deur stond bovendien open, zoodat men
gemakkelijk spel had. Hij heeft de vrouw
vastgegrepen.
Pres., verdachte Schuurmans naar voren

roepend : Ben jij ook niet betrokken geweest
bij den diefstal bij den kapper v. d. Berg?
Schuurmans : Jawel.
Rechter mr. Schröder: Dan ben je niet zoo

onnoozel als je er uitziet!

De eisch,
De Officier van Justitie, mr. J. J. G. van

Everdingen, die het ten laste gelegde bewezen
achtte, noemde het feit zeer ernstig, zoodat
een zware straf, vooral tegen den eersten ver-
dachte, op haar plaats is. Spr. eischte tegen
Ottens 5 jaar en tegen Schuurmans 2 jaar
gevangenisstraf.
Pres. tot Ottens: Hebt U hier wat op te

zeggen?
Ottens: Neen.
Pres. : Dat is al heel weinig, en U Schuur-

mans ?
Schuurmans : Ik zou graag voorwaardelijk

veroordeeld willen worden.
Pres. : Ja, maar daarvoor is de diefstal bij

den kapper van de Berg een leelijk ding.
Mr. Lelyveld, beide verdachten verdedigen-

de, beschouwt de feiten uit het oogpunt van
de geëischte straffen en doet uitkomen, dat
de steeds in de Ossche zaken terugkeerende
P. de Bie ook hier weer in het spel is ge-
weest. De Bie was de kwade geest, die op
een jongen als Schuurmans, een nmesten in-
vloed uitoefende.
PI. vraagt vaor beiden een reclasseerings-

rapport en dringt voor Schuurmans aan op
een gedeeltelijk voorwaardelijke straf, voor
Ottens pleit hij dementie.
Uitsp-aak 31 October.

De brand op de wielerbaan.

Het is dan de 40-jarige koopman en gewe-
zen directeur van de Ossche wielerbaan, J.
F. A. Verhoeven, die, bewaakt door een
marechaussee voor het hekje komt. De brand-
stichting in het Paviljoen in het gemeentelijk
sportpark, komt dan op het tapijt .
. Verd. een figuur van middelmatige grootte
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's-Hertogenbosch, 17 October 1935.

Inbraak. met geweldpleging bij
L. van Berqente Oss. .

. ottens staat mlnder goed bekend,
maar hij is niet een der kwaadsten.
Dan wordt de 68- jarige arbeider

Lam b. van B erg e n uit Oss als
getuige gehoord. Hij vertelt dat hij op
den bewusten avond om half zeven doe
deur va:n zijn woning' hoorde open-
gaan.
· Er kwamen drie mensenen in huis.
twee ervan hebben hem aangeva t; een
ervan heeft hem een prop in den mond
gedaan.
· Pre s t d e n t: Hebben ze je niet ge-
bonden? . ' '
· Get u ige: N'een, dat konden ze niet
Ik was er te sterk VOOir. '
President: Je vrouw was in de

keuken; heib je haar hocren schreeu-
wen?
Ge tu lge: Ja.
p:r es ide n t: Hebben re je gesla.gen?
·Get u i ge: Ik ben aan mijn hand ge-
wond maar hoe 't gekomen is, weet ik
niet. Mijn pink is nog stijf. .
Pre sid ent: Is het misschien door

het worstelen gekomen.
Get u i ge zegt dat dit wel zal zijn.

Voorts deelt hij mede, dat de drie man-
nen gemaskerd waren.

De 23-jarLge arbeider A. J. Ottens en . Toen de mannen weg waren heeft ge-
de 19-jarLge schoenmaker P. A. Schuur- tuige gezien, dat de heele boeloverhoop
mans, beiden uit Oss en thans gedetr- was gehaald en hij vermiste de zaken die
neerd, staan terecht terzake van heb feit in de dagvaarding zijn opgesomd. '
dat zij op 6 Januari 1934 te Oss in de Pre sid ent: Ze hebben nog een touw
woning van. L. van Bergen hebben weg- achtergelaten en maskers hè?
genomen lakens, een dameszak met Get u i ge: Ja.' ,
roaenkrans, beurs, en medailles, nadat Pre sid ent: Jelui hebt ze verbrand
zij geweld hadden gepleegd tegen de be- hè? Waarom?' ,
weners, zijnde L. van Bergen en diens Get u i .ge: Ja, ze lagen op straat.
echtgenoote, door hen op den grond te Een van de mannen heb ik het masker
werpen, hun den mond dicht te houden afgetrokken.
en hen vast te binden, tengevolge waar- Pre s i d ent: Heb je hem niet her-
'Van een vinger van Van Bergen krom en kendo
stijf is gebleven, Get u i g e: Nee, ik ken hem niet.
Het eerst wordt <? t ten s. gehoord. Hij I I?an komt mej. P. V~ r st e gen,

erkent, d,at toen Plet de Bie hem voor- hulsvrouw van Bergen getuigen.
stelde .naar van Bergen te gaan hij Pre s id ent: Ben .je familie van
daarin toestemde; de inbraak zou wor- Schuurmans en ottens?
den gepleegd door De. Bie, Schuurmans, Get u i g e: Nee, ik ben de vrouw van
van der Putten en verdachte. Men heeft Bart van Bergen.
zich onherkenbaar gemaakt met zw~te De 72-jarige getuige is zoo vlot met
lappen. het afleggen van den' eed, dat zij het
Verdachte deelt mede, dat de inbraak over moet doen.

geschiedde omstreeks half zeven. Nadat Dan vertelt ze hoe een der mannen
men binnengedrongen was heeft van haar had aangegrepen, terwijl ze in de
der Putten de bewoners tegen den keuken was. Hij vroeg naar geld. - Die
grond geworpen. Verd. heeft van Bergen heb ik weggebracht voor de landhuur,
vastgehouden en toen hij later opstond zei Ik.
heeft hem hem weer neergeduwd. Pre s i de n t: En was dat zoo?
Verd. , heeft hem vastgehouden, terwijl Get u i g e: Ja zeker.
P. De Bie het huis afzocht. " Pre sid ent: Een hield zijn hand

Van der Putten hield de vrouw vast. voor Ie mond hé?
Verdachte erkent verder o.m., dat toen ' Get u i g e: Ja. De twee anderen zijn

V.an Bergen veel lawaai :maakte, hij hem de kame;" ingegaan waar haar man was.
eën kussen op het gezicht heeft geduwd Pre s 1den t: Heb je ze daar gezien
om het geluid te smoren. of gehoord? ,
Nadat De Bie eenigen tijd gezocht had ..G e t u i ge: Ja, ze gooiden hem met

:riep hij: Ik heb het al. Toen kwam hij ZIJn kop. op den planken vloer!
voor den dag met lakens en een zak, Pre s ~den t: Je hebt niet gezien,
waarin zich o.a. een rozenkrans bevond, dat. ze I~tS wegnamen? .
zoomede medailles. Get u 1g e: Nee, maar er waren drie
Verd. zegt berouw te hebben. lakens weg en ee~ zak met een beurs:r res ide n t: Ja, dat komt nu te laat, met geld en. medailles. ,

dat had je eerder moeten bedenken. Hoe De Pre s 1d e.ntstelt de tormeele
komen jelui daar toch toe? vraag: Je had dte mannen geen vergun-

, ning gegeven om die dingen weg te ne-
De verdachte S c h U UT man s die men?

daarna ondervraagd wordt bekent, dat Get u i g e: Nee, natuurlijk niet.
!hij meegegaan is en dat- hij op den uit- Ve::.-volgenswordt H. v. d. Put ten
kijk heeft gestaan om tegen onraad te b~genaamd De Rut gehoord. Bij zij~
waarschuwen. Wat de anderen uit de binnentreden kijkt hij vrijmoediger rond
woning hebben gehaald heeft verd. niet dan toen hij de laatste maal in deze zaal
gezien. Hij is aanstonds naar de bios- was.
coop gegaan. De. getuige erkent, dat het plan voor
Eerste getudge in dese zaak is de heer de Inbraak van hem is uitgegaan.

Van K em pen, inspecteur van politie Schuurmans zou op den uitkijk blijven
te oss. Van de zaak zelve weet hij wei- staan; de drie anderen gingen naar
nig af, alleen weet hij, dat Van Bergen binnen.
klaagde over pijn in zijn vinger. Het relaas dat de Rut van hetgeen
Desgevraagd verklaart hij, dat Schuur- binnen gebeurde gaf, kunnen we niet

Irl'La,nsniet bekend was als e.en van de 'Volgen. , .
tende. '_'.~~.__Io.u""'_"_ '- !>~sg_evraagd,'V~l'klaart yerd. ac ll.~Ut..

Verleden :Maandag heeft de Bossche
Rechtbank haar eerste extra-zitting tot
berechting der Ossche mlsdadïgers, die
jaren lang een heele streek geterrori-
seerd hebben, gehouden. In vier verschil-
lende. zaken hebben vijf der vele
verdachten, die nu reeds eenigen tijd in
verzekerde bewaring zijn, zich te verant-
woorden gehad. De officier van justitie
vorderde strenge straffen tot een totaal
van 47 jaar.
. Vandaag heeft de tweede extra-zitting
plaats. Er 'zal een vijftàl strafzaken
dienen, waarin zich zeven verdachten
hebben te verantwoorden.
Is de belangsteaUng bulten het paleis

van [ustitie onveranderd, binnen is ze
veel verminderd. De banken VOOlI' de
genoodigden zijn vrijwel leeg. Op de
publieke tribune staan maar een paar
rnenschen, doch weldra komen er meer,
'I'e 10 uur komt de rechtbank in de-

0elfde saenenetelltng als M1aanctag
binnen.
Al1ere'erst -WOrdtbehandeld de

Inbraak met geweldpleging bij
L. van Bergen te Oss.

Meteorologisch instituut hem heeft
J. F. A. Verhoeven, alias Jan Bol, 40 medegedeeld, dat er geen wind was,

jaar, koopman te Oss, en gewezen direc- , De vonken kunnen welomhoog gegaan
teur van de wielerbaan aldaar. thans zijn, maal' ze konden niet ver weg,gegaan
gedetineerd, heeft zich te verantwoorden zijn. Gevaar voor belendende perceelen
wegens het feit, dat hij til begin Juli 1933 kon er naar sprekers meening niet zijn. De verdediger Mr. E. van Z i 11 n ic q
te Oss met A. HendrickS en N. Schuyers De heer Van K em pen zegt desg"~- Be r g m a-n n verklaart bevreesd te zijn
opzettelijk brand heeft gesticht in zijn vraagd, dat verd. van nette familie is, als de verdachten en de getuigen uit
houten paviljoen op het Sportpark, ter- maar hij is heelemaal afgezakt, hij is hetzelfde deurtje moeten komen. In dit
wijl toen alles is afgebrand en gemeen een losbol gewordent zijn vrouw heeft, ver~'and merkt ?ij op, dat zijn cliënt
gevaar te duchten was voor de omlig-' hij veel verdriet bezorgd. nool~' veroordeeld IS; de medeverdachte-
gende huizen. De agent van politie H. ten We s- getuigen acht pI. niet zeer betrouwbaar.
.~Ulbsidiair is hem ten laste gelegd, dat ten end deelt vervolgens een en ander Vervolgens ontwikkelt hij jundisch

hI] genoemden personen de middelen mede over den vonkenregen en den bezwaren.
heeft verschaft dien brand te stichten wind. Z. L was er gevaar voor de tribune; . ~ij vraagt ~f men in gemoede over-
door brandmateriaal ge'reed te zetten, de vonken gingen verder over de hulzen tuigd kan ZIJn, dat er gevaar voor
althans dat hij dien brand heeft uitge- heen. andere goederen kon zijn. Gelooft de
lokt door genoemde personen geld te Laatste getuige in deze zaak is A. J. rechtbank werkelijk, dat de tribune ge-
'beloven als zij dien brand s,tichtten. Hen d ric k s (Toon de Soep), gedeti- vil:ar liep~ Niemand is overtuigd, dat de
De .P res ide n t vraagt of verd. op- neerd. tribune kon gaan branden. Er was geen

zettelijk brand heeft gesticht in het Pre sid ent: Hendrkks, vertel nu gevaar te duchten.
paviljoen. eens hoe het in zijn werk is gegaan. PI. merkt op, dat de Hooge Raad uit-
Ver d ach t e: Neen, ik ben er niet Get u i g e doet dat, doch van zijn gemaakt heeft, dat een groote hoeveel-

geweest, ik was thuis. relaas verstaan we slechts af en toe een heid goederen gevaar moet loopen. Zoo-
Pre sid ent: Maar u wist toch dat enk~l woord, als datding op een open terrein staat

er brand gesticht zou worden? u hebt UIt de vragen van den president maken is er geen brandstichting. Als men b.v,
het uitgelokt. we echter op, dat hij o.a. verklaart, dat zoo maar een auto aansteekt is dat geen
Ve r d ach te: Neen, ik heb het niet verd . .f 50 geboden heeft als getuige en brandstichting, maar vernieling.

uitgelokt, maar goedgevonden, dat er Schuyers den brand zouden stichten. Wanneer de rechtbank niet zou ingaan
brand gesticht zou worden. Hendriks is Voorts verklaart getuige hoe hij den op ontslag van rechtsvervolging' dan wil
bij me gekomen en beeft het voorstel brand met ~chuyers gesticht h~eft. pl. toch opmerken, dat het nW_ar een
gedaan. Herhaalde malen heeft Hen- De p. res 1de. nt houdt getuige voor, minieme brandstichting is. Er is niet
drfks gezegd: voor 25 gulden ben je er dat hIJ verd, met moet bezwaren; hij tenlaste gelegd dat brand gesticht is om
af. Toen heb ik gezegd: Nou doe het dan moet al~een zeggen wat er precies de verzekeringssom machtig te worden.
maar. gebeurd IS. Dan kan er ernstig gestraft worden.

De rechter Mr.' SC'hÏ'öd er: Met Mr. Sa ~.se n, merk~. op, dat getuige Maar anders mag men in brand steken
Schuyers .heb je er 00'J{ wel eens over aanvankelijk zei dat hIJ het alleen had wat men wil, als men toestemming van
gesproken? gedaan. den burgemeester krij gt
, Verdach te: Het kan wel zijn, dat Nu vertelt hij, dat Schuyers mee- Mr S ..'
Schuyers er wel eens over gepraat heeft. gedaan I:eeft. Waaro~ <fit omdraaien? meester!a sse n. ~UlSt, van den burge-
President: Was het pavüjoen ge- Ge~.ulge.geeft bllJ.kbaar te kennen. Mr. Van Zinnicq Bergmann:

W~~l:j~ ~~ hlf~~Ja. 'dat. hIJ S. met had WIllen verraden. Maar als hij dat bewijsje niet had zou
Pre sid e n.t: Den bewusten avond d ylt het. nadere verhoor ,vernemen we, hij maar een lichte straf krijgen er{ dan

h a getuige f 50 van Verhoeven heeft heeft hij al veel te lang gezeten'
was et open: Dat duidt er toch op, dat ontvangen; .f 25 heeft hij aan schuvers Vervolgens geeft pl te k . d t t
u er van W1S.t,en dat er iets moest afgedragen. .. . . ennen, a wa
gebeuren? Verdachte weet zich niet meer te ermhetpavllJoenwa~,endatmenaan-
Mr. Sc h r Ö der: Den middag tevoren herlnneren, dat hij meer dan f 25 heeft merkt !lIs. daa~ te ZIJn g~~racht voor

was u in het paviljoen geweest, niet gegeven; het is mogelijk, dat hij hem brandsttchting, in .?et paviljoen noodig
waar? nog eens b.v. flO in de hand' heeft ge- was voor het bedrijf dat er uitgeoefend
Ver.ct ach teerkent dit. drukt: werd..
Inspecteur Van K e m p e n als getuige De pre sid ent wil Schuyers als Als .er sprake IS van uitlokking, dan is

gehoord, volhardt bij zijn pdoces-verbaal getuige hooren; de man wordt gehaald. het Z.I: de m~mt;'laalste graad,
Hij kwam ter plaatse toen de brand nog De ,ver d e dig e r protesteert daar- Naar pleiter s meenrng heeft verd,
niet uit was. Getuige licht toe hoe de tegen. " '. alleen een onrechtvaardigheid gepleegd.
situatie ter plaacse is. Toen hij bij den De pre s id ent merkt op. dat de ' Spr. voert verzachtende omstandig-
brand kwam was het een en al vonken- -rechtbank" hooren kan wie zij 'wi:. heden aan; de man is al aanstonds ge:-
regen. ï De' ver de dig e r licht zijn protest straft met ,4Y2 m~and .zwaar arrest, d.i,
De verdediger Mr. van Z i.n n i c ~. riader- toe. Hij vindt het bezwaarlijk, z~~d~r bezoek. Fmane:eel is hij kapot,

Be r g man n merkt op, dat 't met woel.1 den mede-verdachte Schuyers te hoo- hIJ IS ten onder. .. ..,
..De heer V:: n K e m pen handhaaft 1 ren. PI. ts absoluut onkundig van de ~l: merkt op, dat ZIJn clIent. a:anvan-
ZIJn med'edee,llngen en, rap,PO,rten; d,et"verklaringen, welke S. nader heeft .ar.-, k,e,,'llJkvan, plan wa.s het pavIIJ~n te
'Vonken spatten. rond. , gelegd. Hij meent aldus in de verdedi- bouwen naast d.e tribune. Hem IS toefl
... p~ :V,~J;g!;.dlgH ~,elt ~ 4.a4 be_j :B,i~g lW~o;rt t~ worden,. _ ___ "~~~~'Z9Cht dat met te doen onlda,t dit

man s nog dat hij ook: bij de inbraak
bij den kapper Van den Berg aanwezig
is geweest.
Pre sid ent: Ja, je bent zoo on-

schuldig niet, als je je voordoet.
Vervolgens komt de officier van justi-

tie Mr. Van Everdingen aan het
woord. '
Het ten laste gelegde is bewezen, zoo-

dat overolijft, de kwestie der straf. Ottens
is al eens tot 3 maanden gevangenisstraf
wegens wederspanntgheld veroordeeld;
Schuurmans heeft nog een blanco straf-
register.
Een ernstige straf acht spr. op haar

plaats, zeker voor -den eersten verdachte.
Tegen Ottens requireerde het 0: M.

wegens diefstal met geweldpleging' v ij f
jar E( n g e van g e 11 iss tra f met
aftrek Val) het voorarrest; tegen Schuur-
mans vorderde spr. wegens medeplich-
tigheid t wee j.a, r e n g e van g e-
u' iss tra f met aftrek van voorarrest.

Verd. Sc h u urm a n s vraagt of hij
geen voorwaardelijke veroordeéling kan
krijgen.
De presiden t: Dan komen we weer

aan de zaak van de inbraak bij den
kapper!

Als verdediger treedt voor beide ver-
dachten op Mr. Lel y vel duit Dinther,
die zich wilde bepalen tot de strafmaat.
Hij merkt op, dat beiden er eigenlijk
maar bijgesleept zijn, aanvankelijk zou
een ander meegaan, die echter wegens
ziekte dat niet kon doen.
Van beide verdachten is tenslotte

weinig verkeerds bekend. Ten behoeve
van Schuurmans bepleit hij gedeeltelijke
voorwaardelijke veroordeellng. Wellicht
kan de Reclasseering in deze wat doen.
Wat Ottens betreft, wijst pl. op de

ellendige economische toestanden; de
jongen was al lang werkloos en slenterde
maar rond. Ook voor dezen verdachte zou
pl. de mogelijkheid willen openen een
reclasseeringsrapport te doen opmaken,
Ook voor hem vraagt hij gedeeltelijke
voorwaardeluke. veroordeellag.
De ver d ach ten betuigen bun spijt

nog en verklaren het niet meer te zullen
doen. .
De president bepaalt de uitspraak op

heden over veertien dagen,

De brandstichting in het
Ossche Sportpark.
Dan wordt behandeld

De president meent dat men dat
altijd kan treffen als iemand na bij de
mstructie ontkend te hebben, ter zit-
ting bekent.
N. Sc h u y ers wordt gehoord als ge-

tuige. Hij erkent met Hendricks den
brand gesticht te hebben. Getuige was
in dienst bij Verhoeven. Het ging niet
goed met het paviljoen en toen zei ge-
tuige: we moesten het kunnen verrollen ..
Verhoeven zei toen dat het maar moest
afbranden. Later is er weder over ge-
spraken met Hendircks. Deze deelde aan
getuige mede, dat Verhoeven .f 50 wilde
geven, maar spr. vond dat wel wat
Weinig,
Vervolgens doet getuige mededeelingen

over de wijze waarop de brand werd:
aangestoken. Hij heeft ook de koolzuur-«
flesch geopend om gevaar van ontplof-
iin:g te voerkomen.

Overigens deelt hij mede, dat hij .f 25
heeft ontvangen, tweemaal f 12Y2.
De 0 f fi c i e r van' jus tit i e meent

dat de verdediger wil beweren, dat el'
geen gemeen gevaar voor goederen is
geweest door den brand. De vonken ver-
spreidden zich echter volgens de getut-
genverklaringen zelfs over de huizen
heen. Al is er in De Bilt geen wind ge-
weest, dat beteekent niet dat het ook in
Oss' windstil was. Er kunnen overigens
stroomingen geweest zijn. Spr. is van
oordeel dat er wèl gemeen gevaar voor
goederen was.
De medeplichtigheid en de uitlokking

acht spr. bewezen. Brandstichting is een
ernstig misdrijf. Spr. requireert d r i e
j a a r ge van gen iss tra f met af-
trek van voorarrest.
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man S nog dat hij ook bij de inbraak
bij den kapper Van den Berg aanwezig
is geweest.
Pre sid ent: Ja, je bent zoo on-

schuldig niet, als je je 'Voordoet.
Vervolgens komt de ()fficier van justi-

tie Mr. Van Everdingen aan het
woord.

d Het ten laste gelegde is bewezen, zoo-
I, dat overblijft de kwestie der straf. Ottens
er is al eens tot 3 maanden gevangenisstraf
.ls wegens wederspannigheld veroordeeld;
}p Schuurmans heeft nog een blanco straf-
te register.
1- Een ernstige straf acht spr. op haar

plaats, zeker voor .den eersten verdachte.
is. Tegen Ottens requireerde het 0: M.
m wegens diefstal met geweldpleging v ij f
Id jar ~ n g e van gen iss tra f met

aftrek van het voorarrest; tegen Schuur-
e- mans vorderde spr. wegens medeplich-

tigheid t wee j .a- r e n g e van g e-
t nis s tra f met aftrek van voorarrest.
~, Verd. Sc hu urm an s vraagt of hij

geen voorwaardelijke veroordeéling kan
krijgen.
De pre sid ent: Dan komen we weer

aan de zaak van de inbraak bij den
kapper l

Als verdediger treedt voor beide ver-
dachten op Mr. Lel y vel duit Dinther,
die zich wilde bepalen tot de strafmaat.
Hij merkt op, dat beiden er eigenlijk
maar bijgesleept zijn, aanvankeïük zou
een ander meegaan, die echter wegens
ziekte dat niet kon doen.
Van beide verdachten is tenslotte

weinig verkeerds bekend. Ten behoeve
van Schuurmans bepleit hij gedeeltelijke
voorwaardelijke veroordeeling. Wellicht
kan de Reclasseertng in deze wat doen.
Wat Ottens betreft, wijst pl. op de

ellendige economische toestanden; de
jongen was al lang werkloos en slenterde
maar rond. Ook voor dezen verdachte zou
pl. de mogelijkheid willen openen een
reclasseerlngsrapport te doen opmaken.
Ook voor hem vraagt hij gedeelteltjke
voorwaardelijke ,cveroorde·eling.
De ver d ach te n betuigen hun spijt

nog en verklaren het niet meer te zullen
doen.' .
De president bepaalt de uitspraak op

heden over veertien dagen,

De pre s i de n t meent dat men dat
altijd' kan treffen als iemand na bij .ie
instructie ontkend te hebben, ter zit-
ting bekent.
N. Sc hu y ers wordt gehoord als ge..

tuige, Hij erkent met Hendricks den
brand gesticht te hebben. Getuige' was
in dierist bij Verhoeven. Het ging niet
goed met het paviljoen en toen zei ge..
tuige: we moesten het kunnen verrollen.
Verhoeven zei toen dat het maar moest
afbranden. Later is er weder over ge-
spraken met Hendircks. Deze deelde aan
getuige mede, dat Verhoeven .f 50 wilde
geven, maar spr. vond dat wel wat
Weinig.
Vervolgens doet getuige mededeelingen

over de wijze waarop de brand werd
aangestoken. Hij heeft ook de koolzuur-
Hesch geopend om gevaar van ontplof"
iing te veerkomen.

Overigens deelt hij mede, dat hij f 25
'heeft ontvangen, tweemaal f 12Y2.

De 0 f f'i c ier van ju s t i ti e meent
dat de verdediger wil beweren, dat el'
geen .gemeen gevaar voor goederen is
geweest door den brand. De vonken ver-
spreidden zich echter volgens de getui-
genverklaringen zelfs over de huizen
heen. Al is er in De Bilt geen wind ge-
weest, dat beteekent niet dat het ook in
Oss' windstil was. Er kunnen overigens
stroomingen geweest zijn. Spr. is van
oordeel dat er wèl gemeen gevaar voor
goederen was.
De medepiichtdgheid en de uitlokking

acht spr. bewezen. Brandstichting is een
ernstig misdrijf. Spr. requireert d r ie
j a a r ge van gen iss t-r a f met af-
trek van voorarrest.
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Dan wordt behandeld Meteorologisch instituut hem heeft
J. F. A. Verhoeven. alias Jan Bol, 40 medegedeeld, dat er geen wind was.

jaar, koopman te Oss, en gewezen direc- . De vonken kunnen welomhoog gegaan
tem van de wielerbaan aldaar. thans zijn, maar ze konden niet ver weg.gegaan
gedetineerd, heeft zich te verantwoorden zijn. Gevaar voor belendende perceelen
wegens het feit, dat hij in begin Juli 1933 kon er naar sprekers meening niet zijn. De verdediger Mr. E. van Zin n ic q
te Oss met. A. Hendricks en N. scouvers- De heer Van K e m pen zegt desge- Be r g m a-n n verklaart bevreesd te zijn
opzettelljk brand heeft gesti.cht in zijn vraagd, dat verd. van nette familie is, als de verdachten en de getuigen uit
houten paviljoen op het Sportpark, ter- maar hij is heelemaal afgezakt, hij is hetzelfde deurtje moeten komen. In dit
wijl toen alles is afgebrand en gemeen een losbol gewordent zijn vrouw heeft, verband merkt ?ij op, dat zijn cliënt
gevaar te duchten was voor de omlig-' hij veel verdriet bezorgd. noOl~'veroordeeld IS; de medeverdachte-
gende huizen. De agent van politie H. ten We s- getuigen acht pl. niet zeer betrouwbaar.
Subsidiair .is hem ten laste gelegd, dat ten end deelt vervolgens een en ander Vervolgens ontwikkelt hij juridisch

hij genoemden personen de middelen mede over den vonkenregen en den bezwaren,
heeft verschaft dien brand te stichten wind. Z. i.was er gevaar voor de tribune: . ?lJ vraagt .~f men in gemoede over-
door brandmateriaal ge·reed te zetten; de vonken gingen verder over de huizen tulgd kan ZIJn, dat er gevaar voor
althans dat hij dien brand heeft uitge- heen. andere goederen kon Zijn. Gelooft de
lokt door genoemde personen geld te Laatste getuige in deze zaak is A. J. rechtbank w~rkelijk, .dat de tribune ge-
beloven als zij dien brand stichtten. Hen d ric ks (Toon de Soep) gedeti- vaar hep? Niemand lS overtuigd, dat de
De pre sid ent vraagt of verd. op- neerd. 'tribune kön gaan branden. Er was geen

zettelijk brand heeft gesticht in het Pre sid ent: Hendricks, vertel nu gevaar te duchten.
et paviljoen. eens hoe het in zijn werk is gegaan. Pl. merkt op, dat de Hooge Raad uit-
et Ver d ach t e: Neen, ik ben er niet Get u i g e doet dat, doch van zijn geI?aakt heeft, dat een groote hoeveel-

geweest, ik was thuis. . relaas verstaan we slechts af en toe een held goederen gevaar moet loopen. Zoo-
Pre sid ent: Maar u wist toch dat enkel woord. als datding op een open terrein staat

er brand gesticht zou worden? u hebt Uit de vragen van den president maken is er geen brandstichting. Als men b.v,
het uitgelokt. we echter op, dat hij o.a. verklaart, dat zoo maar een auto aansteekt is dat geen
Ve r d ach te: Neen, ik heb het niet verd . .f 50 geboden heeft als getuige en brandstichting, maar vernieling.

uitgelokt, maar goedgevonden, d~t er Schuyers den brand zouden stichten. Wanneer de rechtbank niet zou ingaan
brand gesticht zou worden. Hendnks IS Voorts verklaart getuige hoe hij den op ontslag van rechtsvervolging, dan wil
bij me gekomen en heeft het voorstel brand met Schuyers gesticht heeft. pl.v toch opmerken dat het maar een
gedaan. Herhaalde malen heeft ?en- De pre sid ent houdt getuige voor, minieme brandstichting is. Er is niet
drfks gezegd: voor 25 gulden ben je er dat hij verd. niet moet bezwaren; hij tenlaste gelegd dat brand gesticht is om
af. Toen heb ik gezegd: Nou doe het dan moet alleen zeggen wat er precies de verzekeringssom machtig te worden.
maar. gebeurd lSo Dan kan er ernstig gestraft worden .
De reenter Mr.' SC-h rö ct er: '"Met Mr. S a~.sen. merk~. op, dat getuige Maar anders mag men in brand steken

SChuyers heb je er 00'1t wel eens over aanvankehjk zei dat hi] het alleen had wat men wil, als men toestemming van
gesproken? gedaan.. .. den burgemeester krij gt.
Verdachte: Het kan wel zijn, dat Nu veltelt hIJ, dat ~chuyers Il)ee- Mr. Sassen: Juist, van den burge-

SChuyers er wel eens over gepraat heeft. gedaan heeft. Waarom d'it omdraaien? meester! ,
President: Was het pavüjoen ge- Ge~.uige.geeft blij.kbaar te kennen, Mr. Van Zinnicq Bergmann:

woonlijk op slot? dat. hi] S. met had WIllen verraden. Maar als hij dat bewijsje niet had zou
Ver d ach t e: Ja. UIt het. nadere verhoor vernemen we, hij maar een lichte straf krijgen er{ dan
Presiden.t: Den bewusten aNDnd dat getUl~e .f50 van V:~rhoeven heeft heefthijalveeltelanggezeten!

was het open. Dat duidt er toch op, dat ontvangen, f 25 heeft hij aan Schuyers Vervolgens geeft pl. te kennen, dat wat
u el" van wist, en dat er iets moest afgedragen . h '1·.b ? . .. er m et pavl ]oen was en dat men aan-
ge euren . V.er d.a c h!e ,,:,~etzl?h met meer te merkt als daar te zijn gebracht voor
M r, Sc h r ö der: Den middag tevoren herlnneren, d<.~hij me~! dan j 2~.heeft brandstichting in het l' ad.

was u in heit paviljoen geweest, niet gegeven; het IS mogelijk, dat hi] hem ' .. pavi Jo~n no 19
waar? nog eens b.V. .f 10 in de hand' heeft ge- was voor het bedrijf dat er uitgeoefend .
Ve r d ach teerkent dit. drukt:· werd.....
Inspecteur Van K e mp en als getuige De pre s id ent wil Schuyers als Als .er sprake IS van uttlokking, dan IS

gehoord, volhardt bij zijn pdoces-verbaal getuige hooren; de man wordt gehaald. het Z.I. de m~m~aalste graad,
Hij kwam ter plaatse toen de brand nog De ver d e dig er protesteert daar- Naar pleiter s meel1:mg.heeft verd,
niet uit was. Getuige licht toe hoe de tegen." . '. alleen een onrechtvaardigheid gepleegd,
situatie ter plaatse is. Toen hij bij den De pre s id ent merkt op, dat de . Spr. voe_rt verzacI;ttende omstandig-
brand kwam was het een en al vonken- -rechtbank" hooren kan wie zij wil. . heden aan, ~e man IS al aansto.nds ge.-
regen. De ver de dig e I' licht zijn protest straft met .4Y2 m~and ,zwa8:r a~~est, d.i,
De verdediger Mr. van Zin n i c qI nader- toe. Hij vindt het bezwaarlijk, z~!ld'~r bezoek. F'inanc.eel IS hi] kapot,

Be r g man n merkt op, dat 't niet woeLI den mede-verdachte Schuyers te hoo- hI] IS ten onder. .. ...
De heer Van K em pen handhaaft 1 ren. PI. is absoluut onkundig van de ~l: .merkt op, dat ZIJn cüënt ~anvan-

zijn rnededeelmgen en rapporten; de ! verklaringen, welke S. nader heeft .at- kehJk van plan wa.s het pavllJ?8n te
'VOnk.. en s.p..a.t..ten.i rond. '.. ..... . . . 'j ge.legg..,.Hi.j me..ent.. a.,ldus in d.e.··.Vel'. de. di,-.... b.o•..uwen n.a.ast d.e tr.lb.une. He.m IS toen...R~ :v tê l'g ~Hl,1g ~~ ~~l~ m~ g,a.t~be.1 gil]lg ~kort ~ worden,. _.. , ~_~*~~ZOCht datmet te doen omdat dit
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,brandgevaar zou kunnen opleveren. En
nu .... ! Had hij het er maar aange-
bouwd!
Tenslotte verzocht de verdediger

onmiddellijke invrijheidstelling voor
zijn cliënt.

De 0 f f i c l e r repliceert en hand-
haaft zijn eisch; z, 1. is er geen reden
voor invrijheidstelling.
Nadat de verdediger nog geant-

woord heeft gaat de rechtbank in
raadkamer.

Na heropening der zitting deelt de
pre sid ent mede, dat de rechtbank
geen termen aanwezig acht om aan het
verzoek van den verdediger te voldoen.
De uitspraak wordt bepaald op heden

over 14 dagen,

In de zelfde zaak heeft zich nog een
verdachte te verantwoorden.
Den 44-jar1gen arbeider N. H. Schuyers

uit Oss, thans eveneens gedetineerd, is
ten laste gelegd dat hij op 3 Juli 1933 te
Oss tezamen met A. J. Hendriks opzet-
telijk brand heeft gesticht in het pavil-
joen van J. Verhoeven op het Sportparl{
zulks terwijl gemeen gevaar voor de om-
liggende huizen te duchten was.
Verdachte bekent.

In deze zaak zijn dezelfde getuigen
gedagvaard. Zij volharden allen bij de
verklaringen in de voorgaande zaak af-
gelegd.
Bij het verhoor van Hen d r l c k s ver-

namen we nog, dat Verhoeven gezegd
had, dat hij den boel klaar zou zetten.
De 0 f f i c iermerkt op, dat verd. al

negen veroordeelingen achter den rug
heeft; hij requireert wegens brandstich-
ting, terwijl gemeen gevaar voor goede-
ren bestond v ier j a a r g e van g e-
n iss tra f met aftrek van het voorar-
rest.
De ver d ach t e zegt het nog al veel

te vinden.
De verdediger Mr. Lel y vel d geeft

te kennen. dat de zaak staat of valt met
de kwestie of er gemeen gevaar voor
goederen is geweest. Z.i. is dat niet aan-
wezig geweest. Overigens is het oordeel
over gemeen gevaar nog al ulteenloo-
pend. als men b.v, kijkt naar de tram-
metjes. die hun vonken uitstorten ook
langs de rieten daken!
Spr. sluit zich aan bij het pleidooi in

de vorige zaak.
De uitspraak wordt bepaald OP heden

over 14 dagen,

Inbraak te Heeswijk.
Tegen A. H. den Brok, 29 jaar, arbeider r De uitspraak wordt bepaald op heden

te Oss en M. van Orsouw, 30 jaar, arbei- over 14 dagen,
der, eveneens ~i~ Os~, beiden gedetin~.e~d . Mr. Sc hip pe r ij n, die verdediger is
is de beschuldiging ingebracht dat Z1]mi 111 de nu VOlgende zaak, vraagt de ver-
den nacht van 14 op 15 Juli 1934 te dachten A. den Brok en van Orsouw, als
Heeswijk in de woning van K. Weideman getuigen te hooren tegen Ch. den Brok.
hebben weggenomen: 2 horloges, een De 0 f f i c iermerkt op dat dit een
paar oorbellen, een gouden ring, eenige meineed wordt.
lepels en vorken, eenige beurzen met Mr. Sc h ip per ij n zegt het eigen-
eenig geld, een armband en een porte- aardig te vinden, dat Ceelen een be-
feuille met f 300 en zulks na zich den voorrechte positie inneemt. Waarom
toegang tot die woning te hebben ver- wordt hij in deze zaak niet vervolgd?
sch2.ft _dOOJ."middel van uitsnijding van De pre sid ent merkt op, dat de of-
een ruit en inklimming door een raam. flcier dat uit te rnaken heeft.
Beide ver d ach ten ontkennen. Mr. Sc hip per ij n vraagt acte van

zijn verzoek.
Het is allemaal fantasie, zegt Den Dan komt de laatste getuige uit die vo-

Brok.
Eerste getuige in deze zaak is de rige zaak als verdachte voor het hekje.

Rijksveldwachter E. B a ute n suit Din- Chr. H. den Brok, 32 jarLg arbeider te
ther. Hij deelt mede, dat bij hem aan- Oss wordt inzake den inbraak te Hees-
gifte was gedaan; hij is de zaak gaan wijk hetzelfde ten laste gelegd, subsi-
onderzoeken, Ten huize heeft hij zelf diair, dat hij bij dien diefstal is behulp-
niets kunnen waarnemen. zaam geweest door tijdens die inbraak
Mej. S. B r u ins, dienstbode, destijds op den uitkijk te gaan staan om bij on-

te Heeswijk - het verhoor heeft nog al raad te waarschuwen; althans dat hij
wat voeten in de aarde, omdat de ge- geld, afkomstig van gemelde inbraak,. als
tuige hardhoorend is - deelt mede wat geschenk heeft aangenomen.
er allemaal gestolen is. Ver d ach t e blij1kt thans anders te
De Pre sid ent: Hoe laat zijn de verklaren dan VOOTden reehter-com-

inbrekers geweest? missaris.
Get u 1ge: 't Was tusschen twaalf De rijksveldwaohter B 0 ute n s eh

en een. De hond van de buren blafte... . C eel en voèharden bij de verklazingen
Pre s id ent: 0, dus als de hond in de vorige zaak.

blaft is het tusschen twaalf en één. Ceelen veraekert, dat A. den Brok en
J. P. Ce e len, gedetineerd, deelt ver- Van orsouw er wel bij zijn geweest. Ze

volgens mede, dat hij met verdachten haddon gezegd, dat er f 80.000 te vin-
mee naar Heeswijk is gegaan. den zou zijn! Toen is hij meegegaan.

Ver d. Den B l' o k : Dat is allemaal M-et vieren is men er heen gegaan: de
fantasie; hij is half gek. twee De Broks, van orsouw en getuige.
Ce e len deelt verder mede, dat hij Van de f 4 die getuige in het koffertje

een koffertje had meegenomen uit het had gevonden heeft hij alle drie -een
huis van Weideman. Toen het geopend gulden gegeven. '
was bleek el' maar f 4 in te zitten. Pre sid ent: Waarom wil hij alles
Men ging toen weer terug naar het nu niet erkenmen.

huis. Get u i ge: Hij zal zijn broer willen
Getuige heeft gezien, dat Den Brok een sparen. .

rest met een beltel heeft geopend. Ceelen meent, dat Van Orsouw het
In Oss heeft h~i verscheidene voorwer- bedrag van f 300 dat vermist werd, ge-

oen in het bezit van Den Brok gezien; nomen heeft. Hij stond tenminste aan
Van Orsouw was toen rechtstreeks naar dien kant van de kast, waar zooals later
huis gegaan. Van den buit heeft getuige bleek het geld gelegen had.
niets gekregen. t
C h. den Bra k, gedetineerd als ge- Ook S ij n j e B r u ins werd ander-

tuige gehoord erkent b~i de inbraak op maal gehoord, tot het afleggen valldezelfde verklaringen. .
den uitklik te hebben gestaan. Deze ge- De 0 f f i c ie r van jus tit ie
tuige is een broer van A. den Brok, die wenscht zich te houden aan de ver-
thans terecht staat. klaringen van verd. voor den recht-er-
De Pre sid ent merkt op, dat getuige comrmssaris, waarmee het su'bsidiair ten

niet. behoeft t~. verklaren tegen zijn laste gelegd is bewezen.
broer, doch hi] heeft geen bezwaar. I "
C h. den Bl'O k vertelt dan dat hij De verd. staat veel mïnder ongunstig

met Ceelen naar Heeswijk is gegaan ..A. I bekend. Wegena medeplichtigheid aan
den Brok en Van Orsouw waren er met diefstal en heling elscht spr. d ri e j a ar
bij. I gevangenisstraf met aftrek van
De getuige ver:klaart verder wel bij het voorarrest.

het huls van Weldeman te hebben ge- . '"
staan, maar of hij daar stond om voor De verdediger Mr. S c h LpP e ~~ n
:;eelen uit te kijken, weet hij niet meer. meent d~t. het. systeem van den officier
De 0 f f i c ier waarschuwt dat hij va~ ~ustltle niet direct ~e rechtszeker-

iez.en getuige zal - ·vervolgen wegens ~!td c~ef:n h~~~:~r~~t~"rs ~~k~~uv~;:
nDemeRe9:k ld ht B 0 ute n deelt daohte Ch. den Brok. Waarom wordt

~ , IJ sve w!lc .er .. .. .. s ~_ Oeelen niet vervolgd?
neue, dat getuige m z~~n bIJZIJn ve M 1', Sc hl' Ö der: Daar zou ik me
claard heeft er bIJ te ZIJn geweest. maar niet ongerust over maken.
Van het verder verhoor van Ch. den M s c n i ". D k iksrok hooren we weinig' de 0 f f i c ie r r. c lp per IJn. aar maa

rondlgt vervolging wege~s meineed aan. me welongerust over. PI. me:rkt op, dat
C h. den Bra k deelt mede, dat hij A. den Brok en v. Orso~w niet gehoord

net Ceelen in Heeswijk is geweest, maar mochten 'yorden als getuige ~ ~eze zaak.
:ijn broer en van Orsouw waren ar PI. acht ZICl!-daardoor bemoeilijkt.
liet bij. De pre s id ent is van oordeel, dat
Mr. Sc h r Ö der vraagt of A. den een en ander buiten de orde IS.

3rok en van Orsouw er 's avonds niet De v.e r d e d Lger betoogt dat als de
lij waren toen het koffertje met den verklaring va.r: Ceelen wegvalt, er geen
irmband enz. werd opengemaakt. enkele overblürt, ..
Getuige zegt dat ze er niet bij De presld~nt: De heling!

varen. . De ver d e d l g e ~ meent dat dan drie
De getuige onderteekent, nadat de pre- Jaar wel zeer hoog lSI
üdent hem op de beteekenis ervan ge- ,Er IS op het verleden van verd. niets
vezen heeft, zijn verklaring, dat de beide ~e zeggen. Waarom s~~t er dan op het
inderen niet in Heeswijk waren. mformatIeblad, dat hi] zeer ongunstig
De off i ei e r -. a n j u st i tic zegt dat beken~ staat?

lij voor het bewijs voldoende gegevens PI. IS ongerust voor het onts~~an van
leeft aan de verklarlrïsen van Ceelen en een zekere Oss-psychose, waarbij de ob-
ien inmiddels overled~n K. Weideman. jectiviteit gevaar gaat loopen.
Spr. requireert voor ieder der verdach- Tenslotte ~raa~t hij 'n cleme~te straf.

. . Nader genoora verklaart Ins p e c-
ten ach tJa a r g e van gen 1 s- te u r van K e m pen nog, dat deze
5 tra f. verdachte de beste van de kwaden in de
A. den B rok: Als ik veroordeeld word, familie is~ .

word ik onschuldtg veroordeeld. Ik was I Het onderzoek m deze. zaak wordt ge-
toen in Zuid-Holland in Rijswijk aan sloten verklaard en de uitspraak bepaald
het werk.' op heden over 14 dagen,
Nader blijkt dat hij niet precies kan Recapitulatie.

zeggen wanneer dat was. ~". ~
Van 0 r s a u w blijft bij zijn verzeke- .,!,ov nu toe znn de volgende straften

ring, dat hij er niets van weet. geëlscht, tegen:
De verdediger Jhr. Mr. C. van Ni s- lP. J. de Bie (Peer) 16 jaar

pen tot Sevenaer betoogt,. dat L. A. v. d. Heuvel (Den Brus) 16 jaar
thans het systeem van 'n medeverdachte IF. N. v. d. Wetering
te laten getuigen wel in een zonderling (Den Brommerb)-
daglicht komt te staan. Vanmorgen had A. J. v. d. Wielen (Slappe Toon
men een geval, dat precies omgekeerd is. van Mieneke de Soep)
Men moet nu weliswaar met dit systeem A. Snabel
werken, maar de bezwaren blijken toch A. J. Ottens
wel. _ ~ ,,__I , ,_ 1J:~...1.c<d.d!i.It"'_"'ÜI _tlI::,L;i_.I!.:!k P. A. Schuurmans

J. F. A. verneeven
N. H. SChuyers
A. H. den Brok
'M. van Orsouw
Chr. den Brok
* = met aftrek voorarrest.

3 jaar'"
4 jaar*
8 jaar
8 jaar
3 jaar*

De activiteit der Italiaansche
vliegers.

ADOIS ABEBA, 17 Oct. De aanvallen,
die gisteren door Italiaansche vliegtul-
gen zijn ondernomen, hebben zich uit-
gestrekt tot Amba Alatsji. Door ver-

6 jaar* scheidene eskaders zijn vele bommen op
deze plaats geworpen. Volgens Abes-

1 jaar" sijnsche mededeelingen zou het bom-
8 [aar" Ib.ardement talrijke slachtoffer ..~ onder de
5 jaar= burgerbevolking hebben geëischt. De
;! jaat:* troepen daarentegen leden geen verlie-

oss, 16 Oct, Heden werd in de pa-
rochiekerk van dén H. Gerardus Majella
't Patroonsfeest van dezen Heilige gevierd
Het feest was voorafgegaan door een
Triduum, dat gegeven werd door den
Eerw. Pater Redemptorist uit het kloos-
ter te 's-Hertogenbosch.
Heden-morgen had een algemeene H.

Communie plaats; te 9 uur werd door
den ZeerEerw. heer Pastoor J. Vissers
een plechtige H. Mis opgedragen, daar-
bij geassisteerd door den WelEerw. heer
kapelaan Haerkens als Diaken en den
Eerw. Pater o.s.s.a. als sub-Diaken. Des
avonds werd een plechttg Lof gehouden
dat besloten werd met het Te Deum.
- De biljartclub D.O.V. alhier ge-

vestigd bij den heer G. van Leur-
Koeken café Parkzicht, speelt Zondag
20 OctJber a.s. des namiddags te 3 uur
in bovengenoemd café een vriendschap-
pelijken wedstri:id tegen ha~r zusterver-
eentging "Concordia" uit LIth.
- De Tooneelvereeniging K.D.O. geeft

Zondag 20 October des avonds te 7 uur
in het R. K. Bondsgebouw op den Heuvel
een uitvoering. Opgevoerd zal worden
het tropen-drama "Toen het licht ver-
dween" en het kluchtspel "De gesjochte
Jongen", beide onder lelding van den
heer Th. van Lee.

Teleqrarnmen.
DE "RENOWN" AAN DEN GROND

EN WEER VLOT.
GIBRALTAR, 17 Oct. De En\g~lsche

slagkruiser "Renown", na de "Hood" het
machtigste oorlogsschip der Engelsche
vloot, is gisteren iJilde haven van Gibral-
tar aan den grond geloopen. Na 45 mi-
nuten gelukte het echter, het schip weer
vlot te krijgen.
pOODVONNISS~N UITGESPROKEN.
MOSKOU, 16 Oct. Volgens een bericht

van de Izwestia is gisteren te Kieween
proces tegen 24 contra-revolutlonnairen
beëindigd. De beklaagden werden ervan
beschuldigd, dat z~ in de streek van Kiew
en Tsjernigof onder de boeren een sabo-
tage-stemming h:>dden gewekt en het
einde van de Sovjet-macht hadden aan-
gekondigd
De beide voorngamste beklaagden zijn

ter dood veroordeeld. De overigen werden
veroordeeld tot tuchthuisstraffen, die
varieeren tusschell 3 en 10 jaar.

ALBANIE ~OBILISEERT.
GENEVE, 17 oct. De correspondent

van de "Daily Telegraph" te Genève
zegt een onbetwistbare bevestiging te
hebben van het gerucht dat hier eenige
dagen werd verspreid, dat Albanië bezig
is 7 lichtingen Vall zijn leger te moblli-
seeren. Deze mObilisatie zou een ant-
woord moeten beteekenen op een aan-
zienlijke concentrat!e van het Joego-
Slavische leger nabij de grens van
Albanië. De Joego-Slavische troepen-
macht wordt in Albaneesche regeeringa-
kringen geschat OPongeveer 60.000man.
De mobilisatie in J\,lqanië zou 15000man
omvatten.

SPOORWEG-ONGELUK.
RIO DE JAN!EnW, 17 Oct. Volgens

naders betich.tell heeft het sPOO'l'W€g-
ongeluk in de ondergroncts'cih-ete Rio
de Janeiro 12 dooden geëischt, terwijl
80 personen werden gewond. Toen het
ongeluk bekend werd, wilde een ver-
ontwaardigde menigte het station be-
stormen. Zij moest door de politie, rue
gebruik maakte van traangas, women
verspreid,

ONVEILIGE GRENSGEBIEDEN.
NOGALES SONORA, (Mexico), 16 Oct.

Ambtenaren van Nogales en Agua Prieta.
twee belangrijke grensplaatsen, hebben
vandaag voorzorgsmaatregelen ge-
nomen tegen aanvallen van oproer-
hngen, die in de laatste dagen minstens
negen personen hebben gedood. Op
strateglsche punten sun sterk bewapende
militairen opgesteld, aangezien men
bericht had ontvangen, dat de opstan-
delingen een aanval op de stad' zouden
doen.

JACHTONGELUKKEN.
~ALBANY 17 oct- In den staat New-
York hebb~n zich gisteren bij de herten-
jacht werden gedOod, terwijl een derde
ernstig gewon werd.

NIEUW RECORD MET
WATERVLIEGTUIGEN.

ALAMEDA, (Californië), 16 Oct. Zes
vliegers van de marine hebben vandaag
erkenning gevraagd van een non-stop-
vlucht over 3.387 mijlen. Deze vlucht
hebben zij gemaakt in den tijd van 34
uren en 51 minuten.

zen, daar zij de plaats reeds badden
verlaten.
Aan het Zuidelijk front zijn de Ita-

liaansche verkenningsvluchten voortge-
zet.
Uit de provincie Wollo zijn Abessijn-

sche versterkingen tot een totaal van
100.000man naar Addis Abeba vertrok-
ken. Zij worden binnen twee dagen hier
verwacht. Voorloopig zullen zij 111
reserve worden gehouden.
ADDIS ABEBA, 17 Oct. De aanvallen

die gisteren door Itallaansche vlieg-
tuigen zijn ondernomen hebben zich
uitgestrekt tot Amba-Alatsji. Door ver-
scheidene eskaders zijn vele bommen op
<l'eze plaats geworpen. Volgens Abes-
sijnsche mededeellngen zou het bombar-
dement talrijke slachtoffers onder ce
burgerbevolking hebben geëischt. De
troepen daarentegen leden geen ver-
liezen daar zij de plaats reeds hadden ver-
laten. Aan het Zuidelijk front zijn de
Italiaansche verkenningsvluchten voort-
gezet. Uit de provincie Wallo zijn Abes-
sijnsche versterkingen tot een totaal
van 100.000 man naar Addis Abeba ver-
trokken, Zij worden binnen twee dagen
hier verwacht. Voorloopig zullen zij als
reserve worden beschouwd.

De bemiddelingspogingen
van Laval.

LONDEN, 17 Oct. In een bespreking
van 't Britsehe antwoord aan Frankrijk,
waarin is medegedeeld, dat handhaving
der Britsche vloot in de Middellandsche
Zee noodzakelijk is, ontveinzen de bladen
niet dat er meeningsverschiIlen bestaan
tussehen Engeland en Frankrijk ten ami-
zien van den handelsboycot tegen Italië.
De laatste bemiddelingspoging van Laval
wordt in het algemeen als mislukt
beschouwd.
PARIJS, 17 Oct. De Fransehe bladen

houden zich ook heden bezig met de be-
middelingspogingen van Laval. De alge-
meene stemming is pesstmtstiseh. De
Geneefsche correspondent van de "Echo
de Paris" schrijft dat men te Genève in
de eerste plaats vreest dat door 't aan- ,
nemen van de aan Laval toegeschreven
plannen een voorbeeld zou worden ge-
schapen waarvan later andere groote
mogendheden zich zouden kunnen be-
dienen tegenover zwakkere' staten. Het
"Petit Journal" meent te weten dat de
Italiaanscha ambassadeur mededeelmg
heeft gedaan van de voorwaarden waar-
onder Italië bereid is de vijandelijkheden ,
in Abessynië te staken en te onderhan-
delen. Daarbij. zal het terugtrekken der
Engelsche vloot op den voorgrond staan.
De Italiaansche regeerlng zou ook heb-
ben laten weten dat zij weigert te onder-
handelen onder den druk der sanctie-
maatregelen.
LONDEN, 17 Oct. Over dèn Britschen

kabinetsraad van g1steren schrijft de
"Times", dat de Britsche ministers een-
stemmig tot de overtuiging Zijn geko-
men, dat een vermindering der vloot-
strijdkrachten in de Middellandsche
Zee niet in aanmerking kan komen met
het oog op het aanhouden der bestaan-
de spanning en speciaal met het oog op
de Italiaansche persaanvallen op Enge-
land.
De Parijsche correspondent van de

"Times" zegt, dat, naar men aanneemt,
in de nota ook verklaard wordt, dat de
Britsche regeering slechts bereid zou
zijn een voorstel tot regeling van het
conflict te overwegen, indien de Italiaan-
sehe troepen uit Abessinië zouden wor-
den teruggetrokken. De nota zou er ver-
der aan herinneren, dat 'Mussolin! door
den oorlog een aantal plechtige beloften
heeft gebroken, hetgeen de waarde van
toekomstige beloften vermindert.

De correspondent meldt verder, dat
thans nadere bijzonderheden zijn be-
kend geworden omtrent de omstand'ig-'
heden, waaronder Laval zijn vraag heeft
gesteld. Bij een onderhoud, dat Maan-
dag is gehouden, heeft de Britsche
ambassadeur namens zijn regeering
Laval gevraagd, of hij de verzekering
kon geven, dat de verplichtingen van
artikel 16 lid 3 tot het uiterste zouden
worden nagekomen. Laval heeft geant-
woord, dat Frankrijk zijn verplichtingen 1
zou nakomen, doch tegelijkertijd heeft t
hij met verwijzing naar de oneenigncid I
in de Fransche publieke opinie .ver- ~
mindering del' Britsche strijdkrachten I
in de Mlddellandsche Zee gevraagd voor t
het geval, dat Italië zijn versterkingen
uit Libye terugtrekt. Het bericht, volgens
hetwelk Laval een plan voor den vrede
zou hebben voorgelegd, .is ook volgens
de "Times" onjuist.
PARIJS, 17 Oct. Volgens "Oeuvre" en

"Matin" worden alle moeilijkheden, die
op het oogenblik aan den dag treden,
veroorzaakt door de Engelsch-i-Fran-
sche tegenstellingen. Indien aan deze
meeningsverschillen geen einde komt,
aldus de "Oeuvre", dan heeft de Vol-
kenbond den langsten tijd geleefd.
In verband met deze.. kwestie hechten

de bladen groote waarde aan het onder-
houd, dat Laval gisteren gehad heeft
met den Engelsehen ambassadeur. Over
het algemeen gelooft men, dat de Fran-
.sche minister-president opnieuw gewe1-
gerd heeft vastomlijnde verplichtingen
op zich te nemen.
De "Echo de Paris" komt nog eens

terug op het onderhoud tusschen Laval
en den Engelsehen ambassadeur van
Maandag j.l. en beweert, dat Laval ge-
weigerd heeft, de gevolgen te dragen
van eenigerlei incident tusschen Enge-
land en Italië in de MiddeUandsche
Zee, omdat Engeland voor het nemen
dezer maatregelen geen overleg met
Frankrijk heeft gepleegd. Juist op deze
interpretatie zouden de Fransch-En-
gelscha moeilijkheden berusten.
De "MaUn" verklaart, dat er een

scherpe scheiding bestaat tusschen de
bemiddelingspogingen van den Fran-
schen minister-president en het werk
te Genève. Men kan .ntet spreken van
formeele voorstellen, dia zouden kunnen
dienst doen als grondslag voor onder-
handelingen. Laval tracht thans onder
groote moeilijkheden 'een basis voor be-
sprekingen te vinden, maar alles wal;
gezegd wordt van bestaande plannen
tot regeling van het conlfict, is althans

gedeeltelijk onjuist. Noch Italië, noen
Engeland verzetten zich tegen een re-
geling, doch geen van beiden wil d~
eenmaalopgestelde principes prijsgeven.
Beiden verlangen van Frankrijk, dat
het zich ondubbelzinnig verklaart.

De houding van Frankrijk.
LONDEN. 17 Oct. De diplomatieke

correspondent van de "Daily Telegraph"
te Genève meldt, dat volgens berichten
uit Rome Mussolini bereid is tot het
voeren van besprekingen, echter niet
onder de voorwaarden, door Laval ge-
noemd, ofschoon deze veel verder gaan,
dan de V:ülkenbond mogelijk acht. Bij
het bekende onderhoud van Maandag
heeft Laval tegenover den Britschen
ambassadeur verklaard, dat hij de ver-
plichtingen van artikel 16 erkent, doch
zich niet verplicht gevoelt hulp ter zee
te beloven, daar geen overleg tusschen
hem en de Brltsche regeering is ge-
pleegd, ten aanzien van militaire samen-
werking. De situatie, die thans ontstaan
is, is merkwaardig, want het is een
feit, dat de leiders der drie Fransehe
rninisteriën vaar de weermacht en het
grootste deel der Fransche ambtenaren
nauwe samenwerking met Engeland als
een vitaal belang voor Frankrijk be-
schouwen.

De "News Chronicle" schrijft, dat
naar verluidt. Lavalap het standpunt
staat, dat de Britsche versterkingen
naar de Middellandsche Zee zijn gezon-
den, voordat de Volkenbond een besluit
had genomen en dat de Britsche vloot
derhalve niet op grond van een Vol-
kenbondsvolmacht in de Middellandsche
Zee verblijft. Naar zijn meerring is de
Britsche Vloot niet gerecntigd, sanctie-
maatregelen door te zetten. Dit betee-
kent. dat in zeza) van ppn Tt."li""n,~l'h ..m

e
In a-rc- :t.'l:Gt.JJU.llb~ rseigrscrie H.1"nU, .\"lIla~r
reeds dergelijke ertslagen in exploitatie
zijn, schijnt men reeds langen tijd de
overtuiging gehad te hebben, dat het
Nederlandsche gebied beter dan het
hunne voor een rendabele ontginning!
geschikt is. Maar men had er natuurlijk.
belang bij de stilte aan den Nederland-
schen kant van de grens niet te ver-
storen. Aan den Nederlandsehen kaut
bij Vaals zal blijken het centrum van
den erts-vooraad te liggen, gelijk in de
geologtsche rapporten wordt meegedeeld.
Natuurlijk zal op bescheiden manter

aangevangen worden. Het erts-gebied Is
betrekkelijk nauw begrensd en een.
grootsch opgezette exploitatie kan alleen
aanvangen als de zesemeiö is ve:kreg',;n
dat zij financieel verantwoord is. .

AUTO-ONGELUKKEN.
KERKRADE, 17 Oct. In den aîge-

loopen nacht keerde de heer E. de Heer,
controleur bovengrondsch opzichter van
de dominiale mijn te Kerkrade, per
auto met zijn echtgenoote huiswaarts.
Even buiten Aken slipte de wagen met
het gevolg dat de bestuurder tegen een
boom reed.
De heer De Heer werd op sla.g gedood

terwijl zijn echtgenoote met zware
verwondingen naar het ziekenhuis te
Aken werd overgebracht,

BOTER.
DEN HAAG, 17 Oct. De commissie no-

teering voor Nederlandsche boter is
heden vastgesteld op 71 cent pel' K.G.
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De, Ossche misdadigersbende
voor het '"gerecht.

De tweede extr3~zitting van de nig af, alleen weet hij, dat Van Bergen
Bossche Rechtbank. klaagde over pijn in zijn vinger.

Desgevraagd verklaart hij, d'<litSchuur-
Ve,rleden ,Maandag ,heeft .de Bossche mans niet bekend was als een van de

Rechtbank haar eerste extra-zitting tot bende.
berechting der Osseher -mtsdadlgers, die Ottens staat ntinder goed bekend,
[aren lang een heele streek geterrori- maar hij is niet een der kwaadsten. .
seerd hebben, gehouden, Ln vier verschil- Dan wordt - de 68-j~lge aroeëder
lende zaken hebo ' " ·vijf der, vele La rn b. van B erg e n uit Oss als
verdachten, die nu r . enigen tijd in ,,,,g.~tl.ügegehoord. RiL.verteLt. dat hij o.p

"~r;:~:~d~~~~~r~eg" ~ê~;~~~~!~,~~,~r~~te~ij~VO~~n~ ~~~l'~:V~e~
,VlOrderde strenge stra1~,,:tot een totäal gaan.'
van 47 jaar. >Ii ':'" .. Er' kwamen drie mensenen in huis.
Vandaag heeft de tweede extra-zlttlng bwee ervan hebben hem, aamgeva t; een

plaats, Er z~l e~n ¥-ijItal strafzaken ervan heeft hem een prop in den mond
dlene!,:\,',waarm zich zeJ_en verdachten .gedaan.
hebben te verantwoorden. p'r e s Ld e in t: Hebben ze je niet ge-
ls de be'l.angs.tê~l:fn,g,bUlten het paleis bonden?

van', justitie onveran4-ebd, binnen ,~ zè 'Ge t u ige'> Neen, dat konden ze nlet
veel v'eTnlind,erd. Dé ;,ban'ktm VOO'I' de ~k was er te sterrk V'Oj){r. '
genoodigdJen zijn V'tijW'8'l'leeg. Op de Pre IS ide nt: Je VrlO'UiW was in de
publieke tribune staan.r maar een paar ~elu~en; heb je haar nooren schreeu-
menscheri, doch wekïrakomen er meer, wen?
, Te 10 uur komt de rechtbank in de- Getuige: Ja.
zelfde sa.meTIlEI~ellÎil1gals Maandag Presi.den t: Hebben ze je ge,s}Jagen?

Get u 1g e: Ik ben aan mijn hand ge-
,b.lnnen. , "cl wond maar hoe 't gekomen is weet ik
Allereerst wordt benan eld de niet: Mijn pink Is nog stijf. '

Pre s ident: Is het misschien door
het worstelen gekomen.
Get u i ge zegt dat dit wel zal zijn.

Voorts deelt hij mede, dat de drie man-
nen gemaskerd waren.
Toen de mannen weg waren heeft ge-

tuige gezien, dat de heele boeloverhoop
was gehaald en hij vermiste de zaken die
in de dagvaarding zijn opgesomd,
Pre s id ent: Ze hebben nog een touw

achtergelaten en maskers, hè?
Get u i ge: Ja.
Pre sid ent: Jelui hebt ze verbrand

hè? Waarom? ," '
Get)1ige: Ja, ze lagen op straat.

Een van de mannen heb ik het masker
afgetrokken.
Pre sid e n t: Heb je hem niet her-

kend.
Ge t u i g e: Nee, ik ken hem niet.
I?an, komt mej. P. Ver steg e n,

huisvrouw van Bergen getuigen.
President: Ben je familie van

Schuurmans en ottens?
Get u i g e: Nee, ik ben de vrouw van

Bart van Bergen.
De 72-jarige getuige is zoo vlot met

het afleggen van den eed, dat zij het
over moet doen. '
Dan vertelt ze hoe een der mannen

haar had aangegrepen, terwijl ze in de
keuken was. Hij vroeg naar geld. - Die
heb ik weggebra-cht voor de landhuur,
zei ik. '
President: En was dat zoo?
Getuige: Ja aeker.
President: Een hield s;:ijn hand

voor je mond hé? '
Get U ige: Ja. De twee anderen zijn

de kamer ingegaan waar haar man was.
President: Heb je ze daar gezien

of geboord?
Get u ig a: Ja, ze gooiden hem met

zijn kop 'op den planken vloer!
\ President: Je hebt niet gezien,
da t ze iets wegnamen?
Get u i ge: Nee, maar er waren drie

lakens weg en een zak met een beurs
met geld en medailles. j

De Pre s i ct ent stelt de formeela
vraag: Je had die mannen geen vergun-
ning gegeven om die dingen weg te ne-
men?
Get u i ge: Nee, natuurlijk niet.
vervolzens wordt H. v. d. Put ten,

bijgenaamd De Rut gehoord, Bij zijn
binnentreden kijkt hij vrijmoediger rond
dan toen hij dp. laatste maal in deze zaal
was. .

tnbraak met geweldpleging bij
L. "an Bergen te Oss.

De 23-jari.ge arbeider A. J. Ottens en
de 19-jarige schoenmaker P. A. Schuur-
mans, beiden uit Oss en thans gedetl-
neerd s'taan terecht terzake van het feit,
dat zÎj op 6 Januari 1934 te Oss in de
woning van L. van Bergen hebben weg-
genomen lakens, een' dameszak met
rozenkrans, beurs, en medailles, nadat
zij geweld riadden gepleegd tegen de. be-
woners. zijnde L. van Bergen en diens
echtgenoote, door, hen op .den grond te
werpen, hun den mond dicht te houden

. en hen vast te binden, tengevolge waar-
van een vinger van Van Bergen krom en
a.tijf is geblewen.
Het eerst wordt 0 t ten s gehoord. Hij

erkent dat toen Piet de Bie hem voor-
stelde 'naar van Bergen te gaan hij
daarin toestemde; de Inbraak zou wor-
den gepleegd door De Bie, Schuurmans,
van der Putten en verdachte. Men heeft
zich onherkenbaar gemaakt met zwarte
lappen.
Verdachte deelt mede, dat de inbraak

geschiedde omstreeks half zeven. Nadat
men binnengedrongen was heeft van
der Putten de bewoners tegen den
grond geworpen. Verd. he~ft van Bergen
vastgehouden en toen hl] later opstond.
heeft hem hem weer neergeduwd.
Verd. heeft hem vastgehouden, terwijl
P. De Bie het huis afzocht. ,
Van der Putten hield de vrouw vast.
Verdachte erkent verder o.m.çdat toen

Van Bergen veel lawaai maakte, hij hem
een kussen op het gezicht heeft geduwd
om het geluid te smoren ..
Nadat De Bie eenigen tijd gezocht had

riep hij: Ik heb het al. Toen kwam hij
VOOrden dag met lakens en een zak,
waarin zich o.a, een rozenkrans bevond,
zoomede medailles.
Verd. zegt berouw te hebben. ,
Pre sid ent: Ja, dat komt nu te laat,

dat had je eerder moetërr bedenken, Hoe
komen jelui daar toch toe?

De verdachte S c h u u t m à n s die
daarna ondervraagd wordt' bekent, dat
hij meegegaan is en dat hij op den uit-
kijk heeft gestaan om tegen onraad te
waarschuwen. Wat de anderen uit de
woning hebben gehaald heeft' verd, niet
glez:Len.Hij is aanstonds naar de bios-
coop gegaan.
Eerste getuige in deze mak is de heer

Van Kern pen, inspecteur van poH.tie
te. Oss. :Va;:']. de mak zelve weet hij ~i- (Wordt vervolgd> .•



Maandag komt o.a. de roof-overval
in Deurne in behandeling.

DE BERECHTING VAN DE
OSSCHE MISDRIJVEN.

Acht Ossenaars, die zich allen achter slot
en grendel bevinden, zullen zich te verant-
woorden hebben in de derde strafzitting welke
de rechtbank te 's-Hertogenbosch Maandag
21 October houden zal.
Den 22-jarigen arbeider H. A. Reynders en

den 25-jarigen metselaar J. A. van Berne is
ten lastegelegd, dat zij in den nacht van 4 op 5
Februari 1934 te Oss, tezamen en in vereeni-
ging met een of meer anderen op het besloten
erf van den slager H. J. Janssen, waartoe zij
zich toegang hebben verschaft door oyer een
ijzeren afrastering te klimmen, hebben weg-
genomen een hoeveelheid spek, ham en ander
vleesch.
Voorts zullen in verband met de in den

nacht van 20 op 21 Januari te Oss gepleegde
inbraak in de woning van den slager P. J.
Janssen, waarvan de buit bestond uit een
groote hoeveelheid ham, varkensrug, spek,
worst en eenig geld, afzonderlijk terechtstaan
de 25-jarige arbeider M. J. den Brok en de
33-jarige arbeider J. J. Bevers.
De derde zaak heeft betrekking op den door

J. P. Ceelen, 23 jaar, en P. W. de Bie, 20 jaar,
i in den nacht van 3 op 4 Juli te Deurne ge-
, pleegden roofoverval in de woning van den
thans 76-jarigen H. Geven, die door dit twee-
tal werd vastgebonden, waarna zij zich met
een buit van ongeveer f 35 uit de voeten heb-
ben gemaakt.
Terecht zal staan de 29-jarige arbeider M.

A. van den Elzen, wien tenlaste if!..gelegd, dat
hij te Oss en te Deurne Ceelen en de Bie in-
lichtingen heeft verschaft tot het plegen van
dat misdrijf door hun of een hunner mede te
deelen, dat bij Geven geld te stelen was en de
woning van Geven aan te. wijzen.

Tenslotte zullen gezamenlijk terechtstaan
de 29-jarige schilder W. A. Bloemers, de 31-
jarige landbouwer F. de Reuver en de 26-jarige
arbeider J. M; den Brok.
Hun is ten laste gelegd, dat zij op 2 No-

vember. 1930 te Oss (Zevenbergen) tezamen
en in vereeniging met een of meer anderen in
de woning van den thans 37-jarigen koopman
J. Kuypers hebben weggenomen een gelds-

I
bedrag van ongeveer duizend gulden, aan KUY,'
pers toebehoorende.
Verdachten hebben zich tot die woning toe

gang verschaft door een gesloten deur open
te breken en den diefstal doen voorafgaan,
vergezeld gaan en volgen door geweld tegen
de echtgenoote van Kuypers, bestaande in het
haar krachtdadig vastgrijpen en vasthouden
. en een handschoen in den mond stoppen en
haar voortdu,wen en medesleuren, gepleegd 1
met het oogmerk om dien diefstal voor te be-
reiden en gemakkelijk te maken om bij be-
trapping op heeterdaad aan zich en hun deel-
genooten de vlucht mogelijk te maken en het
bezit van het gestolene te verzekeren.



ONTSTELLENDE BEKENTENIS
'--., . .

TE OSS.

Brandstichting, waarbij moeder
met drie kinderen om het

leven kwam .
._

~IGENAAR VAN, WONINGEN ONDER
· DE GEARRESTEERDEN.
In Oss blijven de schijnwerpers hun Iicht-

J:>undelswerpen op de meest donkere feiten
llit het verleden. Toen voor eenige maanden
dé eene wandaad na de andere tot klaarheid
:werd gebracht dacht men langzamerhand
~et hoogste punt te hebben bereikt. Echter
nauwelijks zijn de Kon..Marechaussee's klaar
met. het aan het daglicht brengen van de
reeks .overvallen en diefstallen of ook de
gemeentepolitie kon wees succes boeken.

Zoo is er nu wederom tot klaarheid ge-
):lracht een hemeltergende brandstichting,
~~arbij een moeder met drie kinderen in de
.,lammen omkwamen.
· In den. nacht van 10 op 1 Augustus 1926
J)ntstond te Oss te middernacht een gewel- .
~ge uitslaande brand in de woning van den
arbeider van Zandvoort op "Spitsbergen". De
politie en brandweer, die zich spoedig der-
~aarts begaven, zagen het achterhuis in volle
wlam staan, terwijlook het voorgedeelte der
:woning reeds had vlam gevat. Een rond-
reizend koopman, die gratis nachtlogies in
!let ' achterhuis van van Zandvoort had ge-
J,cregen, had zich met moeite, overdekt met
:talrijke brandwonden kunnen redden. Deze
(leelde toen. aan de politie mede, dat in de
:woning nog aanwezig waren de echtgenoote
:van Van Zandvoort mej. v. Zandvoort-v. d.
Putten met haar drie jonge kinderen. Daar
het hÛis echter met stroo was gedekt en dit
lmrkdroog was, stond het woonhuis, voordat
de .brandweer voldoende hulp kon bieden, in
lichte laaie. Plotseling -stortte het dak in
en de vrouw met de . .drie kinderen kwamen
tolln in de vlammen om. . . \
· Na de blusschtng vond men de ongelukkige
moeder in de bedstede,. met twee kinderen
)lalf verbrand In haar armen, terwijl later op ,
d,en dag het geraamte van het derde kind
flAIl. de voordeur werd .aangetroffen, .' I'

. Uit eenige aanwijzingen,. toen. ten dage
;bleek, dat men vermoedelijk met brandstich-
ters te doen had. Hoe. de. politie zich ook in"
spande, ze kon toen niet voldoende bewijs-
materiaal verzamelen om tot een arrestatié I

over te kunnen gaan.

Drie weKen geleden echter ontving Inspee-
~eur van Kempen een tip,. waardoor men
meer licht in deze zaak Kon brengen. .Het
llitgebreide onderzoek van, de rechercheurs
:ten Westenend en Leemhuis leverde aan-
vankelijk weinig resuttaat op. Op het 'eind
van de vorige week kreeg men echter meer
houvast en .ging de politie over tot de arres-
'Pt~ie van den47-jarigen Kl. v. G., die hard-
:Jlekkig bleef ontkennen. Niettemin. js hij
naar 's-Bosch overgebracht. Echter schijnt
hij zijn mond toch voorbij gepraat te hebben.
De. politie gtng n.l. Maandag j.l. over tot een
~weede arrestatie n.l, van een zeer berucht

_~~~~~e~~h~~e:
(If-0~ke?schap en diefstal, n.l. den 32-ja,rigen I
n, v: B.' Eerst ontkende deze ook alle schuld, I'

maar, .na. langdurige verhooren legde hij gts-
J.e_r:en~iddag een bekentenis af.· . .' ._
,Hierbij verhaalde hij' de geheele toedracht

~an' het gebeurde. De eigenaar van het huilI,
een zekere H. v. E., bijgenaamd "Driek van
Renieren', had aan K. L. v. G. opdracht gege-
ven,: om met eenige trawanten het huis' in
brand te steken. De belooning 'Voordit hemel-
tergend feit zou. bedragen f 100.
. K. v. G. vond een berucht type, G. v. G. en

T. v. B. bereid met hem dezen brand te stich-
ten.

Nadat ze het achterhuis in brand hadden
gestoken, waren ze langs een omweg door
den polder van OS9 naar hun woningen terug-
gekeerd, om zich zoodoende een alibi te' ver-
schaffen. . . . 1
In den loop van den nacht ging de politie

, ()v~r·.tot arrestatte van. den. hU!Seigen.aar'1
Çte)l 57-jarigen H. v, E. Deze wordt er nog
~an verdacht een drietal andere woningen op I
hef Schayksche Veld, Korenstraat en de
,",onj.ng.door hem zelf bewoond aan den Ber-
chemschenweg, die allen zijn eigendom zijn,
In brand te hebben doen steken, , .

De woningen, die een geringe waarde had-
(ien, waren hoog verzekerd. zoodat v. E. door
Qeze handelingen zeer goede zaken deed.
D. v. B. vertelde nog, dat men het geld,

dat men voor de brandstîchting had entvan-
gen, op de Bossche kermis had verbrast.



VONNISSEN OVER OSS.

Peer de Bie en "Den Brus" ieder
veertien jaar.

De Bossche rechtba~k heeft heden de eerste 1
uitspraken in de Ossche strafzaken gedaan.

Wegens diefstal, te zamen en in vereeniging
gepleegd in den nacht van 16 op 17 Maart 1934
te Mariaheide (gem. Veghel), in de woning
van den thans 61-jarigen landbouwer Schepers,
waar zij 1600 -gulden buitmaakten, en in de
tweede plaats wegens twee diefstallen met in-
klimming in den nacht van 16 op 17 Mei 1933
te Gassel in het gemeentehuis, waar zij 400
gulden buitmaakten en in den nacht van 11 op
12 Janua.ri 1934 te Langenboom in de woning
van den 54-jarigen molenaar G. van Huiseling,
buit 1900 gulden, werden de 42-jarige Ossche
werkman P. J. de Bie (Peer de Bie) en de
43-iarige vrachtrijder L. A. v. d. Heuvel, bij-
genaamd "den Brus" veroordeeld tot veertien
jaar gevangenisstraf met aftrek van voor-
arrest.
Het O. M. had tegen ieder ie jaar geëischt.
Peer de Bie merkt op: Het is nogal veul.

meneer de president.
De officier mr. Dubois: Daar komt mis

schien nog wel meer bij.
De president: U hebt 14 dagen tijd om ir

hooger beroep te gaan.
En hiermede is deze zaak afgeloopen.
Den ~3-jarigen .assuradeur A. Snabel uit

Nijmègen werd ten laste, gelegd:
1. dat. hij P . .J. de Bie, L. v. d. Heuvel, A.

J. Hendr~lts en L. Vos, de daders van de in den
nacht vari '16 op 17 Mei 1934 in het gemeente-
huis teGassel gepleegde inbraak, eenigen tijd
te voren te Oss opzettelijk inlichtingen heeft
verschaft voor .het plegen van dit misdrijf.

2. .dat hij hen opzettebjk behulpzaam is ge-
wee~~9iJ. Aet,_.p£égën. '\!Îl.ü..-de inb~aak jn den,
nacht van ,1:1:Op'r12· Jarntari 1934 te L!J.ngen-'
boom in de"vipn.ing .van den molenaar G. van
Huiseling en in de derde plaats heling van een
gestQ.le.n bedrag van 375 gulden.
Hij wei' èI weg ens die f e i ten

veil p oor dee Îd ç 0 t 5 j a a r ge v a n-
genisstraf met aftrek van
vo~rarres~ ,

Hèt (I); M. had tegen hem 8 jaar gevangenis-
straf geëiscät.

De 22-jarige Ossche landbouwer A. J., van
de Wetering werd wr~ens medeplichtigheid
aan de op 3 April 1934 te Oss door den thans
I9-jarigen schoenmaker P. A. Schuurman en
zijn mêdedader in. de woning van den kapper
M. v. d. Berg gepleegde inbraak en in de twee-]
de plaats wegens héling, door-dat hij van
Schuurman een van die inbraa:k afkomstige'
haarsnijmachine,,fleschjes met reukwater en
eenige pakjes sigaren ten geschenke heeft aan-
genomen, veroordeeld tot ~ maanden gevange-
nisstraf niet aftrek van voorarrest.

Het O. M. had 1 jaar' gevangenisstraf met
artrek van voorarrest geëischt.

De "Brommert" krijgt vier jaar.
De rechtbank veroordeelde den 25-jarigen

landbouwer F. N. v. d. Wetering "de Brom-
mert", wien ten laste was gelegd diefstal met
Inklimming' te zamen en in vereeniging met
een of meer anderen gepleegd in den nacht van
6 op 7 Mei 1934 te Veghel in de woning van
den thans 72-jarigen C. v. d. Burgt, waar 700
gulden is buitgemaakt, tot vier jaar gevange-.
nisstraf met aftrek van het voorarrest.



DE MISDADEN VAN' DE
OSSCHE BENDE.

1)/ Ç7 .; f ,
INBRAAK TE HEESWIJK.

;~Hij wil zijn bt6êi' sparen, dat
'. . v_

Zooals we in ons avondblad van gisteren
reeds in het kort. vermeldden, stonden gts-
termiddag nog voor de BosSche rechtbank te-
recht.de 29-jarige gedeti~eefde arbeider A. H.
den Brok en de e;;enee)i:$,,gedetineerde 30"ja-
rige 'arbeider M. 'van 9rsouw, verdacht in
den, nacht van. 14 op 15 Juli ,:).934in de wo-
ning vail den. fnmtddels 'overleden W. Wei-
deman te Heeswijk te hêbben ingebroken.
Beiden ontkennen, dat zij 'in de woning ge-'

weest ~jn.
Allemaal fantasie!" aldus den Brok.
Getuige Syntje Bruins, .58jaar, die dienst-

bo<!e was bij Weideman toen de inbraak ge-
schiedde, blijkt niet' een der snuggersten te
zijn. Zij slaagt er niet, 'dan na de grootste
moeite in den eed af te leggen.
Pres.: "Toen je op dien morgen van 15 Juli

~akker werd ben je door .Weldeman gewaar-
schuwd, dat er was ingebroken. Wat heb je J
toen: gezien?"

Getuige: "Ik heb heelemaal niks gezien!"
Het is dan de gewezen wielrenner J. Ceelen,

den Ceel, die als getuige verklaart, dat met
beide verdachten en met Chr. H. den Brok,
het plan tot de inbraak is, gemaakt.
, Pres.: "Nu den Brok?"
Verd. den Brok: ,jNlks. van aan. Hij is

,half gek!"
Jan Ceelen trekt zich hier weinig van aan,

maar gaat rusttg verder met te vertellen, hoe
het dien nacht is toe gegaan.

Chr. Dell Brok, broer van verdachte An-
tonius, komt dan als getuige voor het hekje
en zegt geen bezwaar te 'hebben om ondanks

, de familieverwantschap mede te deelen wat hij
weet.

Vervolging wegens meineed.
Maar dan komt hij met de verklaring, dat I

hij en den Ceel naar de woning van Weideman
zijn gegaan. Van de beide verdachten zegt hij
niets te weten. Volgens hem heeft Den Ceel
de inbraak gepleegd, hijzelf is niet binnen
geweest.
De Officier: "Ik waarschuw je, vrind! Je

hebt vroeger ook al èerrs gédraaidt"
Pres.: "Bij den rechter-conunissaris heb je

verklaard, dat je broer en van Orsouw er bij
zijn geweest!"

Get.: "Dat was toen niet de waarheid!"
De Officier: "Denk er' om, dat ik je voor

meineed vervolgen 'kan!"
Als getuige Clan'bij zijn thans aangenomen

houding blijft volharden, vraagt de Officier
acte, dat hij zich het recht voorbehoudt, een
vervolging wegens meineed te latën instellen.
De acte wordt verleend. Verdachte ver-

klaart, dat hij omstreeks half Ju'u 1934 met
'den Ceel naar Heeswijk was gegaan om bij
Weideman in te breken en dat zijn broer en
l\;{. van .Orsouw niet in hun gezelschap waren
en dat hij deze.ntet. t~ HeeBwijk heecft gè?lien,
De .ernstige WaarschuWing van den Presi-

dent ten spijt teekent 'get. Chr. den Brok de
verklaring, waarmede hij de "meineedstrop"
om den hals trekt.

Requ;
~

De Officier van Justitie acht het aa~
verdachten ten laste gelegde bewezen doë
verklaringen der andere getuigen. Er op' w" \
zende, dat zoowel A. den Brok en M. van Or-
souw zeer ongunstig, bekend zijn, elscht hij
tegen elk der verdachten acht jaren gevange-
nisstraf. '
De verdediger jhr. mr. C. van Nispen tot

Sevenaer, die hi zijn pleidooi niet ingaat op
schuld of onschuld van beide verdachten, be-
paalt zich er toe, te Wijzen op den .gevaar-
lijken kant van het systeem, waarbij verdach-
ten als getuigen worden gehoord, ook al voelt
hij dat de officier moeilijk anders handelen
kan.
D: uitspraak wordt bepaald op 31 October.

Een andere verdachte.
De, SI-jarige Ossohe arbeider Christiaan

Hendrik den Brok wordt dan eveneens van
getuige verdachte. Hij blijft bij zijn zoo pas
ter zitting afgelegde verklaringen volharden,
maar slaagt er - aldus oordeelt de president
- niet in zijn uitvoerige bekentenis voor, den
rechter-commissaris, waarin hij ook zijn broer
en van Orsouw als mededaders van de inbraak
~ij weid~man te Heeswijk had aangewezen,
op aannemelijke gronden te herroepen.
Getuige J. Ceelen verklaart nogrnaals dat

Ant-onius den Brok en van Orsouw wel dege-
lijk van, de partij zijn geweest; volgens hem
is het plan van de i~raak zelfs van hen uit-
gegaan, omdat zij van de situatie op de hoogte
waren.
President: "Hoe verklaar je de houding van

verdachte ?"
Den Ceel: "Hij wil zijn broer sparen, dat is

het!"
President: "Kunnen we er op aan dat U de

Waarheid spreekt, Ceelen r
Den Ceel: "Heel zeker!"
De dienstbode Sijntje Bruins, voorgeroepen,

verwekt dan weèr de noodige hilar1teit door
haar schutterige houding en haar onbegrijpe-
lijke antwoorden, zoodat de President er ten-
slotte maar van afziet om verdere vragen te I
stellen. . "

Drie jaar met aftrek geëischt.
De Officier van .:rust.itie zegt in zijn requi-

sitoir zich te zullen .houden aan de verklarin-
gen, die verdachte voor den Rechter-Commis-
saris heeft afgelegd. liij acht bewezen dat
verdachte op den uitkijk heeft gestaan en
.ook dat hj.i geld, van. de inbraak afkomstig,
heeft aangenomen. Rekening houdend met het
feit, dat verdachte .minder ongunstig bekend
staat dan de anderen, eischt de Officier drie
jaren gevangenisstraf .met aftrek vall het
voorarrest.
i De verdediger ~r;c Schlpperyn, keert zich
,OOktegen het systeem van den Officier. Wie
:zal zeggen dat de verklaringen van een man
als Jan Ceelen meer waarde hebben dan die
rvan de andere getuigen" vraagt pI. PI. is van
~:meening, dat door het systeem, dat de Offi-
,cleer volgt, de rechtszekerheid niet wordt ge-
diend. PI. roept te.nslo~te voor zijn cliënt de
clementie der rechtbank in.
Nadat, desgevraagd; inspecteur van Kem-

pen nog heeft medegedeeld, dat deze ver-
dachte "de beste Is -van, de kwaden", wordt de
.uttspraak bepaald op 31 October.

De tweede strafzitting van de berechting der
~Ossche mladrüven. i~_~aarmede te ongeveer
I twee uur ten einde.



De afrekening met Uss.

DRIE JAAR GEËISCHT' TEGEN
WIELERB/AAND IRECTEUR.

'MEDEPLICHTiG AAN
BRANDSTICHTING.

Tegen: (Ittens vijf jaar en tegen./
Schuurman twee jaar ~-I"

,f·
gevorderd. . fl/

WEGENS LAFHARTIGEN OVERVAL.

(Van onzen correspondent).
's-HERTOGENBOSCH, 17 Oct.

Zeven Ossenaars, leden van de beruch-
te bende, stonden vandaag terecht, in
een zitting, die weinig spanning gaf,
behalve dan dat eenige van de meest
bekende leden van het Ossche gilde
hun bekentenissen-stroom voortzetten
en aldus meehielpen de waarheid aan
het licht te brengen.
Het eerste werden berecht de 23-

jarige arbeider A. J. 0 tt ens en de
19-jarige schoenmaker P. A. S c h u u r-
man 8. Tegen den. eerste werd vijf
jaar gevangenisstraf geëischt en tegen
den tweede twee jaar, met aftrek van
voorarrest.

De belangstelling voor de tweede zitting der
rechtbank was reeds aan het afzakken, Er was
veel minder politie in de zaal en wij misten
de bekende gezichten van opperwachtmeester
Mintjes 'en wachtmeester De Gier. De pompeuze
geatalte van inspecteur Van Kempen domineer-
de in de zaaL

Ook van de zijde der per.sverte genwoor dlgers
was de opk-omst veel geringer, terwijl van de
plaatsen op de genoodigden-banken hoege-
naamd geen gebruik werd gemaakt. De samen-
.stell iug van tie rechtbank was weer dezelfde,
zoodat het beeld van de rechtszaal maar weinig
verschil vertoonde van dat tijdens de gewone,
niet speetaal-Ossene zittingen.

Op het podium zaten als toehoorders de ad-
vocaat-generaal bij het Bossener Hof, mr. H.
W. Massink, en de substituut-officier van J'ust i-
tie bij de rechtbank, mr. J. G. G. H. Dubois.
Voor het gebouw zelf - op den Spinhuiswal

- was er ·een drukte van belang, die veel groo
ter wae dan jl. Maandag. Op de jmbl ieke tri-
bune werden weer geen Ossenaars toegelaten.

Van de zeven Ossenaars verscheen eerst de
23-jarige arbeider A. J. Ottens en de 19-.jarige
schoenmaker P. A. Schuurmans voor het col-
lege. Beiden zitten in voorarrest.

Nadat de president mr. W. J. M. Urn mel s
de zitting voor geopend heeft verklaard. begin-
nen de bekentenissen weer. De Rut had aan den
jongen Piet de Bie_ een adres aan de hand ge-
daan, waar er "w!;l.t zat" en Pietje had met
beide verdachten ee.n afspraak gemaakt om op
dat adres te gaan stelen. Zij waren in Januar!
's avonds te halfz even met hun vieren naar de
woning van L. vim Bergen gegaan met haar-
netjes en Iappen voor het gezicht om zich 01',-

herkenbaar te maken. Uit de woning wa re u
lakens, 'een rozenkrans, een beurs met geld .,

\ rnedail les weggeriomen. Daar tegenstand wa-
londervonden van de bewonere van dat huis,
hadden de indringers het bejaarde echtpaar op
den grond gegooid, een prop in den mond ge-
duwd en vastgehou-
den, ten gevolge waar-
van een vinger van'
Van Bergen krom en
stijf was gebleven.i De president wist

I deze getuigen op zijn
eigen gemoedelijke
wij-ze op hun gemak
te brengen door het
Brabantsch dialect te
spreken. Inspecteur
Van Kempen uit Oss
gaf op verzoek van
den president inlich-
tingen over verdachte
Schuurmans, die nog
nooit veroordeeld i"
en die slechts in dit
milieu verzeild is ge-
raakt, omdat 'hij in. JUl'. W. J. ;U. Ummels
de buurt gewoond
heeft. De andere verdachte heeft mlnder gun-
stige antecedenten.

voor een gedeeltelijke voorwaardelijke veroor-
dee ling in aanmerking komen.

BRANDSTICHTING.
Als derde verdachte komt dan de bekende

wielerbaandirecteur uit Oss, de 40-jarige ge-
detineerde koopman J.
F. A. Ver hoe ven,
bijgenaamd Jan Bol,
voor het beklaagden-
hekje. Een korte, ge-
drongen gestalte, in een
donkerblauw pak. Zijn
blik zoekt bij het bin-
nentreden onzeker naar
bekenden op de publie-
ke tribune. Deze ver-
dachte, die uit een fat-
soenlijk milieu voort-
komt en oorspronkelijk
in de bottelarij van zijn
vader werkte, is in den
loop der jaren steeds
lager gezonken, totdat
hij eindelijk in aanra-
king kwam met de Os-
sche bendeleden, nadat
hij een igeri tijd een
minder gunstig bekend
café met damesbedie-
ning in Oss geëxploi-
teerd had.
Met zwakke eentonige

stem antwoordt hij op
de vragen van den pre-
sident. Hij ontkent de
feiten niet, maar traent
ze wel te verzachten,
wat gezien de protes-
ten van de zijde der
rechters, echter niet
aanvaard wordt.

De wlelerbaandlrec- Hij staat terecht, om-
teur J. Verhoel'en. dat hij met den dikken

Soep en Schuyvers in begin Juli 1933 te Oss
opzettelijk brand heeft gesticht in zijn houten
paviljoen op het sportpark, waardoor alles was
afgebrand en groot gevaar was ontstaan voor
de omliggende huizen, Er was in het paviljoen
houtwol, petroleum en andere licht brand-
baar materiaal klaargezet om den brand te
bevorderen.

Inspecteur Van Kempen beschrijft het leven
van verdachte, die aan den drank is geraakt,
een losbol is geworden en aan zijn gezin zeer
veel verdriet heeft berokkend.

H., de "Dikke Soep", de man, die bijna
in alle Ossche zaken een rol speelt, als
getuige gehoord, vertelt bijna onverstaan-
baar hoe hij in het paviljoen den brand
heeft gesticht. De directeur had hem f 50
beloofd, die hij met Schuyers, die zich ook
als medeplichtige zal hebben te verant-
woorden, gedeeld had.
Verhoeven draait in zijn verklaringen om

de zaak heen en noemt de beschuldigingen van
den "Dikke Soep", die bezwarend zijn voor
den verdachte, leugens.

In de zaal is intusschen' de temperatuur
ondragelijk geworden. Er heerscht een lauwe,
slappe sfeer. De leden der balie in de advoca-
tenbanken veinzen reeds lang geen belang-
stelling meer en praten onder elkaar over
koeties en kalfjes,

VERDEDIGER PROTESTEERT.
De aandacht wordt weer wat grooter als
de verdediger, mr. E. van Zinnicq Bergmann

uit Den Bosch een incident schept door te
protesteeren tegen hocren van zulke ongun-
stige getuigen in deze zaak, die maar ver-
klaringen afleggen ten nadeele van zijn cliënt,
waaraan waarde wordt gehecht.

Een der rechters zegt echter, dat de heeren
alles kunnen vertellen, maar dat de verkla-
ringen in hun bekenteniskoorts toch alle zeer
nauwkeurig gewikt en gewogen worden.

De 44-jarige gedetineerde tweede verdachte
~. H. Schuyers. die tot voor eenige dagen zijn
medepliclitigheid ontkende, vertelt als getuige
gehoord, hoe de brand gesticht is, waaruit
blijkt, dat de directeur daarin een groot aan-
deel heeft gehad,

Mr. Van Everdingen houdt dan met monotone
stem requisitoir. Hij wijst op den ernst van
het feit en vraagt ten slotte tegen den direc-
teur wegens medeplichtigheid en uitlokking
tot brandstichting drie jaar gevangenisstraf,
met aftrek van het voorarrnst.

Mr. E. van Zinnicq Bergmann hield een uit-
voerig pleidooi, waarin hij nog eens op de
onbetrouwbaarheid der getuigen wees die vol-
gens hem "te veel bekend hebben". Pleiter
vroeg ten slotte onmiddellijke invrijheidstel-
ling.

De Rut, eigenlijk Van der Putten geheeten
de beruchte misdadiger, die zooveel op zijn ge
weten heeft en die bij zijn "doorslaan" in de
moordzaak van Piet de Bie eigenlijk de be-

1
kentenis-orgie aan het rollen heeft gebracht
wordt dan als getuige gehoord.

De rechtbank wijst het verzoek van den ver-
dediger af. Verdachte wordt weg,,;eleid. Hij
toont niet de minste ontroering. De dikke Soep
wordt niet vervolgd in deze zaak, al is hij
medepliChtig. Tegen Schuyers, die bekent,
eiescht de ambtenaar van 'het O. M. wegens
medeplichtigheid aan brandstichttag vier jaar
gevangenisstraf.
Mr. Lelyveld pleit clernentte.

tIij heeft zijn geheele onrust verloren
en ziet er welvarend uit. Rustig en onbe-
vangen vertelt hij de toedracht der zaak.
Hij had gedacht, dat er meer "zat", omdat
hij de vrouw bij een brand met een geld-
kistje naar buiten had zien loopen.

De substltuut-officier mr. J. J. G. van Eve r
din gen neemt dan requisitoir. Hij wijs] op

het betrekkelijk blanco
strafregister del' ver-
dachten, die niet tot de
zware [ongens behoor,
den. Toch vindt spreker
de geweldpleging zeer
ernstig en vraagt ter:
slotte tegen Ottens vijf
jaar gevangenisstraf en
tegen Schuurmans twee
jaar g evan geutsst.raf
met aftrek van het
voo~a:rrest. Onbewogen
hooren beide jongeman-
nen, die geen misdad i-

1rr••T. J. G. 111ll Ever. gerstronie bezitten, den
dingen eisch aan. Schuurmans

vraagt eeen voorwaardelijke straf.

Mr. Lelyve ld uit Dinther gaat den levenswan ..
del van beide verdachten na en meent daaruit

\

de conclusie te mogen trekken, dat de verdach-
ten clement gestraft. moeten worden en dat zi;

DE POSTVLUCHTEN.
De ,,0 eve r z wal u w" (uitreis) is te Ban-

doeng aangekomen. De "K i e v i t" (thuisreis)
is te Alorstar geland.

LAATSTE ZAAK.
Vervolgens komt de laatste zaak van dezen

dag aan de orde, waarin zich een drietal ver-
dachten te verant-
woorden hebben,
de 29-jarige arbei-
der A. H. dell
Brok, zijn broer.
de 32-jarige Ch.
den Brok en de
30-jarige arbeider
M, v. Orsouw, al-
Ien gedetineerd
Zij staan terecht,
omdat zij in den
nacht van 14 op 1fi
Juli 1934 te Hees,
wijl, in de won inr;
van K. Weidem,;
horloges, oorbel-
len. een gouden
ring. lepels En VOl'

ken, beurzen mel
geld, een armband
en een uortefeuille
met 300· gnlden hebben weggenomen na in de
woning te zijn geklommen, waarbij een ruit
vernield is. De verdachten behooren nog tot de
onde garde en ontkennen.

President: Jullie zullen het dadelijk wel an-
ders ho oren.

Verdachte Den Brok: Dát is allemaal fanta-
sie.

De bewoner van het huis te Heeswijk, de
S5-jarige K. We id ema, is intusschen drie maan-
den g eled en gestorven. Rijksveldwachter Bou-
tens uit Dinther en een bejaarde, zeer pr imi-
tieve dienstbode. waarmede de president reeds
bij de eedaflegging zeer veel moeilijkheden ha-t,
legt haar verklaring, af.

(Zh verder Laatste Ni eu ws ) ,

Hen Brok
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Inbraak met geweldpleging bij
L. van Bergen te Oss.

man s nog dat hij ook bij de inbraak
bij den kapper Van den Berg aanwezig
is geweest.
Pre s i d ent: Ja, je bent zoo on-

schuldig niet, als .je je voordoet.
.Vervolgens komt de officier Van justi-
tie M r, Van Eve I'din gen aan het
woord.
Het ten laste gelegde is bewezen zoo-

dat overblijft de kwestie der straf. ottens
is al eens tot 3 maanden gevangenisstraf
wegens wederspannigheid veroordeeld;
Schuurmans heeft nog een blanco straf-
register.
Een ernstige straf acht spr. op haar

plaats, zeker voor den eersten verdachte.
Tegen Ottens requireerde het O. M.

wegens diefstal met geweldpleging v ij f
jar eng e van gen iss tra f met
aftrek van het voorarrest; tegen Schuur-
mans vorderde spr. wegens medeplich-
tigheid t wee jar eng e van g è-
-rri sst r a t: met aftrek van voorarrest.

Verd. Sc h u urm an s waagt of hij
geen voorwaardelijke veroordeeling kan
krijgen.
De p.r e s id e n t: na.Il komen we weer

. De pre s ide n t meent dat men dali
altijd: kan treffen als iemand na bij -Ie
mstructie ontkend te hebben, ter zit-
ting bekent.
N. Sc h u y ers wordt gehoord als ge~

tuige. Hij erkent met Hendricks den
'brand gesticht te hebben. Getuige was
in drenst bij Verhoeven. Het ging niet
goed met het paviljoen en toen zei ge-
tuige: we moesten het kunnen ·verrollen.
Verhoeven zei toen dat het maar moest
afbranden. Later is er weder over ge-
spraken met Hendircks. Deze deelde aan
getuige mede, dat Verhooven .f 50 wilde
geven, maar spr. vond dat wel wat
weinig.
Vervolgens doet getuige mededeelingen

over de wijze waarop de brand werd
aangestoken, Hij heeft ook de koolzuur-
flesch geopend om gevaar van ontplof-
fing te voorkomen.
Overigens deelt hij mede, dat hij f 25

heeft ontvangen, tweemaal f 12Y2.
De 0 f f.i c ier .v a n j u IS tit i e meent

dat de verdediger wil beweren, dat er
.geen. gemeen gevaar voor goederen is
geweest door den brand. De vonken ver-
spreidden zich echter volgens de getui-
genverklaringen zelfs over de huizen
heen. Al is er in De Bilt geen wind ge-
weest, dat beteekent niet dat het ook in
Oss windstil was. Er kunnen overigens
stroomingen geweest zijn. Spr. is van
oordeel dat er wèl gemeen gevaar voor
goederen was.
De medeplichtigheid en de uitlokking

acht spr. bewezen. Brandstichting is een
ernstig misdrijf. Spr. requireert d r i e
j a a l' ge van gen iss tra f met af-
trek van voorarrest.

aan de zaak van de inbraak bij den
kapper!

Als verdediger treedt voor beide ver-
dachten op Mr. Lel y vel duit Dinther,
die zich wilde bepalen tot de strafmaat.
Hij merkt op, dat beiden er eigenlijk
maar bijgesleept zijn, aanvankeüjk zou
een ander meegaan, die echter wegens
ziekte dat niet kon doen.
Van beide verdachten is tenslotte

weinig verkeerds bekend. Ten behoeve
van Schuurmans bepleit hij gedeeltelijke
voorwaardelijke veroordeeling. Wellicht
kan de Reclasseering in deze wat doen.
Wat Ottens betreft, wijst pl. op de

ellendige economische toestanden; de
jongen was al lang werkloos en slenterde
maar rond. Ook voor dezen verdachte zou
pl. de mogelijkheid willen openen een
reclasseeringsrapport te doen opmaken.
Ook voor hem vraagt hij gedeeltelijke
voorwaardelijke veroordeeling.
De v 9-7' d ach t El- n betuigen hun spijt-

nog en verklaren het niet meer te zullen
doen. .
.De president bepaalt de uitspraak op
heden over veertien dagen,

Ottens staat mlnder goed bekend,
maar hij is niet een der kwaadsten.
Dan wordt de 68-ja[-jge arbeider

Lam b. van B e rg e n uit Oss als
getuige gehoord. Hij vertelt dat hij op
den bewusten avond om half zeven de
deur van zijn wonÎlIl.ghoorde open-
gaan.
· Er kwamen drie mensenen in huis.
twee ervan hebben hem aangevat: een
ervan heeft hem een prop in den mond
gedaan, .
· P r e sid ent: Hebben ze je niet ge-
bonden?
Get u i ft e: Neen, datkonden ze niet,

lk WM er te sterk VOOll". .
Presid.ent: Je vrouw was i!n de

keuken; heb je haar hocren schreeu-
~n? .
Ge tu ïg e: Ja.
Pre s Ld e 11 t: Hebben ze je g~lia€en?
·Ge t u i ge: Ik ben aan mijn hand ge-
wond maar hoe 't gekomen is, weet ik
niet. Mijn pink is nog stijf.
· Pre sid ent: Is het misschien door
het worstelen gekomen.

I b kt Id 1· bl·J· G.e t u i ge zegt dat dit wel zal zijn.
n raa me gewe p egmg Voorts deelt hij mede, dat de drie man-
L. van Bergen te Oss. nen gemaskerd waren.

De 23-jari.ge arbeider A. J. ottens en Toen de mannen weg waren heeft ge-
de 19-jarige schoenmaker P. A. Schuur- tuige gezien, dat de heele boeloverhoop
mans, beiden uit Oss en thans gedeti- was gehaald en hij vermiste de zaken die
meerd, staan terecht terzake van het feit in de dagvaarding zijn opgesomd.
da·t zij op 6 Januari 1934 te Oss in de Pre s id ent: Ze hebben nog een touw
woning' van L. van Bergen hebben weg- achtergelaten en maskers, hè?
genomen lakens, een damesaak met Get u i ge: Ja.
rozenkrans, beurs, en medailles nadat Pre sid e n t; Jelui hebt ze verbrand
zij geweld..hadden gepleegd teger{ de be- hè? Waarom? '
weners, Zijnde L. van Bergen en diens Get u i ge: Ja, ze lagen op straat.
echtgenoote, door hen op den grond te Een van de mannen heb ik het masker
werpen, hun den mond dicht te houden afgetrokken.
en hen vast te binden, tengevolge waar- Pre s i ct ent: Heb je hem niet her-
'Van een vinger van Van Bergen krom en kendo
stijf is gebleven. Get u ige: Nee, ik ken hem niet.
. Het eerst wordt 0 t ten s. gehoord. Hij I Dan komt mej. P. Ve r s t e gen,
erkent, dat toen Piet de BIe hem voor.-: hUIsvrou_wvan Bergen getuigen.
stelde naar van Bergen te gaan hIJ P r e s 1den t: Ben je familie van
daarin toestemde; de inbraak ZoOUwor-. Schuurmans en Ottens?
den gepleegd door De Bie, schuurmans. Get u i g e: Nee, ik ben de vrouw van
van der Putten en verdachte. Men heeft Bart van Bergen.
zich onherkenbaar gemaakt met zwarte De 72-jarige getuige is zoo vlot met
lappen. het afleggen van den eed, dat zij het
Verdachte deelt mede, dat de inbraak over .moet doen.

geschiedde omstreeks half zeven. Nadat Dan vertelt ze hoe een der mannen
men binnengedrongen was heeft van haal' had aangegrepen, terwijl ze in de
der Putten de bewoners tegen den keuken was. Hij vroeg naar geld. - Die
grond geworpen. Verd. heeft van Bergen heb ik weggebracht voor de landhuur,
vastgehouden en toen hij later opstond zei ik.
heeft hem' hem weer neergeduwd Pre sid ent: En was dat zoo?
Verd. heeft hem vastgehouden terwiji Getuige: Ja zeker.
P. De Bie het huis afzocht.' Pre sid ent: Een hield zijn hand

Van der Putten hield de vrouw vast. voor je mond hé?
Verdachte erkent verder o.m., dat toen Get u 1g e: Ja. De twee anderen zijn

Van Bergen veel lawaai maakte hij hem de kamerïngegaan waar haar man was.
een kussen op het gezicht heeft geduwd Pre sid ent: Heb je ze daar gezien
om het 'geluid te smoren. of gehoord?
Nadat De Bie eenigen tijd gezocht had ..G et u 1g e: Ja, ze gooiden hem met

riep hij: Ik heb het al. Toen kwam hij ZIJn kop. op den planken vloert .
voor den dag met lakens en een zak, Pre s ~den t: Je hebt met gezien,·
waarin zich o.a. een rozenkrans bevond, dat ze l~ts wegnamen?
zoomede medailles. Get UI ge: Nee, maar er waren drie
Verd. zegt berouw te hebben. lakens weg en een zak met een beurs
Pr es ide n t: Ja, dat komt nu te laat, met geld en. medailles.

dat had je eerder moeten bedenken. Hoe De Pre s i d ent stelt de formeele
komen jelui daar toch toe? vraag: Je had die mannen geen vergun-

ning gegeven om die dingen weg te ne-
. De verdachte Sc h u urm a n s die meri?
daarna ondervraagd wordt bekent, dat G é t u i ge: Nee, natuurlijk niet.
ihij meegegaan is en dat hij op den uit- 'Vervolgens wordt H. v. d. Put ten,
kijk heeft gestaan om tegen onraad te bijgenaamd De Rut gehoord. Bij zijn
waarschuwen. Wat die anderen' uit de binnentreden kijkt hij vrijmoediger rond
woning hebben gehaald heeft verd, niet dan toen hij de laatste maal in deze zaal
g1ezi.en.Hij is aanstonds naar de blos- was,
coop gegaan. De getuige erkent, dat het plan voor
. Eerste getuige in deze zaak is de heer de inbraak van hem is uitgegaan.
Van K e mp e n, inspecteur van' politie I. Schuurmanfl zou op. den uitkijk blijven
te Oss. Van de zaak zelve. weet hij wei- staan; de drie anderen gingen naar
:nig af, alleen weet hij, dat Van Bergen binnen.
!klaagde over pijn in zijn vinger. Het relaas dat de Rut van hetgeen
Desgevraagd verklaart hij, dat sChuur-1 binnen gebeurde gaf, kunnen we niet

mans niet bekend was als een van de volgen.
bende, . _ __,.;.._.___ c. Desgevraagd verklaart verd. S c h Uu,ton

Verleden Maandag heeft de Bossche
Rechtbank haar eerste extra-zättmg tot
berechting der Ossche misdadlgers, die
jaren lang een heele streek geterrori-
seerd hebben, gehouden. In vier verschil-
lende zaken hebben vijf der vele
verdachten, die nu reeds eenigen tijd in
verzekerde bewaring zijn, zich te verant-
woorden gehad. De officier van justitie
:vorderde strenge straffen tot een totaal
van 47 jaar.
Vandaag heeft de tweede extra-zitting

plaa"ts. Er zal een vijftal .stratzaken
dienen. waarin ziCh zeven verdachten
nebben te verantwoorden.

De brandstichting in het
Ossche Sportpark.

o

Is de belangstelling buiten het paleis
van justitie onveranderd, binnen is ze
veel verminderd. De banken voor de
genood~gden' zijn vrijwel leeg. Op de
publieke tribune staan maar een paar
monschen, doch weldra komen er meer.
Te 10 uur komt de rechtbank in de-

zelfde samenstelling als :Mlaandag
binnen.
Allereerst wordt beh,anóe~d de

Dan wordt behandeld Meteorologisoh instituut hem heeft
J. F. A. Verhoeven. alias Jan Bol, 40 medegedeeld, dat er geen wind was.

jaar, koopman te Oss, en gewez.endirec- . De vonken kunnen welomhoog gegaan
teur van de wielerbaan aldaar. thans zijn, maar ze konden niet ver weg gegaan
gedetineerd, heeft zich te verantwoorden Zijn. Gevaar voor belendende perceelen
wegens het feit, dat hij in begin Juli 1933 kon er naar sprekers meening niet zijn. De verdediger M r. E. van Zin n ic a
te Oss met A. Hendi-ick,sen N. Schuyers De heer Van K e m pen zegt desge- Be r g man 11 verklaart bevreesd te zijn
opzettelijk brand heeft gesticht in zijn vraagd, dat verd. van nette familie is, als de verdachten en de getuigen uit
houten paviljoen op het sportpark, ter- maar hij is heelemaal afgezakt; hij is hetzelfde deurtje moeten komen. In dit
wijl toen alles is afgebrand en gemeen een losbol geworden; Zijn vrouw heeft, verband merkt hij op, dat zijn cliënt
gevaar te duchten was voor de omlig- hij veel verdriet bezorgd. nooit veroordeeld is; de medeverdachte-
gende huizen. / De agent van politie H. ten We s- getuigen acht pl. niet zeer betrouwbaar.
. Subsidiair is hem ten laste gelegd, dat ten end deelt vervolgens een en ander . Vervolgens ontwikkelt hij juridisch
hij genoemden personen de middelen mede over den 'vonkenregen en den bezwaren.
heeft verschaft dden bl'and te stichten wind. Z. i. was er gevaar voor die tribune; Hij vraagt of men in gemoede over-
door brandmateriaal gereed te zetten, de vonken gingen verder over de huizen tuigd kan zijn, dat er gevaar voor
althans dat hij dien brand heeft uitge- he~n.. andere goederen kon zijn. Gelooft de
lokt door genoemde personen geld te Laatste getuige in deze zaak is A. J. rechtbank werkelijk, dat de tribune ge-
beloven als zij dien brand sltichtten. Hen d I' i c k 15 (Toon de Soep), gedeti- vaar liep? Niemand is overtuigd, dat de
De .pre sid ent vraagt of verd. op- neerd. tribune kon gaan branden. Er was geen'

zett~~IJk brand heeft gesticht in het Pre sid ent: Hendricks, vertel nu gevaar te duchten.
paviljoen. eens hoe het in zIjn werk is gegaan. PI. merkt op, dat de Hooge Raad uit-
Ver d ach t e: Neen, ik ben er niet Get u i gedoet dat, doch van zijn gemaakt heeft, dat een groote hoeveel-'

geweest, ik was thuis. . relaas v-erstaan we slechts af en toe een heid goederen gevaar moet loopen. Zoo-.
Pre sid ent: Maar u wist toch dat enk~l woord. als dat ding op een open terrein staat

er brand gesticht zou worden? u hebt UIt de vragen van den president maken is er geen brandstichting. Als men b.v.:
het uitgelokt. we echter op, dat hij o.a. verklaart, dat zoo maar een auto aansteekt is dat geen
Ve r d a c 11te: Neen, ik heb het niet verd. f 50 geboden heeft als getuige en brandstichting, maar vernieling.

uitgelokt, maar goedgevonden, dat er Schuyers den brand zouden s,tichten. Wanneer de rechtbank niet zou ingaan
brand gesticht zou worden. Hendriks is Voorts verklaart getuige hoe hij den op ontslag van rechtsvervolging dan wil
bij me gekomen en heeft het voorstel brand met ~chuyers gesticht h~eft. pl. toch opmerken, dat het ~ar een
gedaan. Herhaalde malen heeft Hen- . De pre s i d e.n t houdt getuige voo~! minieme brandstichting is. Er is niet
driks gezegd: voor 25 gulden. ben je er dat hij verd. niet moet bezwaren; !1IJ tenlaste gelegd dat brand gesticht is om
af. Toen heb ik gezegd: Nou doe het dan moet al~een zeggen wat er precies de verzekeringasom machtig te worden.
maar. . gebeurd IS. . Dan kan er ernstig gestraft worden.
De rechter Mr. Sc h I' Ö der: Met Mr. S a~. sen. merk~. op, dat getuige Maar anders mag men in brand steken

Schuyers heb je· er ook wel eens over aanvankelijk zei dat hi] het alleen had wat men wil, als men toestemming van
gesproken? gedaan... den burgemeester krijgt
Ver d ach te: Het kan wel zijn, dat Nu vertelt hIJ, dat ~chuyers mee- Mr. Sas sen: Juist van den burge-

Schuyers er wel eens OVergepraat heeft. gedaan l?-eeft. Waaro~ d"it omdraaien? meester! '
President: Was het paviljoen ge- Ge~.uIge.geeft bllJ.kbaar te kennen, Mr. Van Zinnicq Bergmann'

woonlijk op slot? dat hi] S. met had WIllen verraden M 1 hii db .. ·· .
Verdachte: Ja. Uit het nadere verhoor vernemen'we, .~ar as IJ .at eWIJsJeIl;~ethad, zou
Pre s id ent: Den bewusten avond dat getuige f 50 van Verhoeven heett hIJ ma3:~ een lichte straf krijgen en dan

was het open. Dat duidt er toch op, dat lontvangen; f 25 heeft hij aan schuyers - he~~~hll al veel ~etlalnt
ggkezeten! d t

u er van wist, en dat er iets moest afgedragen. . :vo gens gee p. e ennen. a wat
gebeuren? I Ver d ach teweet zich niet meer te er In het paviljoen wa~.en dat men aan-
Mr. Schröder: Den middag tevoren herinneren, dat hi] meer dan .125 heeft m.erkt !lIs .daa~ te ZIJn g~~racht vo?r

was u in het paviljoen geweest, niet gegeven; het is mogelijk, dat hij hem brandstlchtlng, In .!1et paviljoen noodig
waar? . Inog eens b.V. flO in de hand heeft ga- was voor het bednJf dat er UItgeoefend
Ver d ach teerkent dit. drukt. f werd. .
Inspecteur Van Kern pen als getuige De pre sid ent wil Schuyers als Als .er sprake is van uitlokking. dan Is

gt::~oord,volhardt bij zijn pdoees-verbaal getuige hoeren: de man wordt gehaald. het Z.I.de m~m~aalste graad,
HIJ kwam ter plaatse toen de brand nog De ver d e dig e r protesteert daar- r Naar pleiter s meeIl;Jl1g.neêrt verd,
niet uit was. Getuige licht toe hoe de tegen. . J alleen een. onrechtvaardigheid gepleegd.'
situatie ter plaatse is. Toen hij bij den De pre 15 ide n t merkt op, dat de _ Spr. voe:-t verzac~tende omstandig-
brand kwam was het een en al vonken-: rechtbank hooren kan wie zij wil.: Ihe~en aan, ~e man IS al aanstonds g~,~
regen. De ver d e dig e r licht zijn protest straft met 4V2 m~and .zwaar arrest, d.t,
De verdediger Mr. van Zin n i c q riader toe. Hij vindt het bezwaarlijk. z~~d'~r bezoek. F'Inancieel is hij kapot,

Be r g man n merkt op, dat 't niet woei. den mede-verdachte Schuyers te hoe- - hI] IS ten onder. .. .,.
..De heer V~ n Kern pen handhaaft ~ ren. PI. is absoluut onkundig van de r p.~.merkt op, dat ZIJn cliënt a:anvan-

ZIJn mededeelingen en rapporten; de I verklaringen, welke S. nader heeft. af- kelijk van plan wa.s het pavIIJ?en te
vonken spatten. rond. I gelegd. Hij meent aldus in de verded!-l bouwen naast d.e tribune. Hem IS toen
~. De ver d e dl ge r deelt mede, d~.t bet I ~ing bekort te worden, . :..... verzocht dat DIet te doen omdat dlt
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levenslange ongeschiktheid; I 500_ bij overlijden; t 300.- bij verlies van één hand of voet; f 250.- bij
verlies van een duim; I 60.- bij verlies vaD een wijsvinger; f 15.- bij verli~s van elken anderen vinger.
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Is gesloten door bemiddeling van de ASsurantie Bezorgers, de Firma BLOM & v. d. AA te Amsterdam en

Firma VAN LANSCHOT & VERHEIJEN te 's-Hertogenbosch. Hoogesteenweg 27.

man s nog dat hij ook bij de inbraak
bij den kapper Van den Berg aanwezig
is geweest.
Pre sid ent: Ja, je bent zoo on-

schuldig niet, als .je je voordoet.
.Vervolgens komt de officier van justi-
tie Mr. Van Everdinge'n aan het
woord.
Het ten laste gelegde is bewezen, zoo-

dat overblijft de kwestie der straf. ottens
is al eens tot 3 maanden gevangenisstraf
wegens wederspannighard veroordeeld;
Schuurmans heéft nog een blanco straf-
register.
Een ernstige straf acht spr. op haar

plaats, zeker voor den eersten verdachte.
Tegen ottens requireerde het O. M.

wegens diefstal met geweldpleging v ij f
jar eng e van gen iss tra f met
aftrek van het voorarrest; tegen Schuur-
mans vorderde spr. wegens medeplich-
tigheid t wee jar eng e v à n g e-
'lrÎ sst raf met aftrek van voorarrest.

Verd. Schuurmans vraagt of hij
geen voorwaardelijke veroordeehng kan
krijgen.
De p.r e s id e n t: pa.n komen we weer

's-Hertogenbosch, 17

aan de zaak van de inbraak bij den
kapper!
Als verdediger treedt voor beide ver-

dachten op Mr. Lel y vel duit Dinther,
die zich wilde bepalen tot de strafmaat.
Hij merkt op, dat belden er eigenlijk
maar biJgesleept zIjn, aanvankeHjk zou
een ander meegaan, die echter wegens
ziekte dat niet kon doen.
Van beide verdachten is tenslotte

weinig verkeerds bekend. Ten behoeve
van Schuurmans bepleit hij gedeeltelijke
voorwaardelijke veroordeeling. Wellicht
kan de Reclasseering in deze wat doen.
Wat Ottens betreft, wijst pl. op de

ellendige economische toestanden; de
jongen was al lang werkloos en slenterde
maar rond. Ook voor dezen verdachte zou
pl. de mogehjkheid willen openen een
re classeerlngsrapport te doen opmaken.
Ook voor hem vraagt hij gedeeltelijke
voorwaardelijke veroordeeling.

De vel' d ach ten betuigen hun spi]t
nog en verklaren het niet meer te zullendoen, ' . .
De president bepaalb de uitspraak op

heden over veertien dagen,

, De pre sid ent meent
altijd: kan treffen als
instructie ontkend te
ting bekent.
N. Sc h u y ers wordt

tuige. Hij erkent met
brand gesticht te hebben
in drenst bij Verhoeven.
goed met het paviljoen
tuige: we moesten het
Verhoeven zei toen dat
afbranden. Later is er
spraken met Hendircks.
getuige mede, dat
geven, maar spr. vond
weinig.
Vervolgens doet getuige

over de wijze waarop
aangestoken. Hij heeft ook
flesch geopend om gevaar
fing te voorkomen.
Overigens deelt hij mede,

heeft ontvangen, tweemaal
De 0 f fi c i er .va n jus

dat de verdediger wil
.geen. gemeen gevaar voor
geweest door den brand. De
spreidden zich echter
genverklaringen zelfs
heen. Al is er in De Bilt
weest, dat beteekent niet
Oss windstil was. Er kunn
stroomingen geweest zijn.
oordeel dat er wèl gemeen
goederen was.
De medeplichtigheid en

acht spr. bewezen. l'!,."."li"t,i

ernstig misdrtjf, Spr.
jaar gevangenisstra
trek van voorarrest.

De brandstichting in het
Ossche Sportpark.

o

Dan wordt behandeld

van hetgeen
we niet

Meteorologisch instituut hem heeft
J. F. A. Verhoeven. alias Jan Bol, 40 medegedeeld, dat er geen wind was.

jaar, keepman te Oss, en gewezen direc- . De vonken kunn'en welomhoog gegaan
teur van de wielerbaan aldaar. thans zijn, maar ze kondenniet ver weg gegaan
gedetineerd heeft zich te verantwoo'rden zijn. Gevaar voor belendende perceelen
wegens het 'feit, dat hij in begin Juli 1933 kon er naar sprekers meening niet zijn.
te Oss met A. Hendricks en N. Schuyers De heer Van K e m pen zegt desge-
opzettelijk brand heeft gesticht in zijn vraagd, dat verd. van nette familie is, als de verdachten en
houten paviljoen op het sportpark, ter- maar hij is heelemaal afgezakt,' hij is hetzelfde deurtje m.<?eten
wijl toen alles is afgebrand en gemeen een losbol geworden; Zijn vrouw heeft, ver~and merkt hIJ op,
gevaar te duchten was voor de omlig- hij veel verdriet bezorgd. nOOIt veroordeeld is; de
1tende huizen. I De agent van politie H. ten We s- getuigen acht pl. niet
Subsidiair is hem ten laste gelegd, dat ten en d deelt vervolgens een en ander Vervolgens ontwikkelt

hij genoemden personen de middelen mede over den 'vonkenregen en den bezwaren.
heeft verschaft dien brand te stichten wind. Z. i. was er gevaar voor de tribune; Hij vraagt of men in
door brandmateriaal gereed te zetten, de vonken gingen verder over de huizen tutgd kan zijn, dat er
althans dat hij dien brand heeft uitge- heen. andere goederen kon zijn.
lokt door genoemde personen geld te Laatste getuige in deze zaak is A. J. rechtbank werkelijk, dat de
beloven als zij dien brand stichtten. Hen dl' i ck s (Toon de Soep), gedeti- vaar liep? Niemand is
De pre s i de n t vraagt of verd. op- neerd, tribune kon gaan branden,

zettelijk brand heeft gesticht in het Pre 15 ide n t: Hendricks, vertel nu gevaar te duchten.
paviljoen. eens hoe het in zIjn werk is gegaan. PI. merkt op, dat de
Ver d ach t e: Neen. ik ben er niet Get u i gedoet dat, doch van zijn gel_llaakt heeft. dat een

geweest, ik was thuis. relaas verstaan we slechts af en toe een held goederen gevaar moet '
Pre s I d ent: Maar u wist tach dat enkel woord. als dat op een

er brand gesticht zou worden? u hebt Uit de vragen van den president maken is er geen
het uitgelokt. we echter op, dat hij o.a. verklaart, dat zoo maar een auto
Ver d ach te: Neen, ik heb het niet verd. f 50 geboden heeft als getuige en brandstichting,

uitgelokt, maar goedgevonden, dat er Schuyers den brand zouden stichten. Wanneer de ~o,~"",kn

brand gesticht zou worden. Hendriks is Voorts verklaart getuige hoe hij den op ontslag van recnr.svervr»
bij me gekomen en heeft het voorstel brand met Schuyers gesticht heeft. pl. toch opmerken, dat
gedaan. Herhaalde malen heeft Hen- De pre sid ent houdt getuige voor, minieme brandstichting
driks gezegd: voor 25 gulden, ben je er dat hij verd. niet moet bezwaren; hij tenlaste gelegd dat brand
af. Toen heb ik gezegd: Nou doe het dan moet alleen zeggen wat er precies de verzekeringssom
maar. . gebeurd is. Dan kan er ernstig
De rechter Mr. Sc h r ö der: Met Mr. Sas sen merkt op, dat getuige Maar anders mag

Schuyers heb je er ook wel eens over aanvankelijk zei dat hij het alleen had wat men wil, als men
gesproken? gedaan. den burgemeester krij gt,
Verdachte: Het kan wel zijn, dat Nu vertelt hij, dat Schuyers mee- Mr. Sassen: Juist, van

Schuyers er wel eens over gepraat heeft. gedaan heeft. Waarom d'it omdraaien? meester!
Pre sid ent: Was het paviljoen ge- Get u i g e geeft blijkbaar te kennen, Mr Van Zin n i c q B e

woonlijk op slot? dat. hij S. niet had willen verraden. Maai als hij dat bewijsje
Ve r da c h t e. Ja. UIt het. nadere verhoor vernemen we, hij maar een lichte straf
Pre s id ent: Den. bewusten avond dat getuige f 50 van V:~rhoeven heeft heeft hij al veel te lang

was het open. Dat duidt er .to.ch op, dat lontvangen; f 25 heeft htj aan Schuyel's I Vervolgens geeft pI. te
u er van wist, en dat er lets moest tafgedragen. .. er in het paviljoen was en
gebeuren?.. '. V.er d ach t e ~~et ZIch met meer te merkt als daar te zijn
Mr.~chrode~:.Del1mlddagtevoren ~ermne~en, da~ hij me~! dan .t2~.heeft brandstichting, in het.pa

was u m het paviljoen geweest, niet Igegeven: het IS mogelijk, dat hi] hem was voor het bedrijf dat er
waar? nog eens b.v. flO in de hand heeft ge- f werd
Verdachte erkent dit. drukt. Al' ke
Inspecteur V anK e m pen als getuige De.p res ide n t wil Schuyers als s .er spra ~ IS van

gehoord, volhardt bij zijn pdoces-verbaal getuige nooren ; de man wordt gehaald. r he~ Z.I. de r~~I~aalste .
H.ij kwam ter plaat~e to~n de brand nog De ver d e dig e r protesteert daaraf alle:~r eer e~r~~htv~::~mhge'
met UIt was. Getuige hcht toe hoe de tegen. 0 ig 1
situatie ter plaatse is. Toen hij bij den De pre 15 ide n t merkt op, dat de _ Spr. voe:-t verzacI;tende
brand kwam was het een en al vonken- - rechtbank hooren kan wie zij wil.' Iheden aan, ~e man IS al
regen. - De ver d e dig e r licht zijn protest straft met 4Y2 m~and .zwa3:r
De verdediger Mr. van Zin n i c q riader toe. Hij vindt het bezwaarlijk, z~:l<r~r bezoek. Financieel IS

Bel' g man n merkt op, dat 't niet woei. den mede-verdachte Schuyers te hoe- r hIJ IS ten onder. ..
De heer Van K e m pen handhaaft ren. PI. is absoluut onkundig van de ~~. merkt op, dat ZIJn

zijn mededeelingen en rapporten; de i verklaringen, welke S. nader heeft, af- kelijk van plan wa.s het
vonken spatten rond. i gelegd. Hij meent aldus in de verdedi-l bouwen naast d.e tribune.
~. De v er d e di g e r deelt mede, d~,t beta e'ing bekort te worden, :..... verzocht dat niet te doen

hem niet.
Ve r s t e gen,

getuigen.
je familie van

hand

niet.
Pu tten,
Bij zijn

,lJU1Ut;Ul,~CL. rond
in deze zaal

het plan voor
is uitgegaan.
uitkijk blijven
gingen naar



brandgevaar zou kunnen opleveren. En In deze zaak zijn dezelfde getuigen
nu .... ! Had hij het er maar aange- gedagvaard. Zij volharden allen bij de
bouwd! verklaringen in de voorgaande zaak af-
Tenslotte verzocht de verdediger gelegd.

onmiddellijke invrijheidstelling vqor Bij het verhoor van Hen d ric k s ver-
zijn cliënt. namen we nog, dat Verhoeven gezegd
De 0 f f i c ier repliceert en hand- had, dat hij den boel klaar zou zetten.

haaft zijn eisch ; z, i. is er geen reden De 0 f f i c ier merkt op, dat verd, al
voor invrijheidstelling.
Nadat de ver de dig e r nog gean t- negen veroordeelingen achter den rug

woord heeft gaat de rechtbank in heeft; hij requireert wegens brandstich-
raadkamer. ting, terwijl gemeen gevaar voor goede-
Na heiropening der z.itting deelt de ren bestond v i e I' j a ar ge van g e-

pre sid ent mede, dat de rechtbank nis s tra f met aftrek van het voorar-
geen termen aanwezig acht om aan het rest.
verzoek van den verdediger te voldoen. I .
De uitspraak wordt bepaald op heden D~ ver d ach t e zegt het nog al veel

over 14 dagen te vinden.
. De verdediger Mr. Lel y vel d geeft

In de zelfde zaak heeft zich nog een te kennen. dat de zaak staat of valt met
verdachte te verantwoorden. de kwestie of er gemeen gevaar voor

goederen is geweest. Z.i. is dat niet aan-
wezig geweest. Overigens is het oordeel
over gemeen gevaar nog al uiteenloo-
pend. als men b.v. klikt naar de tram-
metjes. die hun vonken uitstorten ook
langs de rieten daken!
Spr. sluit zich aan bij het pleidooi in

de vorige zaak.
De uitspraak wordt bepaald op heden

over 14 dagen,

Den 44-jarigen arbeider N. H. Schuyers
uit Oss, thans eveneens gedetineerd. is
ten laste gelegd dat hij op 3 Juli 1933 te
Oss tezamen met A. J. Hendriks opzet-
telijk brand heeft gesticht in het pavil-
joen van J. Verhoeven op het Sportpark
zulks terwijl gemeen gevaar voor de om-
Iiggende huizen te duchten was.
Verdachte bekent.

Inbraak te Heeswijk.
Tegen A. H. den Brok, 29 jaar, arbeider r De uitspraak wordt bepaald op heden

te Oss en M. van Orsouw, 30 jaar. arbei- over 14 dagen.
der, eveneens uit Oss, beiden gedetineerd Mr. Sc hip pe rijn, die verdediger is
is de beschuldiging ingebracht dat zij in I in de nu volgende zaak, vraagt de ver-
den nacht van 14 op 15 Juli 1934 te dachten A. den Brok en van Orsouw, als
Heeswijk in de woning van K. Weideman setuigen te hooren tegen Ch. den Brok.
hebben we.ggenomen: 2 horloges, een De 0 f f i c l e r merkt op dat dit een
{Paar oorbellen, een gouden ring, eenige meineed wordt
Iepels en vorken, eenige beurzen met Mr. Sc h ip per ij n zegt het eigen-
eemg geld, een armband en een porte- aardie te vinden dat Ceelen een be-
feuille met f ~OO en. zu-lks na zich den voorr~chte positie inneemt. Waarom
toegang tot d~ woning t~ h~?b:en ver- wordt hij in deze zaak niet vervolgd?
schaft.door.ml~del.van uttsnijdlng van De president merkt op, dat de of-
een ruit en inklimming door een raam. ficier dat uit te maken heeft.
Beide ver d ach ten ontkennen. ..M r, Sc hip per ij n vraagt acte van
Het is allemaal fantasie zegt Den ZIJn verzoek.

B l' 0 k.' , . Dan komt de.laatste getuige uit de V?-
Eerste getuige in deze zaak is de rige zaak als verdachte voor het hekje.

Rijksvel.~wachter E. B 0 u t e.~ suit Din- Chr. H. den Brok, 32 jarig arbeider te
ther. Hl] deelt mede, dat bIJ hem aan- Oss wordt inzake den inbraak te Hees-
gifte was gedaan; hij is de zaa~. gaan wijk hetzelfde ten laste gelegd, subsi-
o~derzveken. Ten huize heeft hI] zelf diair, dat hij bij dien diefstal is behulp-
mets .kunnen w~arnen:en. .. zaam geweest door tijdens die inbraak
Mej. S. B rUI n s, dienstbode, destijds op den uitkijk te gaan staan om bij on-

te Heeswijk - het verhoor heeft nog al raad te waarschuwen; althans dat hij
wat voeten in de aarde, omdat de ge- geld, afkomstig van gemelde inbraak,. als
tuige hardhoorend is - deelt mede wat geschenk heeft aangenomen.
er allemaal gestolen is. Ver d ach t e blij,kt thans anders te
De Pre sid ent: Hoe laat zijn de verklaren dam Voor den reenter-com-

inbrekers geweest? missaris.
Get u 1ge: 't Was tusschen twaalf De rijksveldwachter B 0 ute ill s en

en een. De hond van de buren blafte. . . . Ce e 1e n volharden bij de verklaringen
Pre sid ent: 0, dus als de hond in de vorige zaak.

blaft is het tusschen twaalf en één. Ceelen verz.ekert,' dat A. den Brok en
J. P. Ce el e n, gedetineerd, deelt ver- Van Orsouw er wel bij zijn geweest. Ze

volgens mede, dat hij met verdachten hadden gezegd, dat er f 80.000 te vin-
mee naar Heeswijk is gegaan. den zou zijn! Toen Is hij meegegaan.
Ve rd. Den B rok: Dat is allemaal Met vieren LS men er heen gegaan: de

rantaste: hij is half gek. twee De Broiks, van orsouw en getuige.
Ce e len deelt verder mede, dat hij Van de f 4 die getuige in het koffertje

een Koffertje had meegenomen uit het had gevonden heeft hij alle drie een
huis van Weideman. Toen het geopend gulden gegeven.
was bleek er maar f 4 in te zitten. Pre sid ent: Waarom wil hij alles

Men ging toen weer terug naar het nu niet erkerman.
huis. Get u i ge: Hij zal zijn broer willen
Getuige heeft gezien, dat Den Brok een sparen.

kast met een beltel heeft geopend. Ceelen meent, dat Van Orsouw het
In Oss heeft hij verscheidene voorwer- bedrag van f 300 dat vermist werd, ge-

pen in het bezit van Den Brok gezien; nomen heeft. Hij stond tenminste aan
Van Orsouw was toen rechtstreeks naar dien kant van d'e kast, waar zooals later
huis gegaan. Van den, buit heeft getuige bleek het geld gelegen had.
niets gekregen. Ook S ij nt j e B r u ins werd ander-
C h. den B rok, gedetineerd als ge- maal gehoord, tot het afleggen van

tuige gehoord erkent bi.i de inbraak op dezelfde verklaringen.
den uitkijk te hebben gestaan. Deze g~- De 0 f f i c Ie r van jus tit i e
tulge is een broer van A. den Brok, die wensent zich te houden aan de ver-
thans terecht staat. . klaringen van verd. voor den rechtel'-'
De Pre sid ent merkt op, dat getuige comnndssarts, waarmee het subsidiair ten

niet behoeft t~. verklaren tegen zijn laste geleO"dis bewezen
broer doch hI] heeft geen bezwaar. lb ..
' C h: den B rok vertelt dan dat hij De verd. staat veel mlnder ongunstig
met Ceelen naar Heeswijk is gegaan ..A.! b~Jrend. Wegens medeplichtigheid aan
d~.n Brok en Van Orsouw waren er met dierstat en heling eischt spr. ct ri e j a ar
bijDe' t . kl t d 1 bij ge van gen iss tra f met aftrek vange uige ver aar ver er we
het huis van Weideman te hebben ge- het voorarrest.
staan, maal' of hij daar stond om voor De verdediger Mr. S chi P per ij n
Ceelen uit te kijken, weet hij niet meer. meent dat het systeem van den officier
, De 0 f fie ier waarschuwt dat hij van justitie niet direct de rechtszeker-
dezen getuige zal vervolgen wegens heid in de hand werkt. Wie maakt nu uit
meineed. da t Ceelen zooveel beter is dan de ver-

dachte Ch. den Brok. Waarom wordtDe Rijksveldwachter B 0 ute n s deelt I Oeelen niet vervolgd?
mede, dat getuige in zijn bijzijn ver- Mr. Sc h I' Ö der: paar zou iik me
!klaard heeft er bij te zijn geweest. maar niet ongerust oyer maken.
Van het verder verhoor van Ch. den Mr. S chi P per ij n: Daar maak ik

Brok hocren we weinig; de 0 f fie ier me welongerust over. PI. merkt op, dat
kondigt vervolging wegens meineed aar;. A. den Bro.k en v. Orsouw niet gehoord
C h. den B rok deelt mede, dat hlJ mochten worden als getuige in deze zaak.

met Ceelen in Heeswijk is geweest, maar PI. acht zich daardoor bemoeilijkt.
zijn broer en van Orsouw waren el' De pre s I d ent is van oordeel, dat
niet bij. een en ander buiten de orde is.
Mr. Sc h r Ö dervraagt of A. den De ver d e dig e r betoogt dat als deBrok en van Orsouw er 's avonds niet

bij waren toen het Koffertje met den verklaring van Ceelen wegvalt, er geen
armband enz. werd opengemaakt. enkele overblijft.

Getuige zegt dat ze er niet bij De president: De heling!
De ver d e dig e r meent dat dan driewaren. . h' I' De getuige onderteekent, nadat de pre- Jaar wel zeer oog is:

sident hem op de beteekenls ervan ge- El' is op het verleden van verd. niets
wezen heeft, zijn verklaring, dat de beide te zeggen. Waarom staat er dan op het
anderen niet in Heeswijk waren. informatieblad, dat hij zeer ongunstig
De 0 ff i ei e r van j u st i tic zegt dat bekend staat?

hij voor het bewijs voldoende gegevens PI. is ongerust voor het ontstaan van
heeft aan de verklaringen van Ceelen en een zekere Oss-psychose, waarbij de ob-
den inmiddels overleden. K. Weideman. jectiviteit gevaar gaat Iocpen.
Spr. requireert voor ieder der verdach- Tenslotte vraagt hij 'n clemente straf.

ten ach t J' a a r g e van gen i s- Nader gehoord verklaart ins p e c-
teur van Kempen nog, dat deze

st r a t, verdachte de beste van de kwaden in de
familie is.
Het onderzoek in deze zaak wordt ge-

sloten verklaard en de uitspraak bepaald
op heden over 14 dagen,

A. d en B rok: Als ik veroordeeld word,
word ik onschuldig veroordeeld. Ik was
toen in Zuid-Holland, in Rijswijk aan
het werk.
Nader blijkt dat hij niet precies kan

zeggen wanneer dat was. ..
, Van (j r s a u w blijft bij zijn verzeke- .~ot nu toe zijn de volgende straffen
ring, dat hij er niets van weet. geëlscht, tegen:
De verdediger Jhr. Mr. C. van Ni s- lP. J. de Bie (Peer) 16 jaar

pen tot Se ven a e r betoogt, dat L. A. V. d. Heuvel (Den Brus) 16 jaar
thans het systeem van 'n medeverdachte F. N. V. d. Wetering
te laten getuigen wel in een zonderling (Den Brommert)
daglicht komt te staan. Vanmorgen bad A. J. v. d. Wielen (Slappe Toon
men een geval, dat precies omgekeerd is. van Mieneke de Soep)
Men moet nu weliswaar met dit systeem A. Sna bel
werken, maar de bezwaren blijken toch A. J. Ottens
wel, ,_ ,_",_ LJL.~L.d_';_u!~U _,-",u,.La.; P. A. Schuurmans

RecapituIa tie.

6 jaar*

1 [aar"
8 jaar*
5 jaar*
2 jaar'"

J. F. A. Verhoeven
N. H. Schuyers
A. H. den Brok
M. van Orsouw
Chr. den Brok
* = met aftrek voorarrest.

3 [aar"
4 jaar*
8 jaar
8 jaar
3 jaar'"

oss, 16 Oct. Heden werd in de pa-
rochiekerk van den H. Gerardus Majella
't Patroonsfeest van dezen Heilige gevierd
Het feest was voorafgegaan door een
Triduum, dat gegeven werd door den
Eerw. Pater Redemptorist uit het kloos-
ter te 's-Hertogenbosch,
Heden-morgen had een algemeene H.

Communie plaats; te 9 uur werd door
den ZeerEerw. heer Pastoor J. Vissers
een plechtige H. Mis opgedragen, daar-
bij geassisteerd door den WelEerw, heer
kapelaan Haerkens als Diaken en den
Eerw. Pater C.s.s.R. als sub-Diaken. Des
avonds werd een plechtig Lof gehouden
dat besloten werd met het Te Deum.
-De biljartclub D.O.V. alhier ge-

vestigd bij den heer G. van Leur-
Koeken, café Parkzicht, speelt Zondag
20 October a.s. des riamiddags te 3 uur
in bovengenoemd café een vriendschap-
pelijken wedstrijd ~eg3n haar zusterver-
eeniging "Concordla" uit Lith.
- De Tooneelvereeniging K.D.O. geeft

~ondag 20 October des avonds te 7 uur
in het R. K. Bondsgebouw op den Heuvel
een uitvoering. Opgevoerd zal worden
het tropen-drama "Toen het licht ver-
dween" en het kluchtspel "De gesjochte
Jongen", beide onder lelding van den
heer Th. van Lee.

Telegrammen.
DE "RENOWN" AAN DEN GROND

EN WEER VLOT.
GIBRALTAR, 17 Oct. De Engelsche

slagkruiser "Renown", na de "Hood" het
machtigste oorlogsschip der Engelsche
vloot, is gisteren in de haven van Gibral-
tar aan den grond geloopen. Na 45 mi-
nuten gelukte het echter, het schip weer
vlot te krijgen.
DOODVONNISSEN UITGESPROKEN.
MOSKOU, 16 act. Volgens een bericht

van de Izwestia is gisteren te Kieween
proces tegen 24 contra-revolutionnairen
beëindigd. De beklaagden werden ervan
beschuldigd dat zij in de streek van Kiew
en Tsjernigbf onder de boeren een sabo-
tage-stemming hadden gewekt en het
einde van de Sovjet-macht hadden aan-
gekondigd
De beide voornaamste beklaagden zijn

ter doon veroordeeld. De overigen werden
veroordeeld tot tuchthuisstraffen, die
varieeren tusschen 3 en 10 jaar.

ALBANIE MOBILISEERT.
GENITIVE,17 Oct. De correspondent

van de "Dany Telegraph" te Genève
zegt een onbetwistbare bevestiging te
hebben van het gerucht dat hier eenige
dagen werd verspreid, dat Albanië bezig
is 7 lichtingen van zijn leger te moblli-
seeren. Deze mobûisatle zou een ant-
woord moeten beteekenen op een aan-
zienlijke eoncentratie van het Joego-
Slavische leger nabij de grens van
Albanië." De Joego-Slavische troepen-
macnt wordt in Albaneesche regeerings-
kringen geschat op ongeveer 60.000man.
De mobilisatie in Albanië zou 15000man
omvatten.

SPOORWEG-ONGELUK.
RIO DE JANtEIRO, 17 Oct. Volgens

nadere berichten heeft het SpGO['Wc!F-
ongeluk in de onde~.~dsche te R.l?
de Janeiro 12 dooden geelScht, terwijl
80 personen wel'den gewond. Toen het
ongeluk 'ookend werd, wilde een ver-
ontwaardigde niemgte het sta~i~n b~-
stormen. Zij ml()~,stdoor de poütïe, die

\ gebrui'k maakte van traangas, worden
verspreid,

ONVEILIGE GRENSGEBIEDEN.
NOGALES SONORA, (Mexico), 16 Oct.

Ambtenaren van :Nogalesen Agua Prieta,
twee belangrijke grensplaatsen, nebben
vandaag voorzorgsmaatregelen g·e-
nomen tegen aanvallen van' oproer-
hngen, die in de laatste dagen minstens
negen personen hebben gedood. Op
strategische punten zijn sterk bewapende
militairen opgesteld, aangezien men
bericht had ontvangen, dat de opstan-
delingen een aanval op de stad' zouden
doen.

JACHTONGELUKKEN.
ALBANY, 17 Oct. In den staat New-

York hebben zich gisteren bij de herten-
jacht werden gedood, terwijl een derde
ernstig gewond werd.

NIEUW RECORD MET
WATERVLIEGTUIGEN.

ALAMEDA, (Californië), 16 Oct. Zes
vliegers van de lllarine hebben vandaag
erkenning gevraagd van een non-stop-
vlucht over 3.387 mijlen. Deze vlucht
hebben zij gemaakt in den tijd van 34
uren en 51 minuten.

De oorlog.
De 'activiteit der Italiaansche
vliegers.

ADD'IS ABEBA, 17 Oct. De aanvallen,
die gisteren door ltaliaansche vliegtut-
gen zijn ondernomen, hebben zich uit-
gestrekt tot Amba Alatsji. Door ver-
scheidene eskaders ,zijn vele bommen op
deze plaats geworpen. Volgens Abes-
sijnsche mededeelingen zou het, bom-
bardement talrijke slachtoffers onder de
burgerbevolking hebben geëischt. De
troepen daarentegen leden geen verlte-

zen, daar zij de plaats reeds hadd.en
verlaten.
Aan het Zuidelijk front zijn de Ita-

liaansche verkenningsvluchten voortge-
zet.
Uit de provincie Wollo zijn Abessijn-

sche versterkingen tot een totaal van
100.000man naar Addis Abeba vertrok-
ken. Zij worden binnen twee dagen hier
verwacht. Voorloopig zullen zij In
reserve worden gehouden.
snnrs ABEBA, 17 Oct. De aanvallen

die gisteren door Italiaansche vlieg-
tuigen zijn ondernomen hebben zich
uitgestrekt tot Amba-Alatsji. Door ver-
scheidene eskaders zijn vele bommen op
deze plaats geworpen. Volgens Abes-
sijnsche mededeelingen zou het bombar-
dement talrijke slachtoffers onder de
burgerbevolking hebben geëischt. De
troepen daarentegen leden geen ver-
liezen daar zij de plaats reeds hadden ver-
laten. Aan het Zuidelijk front zijn de
Italiaansche verkenningsvluchten voort-
gezet. Uit de provincie Wolle zijn Abes-
sijnsche versterkingen tot een totaal
van 100.000 man naar Addis Abeba ver-
trokken. Zij worden binnen twee dagen
hier verwacht. Voorloopig zullen zij als
reserve worden beschouwd.

De bemiddelingspogingen
van Laval.

LONDEN, 17 Oct. In een bespreking
van 't Britsche antwoord aan Frankrijk,
waarin is medegedeeld, dat handhaving
der Britsche vloot in de Middellandsche
Zee noodzakelijk is, ontveinzen de bladen
niet dat er 'meenlngsverschïllen bestaan
tusschen Engeland en Frankrijk ten aa~:-
zien van den handelsboycot tegen ItalIe.
De laatste bemiddelingspoging van Laval
wordt in het algemeen als mislukt
beschouwd.
,PARIJS, 17 Oct. De Fransche bladen

houden zich ook heden bezig met de be-
middelingspogingen van Laval. De alge-
meene stemming is pessimtstisch. De
Geneefsche correspondent van de "Echo
de Paris" schrijft dat men te Genève in
de eerste plaats vreest dat door 't aan-
nemen van de aan Laval toegeschreven
plannen een voorbeeld zou worden ge-
schapen waarvan later andere groote
mogendheden zich zouden kunnen be-
dienen tegenover zwakkere staten. Het
"Petit Journal" meent te weten dat de
Italiaansche ambassadeur mededeelmg
heeft gedaan van de voorwaarden waar-
onder Italië bereid is de vijandelijkheden
in Abessynië te staken en te onderhan-
delen. Daarbij. zal het terugtrekken der
Engelsehe vloot op den voorgrond staan.
De Italiaansche :regeerlng zou ook heb-
ben laten weten dat zij weigert te onder-
handelen onder den druk der sanctie-
maatregelen.
LONDEN, 17 Oct. Over den Britsehen

kabinetsraad van gisteren schrijft de
"Times", dat de Britsche ministers een-
stemmig tot de overtuiging zijn geko-
men dat een vermindering der vloot-
strijdkrachten in de Middellandsche
Zee niet in aanmerking kan komen met
het oog op het aanhouden der bestaan-
de spanning en speciaal met het oog op
de Italiaansche persaanvallen op Enge-
land.
De Parijsche correspondent van de

"Times" zegt, dat, naar men aanneemt,
in de nota ook verklaard wordt, dat de
Britsche regeering slechts bereid zou
zijn een voorstel tot regeling van het
conflict te overwegen, indien de Italiaan-
sche troepen uit Abessinië zouden wor-
den teruggetrokken. De nota zou er ver-
der aan herinneren, dat Mussolini door
den oorlog een aantal plechtige beloften
heeft gebroken, hetgeen de waarde van
toekomstige beloften vermindert.

De correspondent meldt verder, dat
thans nadere bijzonderheden zijn be-
kend geworden omt:r:fnt de omstandig-
heden, waaronder Laval zijn vraag heeft
gesteld. Bij een onderhoud, dat Maan-
dag is gehouden, heeft de Britsche
ambassatleur namens zijn regeering
,Laval gevraagd, of hij de verzekering
kon geven, d'at de verplichtingen van
artikel 16 lid 3 tot het uiterste zouden
worden nagekomen. Laval heeft geant-
woord, dat Frankrijk zijn verplichtingen
zou nakomen, doch tegelijkertijd heeft
hij met verwljzmg naar ida eneenigheld
in de Fransche publieke opinie ver-
mindering der Britsche strijdkrachten
in de Middellandsche Zee gevraagd voor
het geval, dat Italië zijn versterkingen
uit Libye terugtrekt. Het bericht, volgens
hetwelk Laval een plan voor den vrede
zou hebben voorgelegd, is ook volgens
de "Times" onjuist.
PARIJS, 17 Oct. Volgens "Oeuvre" en

,,:M:atin" worden alle moeilijkheden, die
op het oogenblik aan den dag treden,
veroorzaakt door de Engemch-Fran-
sche tegenstellingen. Indien aan deze
meeningsverschillen geen einde komt,
aldus de "Oeuvre", dan heeft de Vol-
kenbond den langsten tijd geleefd.
In verband met deze kwestie hechten

de bladen groote waarde aan het onder-
houd, dat Laval gisteren gehad heeft
met den Engelschen ambassadeur. Over
het algemeen geleort men, dat de Fran-
sche minister-president opnieuw gewet-
gerd heeft vastomlijnde verplichtingen
op zich te nemen. '
De "Echo de Paris" komt nog eens

terug op het onderhoud tusschen Laval
en den Engelschen ambassadeur van
Maandag j.l. en beweert, dat Laval ge-
weigerd heeft, de gevolgen te dragen
van eenigerlei incident tusschen Enge-
land en Italië in de Middellandsche
Zee, omdat Engeland voor het nemen
dezer maatregelen geen overleg met
Frankrijk heeft gepleegd. J:uist op deze
interpretatie zouden de Fransch-En-
gelscha moeilijkheden berusten.
De "Matin" verklaart, dat er een

scherpe scheiding bestaat tusschen de
bemiddelingspogingen van den Fran-
schen minister-president en het werk
te Genève. Men kan niet spreken van
formeele voorstellen, die zouden kunnen
dienst doen als grondslag voor onder-
handelingen. Laval tracht thans onder
groote moeilijkheden een basis voor be-
sprekingen te vinden, maar alles wat
gezegd wordt van bestaande plannen
tot regeling van het conlüct., is althans

gedeeltelijk onjuist. Noch Italië, noch
Engeland verzetten zich tegen een re-
geling, doch geen van beiden wil de
eenmaalopgestelde principes prijsgeven.
Beiden verlangen van Frankrijk, dat
het zich ondubbelzinnig verklaart.

De houding van Frankrijk.
LONDEN. 17 Oct. De diplomatieke

correspondent van de "Daily Telegraph"
te Genève meldt, dat volgens berichten
uit Rome Musso1ini bereid is tot het
voeren van besprekingen, echter niet
onder de voorwaarden, door Laval ge-
noemd; ofschoon deze veel verder gaan,
dan de Volkenbond mogelijk acht. Bij
het bekende onderhoud van Maandag
heeft Laval tegenover den Britsehen
ambassadeur verklaard, dat hij de ver-
plichtingen van artikel 16 erkent, doch
zich niet verplicht gevoelt hulp ter zee
te beloven, daar geen overleg tusschen
hem en de Britsche regeering is ge-
pleegd, ten aanzien van militaire samen-
werking. De situatie, die thans ontstaan
is, is merkwaardig, want het is een
feit, dat de leiders der drie Fransche
ministeriën voor de weermacht en het
grootste deel der Fransche ambtenaren
nauwe samenwerking met Engeland als
een vitaal belang voor Frankrijk be-
schouwen.
De "News Chronicle" schrijft, dat

naar verluidt, Lavalap het standpunt
staat, dat de Britsche versterkingen
naar de Middellandsche Zee zijn gezon-
den, voordat de Volkenbond een besluit
had genomen en dat de Britsche vloot
derhalve niet op grond van een Vol-
kenbondsvolmacht in de Middellandsche
Zee verblijft. Naar zijn meening is de
Britsene Vloot niet gerechtigd, sanctie ..
maatregelen dool' te zetten. Dit betee-
kent, dat in geval van een Italiaanschen
aanval niet op Fransche hulp gerekend
kan worden.

Brrtsch-Somalîland heeft voordeel
van den oorlog.

LONDEN, 17 Oct. Volgens een Reuter-
bericht uit Berbera heeft de oorlog in
Abessinië voor Britsch-Somaliland gun-
stige economische gevolgen. De Italianen
doen hier groote aankoopen en talrijke
karavanen trekken met waren naar
Abessinië. Honderden lastkameelen
worden door de Italianen aangeschaft.
Dinsdag is het Italiaansche transport-
schip "Maria Pompeï" met 250 kamee-
len aan boord naar Massaeoa vertrok-
ken en waarschijnlijk zal het schtp
spoedig een nieuwe lading komen ha-
len.

EEN TIN EN LOODMIJN IN
ZUID-LIMBURG.
.Exploratie vangt spoedig aan.

Men schrijft ons uit Heerlen:
De geologische dienst is weer in liet

brandpunt van de belangstelling ge-
komen, nu de berichten omtrent de tin-
en loodertsen in den Zuid-Limburgsehen
bodem vasten vorm hebben aangenomen.
In de buurt van Vaals zullen dezer dagen
de proefboringen aanvangen op last
van een nieuwe N.V. dre onder de
directie zal staan van den mijningenieur
Jhr. Ir. de Wijckerslooth de Weerdesteijn.
De N.V. beschikt over een kapitaal

van een half millioen, waarvan f 100.000
is volgestort.
Heel belangrijk kunnen de- onder-

zoekingen na gedane boringen zijn voor
het geheele land, omdat het hier een
volkomen nieuwe Industrie geldt. welke
nog nergens op Nederlandschen bodem
wordt aangetroffen.
, De rijksopsporingsdienst van delf-
stoffen is na lange studie en onder-
zoekingen tot de wetenschap gekomen,
dat waarschijnlijk ver over de 200.000
ton lood- en zink-erts van hoog gehalte
verscholen ligt in den Zuid-Limburg-
sehen bodem. Ook koper-ertsen zullen
worden aangetroffen. Niet alleen in het
carbonische lei- en zandsteengebergte
maar ook in de kalklagen moeten rij-
ertsophoopingen gelegen zijn.
Bij de boringen welke nu aanvangen,

zal blijken in hoeverre ook keper,
zilver en cadmium aanwezig zullen zijn.
Dat voor deze onderneming groote

belangstelling bestaat behoeft geen be-
toog. Voor de Industrialisatie van het
land is de winning van de genoemde
ertsen van groot belang. Wat wij tot
nu toe uit het buitenland moesten he-
trekken zullen we misschien reeds over
een jaar uit eigen bodem kunnen halen.
In het naburige Belgische land, waar
reeds dergelijke ertslagen in explottatle
zijn, schijnt men reeds langen tijd de
overtuiging gehad te hebben, dat het
Nederlandsche gebied beter dan het
hunne voor een rendabele ontginning
geschikt is. Maar men had er natuurlijk
belang bij de stilte aan den Nederland-
schen kant van de grens niet te ver-
storen. Aan den Nederlandschen ka~lt
bij Vaals zal blijken het centrum van
den erts-vooraad te liggen, gelijk in de
geologische rapporten wordt meegedeeld.
Natuurlijk zal op besenerden manter

aangevangen worden. Het erts-gebied is
betrekkelijk nauw begrensd en een
grootsen opgezette explortatle kan alleen
aanvangen als de zekerheid is verkregen
dat zij financieel verantwoord is.

AUTO-ONGELUKKEN.
KERKRADE, 17 Oct. In den afge-

locpen nacht keerde de heer E. de Heer,
controleur bovengrondsch opzichter van
de dominiale mijn te Kerkrade, per
auto met zijn echtgenoote huiswaarts.
Even buiten Aken slipte de wagen met
het gevolg dat de bestuurder tegen een
boom reed. .
De heer De Heer werd op ~lag gedood

terwijl zijn echtgenoote met zware
verwondingen naar het ziekenhuis te
Aken werd. overgebracht.

BOTER.
DEN HAAG, 17 Oct. De commissie no-

teering • voor Nederlandsche boter is
heden vastgesteld op 71 cent per K.G.



Ineen aantal speciale "Ossche zittingsdagen" werkt de rechtbank te 's.Hertogenbosch zich door de lange reeks van misdrijven,
waaraan de misdadigersbende uit het Zuiden zich heeft schuldig gemaakt, heen. Links: de beruchte wielrenner Ceelen, als
getuige gehoord in de zaken tegen A. den Brok en M. van Orsouw, legt den eed af. Rechts: een deurwaarder zegt een hardhoo-

rende getuîge de eedsformule voor.

--0 L ........ t,;UCJl

zou lte)J\)en gesteld.

OSS HER,ADEJlT. - Vuor d e rechtbank te 's·Her.
tugenbosch is gIster eu de bchu nûef lng va n (Ie zaak
tegen de ossene misdadigers voortgezet. In Oss zelf
j, het thaus rustlg, urtg esoud erû dau voor het bu.
reu u 'Ill. de plaatselijke kraut, waar zich dell
geheelen nag me nseheu veru r lng en om (Ie bullethls
te lezen (links). iUaar de deur van IICt politiebureau·
t.ie, waar ziclt400veel opgewonden tooneelen hebben
afgespeeld, blijft gesloten (links hoven}, De ambte-

naren en de wakkere marecha u ssêe zijn voor een
groot deel naar Den Bosch DIU te getuigen va n aUe
m lsûad en d'ie . druPllelsgewijs zijn ontraadseld en
waaro,-er'nn de (j ssenar en maar nlet genoeg kunnen
lpzell (Inz e t)', Rechts onder: In het Schaiksc)teveld
staat het nuts.le Tan Peer de Bie, den vader der
inbrekers. Leeg en vertateu ..... Het luik, (lat eeus
diende om onbescheiden blikken te weren tijdens de
bijeenkomsten der misdadigers, is ook nu gesloten.
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AIle betalende àbonné's op dit blad zijn, volgens de bepa.1b;1gen,III de "Vool'Vlaarden van Verzekering" vermeld, tegen ongelukken verzekerd
voor bedragen van t 500.- bij levenslange ongeschiktheid: t 500_ bij overlijden: 'I 300.- bij verlies van één hand of voet: 'I 250_ bij
verlies van één oog; , 150_ bij verlies van een duim; I 60.- bij verlies van een wijsvinger; f 15_ bij verlies van elken anderen vinger.
De uitbetaling der verzekerde ultkeeringen wordt gewaarborgd <loorde Nieuwe BAV-Bank N.V. (Nieuwe Hollandsche Algemeene Verzekerings-
Bank) te Schiedam. De verzekering Is gesloten. door bemiddeling van de Assurantle Bezorgers, de Firma BLOM & v. d. AA te Amsterdam en

, de Firma VAN LANSCHOT & VERHEIJEN te. 's-He~togenboscb, Hoogesteenweg 27.
l~ste Jaargang

uttg. J. J. ARKES~YN &
ZOON, Kerkstraat 54 te

·s-Henogenbosch.
Telef. No. 1068 (2 li.inen),

Gironummer 42990.
uttgav(l dagelijks, behalve
op Zon- en Feestdagen
Abonl1em~nteh p. 3 maan-
den bij ,oOl'uitbetaling
I 2.60, fl\ p,. post I 2.~5.
Advertentlën van :.-6 Te-
gels I 2.10, daarbot en 35
cent per ,gewonen, regel.

"s-Hertogenbosch, 21 October 1935.

Dan moet M, J. den B rok terzake
van 'dezelfde inbraak terecht staan. Er
wordt echter een verkeerde voorgeleid,
J. M. den Brok, Terwijl de gedagvaarde
gehaald wordt schorst de president de
zitting,
Na heropening staat M. J. den Brok

voor het hekje. Hij weet van niets. Hij
herinnert zich niets, hii heeft niet inge-
broken en hij heeft geen vleesch gezien.

De rp r e s i d e n t stelt hem een heele
reeks vragen, doch ver d ach t e zegt
niets te weten. '
Dan merkt de pre sid ent OP, dat

hij voor den rechter-commissaris de
noodige verklaringen heeft afgelegd.
Hij toont verdachte 'die schriftelijke

verkJaringen, maar niettemin weet hij
er niets meer van.
De pre sid ent: Heeft de rechter-

eensmiseerts :je dan niet gehoord over
, de inbraak bij Janssen?

Ver d ach te: Het is wel mogelijk,
maar ik weet er niets van.
IDSip{X:teUil.·Van K e m pen komt

verklaren, dat Den Brok bekend heeft,
dat hij heeft ing€ib!roken en dat hij-
v:leesch heeft weggenomen, tezamen met
Bevers. qetui,ge volhardt overigens bij
zijn ve;rklaring.en :in. de vorige zaak en
het proces:-verbaal. .
De verdediger M'1°.'t Hoof t Inter-

meert naar vingexa.fdl'ukken, welke ge...
Pre sid ent: Hoe ben je binnen ge- vonden zijn op de uitgesneden ruit.

komen? Inspecteur Van K e m pen doet
Re ij n der s: Dat weet ik zelf.rilet. mededeelmg daaromtrent. De vingerat-
President: Je bent er toch niet drukken van beide verdachten in deze

over gevlogen? zaak kwamen z. i. met de gevondene
R e ij n del's: Ik ben er in dronken overeen. .

toestand geweest, anders zou ik het zeker De ver d e dig e r betreurde het, dat ze
niet gedaan hebben.. , ruelt deskundig onderzocht zijn en dat
.Verdachte verklaart, dat hij niet bin- Zieniet in het dossier voorkomen:

nen geweest is; hij stond voor den draad. De stager ~. Jan sse n als getuige ge-
.Ook verdachte Van Bet neverklaart hoord kan Zich refereeren aan de ver-

bij den draad gestaan te hebben. klaringen in 'de zaak tegen Bevers
De heer Van K e m p e n, inspecteur afgelegd. ..

van politie te Oss, wordt gehoord over de _VoJ:glendegetuige IS deze B eve r s,
situatie ter plaatse. wiens verklaringen overeenstemmen met
De 0 f f i c i e r vraagt daarna terugver- die reeds eerder afgelegde. .

wijzing van de zaak naar den rechter- De agent van polttie J. Lee m hu. 1 S
commissaris voor nader onderzoek. te Oss wordt gehoord over de verklarin-
Dienovereenkomstig beslist de recht- gen, die de verdachten te Oss hebben

bank. afgelegd .
De 0 f f i c i e r van Jus tit i e

herinnert aan de bekentenis van verd,
tegenover den Rechter-Commissaris;
voorts releveert hij de getuigen-verkla-
ringen.
Het ten laste gelegde is bewezen; verd,

staat zeer ongunstig bekend. Er is z.t,
reden voor een zware straf.

Spr. requireert zes j a ar ge van ..
gen iss t r a f met aftrek van het voor...
arrest.
De verdediger Mr. 't Hoof t herhaalt,

dat het jammer is dat men over de
Vingerafdrukken verder niets weet.
Dat zou van belang geweest zijn voor

het aandeel der verdachten m het mis--
drij!.
Als men de zaak bekijkt in de

Ossche sfeer, dan is ze eigenlijk maar
een kleinigheid. Een straf van zes jaar
acht pl. toch wel wat zwaar.
Uitspraak 4 Nov. a.s,

In twee extra zitting·en van die arron-
dlssements-rechtbank hebben nu 12
verdachten terecht gestaan; in totaal
is tegen hen al t a c h tig jar e n ge-
vangenisstraf geëischt, ten aanzien van
eenigen met aftrek van het voorarrest.
Tal van verdachten bevinden zich zoo-
als men weet in verzekerde bewaring,
de berechting gaat voort, met groepjes
zullen ze voor hun rechters geleid wor-
dien in de vele nog komende extra zit-
tingen, welke de l'ecihtba!11lkdaartoe

heeft ingeschoven.
Vandaag hebben er zich acht te ver-

antwooro'en.
De belangstelling op de publieke tri-

bune is weer groot; in de genoodigden-
banken zijn ditmaal weer eenige dames
aanwezig. Het aantal verslaggevers is
zeer verminderd. .
De rechtbank is samengesteld als bij

de vortge-zttttngen. Er komen vijf zaken
voor.

De. pre sid ent: Dat zijn g.een insi-
nuaties,
De v é it'd e dig e r is van meening,

dat de vooroordeelen opgeheven moeten
worden. .
Een ander bezwaar is het getuigen

door Ceelen, die een zeer groot zonden-
register heeft. Voor 100% heeft hij ge-
toond onbetrouwbaar te zijn en die man
wordt nu als getuige gehoord. Dat is geen
objectief onderzoek. .
Iedere verklaring wordt aangedikt en

de rechtbank wordt beïnvloed.
President: Dat kunt U toch niet

zeggen.
De verdediger betoOgt, dat er een

wraakgedachte zit in het feit, dat er
thans door misdad1tgers ge·tuigd wordt;
dat bliJkt uit proces;sen-verbaal der
rnaréchaussees.
Mr. Schröder acht het niet juist

om het werk nel' maré6haus:sées aädus te
beoordeeten.
De ve r de dig e r gaa.t vervolgens de

verkiI:M'ingen ~!l1: Oeel1en na. Hèt verwon-
dert hem waarom ndet gehoord is de
caféhouder in Deurne, waar Oeelen ge-
weest moet zijn. Het vooronderzoek acht
pl. niet objectäef noch voiLledig.PI. vraagt
tenslotte vrijspraak.
De Officier merkt oP, dat de

raadslieden meenen, dat getuigen onbe-
trouwbaar zijn als ze een paar roofover-
vallen hebben gepleegd. Die meening
bestrijdt hij, niemand is absoluut goed
of .aibSlCJlluutslecnt. Ex zäjn geen be":
.schulJd:i:giIDg~enzonder grond geuit. .
Er is niets gelble1k,envan de onbe-

u'ouwlbaarhelld van de mensehen, die
nu schoonschip hebben wi1ll.enmaken.
Biet ondersoek van den caféhouder

heeft men niet noodig geoordeeld; dat
had z. i. ook de verdediging kunnen
doen.
De uitspi1'M,ikwordt bepaald op heden

ov~:r 14. dagen,
Dan komt aam de orde:

Medeplichtigheid aan den roof-
overval te Deurne.
Allereerst verschlfnj' vOOr -e hekje de r ver. ,cl-ae t è.. et is hee~emääl 'l1ieb

29-j. Ossene arbeider M, A. v. d. Elzen, ~aa~; Ik heb .noott en aan niemand In-
gedetineerd. Hem IS ten laste gelegd. Iichtingen geg~_ven.
dat hij aan J. Ceelen en P. W. de Bie Ce e 1en.:. HIJ heeft gezegd, dat oeven
Inlrchtingen heeft verstrekt over een er warm bIJ~at.
inbraak, die "kon worden gepleegd bij De verdedlg~~ MI:. Wu ~ bevraagt of
H. Geven te Deurne door aan hen te men gezamenlijk Ul~ Oss, IS weggereden.
zeggen, dat bij Geven geld te stelen was Get.u 1g e. bevestIgt. dit, ..
en waar diens woning was gelegen. Getuige PIe t d e B 1e erkent dat hI]
Deze diefstal met braak en gewe1d is van Ceelen gehoord had, dat v. d. Elzen

door Ceelen en de Bie in den nacht van verteld' .had, dat er in Deurne een oud
3 op 4 Juli 1934 gepleegd, zij hebben mannetJ~ was, waal' wel te s~elen viel,
daarbij genoemden Geven vastgebonden. Samen IS men derwaarts gefletst. Met
Ver d ach t e ontkent, Ze hebben een Ceelen heeft gtuige een raam open-

haat op me, zegt hij. geschoven. Er lag een man te bed. .
De president vindt dat dit maar President: Was dat Ceelen,

praatjes zijn, Ben jij nooit bij Geven aan Ge ven wordt weer voorgebracht.
huis geweest?, vraagt hij. Deze herkent hem goed.
Ver d ach te: Heelemaal niet; ik Ceelen wordt ook weer gehaald. Ook

weet er niets van. hem herkent Geven.
Pre sid ent: Heb je ook geen in- De herkenning blijkt wederkeerig te

lichtingen gegeven? zijn. Ceelen gaat weer naar de cel en
Ve r d ach t e: Heeelmaal niet! Geven naar de getuigenbank.
De 76-jarige H. Ge ven uit Deurne Pre sid ent: Heb je hem ook mee

als getuige gehoord, zegt zijn overval- geb~nden? . ' .
Iers zeker te zullen kennen als hij ze . PIe t deB. ~e: Neen meneer. Oven-
ziet. gens deelt hI.] mede hoe de. root ge-

Pre sid ent: Dat is wat nieuws, schiedde, Den volgenden dag IS mOss
maar we zullen wel zden. het geld. verdee.ld. .
Ge ven vertelt dan hoe de "lill.ijke" Pre SId e n~. ,:. d:, Elzen heeft mets

mannen hem hadden aangepakt en ge- gehad. Wou htl n~ets.
bonden, zoo, dat hij zdch niet bewegen De rechtbank ZIet af van het hoo~en
kon Zij hebben gevraagd waar z.ijn geld van den getuige H. v. d. Boogaard, kip-
was' penkoopman te Oss.
Oilde.r Zijn hoofdkussen lag f 40; dat D:a~ krijgt ~ .r. v. Eve r din gen

ihebben ze meegenomen, het zat in den Offlcle~ va:t:l JustItIe het woord.
!broek dien hij daar had 1iggen. Het IS z.l.. k~me~ vast te staan, dat
Toen hebben ze alles afgezocht, zelfs v. d. Elzen ml.ICht~n~en heeft gegeven.

!in den kelder hebben ze nog een gat ge- Het beste getuIgems IS dat van Ceelen.
graven. Verd. b.eweer~ wel dat Ceelen alle.s uit
Pre sid ent: Draai je eens om. Ken den dunn ZUIgt, maar de verklaringen

je dien verdacht? van Ceelen zijn aannemelijk. Z.i. is er
Getutge Ge ven: Ja, dat is van den geen sprake van dat Ceelen een ha3;t

Elzen. Hij heeft bij mijn buurvrouw ge- tegen verd. heeft, want dan had hij
vraagd of ik nog geld heb. wel anders verklaard.
. Ver d ach t e ontkent. Spr. acht het bewijs geleverd. De ver-
Get u i g e wendt zich heftLg tot den dachte is niet een der voornaamsten van

'Verdachte om te betoogen, dat hij we~ de Ossche jongens. In de Ossche zaken
lrort voor den overval in Deurne is ge- komt hij niet voor, alleen staat hij be-
weest. Ze zouden je V'OO1l' een dubbeltje kend al heler. In zijn voordeel is dat de
vel'mooil'den. heele zaak van Ceelen is uitgegaan en
. In de gebalgenbank blijft getuige niet van dezen verdachte. .
nog even zijn hart luchten. Ook staat vast, dat hl] een aandeel In
, De volgende getuige is J. Ceelen. den buit heeft geweigerd.
.Hij zegt, dat hij eenl-ge dagen voor den .Wegens medeplichtigheid aan diefstal
overval met v. d. Elzen en v, d. Bogaarl met braak en geweldpleging requireert
naar Deurn~ is gefietst. v. d. E1rz'enis spr. t wee j a a r ge van gen i s-
afgestapt bij Geven.
Pre sid ent: v. d. Elzen heett u dus s tra f met aftrek van het voorarrest.

het huis aangewezen en gleoogd dIa-t Opperwachtmeester De G i e r komt
daar Geven woonde. nog verklaren, dat verd. niet de, kwaad-
Get u i g e 'be'Vestigt dat. Zij zijn ste is.

oo'en weer naar Oss gereden. De verdediger Mr. Wub b e acht het
Op den dag van den overval is men in zekeren zin iets nieuws in de reeks

naar Deurne teruggegaan. Eerst heeft politioneele successen. 'De man blijft na
men in een haverland gewacht. Toen urenlang verhoor ontkennen. Dat geeft
heeft Ceelen met P. de Bie het raam ge- z.i. te denken.
forceerd. Getuige heeft Geven gebonden De waarde van Ossche getuigenissen is
aan handen en voeten. Toen is er ge- zeer aanvechtbaar meent pl. Er is veel en
vraagd om geld. Geven zei dat hij geen veel te veel bekend; er is hier sprake van
geld had. Eindelijk verklaarde hij dat haat.
er geld was in zijn vestje. Hij heeft er Het is een merkwaardig verschijnsel
een briefje van f 25 en een van flO uit- dat naast talrijke bekentenissen af en
genomen. toe een ontkenning komt. Daarmede
Later is het geld gedeeld; v. d. Elzen moet rekening gehouden worden.

is geld aangebóden, maar hij zei, dat hij PI. is bereid aan te nemen, dat er tou-
er niets van wilde hebben.' ten zijn gemaakt bij het onderzoek.
Pre sid ent: Is het nu niet zooals In de mtormattes komen z, i. insänua-

~etuige zegt? . ties voor.

•

De inbraak bij den slager
H. Janssen te ass ..
In verband hiermede staan terecht ge

22-jarige gedetineerde arbeider H. A.
Reynders en de 25-jarige. gedetineerde
metselaar J. A, van Berne, beiden uit
Oss, wie ten laste is gelegd, dat zij in den
nacht van 4 op 5 Februari 1934 te Oss
in de woning van H. Janssen hebben
weggenomen een hoev'ee1he~d spek en
zulks door over de afrastering te klim ..
men, die om' de woning gelegen was.

Verdachte Re ij der s erkent, dat hij
met Van Berne naar het erf van Jansen
is gegaan.
P re sid ent: Was je er op uitgetrok-

ken om te stelen?
Re. ij n der s: Neen, we waren zoo

maar. de straat opgegaan.
President: Ben je daar gaan in-

.breken,
.R eiij 11der s: Dat weet ik zelf niet.

Vervolgens wordt behandeld de

Inbraak bij den slager P. Janssen
te Oss+

De 34-jarige arbeideil' J. j. BeYlersen 1 De officier: Vroeger was hij niet
die- 35-j-a.ri,gearbeider M. J. den Brok, gumstig bekend?
betden ud.t Oss, thans gedetinee:rd, heb- Get u i ge: We hebben hem al.:tijd in
ben zich te, verantwoorden ter zake de gaten moeten houden.
van het feit, dat zij in den nacht van De stager P. Jan sse n doet daarop
20 op 21 Januari 1934 te Oss, in de mededeeldag van hetgeen vermist werd
woning van P. Janssen hebben weg- na de in;braak. '
genomen een partij varkensvleesch en De 0 f f i c l e r van jus tit i e, het
geld en zulks na zich den toegang te f,edit bewezen achtende, requireert _
hebb~n verschart door over een poort daar er termen zijn voor een lichtere
te klimmen, een tweede poort open te . . . .
breken en een ruit uit te snijden. stra.! - d 1'1 e J a l' eng e van gen 1s-
Eerst staat Be ver sterecht. st l' a f met aftrek van voorarrest.
Hij erkent met Den Brok naar de Op de waag van den president of hij

woning van Janssen gegaan te zijn. Den nog iew op te merken heeft, verklaart
Brok heeft waarschijniljk de poort open- ver d ach te het nog al veel te vin-
gemaakt. Verdachte zegit dat hij zlek den.
was, omdat. hij te veel gedronken had; Daarria is het woord aan den verde-
hij heeft daar gelegen. Later is hij ook (J'i,g.er Mr. Wub be, die zegt, dat z.ijn
binnen geweest. Hij heeft één ham en cliënt éénmaal gestruikeld is. Hij is
een paar worsten gestolen, geen berucht misdadiger; zijn naam
Pre s id ent: En geld? komt niet voor in de Ossehe adrnmi-
Ver d ach t e: Neen, later heb ik van stratie.

Den Brok 'n 35 cent gehad. De levensgeschiedenis van dezen ver-
Nader vertelt verd., dat hij. het nuch- daehte geeft naar pleiters meening

ter nooit gedaan rou hebben. aanleiding tot clementie. Deze ver-
Pre sid ent: Je zult er toch nuchter daohte kan niet op één lijn gesteld wor-

voor moeten betalen. den met de andere OSISoheverdachten.
De heer Van K e mp e n, inspecteur Hem moet een kans gegeven worden om

van politie verklaart vervolgens omtrent in de maatschappij terug te keeren,
den toestand welken hij ter plaatse van PI. vertrouwt op een ruime ell'lkenning
de inbraak. aantrof. van verzachtende omstandigheden.
De pre s den t vraagt hoe veedacbte Ver d ach t e vraagt nog VI()iOlJ:'VlOO!L"-

bekend staat. waardenjke .stl':a.f in .aanmeTkmg te
De heer Van K e m,p e n deeillt mede, mogen Immen.

dat hij den laatsten tijd goed O!PIPaste;hij De uitspraak l".a! <.p 4; Nov. geschieden.
:b1eje~fmeel' thuis.
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De laatste zaak voor dezen dag betreft
den

..

quettes aan automobïüsten verkocht.
Binnen een halfs uur was de geheele

file van voertuigen gepasseerd.

Roofoverval op Zevenbergen.
Ter zake van het feit, dat zij op 2 No-

vember 1930te Oss (Zevenbergen) in de
woning van J. Kuypers hebben wegge-
nomen f 1000.- en zulks na zich den
toegang tot die woning te hebben ver-
schaft door middel van braak en inklim-
ming en na de ecntgenoote van Kuypers
met geweld te hebben vastgehouden, een
handschoen in den mond te stoppen en
haar voort te duwen en mee te sleuren,
komen voor hun rechters drie verdach-
ten, namelijk W. A. Bloemers, schilder,
29 jaar oud; F. de Reuver, landbouwer,
31 jaar oud en J. lVl. den Brok, arbeider,
allen te Oss, thans gedetineerd.
B10emers erkent dat hij met De

Reuver. J. M. Den Brok en Hendriks
naar de woning van Kuijpers is gegaan.
Pre sid ent: Jelui had afgesproken

te stelen hé?'
Bloemers: Daar is niet over gesproken.
Pre sid ent: Maar je hebt het toch

verklaard. I

'Bloemers: In Oss heb ik alleen ver-
klaard, wat ik zeggen moest.
Pre sid ent: Zeggen moest, wat be-

tee kent dat?
Bloemers: We moesten dat zeggen

omdat we.... ·
President: 0, je bent zeker mis-

handeld? Zijn we weer zoover?
Blo emer s: N,iet mishandeld, maar

gepijnigd.
Presiden t: Wie heeft dat gedaan?
Blo e m e r s: De marecna ussées en

;w1aJchtrne,esterDe Gier.
. President: 0 ja, die srtaat voor
m:ÏlS:oondelenbekend. 't Is mooi em zoo
iets te Wiggen. MJaar je heibt het ook
verklaard voor den rechter-comcnissarts.
Heeft die [e niet mishandeld?
Bloem,ers: Nee mijnheer de

president.
President: 0, di!tt ont,ba'ak er

amders nog maar aan.
Verdachte Blo em ers erkent vervol-

gens dat hij mee gedaan heeft aan den
cr-oofoverval,waarbij de reeds genoemden
aanwezig waren.
DeR e u ver geeft eveneens toe mee-

gedaan te hebben; Den Brok had het
geld genomen en later is de buit ver-
deeld. De vrouw is alleen maar vastge-
houden, doch ze is niet gebonden.
J. M. den Bl'O k legt vervolgens ook

een bekentenis af. Samen heeft men de
deur opengedrukt. Wie d~ vrouw hee~~
vastgehouden kon verd, met zeggen. Hl]
heeft in het bed een portefeuille
gevonden.
Als eerste getuige wordt in deze zaak

gehoord de wachtmeester Chr. d e G l e r
uit Oss. Hij verklaart over den toestand
zooals hij dien aantrof ter plaatse, toen
hij een onderzoek instelde.
Presiden t: Hoe staan die man-

nen bekend, ongunstig?
Wachtmeester De G ier: Ongunstig!

iVan F. de Reuver hebben we niet zoo-
~ veel last gehad.

De koopman J. K u y pers te Oss
verklaart dat hij op den bewusten och-
tend naar de kerk was gegaan. Toen hij
terugkwam hoorde hij, dat er een over-
val was gepleegd. De portefeuille met
ongeveer flOOD was weg.
Den Brok zegt dat het ruim f 700

was.
. Van den overval zelf weet getuige
K u ij per s niets.
Zijn echtgenoote J. M. van Or sou w

komt dan verklaren dat haar man nau-
welijks weg was gegaan, of ze hoorde
den hond blaffen. Zij rioorde meerdere
personen. Ze dacht eerst dat haar man
"terugkwam. Toen ze ....,.gerucht aan de
deur hoorende - vroeg wat men moest,
kreeg ze geen antwoord.
Tenslotte drong men door de achter-

deur binnen welke getuige nog had pro-
beeren tegen te houden.
De gemaskerde mannen kwamen ÏIl::-

eens binnen. Eén greep haar aan; hl]
stak zijn hand met een handschoen el'
aan in haar mond tot aan de keel toe,
met de andere hand greep hij haar bij
keel. Toen ze probeerde aan der mannen
het masker af te trekken greep deze haar
handen vast en hield die op haar rug
bijeen. Over wat er in het huis gebeurde
kon getuige weinig mededeelen.
Ten slotte wordt A, J. Hen d ric ks I

[(Toon de Soep) gehoord.
, Hij deelt mede dat men met z'n vieren
naar de woning van Kuypers is gegaan. I
Daar drong men binnen; men kwam de I
vrouw tegen.
Getuige he,eft haar vastgehouden tot

dat Den Brok zei, dat hij het geld had.
Het was ruim f 700.
Mr. De Haa s, ootredend voor

Blo€lmers en de De Reuver, vraagt van
wie het plan voor de kraak is uitgegaan.
He nor i c k s: Van Den Brok.
Den Brok erkent dit.
De 0 f f j c ier geeft te kennen, dat

het een zeer ernstige roofoverval geldt.
De verdachten bekennen.
:Wlatde traf betreft, deze drie staan zeer
ongunstig bekend, Bloemers en Den
Brok zijn groote deugnieten.
De Reuver heeft nog een sohoone lijst.
Bloemers heeft al heel waf op zijn

kerfstok, hij is al vier maal veroordeeld,
De officier requïreert vsroordeellng van

Bloemers tot ach tja a r g e van g e -
nis s tra f, van De Reuver tot z e s
j a a r g e van gen iss t r a f en Den
Brok tot ach tja a r g e van gen i s-
s t r a f.
Mr. Wub be, verdediger van Den

Brok verklaart de straf welke geêischt
äs wel zeer hoog.
De verdediger van Bloemers en De

Reuver, Mr. de H a a s merkt op, dat de
Officier blijkbaar Oss wenecht uit te
roeien. Hij wijst erop, dat men de vorige
week in de kranten heeft kunnen lezen
dat er vandaag zaken van lichten aard
behandeld zouden worden. Ook in vak-
kringen, onder juristen dus, bleek men
die meening te zijn toegedaan. Men
moet toch het onderscheidend vermogen
bewaren. Wat houdt men nu over als
men voor dezen roofoverval een eiscri
van acht jaar hoort.

GERECHTSHOF.
Bedreiging.

Het gerechtshof deed in hooger be-
roep uitspraak tegen M. D., klompen-
maker te Weert. Deze had op 7 Juni
1935 te Weert, om H. Coolen zwaar
lichamelijk letsel toe te brengen, een
scherpe kïompenmakersbijl tegen hem
opgeheven onder het uiten van bedrei-
gende woorden. De rechtbank sprak
hem wLi.
In hooger }:leroepeischte de adv, gen.

2 maanden gevangenisstraf.
Uitspraak 3 maanden gevangenisstraf

voorwaardelij k.

PI. betoogt dat men de straflijst niet
te 'zlee!l'voor oogen moet houden.
Men houde rekening met het mLlieu.

De misdadige kern is klein; al het
andere ook deze verdachten hangen er
om he~n. Men moet overwegen de his-
torische ontwikkeling van het geval hoe
deze mensenen hier terecht komen.
Stel dat men den 29-jari,gen Bloemers

acht jaar. gaat opbergen; dan is dat
Ieven verwoest.

A1s de hoofdelementen van misdadig
Oss achter gIot en' grendel zitten, dan
zullen de menschon der lichtere gevallen
zich stellig kunnen reclasseeren,
PI. merkt op, dat De Reuver nog een In hoeger beroep deed het gerechte-

blanco strafregister heeft. Hij heeft die ihof uitspraak tegen F. H. v. K., arbelder
misdadige natuur nog niet aangenomen. te Geldrop. D.o~~ de..rechtbank te Den
Z.1. is hij er in geleopen. I Bosch was hIJ vXIJge~prokenvan het
Voor Bloemers vraagt pl. een zoo mild ten laste gelegde, dat h~. op 6 <?ct. 1934

mogelijk vonnis om opheffing mogelijk te Geldrop te~en H. HUlJb~rs,n]k~_veld-
te maken en voor De Reuver vraagt hij w~c:h~r br. tit. ~e.Lage,-Mierde, bI] den
overwegtng van een voorwaardelijke Officier van .rustrne t~ s-Hert~genb?scn
veroordeeüng. e'en vals.~he aanklacht heeft ingedlend
De 0 f f i c i e r komt er tegen oP dat door HUI]bers ervan te besc:J:uldlgen,dat

door de pers en door oe confreres van deze hem, verdachte, en ZIJn kameraad
Mr. de Haas deze zaken als licht be- J. v. d. Booga.ard op 27 Sept. 1934
schouwd worden; dat is niet waar. Er ernstig had mishandeld en twee honden
is gewaarschuwd tegen een zekere Oss- tegen hell?-.D:ladaangezet.
psychose, maar men moet de zaken ook . Het vrijsprekend vonnis werd beves-
niet te licht nemen. tigd,
Het is en blijft een ernstig miSdrijf;

het is noodig daarvoor een ernstige
straf op te leggen.
Op de vraag of de verdachten nog

wat te zeggen hebben zegt Blo e mer s
o.a.: Neen, meneer de president, alleen
dat ik dank breng aan mijn advocaat.
Pre s i d ent: Dat is mooi.
Den B rok zegt, dat hij er niets om

geeft wat ze met hem doen; maar in de
gevangenis is 't verschrikkelijk, dat
weet hij.
De uitspraak wordt bepaald op 4 Nov.
Te half 2 wordt de zitting gesloten.

Recapitulatie.
Tot nu too 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) 6 [aar"
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 Reuver
J.~..1. den Brok:

'"= met aftrek voorarrest.

Valsche aangifte.

Ernstige mishandeling.
J. H. v. B., chauffeur te Maastricht,

werd door oe rechtbank aldaar veroor-
deeld tot f 50 boete of 1 maand hech-
tenis, omdat hij te Maastricht op 3 Dec.
1934 zoodanäg lichamelijk letsel toe-
bracht, dat er tijdelijke ziekte en ver-
hindering zijn beroepsbesigheden uit. te
oefenen, door is ontstaan.
In hooger ber{),ep werd vrijspraak

geëischs; Uttsplt"aakconform.
Aanrijding.

Het gerechtsnoï deed uitspraak tegen
F. C. de R., kantoorbediende te Eind-
hoven, die door die Rechtbank veroor-
deeld was tot 2 maanden hechtenis en
1 jaar ontz'egging van rijipewijs, omdat
hij op 21 Oct. 1934 te Geldl'op op den
openbaren weg het Bogardeind door
roekeloos rijden Ja. Donkers aanreed,
waardoor deze vrOouwkwam te vallen en
verwondingen bekwam.
Vonnis bevestigd.1 jaar·

8 jaar"
5 jaar'"
2 [aar?
3 [aar"
4 jaar'"
8 jaar
8 jaar
3 jaar*
2 jaar*
3 jaar*
·6 [aar"
8 jaar
6 jaar
8 [aar'

Beleedigend geschrift.
Het gerechtshof deed in hooger beroep

uitspraak tegen II. J. B., mijnwerker te
Schaesberg, die door de rechtbank van
schuld was vrijgesproken. ,Hij had in het
blaadje "Recht door Zee" een voor den
wethouder de Bie te Schaesberg belee-
digend artikel doen opnemen over de
wethoudersbenoemlngen.
Hij werd, evenals zijn medeschuldige

J. L. L., opnieuw vrijgesproken.

Schaken.
POGING TOT ONTSNAPPING.

Vanmorgen omstreeks 9 uur, toen per
cel-auto drie verdachten aan het Paleis
van Justitie aankwamen, heeft een hun-
ner getracht te ontsnappen. Een oogen-
blik heeft hij slechts genoten van de
vrijheid, want spoedig was hij gegre-
pen.
De verdachten waren onder geleide

van inspecteur Van Kempen en ander
politie-personeel uit Oss herwaarts ge-
bracht.

EUWE-ALJECHINE
OOK IN DENBOSCH?

, Wij vernemen riader off,icieel dat oe
16de plartij om het wereldsampioenschap
schaken tussohen Dr. Euwe en AljechJ.n
op Donderdag 7 Nov. en eventueel op
Vrijdag 8 Nov. niet te Amsterdam
doc h in D e 11 Bos c h gespeeld zal
worden, Het initiatief hdertoe is uitge-
gaan van de 's~Re'rtogenbossche Schaak-
vereenäging en schaakenthoustesten.
Het ligt in de beàJOelingvan het comité

de partij in het Casino te laten spelen.
De afgebroken achtste partij van de

match Euwe-Aljechin wordt hedenmid-
dag te 4 uur in de Militiezaal te Amster-
dam doorgespeeld. Dinsdag te zes uur
wordt gespeeld in het Gemeentelijk
Meisjes Lyceum aan de Reinier Vinke-
leskade.

OSS; 19Oct. Op initiatief van het R. K.
Leeken-apostolaat afd. Rectoraat st.
Joseph" zal a.s. Zondag' 's avonds te 7 uur
in het R. K. Vereenigmgsgabouw st.
'Joseph aan de Oude Molenstraat een
ontwikkelmgá- en ontspanrnngsavond
worden gehouden.
Als spreker zal optreden de bekende

redenaar prof. Dr. Lampen O.F.M. uit
Nijmegen, met het onderwerp "uit het
leven onzer Moeoer de H. Kerk". De
avond zal worden opgeluisterd door het
knapenkoor L.P.D. uit Nijmegen onder
lelding van den Z.Eerw. Pater Star-
mans O.C.
- A.S. Vrijdag 25 Oct. zal 's avonds

te 8.15 uur op initiatief van de A.R.K.A.
afd. Oss en Omstreken in een der zalen
van het R. K. Boridegebouw op den
Heuvel Mr. Dr. J. B. Sent, griffier ter
gemeentesecretarie van Nijmegen, een
lezing houden, getiteld: "De gemeente en
de middenstand," .met als belangrijk
onderdeel: "Ordening in het winkel-
bedrijf". Deze voordracht is niet alleen
voor de leden van de A.R.K.A.,maar ook
voor alle verdere belangstellenden too-
gankelijk.

Laatste Nieuws
VERKEERSONGELUK.

Men seint ons uit Breda:
Het vijf-jarig dochtertje van den

Iandbouwer Vriens begaf zich uit. school
naar huds en trachtte dien weg over te
steken nabij de Te·l'heidl€straat, toen uit
de eerestraat een vrachtauto naderde,
Haar vriendinne,tje trachtte vergeefs
haar daarop opmerkzaam te maken.
Zij werd door d.'e auto gegrepen. Het
linker-achterwlel van den wagen ging
haar over het lichaam. Op last van
Dr. Karthaus werd zij naar het st. Lg-
natlussiekennuts overgebracht. Haar
toestand is hoogst ernstig.

Stadsnieuws.
INBRAAK.

Heden-nacht is ingebroken in het
kantoor van de Taf'i-Maatschappij aan
de Zuid-Willemsvaart hier ter stede.
De daders hebben zich vermoedelijk

toegang tot het gebouw verschaft via de
,',]destraat met openbreking van een
poort.
De op het kantoor staande brand-

kast is geforceerd en er is een bedrag
van f 2GOgestolen.
Het onderzoek is nog gaande.

MOTORSCHIPVERMIST.

49-jarige J. van den Akker. Hij is ge"
huwd met de 41-jarige Neeltje van Weer-
dum. De drie kinderen die zich aan
boord van het vermiste schip bevinden
zijn de 7-jarige' Johannes, de 6-jarige
Frans en de 3-jarige Teunis.

Het schip terecht.
ZAANDAM,21 Oct. Bij" den brigade-

commandant der rijksveldwacht te
Zaandam is heden het bericht ingeko-
men dat het vermiste motorschip Neeltje
om 10 uur heden-morgen behouden
te Amersfoort is aangekomen.

STORMSCHADE.
Eenige trawlers zijn te IJmuiden met

stormschade binnengeleopen. De Olym-
pia verloor de scheepsboot, Van de E.Y.
M. 177 nam een stortzee het bovenste
gedeelte van de brug alsmede het kom-
pas weg zoodat de schipper genoodzaakt
was de thuisreis zonder kompas te aan-
vaarden.
DEN HAAG, 21 Oct. Tengevolge van

het stormachtige weer is in den nacht
van Zaterdag op Zondag van het Zuide-
lijke havenhoofd der buitenhaven te
Scheveningen een gedeelte ongeveer in
het midden ter lengte van ruim 20Meter
verzakt.
De fundeerin,g van dat gedeelte is als

het wall'€ poreus geworden zoodat deze
van den grond af zal moeten w-orden
herzien. Persoonlijke ongelukken zijn
niet voorgevallen. De rijkswaterstaat
heeft onmiddellijk de noodäge maat-
regeloenter beveiliging genomen.

zou afkomstig zijn van een ziek paard,
dat aan de keuring onttrokken was.

AUTO MET .,TUDENTEN
VERONGELUKT.

BRUSSEL, 21 Oct. Nabij Melle is een
luxe auto, waarin zes studenten zaten
van de Gentsche Hoogeschool, tegen een
boom gereden. Een der studenten werd
op den slag gedood en de vijf anderen
kregen allen doodelijke verwondingen.
AIle inzittenden waren onder invloed
van drank.
DE VERKIEZINGEN IN FRANKRIJK.
PARIJS, 21 Oct. De bladen zijn het er

over eens dat de gemakkelijke herver-
kiezing van Laval de politieke positie
van den minister-president heeft ver-
sterkt.
De "Petit Journal" spreekt van een

diplomatieke overwinning van Laval.
De "Matin" noemt de tweevoudige

herverkiezing van Laval een rechtvaar-
dige belocning van zijn arbeid. voor het
herstel der financiën en de handhaving
van den vrede.

·DISCONTO-VERLAGING.
DANTZIG, 21 Oct. De Bank van Dant-

zig heeft met ingang van heden het dis-
conto van 6 tot 5 % en de beleenlngsren-
te van 7 tot 6 % verlaagd.

VLUCHTPOLEN-AUSTRALIë.
WARSCHAU,21 Oct. De Poolsehe ma-

joor Karpinsky is vanmorgen met een
sportvliegtuig gestart met de bedoeling
Melbourne te bereiken. Karpinksky heeft
een mecanicien aan boord. De eerste
etappe loopt tot Istamboel,

DE KWESTIE DER MONARCHIE
IN GRIEKENLAND.

ATHENE, 20 Oct. De leden van de re-
geering z~in gisteren gezamenlijk naar
het stadion gegaan waar Kondylis een
rede hield tot de officieren en man-
schappen. Voor het Atheensche garni-
zoen en de burgers zette hij hun de
voordeelen uiteen welke een herstel van
de monarchie door de volksstemming van
3 November zal brengen. De rede werd
door meer dan 50.000 personen aange-
hoord.

Marktberichten.

TRAWLER IN NOOD.
IJMUIDEN, 21 Oct. Te IJmuiden is

benent ontvangen dat een Engelsche
trawler die de schroef heeft verloren op
ongeveer 5 mijl van IJmuiden ronddrijft.
De sleepboot "Afrika" is van Hook van
Holland vertrokken ter assistentie. Men
had hedenmorgen den trawler nag niet
gevonden,

DE KERKPLEIN.
Door de directie van de Stoomvaart

Mij te Millingen is nog niet besloten wat
met de Kerkplein, die Zaterdagavond bij
Egmond is gestrand, 'Eal gebeuren. Het
bergingswerk zal geruimen tijd in beslag
nemen. Een berger is nog niet benoemd.
De kapitein en de officieren zijn nog

aan boord,

GENERAALGREENLY.t
WASIDNGTON,21 Oct. In een der zie-

kenhuizen is hier Zondag overleden ge-
neraal Greenly.
Greely. die in 1844werd geboren en dus
den leeftijd van 91 jaar bereikte. volgde
aanvankelijk een militairen loopbaan.
In 1867werd hij luitenant, waarna hij

opklom tot brigade-generaal. In de
periode, dat hij het bevel voerde te LadY
Franklin Baai, een der internationale
Poolstations, bereikte hf eens een punt,
gelegen op 83° 24' N.B.• het meest noor-
deliik gelegen gebied, dat tot dien tijd
bereikt was. Hij raakte daar in moei-
lijkheden en toen een hulpexpeditie hem
kwam verlossen. waren nog slechts 6
zijner metgezellen in leven. In zün ver-
dere leven heeft Greely zich in hoofd-
zaak gewijd aan meteorologische en
geografische studie en werkzaamheden.

MINISTER DE GRAEFF.
DEN HAAG, 21 Oct. De Minister van

Buitenlandsche Zaken Jhr. Mr. de
Graeff, die teruggekeerd is uit Genève,
heeft hedenochtend ten departernente
zijn werkzaamheden hervat.

DE POSTVLUCHTEN.
De Lijster is heden te Bandoeng aan-

gekomen.

BELANGRIJKE DIEFSTAL.
In de woning van E. te Ndjswillelr-

Wittem is op klaarliohten dag mgebro-
ken. Er is een aanztenläjke oom ~eilds
gestolen. De dref ÎIS onoesend. De oorlog.

ERNSTIG MOTOR-ONGELUK.
Op de Näeuwstraat te Kerkrade is de

onbesoldigde rijkstveldwachter K. van
die Domaruale Mijn door een motorrij-
der aangereden, K. bekwam verwon-
dingen aan het hoofd en aan de bee-
men, De motorrijder, zekere J. Nelessen.
uit Alken, werd zwaar gewond, Hij be-
kwam een hersenschudding en andere
verwondingen aan het hoofd. Hij is in
zorgwekkeilden toestand naar- het
Maria Hilf hospitaal :Lu Aiken gebracht.

De Italiaansche opmarsch in
het Zuiden.

ASMARA,21 Oct. De oorlogscorrespon-
dent van het D.N.B. meldt, dat volgens
gisteravond uit Italiaansch Somaliland
ontvangen berichten de Italiaanscbe
opmarsch ondanks den sterken regenval
is voortgezet.
De Italiaansche troepen zijn de SjibeU.

waar langs de Abessijnen versterkingen
hadden aangelegd, overgetrokken. Bij
den aanval werd van vliegtuigen gebruik
gemaakt. Groote voorraden zijn de Ita-
lianen in handen gevallen. Zij verover-
<len vele machinegeweren en bezetten de
plaats Sjilawi. In Italiaansche kringen
wordt dit succes als belangrijkste sedert
de bezetting van Gerlogoebi beschouwd.
LONDEN, 21 Oct. De "Exchange Tele-

graph" meldt dat; gedurende het week-
end gevechten hebben plaats gehad aan
het Zuidelijk front, waarbij de Abes-
sijnen zware verliezen leden.

Italiaansche zieken en gewonden.
ALEXANDRIE, 21 Oct. Naar uit Port

Said verluidt zijn gisteren twee Italiaan-
sche schenen uit Somaliland aangeko-
men, die met 500 zieken en vele ge-
wonden aan boord op weg zouden zIJn
naar den Dodekanesus.

Medische hulp uit Egypte.
PARIJS, 21 Oct. Volgens een Havas-

bericht uit Dzjilboeti is daar Zo!l1,dag de
Egyptische prins Daoed Pasja, lid der
Koninklijke familie, aan boord van een
Fransch schip aangekomen. De prins, in
wiens gezelschap negen artsen zijn en die
veel verpleegmateriaal en geneesmidde-
len bij zich heeft, is nog gisteravond
met! een speelalen trein naar Addis
Abeba vertrokken, waar hij een zieken-
huis 'met 300bedden denkt in te richten.
Tegelijkertijo verluidt, dat talrijke

munitie-traneporten van Berbera,
DjidjiJga en Harrar onderweg zijn naar
de Abe..<>sijnschehoofdstad.

LID TWEEDE KAMER.
DEN HAAG, 21 Oct. De voorzätter van

het Centraal Stembureau heeft thans in
die vacature Snoek Henkemans tot lid
van de Tweede Kamer benoemd ver-
klaard den heer Tj. Krol te Haaren.

BRANDSTICHTING OP DE WERELD-
TENTOONSTELLING.

BRUSSEL, 21 Oct. De recherche is over-
gegaan tot de aanhouding van een drie-
tal beheerders van attracties op de Brus-
selsche Tentoonstelling. Bewijs is gele-
verd, dat zij brand gesticht hebben door
begieting met petroleum en daarna in
allerijl uit de betrokken gebouwen
vluchtten in den loop der vorige week.
De brand is toen bijtijds gebluscht ge-
worden, waardoor een groote ramp werd
voorkomen.

BELGISCH KAMERLIDTOT
GEVANGENISSTRAF VEROORDEELD.
BRUSSEL, 21 Oct. De Brusselsche

Rechtbank heeft het Communistische
Kamerlid J. Lahaut, die een betooging
leidde voor het Italiaansche paviljoen op
de Wereldtentoonstelling en een twee-
tal Italianen mishandelde, veroordeeld
tot 15 dagen gevangenisstraf.

ZAANDAM,21 oct. Sedert Donderdag NAAREEN FEDERATmF VLAANDEREN.
wordt vermist het 41 ton groote motor-
schip "NeeUje" van schipper Van den
Akker uit Amsterdam, dat op dien dag
van Nijmegen is vertrokken met bestem-
ming Amersfoort en dat tot taak had de
wafelkraam van den heer W. Loggen uit
Zaandam naar de a.s. kermis te Amers-
foort te vervoeren. Het onderzoek heeft
uitgewezen dat het schip Vreeswijk ge-
passeerd en te utrecht geschut is. Sedert
dien is niets meer van het vaartuig ver-
nomen. Behalve schipper Van den Akker
waren aan boord de vrouw van den schip-
per en 3 kinderen en twee. knechts van
den wafelbakker Loggen. Zondag heeft
men langs de geheele route, die het schip
zou volgen, een onderzoek ingesteld doch
nergens een spoor gevonden. Men vreest
dat het schip, dat van Utrecht op Am-
sterdam is gevaren en vandaar door de BRUSSEL, 21 Oct. In de gemeente
Oranjesluizen het IJsselmeer zou over- Steenput zijn een 20-tal personen zwaar
steken om zoo de Eem op te varen naar ziek geworden door het eten van paar-
Amersfoort, op het IJsselmeer in den denvleesch, dat aan bederf onderhevig
storm is vergaan. was. Van een 5-tal is de toestand levens-
Omtrent de vermiste motorboot Neel- gevaarluk. Het Parket heeft een uitge-

tje vernemen wij nog, dat schipper is de • breid onderzoek ingesteld. ;Het yleesch

MOTOR- EEN AUTOZEGENING.
Ondanks het buitengewoon slechte

weer bestond er gistermiddag toch nog
een groote deelname aan de motor- en
auto-zegening, welke op het plein voor
de St. Leenarduskerk door den Z.Eerw.
heel' Pastoor van de Kant en kapelaan
Ras verricht werd.
Er werden 64 auto's, 16 vrachtwagens

en 18 motoren gezegend.
Door de bestuursleden van de R. K.

Handelsreizégersvereeniging, atdeeling
Columbus, werden nog verscnïllende pla-

ANTWERPEN, 21 Oct. Op de gehou-
den algemeene vergadering van den
Vlaamsehen Landsbond, welke te Ant-
werpen onder overgroote deelname werd
gehouden, werd de volgende motie aan-
genomen:
"De Katholieke Vlaamsche Landsbond

aanvaardt de noodzakelijkheid aan de
entiteit Vlaamsche gemeenschap pu- AMSTERDAM, 21 Oct. Ter veemarkt
bliekrechtelijke structuur te geven en waren heden aangevoerd:
geeft opdracht aan het Hoofdbestuur 756 Vette koeien, waarvan de prijzen
een commissie te belasten met het be- waren:
studeeren van de verschillende vormen I te kw. 49-52; 2e kw. 40-48; 3e kw.
van deze publiekrechtelijke structuur, 30-38 per K.G. slachtgewicht; 107melk-
inclusief federalisme en binnen de zes en kalfkoeien 125-170 per stuk; 120
maanden daaromtrent verslag uit te vette kalveren: 2e kw. 42-46 3e kw. 32-
brengen. 40 per K.G. levendgewicht; 80 nuchtere

VLEESCHVERGIFTIGING. kalveren 4-7 per stuk; 56 schapen
17-20 per stuk; 56 lammeren 11-13 per
stuk; 452 varkens: vleeschvarkens,
wegende van 90-110 K.G. 54-55; zware
varkens 53-54; vette varkens 52-52 pel'
K.G. slachtgewicht: 9 paarden 7D-110
per stuk.
Uit Denemarken 2 wagons geslachte

runderen.
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Alle betalende abonné's op dit blad zijn. "oIgens de bepaUngen In de "VQOrwaardenvan Verzekering" vermeld, tegen ongelukken verzekerd
voor bedragen van , 500.- bij levenslange ongeschiktheid; , 500.- bij overlijden; f 300.- k!ij verlies van één hand of voet; , 250.- bij
verlies van één oog; , 150_ bij verlies van een duim; , 60.- bij verUes van een wijsvinger; f 15.- bij verlies van elken anderen vinger.
De uitbetaling der verzekerde uttkeeringen wordt gewaarborgd door de NieuweDAV·Bank N.V. (Nieuwe Hollandsche Algemeene Verzekerings-
Bank) te Schleda.m. De verzekering Is gesloten door bemlddeling van de ~surantie Bezorgers, de Firma BLOM &; v. d. AA te Amsterdam en

de Firma VAN LANSCHOT&; VERHEIJEN-te 's-Hertogenbosch, Hoogesteenweg 27.
IMste Jaargang

JAN DE

mtg. 3.3. ARKESTEYN &;
ZOON, Kerkstraat 54 te

's-Hertogenbosch.
Teler. No. 1068 (2 Illnen),

Gironummer 42990.
UitgaVf dagelijks, behalve
op Zon- en Feestdagen
Abo'luem9nteh p. 3 maan-
den bij '001uitbetaling
I 2.60 h. p. post f 2.115.
Advertentiën van :0 -6 re-
gels , 2.10. daarbo' en 35
eent per gewonen regel.

's-}i,ertogenbosGh, 24 October 1935.

De moord op J. L. Hartogs
in 1925te Oss gepleegd.
Tot nu toe hebben 18 verdachten in I Get u igeerkent dat.

extrazittingen voor de rechtbank alhier Pre sid ent: Heeft hij niet gezegd:
terecht gestaan. De officier van justitie ik moet eens met hem afrekenen van-
heeft tegen hen in totaal 11 3 jar e n arond?
gevangenisstraf geëischt, ten Getuige: Ja.
aanzien van eendgen met aftrek van Pte sid ent: Waarom moest hij af-
ihet voorarrest. rekenen?
Vandaag wordt wederom een extra- Get u i g e: Dat weet ik: niet.

zitting gehouden; vijf verdachten hebben Getuige vertelt verner dat hij door
zich te. verantwoorden voor onderschei- het gangetje van .de Ka2lernestraat naait'
dene misdaden. . . den Heuvel is gegaan; Hartogs liep

De belangstelling was dltma·ail weer achterom.
grooter dan verleden ~~g. . Getuige heeft hooren zeggen: Je

De rech~bank verschijnt ill -dezelfde moet eens op m.lj setneten. zooailS je-op
sarnenstelüng. mijn broer gedaan hebt.
. De arbeider P. Wijnen' te Oss, thans Verdachte heeft verschillende keeren
gedetdneerd, wordt ervan yerdacht dat hij naar FIaa-togs geslagen.
op 5 Dec. 1925 te Oss na in kalm overleg Pre sid ent: Heeft hij verschülende
en rijp beraad het plan daartoe te heb- keeren geslagen? Hoeveel maal?
ben gevormd J. L. Hartogs te samen en Getuige: Een keer of vijf, zes.
in vereentging met meer anderen ... Pre sid ent: Waar heeft hij hem
althans alleen - van het leven heeft be- geraakt?
roofd door hem met een mes te steken Get u i ge: Op verscäüïende plaatsen
en te snijden tengevolge waarvan deze is van zijn lichaam.
overleden. .Pre sid ent: Heb je ~ien dat hij
Deswege komt hij thans V'OQ[" zijn gevallen is?

rechters. Get u i ge: Ja, ik heb hem zien vail-
Ver d ach t e zegt wel geslagen te len.

hebben. Hij had echter niet het voor- Pre sid ent: Watheeft vern. toen
nemen Hartogs te deoden. gezegd?
Uit het verhoor blijkt, dat er een haat Get u i g e: Hij staat niet meer op,

bestond tusschen verdachte en Hartogs. hij heeft genoeg; hij zal niet meer schte-
Terwijl men bijeen was, stookten Boeijen ten.
en ouweris hem op. Brands was er ook Pre sid ent: En toen?
bij en die had ook een mes, evenals Get u i g e: Toen zijn we op huis
Boeijen. Verd. zelf heeft toen iets aan aangegaan.
het hoofd gekregen. t w t . d
President: Heb [e hem twee keer Presiden: a IS er on erwegover gezegd?

gestoken? Get u i ge: Niets.
Verdach te: Ik heb hem een paar

maal geslagen. Ik heb in het wilde weg Pre sid ent: Daar gelooft niemand
geSlagen. . wat van, dat er geen woord over gespro-
. Pre sid ent: Je weet toch, dat Je ken is.
hem eenmaal geraakt hebt? Op de vraag of er ook anderen met
Ver d ach teerkent dit. een mes gestoken hebben antwoordt g e-
JUs eerste getuige wordt gehoord I n- tui. g e ontkennend.

spe c t e u r van K e m pen te Oss. Op een vraag van mr. S c h r ö der
Pre sid ent: Het is allang geleden, antwoordt get u i geverder, dat de

maar U zult uw geheugen wel wat opge- afspraak was dat hij Hartags aan de
frischt hebben? praat moest houden.
Get u i g e: Ik ken de zaak. Het had De verdediger vraagt of De Bie er bij

den .bewusten avond gesneeuwd. Bij de geweest is.
wonmg van Van Wel trof ik het slacht- De getuige verklaart, dat De Bie op
offer bloedend aan. Niemand wist wie een meter of zes, zeven stond. Het blijkt
het gedaan had. Denzelfden nacht heb verder, dat allen gedronken hadden,
ik eenlge personen gearresteerd, o.a. Volgende getuige is Jac 0 bus de
Ouwens en Boeyen. B.i e, arbeider te Oss.
De arrestanten hebben nooit willen be- De pre sid ent:, Ik wil U onder de

kennen. Totdat men nu begon te spre- . aandacht brengen, dat U klaarblijkelijk
ken. . aan de politie en. den rechter-commis-
Pre sid ent: ouwens en Boeyen zijn saris niet de volle waarheid heeft ge-

vervolgd, hé? I zegd.
Get u i g e bevestrgt dat; ze ziintoen Get u i geverklaart, dat hij nu de

'Vrijgesproken. heele waarheid zal zeggen.
. Verder verklaart de inspecteur dat er Hij deelt dan mede, dat de kastelein
bij h t d h . t is in café Kokken gezegd heeft: Houd

e na er ver oor me s van ge- Peter (WiJ·nen) terug, want het looptbleken, dat anderen dan verdachte ge-
stoken hebben. Deze getuige heeft het niet goed af.
lijk in beslag genomen; eenige dagen Pre sid ent: Hoe kon hij dat zeggen. .
later is er sectie op verricht door Pruf. Get u i g e: vermoedèlijk omdat Peter
Nieuwenhuijzen en Dr. Mettrop. . dronken was.
De verdediger Mr. Van Mee r wijk Verder verhaalt getuige, dat Ouwens,

vraagt hoe verd. zich in verlocpen tien Boeijen, Brands, Hartags en Wijnen op
jaren heeft gedragen. straat bijeen waren. Brands kwam van
Inspecteur Van K e m pen zegt dathet café van Mechelen, en hij heeft ge-

hij hem meermalen gewaarschuwd heeft stoken, niet Wijnen.
voor den drank. Als de man drinkt kent Brands zelf heeft op hetzelfde oogen-
hij zich zelf niet. Den laatsten tijd is blik het zelf gezegd. De anderen kun-
hij kalm. nen dat ook verklaren.
De arbeider W. Bra; n d s uit Oss Getuige Bra n d s wederom voorge-

wordt vervolgens gehoord. roepen ontkent dit.
De pre sid en t maant hem aan-alles Mr. Schröder vraagt De Bie of hij

te zeggen wat hij weet, ook wat hij zelf .dronken was.
gedaan heeft desnoods. Dat blijkt inderdaad het geval te zijn
Get u i g e het café van Hendriks ver- .geweest.

laten hebbende kwam verd. in den be- Mr. Schröder: En toch weet je
wusten avond tegen. het nog precies?
Pre sid ent: Heeft hij toen niet ge- Vervolgens zegt De Bie dat Brands

zegd, dat hij Jan van Mart (Hartogs) !IJ.a.zeide dat hit hem bij de keel had
moest spreken? gegrepen en dat hij hem gestoken Ir.:ad.

Toen jelui. 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. S c h r ö der merkt op dat verd, De rechtbank zal z.i. geen rekening
ct ent. een kwestie had met Hartags over het kunnen houden met de verklaringen van
Çietuige De Bie zegt, dat hij Brands schieten op zijn broer, Brands; die van De Bie WOordenook niet

heeft nocren 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
meeft gestoken. Verder heeft hij gezien maar wat kan hij niet zeggen. schuld zoo ver mogelijk van zich af te
dat Brands zijn mes heeft schoonge- De ver d e dig er vraagt of err met schuiven, want hij wordt als mede-
maakt. Boeyen en. Ouwens een afspraak was dader aangewezen.
Inspecteur Van Ke m pen zegt dat gemaakt om Hartogs iets te doen. De verkêaringen van den verdachte

hij aan den muur niets heeft ontdekt. Ver d ach t e ontkent dit. komen pl. geloofwaardig voor. Deze ver-
P. H. deR 0 a y, gedetineerd te Breda De 0 f f i c ier van Jus tit ie dacbte heeft zijn verklaringen volkomen

verklaart dat hij op dell bewusten avond neemt daarna requisitoir. Hij herinnert vrijwillig afgelegd; hij is volkomen
in de Kazernestraat was. Van net geval er aan dat Boeyen en Ouweris ter zake murw. In de gevangenis heeft hij tegen
zelf heeft hij niets gezien. Hij wou met van dezen moord hebben terechtge- Inspecteur van Kempen en tegen pl.
de zaak niets te maken hebben. staan en vrijgesproken zijn. Toen heeft zitten huilen.
Pre sid ent: Da·t beteekent. dat je de zaak lang gerust, Het komt spr. voor, Wanneer we zoo komen tot de con-

iets weet. . dat de tenlaste gelegde moord niet be- cwusie dat het feit door meerderen is
Getuige De Rooy: Ik heb alleen ge- wezen is,_dat laat hij dus vallen. Den gepleegd, dan moet pl. opmerken dat er

zien. dat_Wijnen achter Hartogs aanliep. subsidiair' tenlaste -ge1eg1diendoodslag geen sprake is van een gezamenlijk ge-
in dreigende houding tne't een mes. acht spr. wel bewezen. vormd opzet. Er is gevochten en deze
Pre sid ent: Je wist dus, oot er iets verdachte heeft er nog een schepje boven

was. Het ïs niet gebleken oot de doodslag' opgedaan, maar dat is geen reden om
Get u ige: Ja, maar ik wou er niets gepleegd is te romen en :ÎiIl vereent- hem alleen alles ten laste te leggen.

mee te maken hebben en daarom ben ik ging mèt aooel'en. Doodslag is z.i. niet bewezen. Alleen
doorgeloopen. . Spr. releveert vervolgens de diverse kan hij vervolgd worden wegens mishart-
Pre sid ent: Wie waren er nog getu1genverklaringen, waaruit z. i. blijkt deling zonder meer. Verd. heeft erkend

meer? dat de bedoeling voorzat niet om Har- gestoken te hebben.
Get u i ge: Boeyen en OUwens en togs te II1i1shamdelen,maar om hem te Van de heele tenlastelegging blijft als

Brands heb lk gezien. deoden. men de zaak nuchter bekijkt, weinig over
President: Hebjegiezien,datdezen De verklartngen van De Bileacht SlPr. en tenslotte zou wegens verjaring geen

een nies hadden? op zijL!).zachtst foutief: daarvan zal dus straf meer opgelegd kunnen worden.
Get u i g e: Neen, edelachtbare. geen gebruik worden gemaakt. Mocht de rechtbank anders oordeelen,
Bij zijn verder verho<>rdeelt de getuige Het verzoek aan Van PvaoyOIll1 te dan verzoekt pl. clementie. Hij wijst

mee, dat er verscneidene mensenen zwijgen lijikt Spiro mogelijk. . verder nog op de beteekents ervan dat
waren, die iets tegen liartogs hadden; Dan is er de verklaring van v. d. Ha- over twee jaar de zaak: zou verjaard zijn.
het ging over een meisje. terd, dat er maar één man heeft ge- Denkend aan de verjaringskwestie, de
Pre sid ent: Is in 1932 Wijnen niet stoken, ontwikkeling van verdachtes gezin en

bij ja geweest? Het feit is wel 10 jaar geleden, maar van verdachte zelf, moge de rechtbank:
Get u i ge: Ja hij kwam hij me en het feit is ernstig en een zeer zware komen tot een clement vonnis. Wanneer

toen heb ik: gezegd: je bent hier verkeerd straf zal moeten volgen; het is wel er een straf van een paar jaar, desnoods
Wijnen. Want die mall kwam nooit bij geen moord, maar het gaat toch die met een paar jaar voorwaardelijk erbo-
me in huis. richting uit. ven op, wordt opgelegd, dan is naar plei-
Wijnen heeft toen gevraagd om niets Verd. heeft zich den laatsten tijd ge- ters meening het delict meer dan ruim

te zeggen. . beterd. gestraft.
Pre sid ent: En je begreep dat het . . De 0 f f i c ier repliceert. Aan de

daarover nog ging? Tenslotte vraagt mr. Van Everdmgen 1 theorie inzake de verjaringskwestie kan
Get u i g e: Ja. veroordeeling wegens d a ods Ia g tot spr. zich niet houden. Hij erkent dat
Pre sid ent: Had je Wijnen in zeven een g e van gen iss tra f v 0 a r verd. zich rustig is gaan gedragen. Spr.

jaar niet gesproken? den t ij d van ach tja ren persisteert bij zijn eiseh. ..
Get u i g e: Ik had heelemaal geen t ft Nadat mr. P. van Mee r w lJ k nog

omgang met hem. me a rek van het voorarrest. eenige opmerkingen heeft gemaakt wordt
Wijnen' wist goed, dat ik het wist. Daarna kom~.de verdediger Mr. P. het onderzoek gesloten verklaard en de
Pre s i de n t: Waarom moest hij van Mee r w IJ k aan het woord. uitspraak bepaald op heden over 14 da-

dan zeven jaar en meer wachten voor Allereerst wenscht hij iets te zeggen gen.
je te vragen je mond te houden. over de strafmaat. Hij merkt op, dat Inspecteur Van K e m p endeelt des-
Ve d ach te ontkent dat hij gevraagd wanneer we twee jaar verder waren gevraagd nog mede, dat verd. geen deel

heeft aan getuige om zijn mond te geweest de zaak verjaard zou zijn. Nu uitmaakt van de Ossche bende. Hij
houden. nog een straf van acht jaar vindt spr. werkte altijd, maar het ongeluk was dat
De ver d e dig er merkt op dat in hoog. hij graag dronk.

een der processen-verbaal staat, dat I
Hartogs terug liep in de richting van
Wijnen. Nu krijgen we hier het tegen-I Een
overgestelde te hocren-
Pre sid ent (tot Van Rooy): wat u

zegt is de waarheid?
Van Roo y: Ja zeker. Vervolgens wordt behandeld de stra.f- vrijwaren. De vonken vlogen rond.
De ver de dig er wijst erop, dat ge- zaak tegen J. L. M. v. Heeswijk. wed. van De verdediger Mr. van den He u vel

tuige destijds verklaard heeft, dat Beuningen te Oss, gedetineerd. Zij heeft vraagt of de vader van verdachte arm
Boey.en iets in de hand had. zich te verantwoorden wegens het feit, was. r

Get u ige zegt dat niet te kunnen dat zij op 11 Mei 1935 te Oss opzettelijk De pre s 1den t zegt dat er ver-
zeggen. brand heeft gesticht in haar woning, schillend over gedacht wordt blijkens
Daarop wordt gehoord de arbeider tengevolge waarvan deze geheel is ver- de stukken.

A. V. d. Hat e r d te 's Hertogenbosch. nield en terwijl gevaar voor de omlig- De get u i g e kan niet verklaren ot
Hij verklaart in de Kazernestraat twee gende perceelen te duchten was. de vader geld had of niet.

mensch en gezien te hebben. De eene sloeg Ver d a c h t e bekent het haar ten Inspecteur Van K e m pen verklaart,
den ander op hoofd en schouders, waar- lilaste gelegde. Het huis behoorde toe dat dit een geheel op zich zelf staand
na hij viel. Of er een mes gebruikt werd aan v. d. Heijden en de inboedel aan feit is, dat met de Ossche zaken niets
had hij niet geconstateerd. Overigens had t den vad~r. van verd. . te maken heeft.
hij niets te verklaren. Pre s id ent: Waarom heb Je dat nu De off i c ier eisent wegens brand-
Dr. Met tra p te 's-Hertogenbosch II gevdaand? h tOt· t k stichting, waarbij gevaar voor andere

wordt nu als deskundige gehoord. Hil era c e: maan e en e 0-
d h b men goederen bestond veroordeeling totdeelt mede zes wonden gevon en te e - I .

ben. O.m. was er een polsslagader door- Pre s Ld,e n t: Maar zoo maakte je één j a ar ge van gen iss tra f
gesneden; er was verder een groote won- het toch veel erger. met aftrek van het voorarrest.
de in de lies. Alle wonden maakten den U hebt ook nog valscha opgave ge- De verdediger Mr. van den He u-
indruk door een mes te zijn toegebracht. daan, U hebt verschillende dingen opge- vel verklaart van den eisch geschrok-
De dood is het gevolg geweest van ver- geven, die niet meer in huis waren. ken te zijn. Hij vindt het droevig, dat
bloeding door de zes wonden. Die in de Als. getuige wordt gehoord B. v. d. de rechters niet meer weten van de
lies was direct doodelijk. Gee r, politie-agent te Oss, die zijn pro- . omstandigheden waarin deze vrouw ver-
Mr. Sas sen vraagt .of de wonden cesverbaal bevestigt. keerde en de ellende welke haar om-

met hetzeltde mes zijn toegebracht, Hij had den brand ontdekt; het vuur ringde.
De des kun dig e zegt dat niet te I heeft zich. door den ste~ke? wind zeer Het reclasseeringsrapport stelt voo!:,

kunnen verklaren. . . 1snel ontwikkel«. Het huis IS heelemaal haar over te brengen naar Regina Coetl
Afgezien wordt van het verhoor van afgebrand. .. te Sambeek. PI. vraagt haar voorwaar.

den politie-agent H. ten Westenend uit Huizen in de buurt die met. stroo 1 delijk te veroordeelen en haar naar Sam-
Oss, gedekt wazen, moest men voor het vuur 1 beek te zenden.

vrouw, die brandstichtte.



De reclasseerlngsambtenaar de heer I zusters van Regina Coeli medewerking
Nan Be r kei deelde nog mede dat de hebben toegezegd.

. Uitspraak over 14 dagen, , ..,_I.i~_,.

Uitlokking van inbraak te
Berghem.

De inbraak bij ·N. de Louw
te Oss.

De gedetlneerde arbeider A. H. de Louw
heeft zich te verantwoorden voor het
.feit, dat hij op 7 Mei 1933 te 000 te zamen
:met Peer de Bie en A. J. Hendrtks (d.ikke
Toon de Soep) en L. Vos in de woning
van N. de Louw heeft weggenomen f 300
en zulks na zich den toegang tot die
woning te hebben verschaft door een
deur open te breken en de brandkast
open te breken.
Verdachte erkent. dat h~i De Bie, Hen-

driks en Vos had ontmoet, die hem
vroegen of h~i meeging; ze zouden gaan
inbreken. Hij behoefde niets te doen,
doch zou er alleen maar hoeven te
staan.

De pre sid ent: Toch om op den
uitkijk te staan!

De president leest de verklaringen
voor den rechter-commissaris voor,
waaruit blijkt dat hij begreep dat hii OP
den uitkUk moest staan.
Mr. Schröder: Maar als er nu

eens politie was aangekomen?
Ver da c h te: Dan zou ik toch eerst

voor me zelf hebben moeten zorgen.
· Uit het verhoor blijkt nog, dat verd.
een aandeel van den buit gekregen heeft.

De wijnhandelaar M. deL 0 u w te Oss
doet vervolgens mededeelingen over den
toestand in zijn woning, waar hij arri-
veerde toen de politie er reeds was. Er
:was ongeveer .f 400 verdwenen.
A. Hen d rik s (Toon de Soep) deelt

mede dat hij van Peer de Bie gehoord
had, dat er veel geld moest zitten bij De
Louw. Toen is afgesproken daar te gaan
stelen. Op weg erheen ontmoette men
verd, en hij werd meegenomen.
Aan verdachte werd opdracht gegeven

op den uitkijk te gaan staan bij het
poortje aan de achterzijde van de
woning van den heer De Louw op den
Heuvel.

Getuige doet vervolgens mededeeling
over de inbraak. Hij heeft het poortje
geopend; De Bie heeft de brandkast
geopend. Getuige heeft er bij gestaan.
De Bie nam uit de brandkast, welke aan
de achterzijde opengescheurd was, een
kistje met geld. 's Anderendaags - het
kistje werd in de Horzak verborgen -
bleek er pl.m . .f 400 in te zijn.
De verdediger Mr. 't Hoof t vraagt of

vooraf een deel van den buit aan verd.
was beloofd.
Dat blijkt niet het geval te zijn.
Van een poging om Bijs de S~ip te

hooren ziet de rechtbank maar af.
De- off i c ier van jus tit i e acht

de medeplichtigheid bèwezén. Verd.
komt maar één maal in de Ossche regis-
ters voor. Hij behoort niet tot de erg-
~en. .' .
De officier requireert 2 j a are n 6

m a and e n gevangenisstraf met af-
trek van het voorarrest.
De verdediger Mr. 't Ho oft vindt

dezen verdachte een der mindere goden;
hij zou durven zeggen, dat hij niet tot
de bende behoort. .
Verdachte is overgehaald om mee te

gaan' hij bleef buiten staan en is niet
binn~n geweest. Voor onraad kon hij
niet waarschuwen, van zijn plaats uit
zag hij niets. Toen de dienstbode thuis
kwam heeft Vos de-heeren boven' ge-
waarschuwd om heen te gaan.
PI. vraagt een aanzienlijk lichtere

straf.
Inspecteur Van Kern pen deelt nog

mede, dat verd. niet gunstig bekend is.
Als de Sijp van zijn rooftochten thuis
kwam ging deze het eerst naar hem toe.
Uitspraak over 14 dagen.
Te ruim half drie wordt de zitting her-

vat.

.Llitlokkinq van 'brandstichting
te Megen.

Nu heeft zich te verantwoor-
den J. F. Benkers. hotelhouder te
Veghel gedetineerd, wien ten laste wordt
gelegd: dat hij in het voorjaar 1933 te
Megen opzettelijk .heeft uitgelokt, dat
door P. W. de Bie en G. de Bie zijn bak-
kerij te Megen werd in brand gestoken
door aan deze personen fIOD daarto-e te
beloven, bij welken brand verdachte's
woning, sehuur 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 omllggende percee1en.
. De president: Hoe zit het nu met
uw verdediger?
Ver d ach te: Ik wensch 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.

Ver d ach t e zegt nogmaals geen
verdediger te wenschen.
Mr. Hek kin g deelt mede dat verd.

eerst een anderen verdediger had. Verd.

heeft 'Zich vervolgens met anderen In
verbinding gesteld en tenslotte is spr.
als verdediger toegevoegd.
Ve rd ach t e: 18 Juli heb ik besloten

geen verdediger te nemen. Ik kan me
zelf wel verdedigen.

Pre s i d ent: Het is nogal brutaal.
Je zult veel verdediging noodig hebben.
Is het waar wat u ten laste gelegd

wordt?
Ver d a. c h te: Neen, EdelAehtbare.
President: Heb je een dagvaar-

ding?
Ver d ach t e: 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 s id ent vraagt vervolgens of

verd. een der De Bie's f 100 heeft aan-
geboden om brand te stichten.
Ver d ach te: Neen, edelachtbare,

nooit niks van gezegd.
Pre s id ent: Het zal straks anders

blijken.
Verdachte: Dat kan niet.
Pre sid ent: Datkan wel en het zàl!

Hebt u nooit geld aangeboden om de
bakkerf in brand te steken.
Ver d ach te: Neen, edelachtbare.
President: ij:oe 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

hi] twee uur met De Gier gesproken
heeft en toen kwam er een andere
wachtmeester met een gummistok.
De p r e s Ld e n tc 0 ja, weer mishan-

deld? U hebt toch tegenover wachtmees-
ter De Gier verkla:tingen afgelegd?
Ver d ach t e: Ik heb hem niet ge-

zien.
De president: Waarom is de ver-

zekering van de bjtkkerij opgezegd. Die
liep den gen Juni af.
Verdach te: IDa<tweet ~k niet.
Pre s id ent: Eig'ena,ardi,g dat de

brand plaats had lin den nacht van 7 op
8 Juni.
Mr. Hekking wil een opmerking

:maken, doch de pre s 1den t is van oor-
deel, dat een verdachte tegen zijn zin
niet verdeddgd kan worden,
Mr. Hek kin g: Maar ik heb de stuk-

ken van den m.an~
Pre sid ent: etourneert u ze dan.
Narla.t omteenc de afIoopende en de

nie.uwe polis eenl en ander gezegd is
merkt de pre s i Cl ent op, dat het wel
eLgenaardig waS'ft verdachte zielk te
Veghel rag, toen mand woedde. Wat
man.keerde u?
Ver d ach te: .k had een kou gepa.k.t.
Pre sid ent: , dat is belangrijk, dat

hebben we allema41 op zijn beurt. U hebt
de kinderen laten roepen; maar hebt u
den pastoor niet ft ten roerpen?
Ver d ach t e: Neen edelachtbare.
Pre s id ent: n wat zegt de dokter

ervan?
Ver d ach te: Niets.
Pre s ident: p,an is er die kwestie

dat Ie je voeten ebt gewasschen, om-
dat je meende bedlend te moeten wor-
dien. Is de dokter nog geweest?
Verdaeh te: Ta, daags erna.
Pre s id ent: ~n nu dLe· mam, wie

heeft dat gedean]
Verda c h te: De Bie.
President: Waarom?
Verdachte: Uit haat zal het gle-

wee/st zijn,
Als eerste getu ge worot nu g'lehoord

de wacntmeeetee A. v. d. We e rd te
Oss.
Hii verklaart av,er het veehoor op

Zondlag 16 Juli. In den nacht dat hij
langs de cellen kwam riep Benkers
hem. Hij wikUe zijn hart ultstorten,
Then heeft getuge gesegd: dian zal ik
wachtmeester D~ Giet roepen, doe het
maar tegen hellll wamt ik moet weg,

Hij heeft Benters .daarna aan den
ha1s van wa.ehtweesteT De Gier zien
hamgen terwijl hij over den brand ver-
telde. .
Later heeft v'e,ii. nOlg veel meer ver-

teld dan hem gfraagd werd, o.a. ook
over de auto, di~ hij door De me had
laten in brand stlken.
Midden in een verhoor begon hij te

lachen. En toen hem gevraagd werd: en
verder? zei hij: vèrder niets!
Pre s i d ent: U weet, dat verd. zegt

dat de verklaring n met geweld zijn af-
gedwongen.
Get u i ge: D~ar is niets van aan.

Ziet U mij er maar niet 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 heef eenige verwondingen

geconstateerd.
a et u i g e merkt 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: da t ik toch met dien De Bie in
aanraking ben ge~{Qmen.
Pre s i d 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 i e r gehoord.
Deze verklaart dat verd. zijn armen

om zijn hals slo~g en snikkend als een
kind een volledige bekentenis aflegde.
. Pre s i d ent: Is de verklaring door
geweld afgedwongen? Daar beroept hij
zich Op. .
a e t u i ge: H~'j gedroeg zich onbe-

schoft, maar er .s niet het minste ge-
weld gebruikt. .
Pre sid ent: Ik moet U dat vragen

omdat hij er zich op beroept.
Heeft hij de verklaring vrijwillig

afgelegd? .
Get u i ge: Ge~1eel vrijwillig. Het leek

uit het hart te komen. Hij zei dat hij
5 keer gebiecht had maar dat gaf hem
geen rust.
Pre s i de n t: 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 sladf gebruikt. Ze hebben
me geslagen of ik een olifant was.
President: Wie hebben je ge-

slagen?
Ver d ach t e: Waèhtmeester de aier

was er bij en tw~e die ik niet kende.
Een heeft me aar geslagen. Mijnheer

De Gler zat er b.i.
De 0 f f i c I e r: Wanneer is dat ge-

beurd'! ,
Ver ct ach te! Donderdaga vond.
De off i c ie r: En toen Iheb je Zondag

daarop pas bekend.
De president gaat daarna met

getuige De Gier diens procesvetbaal na.
Daaruit blijkt de bekentenis van ver-
dachte dat hij de brandstichting had
uitgelokt. In Den Bosch had hij met De
Bie erover gesproken. Hij had zich daar-
bij door Pietje De Bie laten verleiden.

Verd. had aan Pietje de Bie gezegd:
hoe moet het nu met de kinderen die
in 't huis zijn? De Bie had 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 ver d ac h-
t ~, _,,_.,~_._,_.__,__,_ ,~_,~._.."

De pre sid ent vindt het brutaal
om het te heeten Ilegen wat wacht-
meester De Gier 'heeft gerapporteerd.
De president zegt dat verd. toch aan

z~ln verklaringen gehouden zal worden.
Verdachte: Maar dat kan toch

niet?
Pre sid ent: Dat kan wel en dat

gebeurt.
Mr. Schröder: Wij maken uit wat

er kan.
De marechaussée J. van der Spe k

uit Oss getuigt eveneens over de ver-
klaringen van verdachte.
Ver d ach te zegt dat het niet waar

is.p res i ct ent: Dus wachtmeester De
Gier liegt?
Ver d ach te: natzeg ik niet, maar

ik weet het niet wat er allemaal opge-
schreven is. ·.t
De rijksveldwachter L. Bon s tra UI

Melgen verklaart venTrugens O-~eT 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 ZlJn. a.a:n-
gestoken, In den winkel had g~·tUl.~e
sporen van braak gevonden. aetm.g.e is
nog het brandende huis ingegaan omdat
er nog iemand boven zou zJJn.
Pre s id ent: Ex was gevaar te duch-

ten voor de meld en den knechs en V100r
omltgg,ende perceelen?
a e t u i g e bevestl:g·t diJ. ..
Ve r d ach t e deelt mede, da:t hl] het

huis had kunnen verkoepen voor f 11.000.
Wachtmeester De a ier heeët er een

onderzoek naar ingesteld: er was wel
OV1e1'gesproken maar men wilde he,t niet
hebben. Helt w~s e'en veel te vuile boel,
zei er een. .
Mr. Sc h r ö der vraagt of de Ble hem

nooit op de gedachte heeft gebracht het
huis aan te steken.
Verdachte ontkent dat.
Dan wordt Piet W. de Bie als ge-

tulge voorgeleid. ."
De president VeiS-tli~ Z[JIll aan-

dacht op de waarde van z:ijn verklarän-
gen, waaerraee de zaak.staat of valt. Be-
loof je nu de waanheèd tie z,eggeill?
Piet de Bie: Ja, zeker.
De pre s id ent ondervraagt hem

dam over de aropraak met vader De
B:,e. De vader kom niet en toen zouden
Piet en Gerrdt de Bie he't doen, De moe-
der Het een paar flesschen' benzine 00-
len en die werden meegenomen naar
Megen.
Er werden eenige voorwerpen gesto-

len, als een vulpen en een jas.
Ger:rit <te Bie heeft verteld dat verd.

bij zijn vader was ge'loomen ~et de
vraag of hij het huis in brand Wildieste-
ken, Hij wou .f 50 geven,
Vervolgens deelt getuige mede, dM

Gerrit en hij ieder aan een kant het
huls in brand hebben gestoken.
President: Op den zokierr waar u

den brand stlehtte heb u eerst een
vuurhaard gemaakt?
Getuige: Ja, mijnheer de president.
Pre s i d ent: Hebt u niet gehoord,

dat er nog menschen binnen waren.
Get u I g e zegt dat 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 s t d 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 s r-d 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,
da,t het huis van Benkers 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 C eel e n machinist te Oss zegt

dat' aerrit de Bie verklaard had, dat hij
in opdracht 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
riehiting Megen het vuur gezien .

De heer S. Dut e rIo 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.
Pres i d e.n t: Was er aanlelding om

de kinderen uit Meg·en te laten komen?
De des kun dig e vindt daartoe geen

aanleiding.
Pre s i d ent tot verd.: Heb le er geen

aanmerking op?
. Verdachte: Neen edelachtbare.

Presiden t: Dat is sterkt
De bakkersknecht a. v. d. B r .0 ek te

Megen was werkzaam in de bak:~erij van
Benkers. Op den bewusten avond, zoo
deelt hij mede, kwam Jansen met 'n auto
uit Veghel om de meisjes te halen omdat
vader Benkers ziek was. Ciska en TGon
zijn meegegaan. Het andere meLs:j-e,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?
Ve r d ach t e: Daar weet ik niets van. *

. Joh ann a van deR ij t deelt mede,
d.at Jansen kwam om Olska en Toon te
halen omdat vader ernstig z.iek was. Ze
h ~'bben gevraagd of je ook mee ging,
maar dat wilde zIj niet. Ook is haar aan-
geboden haar naar haar ouders te bren-
g:~n, wat ze eveneens weigerde.

Ciska. en haar broer zijn. toen ver-
tr,oiklten.
Nadat zij naar de slaapkamer was ge-

gaan heeft getuige later beneden nog
gerucht gehoord; er waren verschillende
personen. Zij hoorde o.a. het belletje van
de cassa, het gerammel met bussen en
het geluid van flesschen, zoo-mede een
geluid met papier als werden er proppen
gemaakt. O.m. heeft zij hooren zeggen:
Steek maar aan. .
Pre s i ct ent: Als U niet wakker was

geworden, hadt U gevaar geleopen te
verbranden?
a e .1 u i g e meent dat ook.
Pre sid ent (tot verd.r: 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 hellew

ken s wordt beëedigd. 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 t .0 0 r Sc hell eke n s: Neen.
Pre sid ent: Hij doet zoo raar in dit

proèes, weet U.
Over de kwestie der verzekering legt

getuige v, d. Hog e n uit Oss verklarin-
gen a,f. Hij heert ten behoeve vam Ben-
kers een verzekering afgesloten met in-
gang van 9 Juni 1933 toen een andere ver-
zekering afliep.
Nog is gedagvaard W 11hel m u s

deB i e, de vader van Gerrit.
De pre s t d ent "raagt 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 ZIe heebben hem nog noott
betrapt op een leugen.
Hij heeft geen bezwaar om verkla-

ringen af te leggen.
President: Wat weet U van de

zaak?
Get u i g e: Niets. Wat zou ik ervan

weten. •
Presidellt: Ga dan maar gauw

heen.
Requisitoir.

Dan komt deO ff i c l e r van
jus t 1tie aan het woord VOOl'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 hiermaar 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-
Iingen van Piet over aerrit de Bie wor-
den. bevestigd door getuige C. Ulijn en
haar man F'. Ceelen.
Zoo zijn er dus drie verklaringen

dlllt Benkers de uitlokklng gepleegd
heeft.
Spr. merkt op, dat het duidelijk was,

da t Benkers het huis weg wüde 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 dat

verd. het huis heeft laten in brand
steken.
Verd. spreek wei 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 mlsdrtlf en eischt v ij f j a a r
g e van gen 1sst raf met aftrek van
VlOorarrest. (

Den arbeäder H. v. d. Vondervoort, bij- De verdediger Mr. de H a a s zegt,
genaamd "De Snep", te Berghem. gede- dat het in het belang van verdachte is
tineerd - die vervolgens wordt voorga- 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
Vel' d ach t e bekent. Hij was pen- konden komen. Met Vos is getuige toen

nlngmeester van het Doktersfonds. Hij naar het huis van verd. gegaan. Vos is
h.ad aan Toon de Soep en Bijs de SilP . alleen near binnengegaan, getuige bleef
voorgesteld - 'Zij [lIa{\den gevraagd ct \ buiten staan.
!hij geen zaakje voor hen wist - het Er was f 60 à f 70 aanwezig. Dlt geld
geld van het fonds te komen stelen. Hij is later verdeeld.
heeft daartoe de noodlge aanwijzingen De ver d e dig e r vraagt of getuige
gegeven. Het geld zou samen gedeeld niet herhaaldelijk met Bljs 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 s id 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
If 20 gekregen? bewezen is.
Ver d a c? t e: Een dag of tien late!. De verdachte is niet van de allererg-
De arbeider L. B.o kma n s u~~ sten. Eenige weken te voren heeft hij bij

~rghem wordt .als getuige gehoord.?lJ een inbraakop den uitkijk gestaan. Spr.
lS tweede .v~orzltter der R. K. Werkl;e- vraagt één j a a r ge v a 11 gen i s-
denvereemgmg te Berghem. Getuige s tra f met aftrek van het voorarrest.
deelt mede, dat v~rd. de contributie van Ver d ach t e vraagt een voorwaar-
het doktersfo~ds md~. en bewaarde. 0 delijke veroordeeling. .
L, Vos (EIJ.S de ..SIJP) w?rdt als. g<::- De verdediger Mr. De H a a s vindt

tUlg~ voorgeleid. H1J zegt met te willen dat na de vorige zittingen de officier
getuigen omd.a~ het hem den vongen wel mild is in zijn requisitoir.
keer zoo zw~ar 1S gevallen. PI. kan zich niet voorstellen, dat deze
· De pre SId ent m~rkt op: U moet verdachte naar de twee beruchtste mts-
verklaren, als u het met doet zullen er dadigers uit Oss is gegaan om hen uit te
nog andere gevolgen v:oor u komen. noodtgen tot deze inbraak. Dat lijkt hem

Wachtmeest~r De a 1~ r zegt, dat get. volkomen onaannemelijk. Z.t zijn de
hem nog pas 111 het ..HUlS van Bewarmg beide vrienden Soep en Sijp de mannen
gezegd I:~eft, dat hi] beke_nde. . van wie het initiatief is uitgegaan. Het
Het bllJkt.?U, dat get u I gemet weet spijt pI. voor verd., dat Bijs de Sijp thans

waarover hI] verklar~n moet. niet wilde verklaren.
:pc. pre s I d ent hc.ht hit hem toe. ,Met het oog op de levensornstandig-

:Wli Je m~ den eed afleggen. heden waarin deze verd, verkeert verzet
Get u 1ge: Neen, meneer. " pl. zich tegen de geëischte straf. Deze

· Pre sid e.? t: 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 ~:ht mlsdrlJ!. gang bedreigd.
De 0 f f 1~ 1er bevestigt dat. Mr. de Haas vraagt overweging van

· De pre s 1den t probeert het nog een voorwaardeüjke veroordeeling. De
eens.... '. zes weken voorlooplge hechtenis he-
B Ij s deS 1] p zegt: Ik wil met tegen schouwe men dan als straf.

mijn medemenschen getuigen. Uitspraak over 14 dagen,

Verdachte verdedigt zich zelf!
. Ver d ach t e zegt, dat het niet waar
15.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. I

Pr es ide n t: En de kinderen dan?
Ver d ach t e: Daar heb ik niet over ,

gesproken. Maar De Bie vertelt niets.
Pre sid ent: Dat maken wij wel uit.

Weet je nog meer?
Ver d ach te: Ik weet nog een heele

boel,
P r-e sid ent: Nu Ik vind je een ver-

duiveld verwaande verdachte. Ik denk
dat Mr. Hekking het beter gedaan ZOU
hebben. Maar ik heb er nu genoeg vall.
De uitSipTaak wordt bepaald op 7 Nov.
Te half vij.f word!t 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. Schuurman.s
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 Reuver
J. M. den Brok
P. Wijnen
J. L. M. v. Heeswijk
H. v. d. Vondervoort
N. de Louw
J. F. Benkers

6 jaar"

1 jaar'"
8 jaar'"
5 jaar*
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*

2V2 jaar'"
5 jaar'"

= met aftrek voorarrest,



DE ARRESTATIES TE OSS.
Men meldt ons riader uit 0 s S, 25 Oct.:
In den atgeloopen nacht is door de

gemeentepolitee gearresteerd de 45-
jarige P. v. H. te Heesch. Hij werd ver-
dacht Inlichtingen te hebben verstrekt
omtrent den rootoverval bij van
Sle,euwen te Dinther, gepleegd in 1929.
Na dool' de politie gehoord te zijn,'heeft
hij bekend de inlichtingen te hebben
verstrekt en hiervoor een bedrag van I
f 40 te hebben ontvangen. Hij zal op
transport naar Den Bosch worden ge-
steld.

\
DE BERUCHTE SAAI INGESLOTEN. I

Door de gemeentepolitie uit Eindhoven
werd in samenwerking met de gemeente-
politie uit Oss voor den heer Officier
van Justitie alhier geleid: A. M. H., 44
jaar, voerman Eindhoven (afkomstig uit
Heesch bij Oss), als verdacht van ver-
schillende inbraken, gepleegd te Eind-
hoven in 193,0.

(Deze arrestatle houdt verband met
de Ossche bende).
Nadoor den heer rechter-oommissarts

te zijn gehoord, werd hij ingesloten in
het Huis van Bewaring alhier.

DE MAN OP DEN ACHTER-
GROND.

Het brein, dat Ossche overvallen,
uitdacht.

Vamnorgen is door de gemeentepolitie te
Oss de hand gelegd op een der kopstukken
van de Ossche inbrekersbende, den 46-jarigen
M. de Bie, vader van den indertijd vermoor-
den Gerrit. De man hield zich vrijwel steeds
op den achtergrond, doch door bekentenissen
van gedetineerden in het Huis van Bewaring
te 's-Hertogenbosch, is aan het licht gekomen,
dat hij de ontwerper was van vele roofover-
vallen.
Zoo moet hij de aanstichter zijn geweest van

den roofoverval in April 1934 te Oyen, ge-
pleegd in de woning van de bejaarde gebroe-
ders Verhoeven, waarbij een van deze oude
menschen bezweek aan de .mishandelingen
die hij van de kerels had te verduren.
De Bie heeft hierbij zijn neef, den toen

zestienjarigen Willem de Bie, een revolver
verstrekt en ook inbrekerswerktuigen.
Van den buit, die 140 gulden bedroeg, heeft

hij eveneens zijn deel meegehad met de vier
daders van der Putten, v. Orsouw, Hendriks I
en W. de Bie.
Ook moet hij op touw hebben gezet een

roofoverval, die verleden jaar in Lithoyen is
gèpleegd. Hij zal ter beschikking worden ge-
steld van den officier van justitie.

DE DAGELIJKSCHE ARREST~.---
Weer een Ossche roof-overval

opgehelderd.

Te Heesch bij Oss is gisterenavond
arresteerd de 40-jarige arbeider Van H ~~
arrestant werd naar het poüti b .

1 re ureau te Oss
overgebracht. Hij wordt er ernsti
dacht medeplichtig te zijn gewee;t v~n ver-
nachtelijken roofoverval die eenige . aan een
leden door een der Ossche Inb: k Jaren ge-
. h t· re ersbenden
m e dorp l?mther werd gepleegd. -
Ook zou hIJ verschillende inlichtin en a

de Ossche onderwereld hebben verstre:t. an

DE OSSCHE MISDADIGERS.
Do'or de Gemeentepo,utie uit Oss wer-

den voor qen heer Officier van JustLtie
albier geJeld: A.. ~. v, H., 44 jaar, land-
bouwer Heesch bIJ Oss, als ve!I'Qachtvan
med~plichti¥!heid aan den voó<fQverval
te DinMler In den nacht van, 28 op 29
Januari 1929.
A. W. v. ;B., 31 jaar, arbeider Oss, als

verdachè '"an den roofoverval te Nistel-
rode m Mei 1930.



Mensehen •In de Rechtzaal..

Ze zijn niet van het miil,ei!.

ver van de sluwe misdaad. Wanneer zij hÓdr~.,
dat zij weer in de gevangenis moet gaan, komt
er een ..pijnlijke .verwondering .'.:Cil' °haar ver-
weer: En ze hebben me tf:üêh\vrij gelaten?;--4i.i
is te simpel om het doel der ,,~rlö6pige hech-
tenis te begrijpen, Ze heeff een, mind, 2iê~i~
weduwe, ze is pas zeven en twintig jaar. Mfs~
semen mag ze nu naar het gesticht.· -

Tot vervelens toe wordt dn. dei;e' zaken gewe-
zen op de levensomstandi,gheden: van' de 'ver-
dachten- zegt een verdediger •..alsof, hij :û.ç]J. _ver-.
ontsCilmldig,enmoet weer de rechters mee te
voeren in het troosteloos le ...."I,mvan een meIltS'c'h,
die terzijde zit, bij:na wezendoos van '2'9r!Lell
,gpij}; -die hij -draa~-el1· die .zwaarder woeden;
Tot vervelens toe - er-is-niet veel aan vreugd-e
in zijn leven geweest. Hij staarde dag aan dag
zijn nood aan, die kwam en ging 'en' er we~r
was als de droomvrees, die nooit, vOlórgdérl
scheen' af te Iaten -en hem bezoeken blijft, .J.gt
vervelens toe. ..'" - . 'C'i j
Het wordt een zoo dor en 'eff-en verhaal, dat,

telkens weer ver,telll':"móerworden: iii .:zM!im~-l
serie trof hij zijn kwaden geest, een van de
bende, die hem verleidde;' hij ging mee.-.fIij was
het beu, het kon, hem niets meer dÓên, hij
was misschien ook verbitterd, hij ging' mee.
Zijn deel in de misdaad mocht gëringer. zihl,
zijn last was' zwaarder, -ook .de sehuld van
zijn geweten ,te dragel}~ terwijt lie ;{il,cterener
om lachten. Och dat geweten? ebt geweten~
lap ik aan mijn laars,. zei. P'iet.<ioe Bi~. )Vtlpueer
hij gevangen zal zitten en n.~...~ lang. da,..a.~~,a.zal
hij ook de gevangene van zun schuld ZIJn-.f"
zal een grooter' leed zijn .dan voorheen, ~9~n
hij geplaagd werd tot 'Ver:.y_elenstoe.' , '"f \

_. \"_ ..

'Vervat.
"Je kunt welbij me ferecni'';li6'eft de gèwc;:'

Zien penningmeester van-. het fonds van OOn
werkliedenbond gezegdte.gep, :cle }nbrék'eis, die
vroegen of hij iets voor hen wist. Hij Het hef
geld van het fonds :sJe}'el!.,~ILv,E!ry!ÎelllÎlt ûJn
ordelijk arbeidersbestaan .. ZQ;oals.hij daar voor
de rechtbank staat, heeft hij-met zijn glanzend
grijs haar en den donkeren knevel het voor-,
konten van den netten werkman. De bende Is
e~n poliep dtle buiten ~ij~krocht~n weer e.enI
prooi vangt. Tot vervelens toe werdt sn deze
zaken gewezen qp de Ievensomstandigheden I
der verdachten,' zegt zijn verdedig-er, maar om.'
'dat het hier om heet Ieven y..<!_n.-eeI!i!.l!:e.n:scl!...@aail
moet hij de rechtbank toch maar weer vragen
aandacht te hebben voor het bestaan, dat 00:&1
deze moet dragen, voor zijn gezm, voor zijn
verval. , __< _

De oelooning.

Op dezen dag ligil: de ellende over de ran-I "De verdediger mr. 'l Hoofr bespreekt 'de ar-:
den van het nest van kwaad o-pen; Zjj--is~-me14 moedige orustandigheden.. waarin de verdachte
van het -miUi-eu, de man, die, tien jaa~ geleden leefde -", zegt hel verslag. Hetigaat nu om
droOll,I{en..,....0 wrokkend,. drif.t4~ met 'het mes' vocht;

t> een weer stillen wat ruwen man, -dden de in-
daarnao;gin.g:.hij.:.benëveldheen uit het vechtend \ brekers op hun weg ontmoéttéri, 'di~n zij mee-
klUlwen.D~-an:der'lag in de sneeuwte vi;~hîoe- troonden en wien gevraagd werd te helpen als
den, en de iläól11: maakte .alles onzichtbaar. De ,.uitkijk". Hij kreeg daarvO'Of.~' helooning.t
daad is nigt.111e-e'r·:l;ichtbaàr geworden. D.e.l·a.ren· , IOok deze verdachte is geen lid va.u het milieu,
moeten nooit meer peldç~,Zijn. geweest, er hing hij is niet van het kwade' soort';' ''Hij is mede-
een nevel, alsof het cweE1n eeuwen ging en na
de roes' van één ·d·.aa·.:'> d' 1 plichtig geweest om de ,,belooning;" en wa.t pij

u e oomheid niet, -. .
Zij, ki· d T. ' de [aren, hij' w-erd nero tot schrik slaat en bij de toehoorders iro-n n eren A-w:amen
ouder dan zijn leeftijd ,-de uitbundige kracht nische, verbazing -is' het rechtsformalisme dat
van dezen breedell man, :die :nd;g uithrèekt' als !!~helooning los maakt van de medeplichtig,
hij weer gedronken heeft; ver~~cliÜe ,2:ijng~a~ heid eJiltot het afzonderlijk misdrijf van heling
ren en zijn stem. Na tien. jaar :trok toch.de nevel verklaart, een verklaring -tevens van den eisch,

weN.~.eIide officier van [ustltié sprekend van
over de plek in de sneeuw op/foen zij-iri' den eeJ1Jicjh. tere straf - wordt de Iro nie scllêrner-?waan ver weg gegleden was uit de herinnering ....~ .op ! twee en een half jaar gevang,erusstraf
der vergeldende jus~itie. Hij wist het nog, maar stelt,
hoe konden zijn kinderen weten, die verscha- ,

t '11 d .0 ·d····'k-'" .."... --1'-·-----·--· Maar inspecteur van. Kempen noemt hem dennen, oen a es ree ,s e e-t .was ? n de ge- ha dl ' d .. . '
vangerris is hij m~rw geslagen, dez€' .:sterke" '. nv·apger van· e bende, hij, wordt er..t~nmHl-
kerel heef't ,"'ell ·ld al - ki cl H f - h'r .~te a~ verdacht. "Ongu~shg bek~nd IS g~t

... ' .. .... ... 0 u: ,s e~n ,n. e v~~ aa stereotiepe WOO-I'd van .(]jellpolitieman
van zlJ!1 verdediger IS met mcû.w,· het is, de, •
herhaling van veel, smartelijks iri 'en .rQn:a·p'~f
nest van Oss, hedlaling tot ver-velensA'()e,'-Het
is alleen de ellen~e van' cell, ander mensch •

. _ .!.ê Zijn. opkomen is al ei,g:enlgereiden Iaatdun-
Een d~ffè- j~4gJ.~,lcend, ,zijn hleeke mond koud en verachtelijik.

- als hij vrijmoedig de zaal Ingluurt met oogen,
Na hem zit op, dezelfde plaats een ..bleeke die men ziet versprtngen, wanneer het ldcnt

jonge vrouw met veel en lang haar, dat- dof niet ÏIi zijn bnil blikkert. Maar het ts de weer-
en donker is neergekamd en bij de schoudéés- sChijn. van snel bijeengeschaarden moed, dien
in een trieste krans nQ-g--e-ven·ops{!oogel1,-.;Zij de Megensehe hakker hroodnoodig heeft om zijn
zit er bedeesd en apathisch. Haar jeugdwas ook wankele houding nog te redden. Soms valt die
dof. Ze is verarmd en door haar vader iJl. de moed .van hem af en dan staat hij hulpeloos
armoede gelaten. Om uit d'ë. schuld te komen ® sch;Uroterigzdch te verweren tegen de beZWa-!
heeft zij brand gesfiche. Met h~t 'inm~eû heeft rende feiten, die de getuigen aanvoeren en die
zij evenmin i~ts te maken, haai?'wezen" staat-:¥JQ hlj zeI;f heeft erkend op een dag, dat met kla-

Een radelooze figuur.



gend herouw hem de kracfit tot verweer genee!'.. ,', ' . ,..'
"wa,S ontzonken, pa~ v~l~,,!!'f e~~ ander licht op I zun '"vro~ge,I'~, pastoor, die hem nO:Olt ,lil zulk
zijn grauwe gestalte, maar he('lejif dezelfde een verwarring gekend heeft, en, die zich ver-
wanhopigheid bloot. ", ," wonderd .had over zjjn misdrijf. De pastoor
Wanhoop en machteloosheid t~ge~- de d~ei. h~~ft hem ~lech,ts tot vo~r tien jaar gekiend.

gende straf doen hem zich tegenspreken. In de HlJ weet, misschien ook niet van de latere Ie-
cel der marechausseekazerne doet h~ jammer- vensomstandigheden_, v~n zijn geldzorgen, dae
lijtke melodramatiscfie bekèntenissen iiit~wan;' hem op de brandstichting brachten: de eerst"
hoop. Wanhoop laat hem de gevolgen van die wanhoopsdaad, wellicht voorafgegaan door
bekentende zien, hij ónt,kêi1t weer alles,.; De wanhopige levensomstandigheden, die hem
wimhoop heeft hem in een net gejaagd,~waaruit kwelden tot vervelens toe en m;er dan, vet-
hij zdch nog met de zonder-lingste uitvluchtpo- veling, totrarïëlöoshéid. Toen kwamen de ben-
gingen wil los, maken. Zijn, verzinsels zijn he': d~ledJeif' met, hun onv~rschilIige verleidelijke
ladtelijk, maar zijn fdguur is t.rtÎestig'i'ldiêUi:d. diensten, enkel begeerig ,naar een deel van de
"E;lfm bÜiinoedige wachtmeester de; lllare- veraeker ingspenningen, koud om het gevaar
ehaussee, wien de lach niet, van Zijn gezond voor rnenschenlevens en om dît Ieven, dat zij
gezicht 'kan trekken, heeft hem zoo gezien. samea _ye.-r.~p'~!den. in het bizarre. huiverende
,Ooh'.e,en narechaussèè is gewoon aan de droe- spel, van vlammen In.rlen nacht.
;ve.lëv~nsonistandighedJen . vaïï verdachten, to.t
vervelens . toe, en als hij zin voor humor
heeît, zelf de tragisch-dwaze tegenstellingen van
het treurspel, dan valt hem nog enikel het rîdi-
eu!e'-epo Wie' heeft, nooit den' angstigen humor
'J5ij een begraïends in .zich moeten bestrijden ~
Lachen wiJ soms niet nerveus en snel om eigen
verdriet? lk kan het den getuige niet zoo kwa-
lijk ~'neine.n, omdat hij zoo'n plezierig verhaal
_stäat ~e'.,v~rklaren" van een gevangene, die
als een verschrikt en benauwd hystericus bih-
herend ,iijn hart wil uitstorten bij de strenge
waëhtmeesler.s. ,jKijk dien rouwmoedigen zon-
daar eens, zei ik, hij hing wachtmeester de Gier
z:öoWaat- 0111 zijn hals. Hij' deed zoo zonderling,
we h'¢bhen., .vreeselfjk veel plezier om. hem ge-
had."
_W_l!!lhQgpsacrobatiek is dan. weer de uit- I
vlucht, 4at hij hekend had .door den dwang van
mishandel~l1,gen. Voelt hij niet zijn onhandig-
.heid, als-hij de bekentenis eerst' drie da"'en na
de misnáriil.eling doefë ' Mishandeling, die hij
~zich zelf toebracht î ,

Verward- en doorzichtjg is elk verweer. De I
.haat van Piet de Bie, die hem' niet kern. De
~ibestrij,Çling van diens verklaring, welke' met
zijn hêkendèruis overeenstemt. De afweer van
'de opmerkingen van den president, die feil.
,l!?'QS e1:ke uitVlucht riposteert en met streng
'T~nischen geest met deze radelooze belachelük-
held speelt. Spelen? neen, maar de ernst eener-
'zijds err-net ziefige daartegen~ver kunnen de Zij beschikten willekeurlg over Ieven en
klucht; niet verbergen, niet hij de historie van goed. Zij vernielden dien vijand in het eigen
de ziekt~ _t:Lioenoodig was om, ziju kil1'del'1en,UJÎt nest. Zij schaadden de levens burt en hun kring,
lIernuis, dat zou gaan branden, bij hem te roe- Op dezen dag komen de door hen verminkten,
pen. Voor de Iogenstratüng van deil dokter die zelf ni'et. tot hun kring behoorden, naar
'niöêst ,hiL,de ziekte beperken tot .veI1koudhehi dezelfde plaats in" de Rechtzaal, nadat hun
en buikpijn, voor de buitenwereld moest de zware Ievensomstandigheden hen tot de avon-
dood hem naderen en zelfs de voorbereiding turfers hadden gevoerd, De misdadigers ge-
op het heelmiddel der Kerk. Het is een huive- _t~<el1.,tegen_.he,n. Maar" heeft. JlU .10:00 .de Sill!._
ringwékkende impasse, waarin zijn gedrag hem er lets van gevoeld,dat hij nog weerbarstig maar
dreef, en waarin opnieuw de president hem verkeertt;--'hen' Jets"'mrdërs ïnöer Iaten=wëderv ,
driJft. Waarom moest hij zijn voeten wasschenj varen? De getudgenis viel hem 'zwaar, zegt hi],
Waarschijnljjk omdat je vuile voeten had, ver- Hij, de misdadiger .met het rustige' en ~aardige.
onderstelt de droge vraag, maal- verder, omdat, vonrkomen,': zal. niet. meer .getuigen, verklaart

I je" hang was, dat de pastoor jt: vuile voeten li'ij: ~o~l~'-De p:Îl'c,h't~~ge~ov~r (fe ge£echtiglleid.
zou zien? de-'drei,!tiû'g; dé-''Span:néh;de vragen kunnen hem

niet'tbof rede brengen. Neè, zegt hij en men .Iáat
'hem gaan. ' ,I; '.J -,.Wanhoopsdaden.

Het is steeds de benauwenis van dezen
man, die hem een zonderlinge figuur op
de verdaclltenbank maakt, die telkens dwaze
verrassingen opwerpt, die dit proces zoo leven-
dig maakt. Ben jammerlijke verscbijndng reed-s'
'als hij den verdediger afwijst, die hem toege:
voegd is en die meende hem nog te kunnen
redden- De benauwenis maakt hem achterdoch-
tig, maakt hem roekeloos: hij kan zich zelf be-
ter verdedigen. Hij weet niet, dat hij zich waan.
ti11l1ig verdedigt tegen een onontkoombaren
greep van het lot, dat hij zelf togen zich keert.
Men noemt hem brutaal, zonderhng, verwaand.
Hij is enkel -wanhopig,
Men noemt hem ook, een netten man. Dit zeglt

De roode haan vliegt.

"Je moet straks als het donker is, gdnds naar
die lucht kijken, dan kun je de roede haan zien
vliegen". De jonge brandstichter zag zijn vrien-
din aan. Hij was een vermetele knaap, de jonge
vrouw kon hem bewonderen. Siraks gaat hij
ginds een gevaar in, ook voor- haar zal hij
rosse glanzen op den einder van den nacht
hranden, Zie ginds naar dat dorp, het zal nog
duister zijn. Da_n staat er een, roede ster, er
spr-ingt vuur uit, vuur van .mij, "uur VOOT jou.
Je zult een prachtigen brand van ver mogen
zien, greeter, rooder, heeter, Zul jij ook beven
om den angst, ,die daar den nacht in huilt, om '
dien schrfkkeljjken gloed en dat hellewonderj;
Over de dorpen aan de, Maas en ver over het
land wordt de hemel bleek, het spookschijnsel
dringt diep in het luchtzwart tot hàèT, w~'ar,jij
wacht om mijn werk te zien, Je' zult het. vree-
zën, je zult er hevig van' houden, 'Wàcht hier,
ik ga, De mode haan gaat vUegen!
Hooft zijn J_antêraa:d ook aan haar gedacht f

Ze glngen-rnog' samen. Kameraden, verwanten'
---: ,na 'enkele weken sneed de een het leven
ván den ander door, omdat dezelïde har,ts,tocht
in beiden was gekruist.

,'~' ./

Het deel der avonturiers.

. . "' ~
Sè1iulrf-en-nood.

Schuld, maar ook de levensomstandfghèdell
voerden deze menschefi in het avontuur der
mîsdadigers, en op dezen dag in de, Rechtz~al.
En weer, haast tot vervelens toe, moeten dil
veidédigers over hun levens spreken, Alsof zij
zich verontschuldigen moeten, dat het ]even
van deze SOO1'tverdachten in de Ossche Strar-
zaken zoo armelijk moest zijn. Alsof de rechter
niet v'e~1ll9~dt~ :w:el~~ ellènde, op die zware
bankvoor hem wordt geleden. Alsof de levens-
omstandigheden zoo fataal z'iju, alsof rechters
en verdedigers het helpen kunnen, dat schuld
en nood samen in een hart kennen. Alsof de
maatschappij. en wij allen schuldi'g staan aan
dien nood en aan een deel, dier sehuld 'I

Christus aanvaardde dien nood en die schuld
voor Zich en allen, die Hem vol-geil. In Hem
wordt '.~t_ leed ge!liel!Sd 'e»" de mensch verlost.
Hij aanziet onze Ievens, die Hem nooit vervelen.
Hij kent na de gërechtigheid=da deernis en de
vreugde voor allen, die in Hem hun leed droe-
gen,
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Provinciaal Nieuws.
Door zijn daad heeft verdachte, die

uit een behoorlijk milieu komt en een
goede opvoeding heeft genoten, een jong
leven vernietigd en daarvoor is een
strenge straf op haar plaats.
Het O. M. requireert daarom wegens

poging tot doodslag een gevangenisstraf
voor den tijd van 5 jaar.
De 'verdediger mr. E. van Zinnicq

Bergmann uit Den Bosch bestreed dat
de primaire tenlastelegging zou ztln be-
wezen, wel zware mishandeling.
Uit niets blij·kt eenter dat vlel'\d:alChte

heeft willen deoden.
Veifldla,chteis door die psyclhLatensvol-

komen toerekenbaar verklaard, doch de
psychiatecr:s geven toe dat karakters als
deze jonge man gemakke'I'Ïj~ dian am-"
deren tot excessen komen.
Met het oog op die jeUigd van den

v,erdiacihte pïertte spr. miet ,klem die
uiterste clementie, waarbij hij ook 00-
mens het zwaar .gewonde meisje aan
dJe Rechtbank verzocht genade voor
reent te willen doen gelden.
VeTdaCJht,ewoog sni!kktend het meisje

nog eenanaal te mogen spreken, waarop
die president helm re'icLedit versoek
schriftelijk aan den OffLcLm- vam Jus-
titie te doen,
Uitspraak 7 NOV'embera.s.

P,RIESTERS VAN HET H. HART.
Pater W. Govaart gekozen tot
algemeen Overste.

In het te Rome gehouden generaal-
kapittel der Priesters van het H. Hart
is gekozen tot algemeen : overste de
HoogEerw. Pater W. Govaart, tot heden
rector van het juvenaat H. Hart te
Bergen op Zoom. Msb,

WIELRIJDER DOOR EEN AUTO
AANGEREDEN EN GEDOOD.

Gisteravond omstreeks 7 uur is in de
Liesboschstraat- te Princenha:ge, de heer
S. Dans, die daar fietste, door een uit
Roosendaal komenden auto van achte-
ren aangereden en tegen het trottoir ge-
slingerd. De man was vrijwel op slag
dood. Zijn stoffelijk overschot is naar
het ziekenhuis te Breda vervoerd.

Aan de R. K. Universiteit is geslaagd
Voor doctoraal examen In de rechten de
heer A. J. W. Koch te Kerkdriel.

HET DRAMA TE LOON OP ZAND.

fhder ter plaatse een grootsche hulde
gebracht worden aan het H. Hart op I
het Walplein alhier. I'
Het programma van deze grootsene

hulde is als volgt samengesteld:
Om kwart voor twee vertrekt de fan-

fare st. Willibrord met de Jonge Wacht
van de parochie M. o. O. van af het
patronaat aan de Koornstraat via Pe-
perstraat naar den Heuvel, waar zdch I
aansluiten de Jonge Wacht van de pa-
rochie van de H. Gerardus MajeHa en
de K.J.V., Gilde, K.J.M. van de pam-
chies H. Maria O. O. en H. Gerardus
Majella, en de J'OllllgeWerkman.
Van den Heuvel vertrekt men naar

Ihet H. Hartplein, alwaar zich aanslui-
ten die je\lJgdvereenigingen van de pa-
rochde van het H. Hart. Verder door de
Molenstraat naar de Kerk van het Rec-
toraat, al~aar de j.eug'dvereenigingen
de gelederem zullen aanvnjjen. Dam zail
naar het H. Hartt>eeld 0iP de Wal wor-
den. getrokken, zujks via FliOraldJastraat,
:K!ortfoort, Kruisstraat, Vierhookstraat,
Arendstraat. Torensrtraat en Kerkstraat.
Bij het H. Hart. beeld aangekomen,

zal e'en leders plaats worden aangewe-
zen. Aüereerst zal hier ge~me~~k ~or-
den gez'ong,en Roomsehe BIlJdscnap.
waarna hernieuwing der beloften.
Voorts wordt een gezamelijk. lied ge-

zongen door. de vrouw~lijke [eugdver-
eeniO'ingen waarna een lied door de ~e-
zam~lijke mannelijke jeugdvere'emgm-
gen, .en tot slot zal door allen gezongen
worden Aan U 0 :K!oningder Eeuwen.
_ Zooals reeds eerder gemeld, zal de

rectorale paterskerk verrijkt worden
met een nieuw orgel; Men is thans met
de werkzaamheden hiel'_omtrent zoo ver
gevorderd, dat de plechtige inzegening
zal kunnen plaats hebben oP den feest-
dag van Allerheiligen in de volgende
week. De plechtige in~gening zal als-
dan geschieden voor de HOogmis,',welke
dien dag 's morgens om 10 uur, dus met
zooals gewoonlijk om half elf, aanvangt.
Door het paterskoor Cantemus-Do'~llle
zal tijdens deze Hoogmis worden. uitge-
voerd, de bekroonde Missa Dorninicoles
van Th. Win.'1.ubst, waarbij de orgel-
partijen zullen berusten in handen van
den heer P. Horman, o,rgelnist van de
st. Leonarduskerk te Den Bosch.

_ De Ossche korfbalclub D.O.T. I
speelt a,s. Zondag wederom een u~twed-
strijd in de 2e klasse N,K.B. ditmaal
tegen Oost-Arnhem te Arnhem.

- De R. K. Middenstnndsbcnd afd.
Oss, houdt a.s, WQlensdag 's avonds te
kwart over acht, in het R. K. Bondsge-
bouw op den Heuvel, e'en algemeene
1edenvergadering.
VLIJl'I11EN,24 Oct. Do'()[" het MOlnld-

orgelcorps ,,0in00 DrÏiekll8l1lX" zal op
ZondJaig27 Oç;tobeT,de""a,.voOOs om half
zeven in de .groote óOll.0er.tzaral van den
heer C. F. de Laa,t-<Ie Vaaill.€e,n groote
uitvoertng' worden gle,g'evenmet mede-
werking' Vall- het me's'l"'lnJaJenbekroonde
duo IOOIOJijak1kler:l'--'Mieul'el1Jg'l'a-afuit Eirnld-
hoven ern den heer H_'Vanden Oetelaar,
accordeonist uit Vught, pe,ze uitvoering
is alleen tQleglanike1i}ky'Ü'ocr:leden en ,

, BRA.~DîiTWHTING~ dI()Inate~ JJl&t hWil$J~~ "
Voor de Rechtbank: te Breda ,hleert - Door de Pos£QnitVl8mVler€,elllbgilrug

terèoht gestaan wegens bpzettelijke ,;De Z",-alUIW";g.evtel'ltigrdin het café van
brandstlchtmg. in een dennenbosch te den heer A. M. v. d. V~ a.lhleT, wo['drt
Gi:lze-Rijen de.' 39-jarige zwervende een nationale tentoonstelhng glelhclU'è!Jen
kellner S. S. Hij legde een volledige be- op 2 en 3 November a.s, Innnamden
kentenis af en zeide uit armoede en voor. deze tentooillstellmg vitIl!d'tplaats
ellende gehandeld te hebbén, teneinde in op 1 NovelJ:r1Jber(Al'lecr:beililg,en).
de 'gevangenis terecht te' komen. 'AilIS keurmeester is aarng1ewerzlende
Het O. 'M. eisehte tegenverdachte een' aëom bekende lilefthlebbea.-A. B. Dekik1srs

gevangenisstraf .voor den tijd van twee uit Rotterdam,
jaar. ' ,--------;-

.Jongeman, die zijn gewezen
vertoofde met revolver-
schoten zwaar verwondde
staat terecht. Vijf jaar ge-
vangenisstraf geëischt. .

Op 2 Juni heeft te Loon op Zand een
moordaanslag plaats gehad.

De 23~jarige timmerman J. W. M. van
B. uit Kaatsheuvel zag dien dag zün
gewezen verloofde mej. J. van den Boom
die, kort tevoren den omgang met heJ~
had verbroken, met eenige vriendinnen
wandelen. ' I

Hij .vroeg , haar, e.en 'oogenblik te
spreken en. trok, toen het meisje
wetgerds opmeuw betrekking met hem
aan te knoopen. plotseling een revolver
waaruit hij van zeer korten afstand
eenlge schoten op het meisje loste. Door
een der kogels werd het, meisje zeer
ernstig gewond, aangezien .deze tot in
het ruggemergkanaal doordrong., ,I
Gisteren -stond de dader J. W. M. van I

B. voor de Bredasche Rechtbank terecht.
Wij ontléenen daarover het volgende

verslag aan' de "N. Rott. Crt." ,
Aan verdachte is ten laste' gelegd,

poging tot moord, subs .. zware J?;ishan-,
deling en meer subs. mlshandellng.
Door het O,M" datwordt waargenomen

door Mr.'F. Deelen waren 5 getuigen en
1 deskundigè gedagvaard. ' , , '
De rechtbank was samengesteld als

volgt: Mr. Ch. Roebroekx, president,-
Mrs. Godding 'en Andràea, griffier Mr..
van Panhuyzen.
Verdediger was Mr. E.' van Zmn.cq

Bergrrian uit 's-Hertogenbosch.
Dr. J. G. M. A. Goossens, chirurg te

TLiJurg, die de kogels uit het lichaam
van het meisje verwijderd heeft, legde
eenige verklaringen :,:l,f .omtren] den
aard der verwondingen, die n.et doode~
lijk doch wel revensgevaarrij k waren.
He·t meisje zal naar getuige's oordeel

wellicht levenslang ongelukkig blijven,
aangezien het ruggemerg beschadégd is.
Nog steeds na 5 maanden is de toestand
van dien aard, dat levensgevaar aan-
wezig mo-etworden geacht.
De verklaringen van het gewonde

meisje werden hierop voorgelezen. Bij
een verhoor in het ziekenhuis verklaarde
zij, dat verdachte zich tevoren, immer
beheerlijk tegenover Mar had gedragen
en dat zij hem hetgeen hij tegenover
haar misdreef, ten volle vergeeft. ,
De opperwachtmeester der Kon. Mare- Voor de Bredasehe Rechtbank hebben

chaussée A. v. d. -Plas, die het eerste on- gisteren terecht gestaan-de 29-jarige-
derzeek instelde deelde mede, dat .het P. Z. V., de 22-jarige smokkelaar P. Z.
gewonde meisje aanvankelijk weigerde te I A. Z. en de 3l-j~rige arbeider C. H. van
zeggen wie op haar geschoten had. pe' M., allen uit Tilburg, doch thans gede-
dader was na zijn daad .hevig opgewon- tineerd, terzake dat zij in den nacht van-
den, doch. toonde den volgenden dag 1 op 2 Juli j.l. tezamen en in vereeniging
groet berouw. Herhaaldelijk informeerde in het café van C. Hendrikse aan den
hij of het meisje dood was. . " TiIbul"g1schenweg te Goirle openlijk ge-
Een zus,~er van he~ gewonde meisje weld hebben gepleegd tegen den in uni-

Iegde eeruge ye~k~rlllgen, of omtrent form gekleeden marechaussée P. Hoeger-
hetgeen oogenbllkkèlljk aan den moord- helde, die hen in verband met het ver-
aanslag vooa-af gmg. Toen het meisje strijken van het' sluitingsuur uit drat
weigerde te voldoen aan 't verzoek van café wilde verwijderen. .
den verdachte den omgang met hem weer Aan den' verdachte 'G.' H. van M. is
aan te knoopen. trok deze een, revolver en bovendien ten laste 'gelegd een poging tot
schoot. Reeds bij het eerste schot viel moord in denzelfden nacht gepleegd op
het meisje gewond neer- en toen zij op den marechaussèe. E. Wagtalenberg.
den grond lag schoot verdachte nog drie- He,t o. M, meende, dat de tenlaste ge-
of viermaalop haar, Getuige weerde deze legde openlijke geweldpleging in vereent-
schoten met haar -handtaschie af en ging is bewezen, evenals' de aan ver-
trachtte haar zuster te beschermen. Uit dachte v. M. tenlaste gelegde poging tot
het verdere' verhoor van deze getuige doodslag.
Qlijkt, dat" verdachte reeds een weekvoor Spr. requireerde daarom tegen de ver':
den -aanslag met de revolver in 'den zak dachten V. en Z. een [aar en 6 maanden
liep. ., en tegim den verdachte van M. 2 jaar

verdachte zeide nooit, de bedoeling te ge'lángenisstraf., .
hebben gehad op het meisje te .schietën, De verdedigers pleitten vrijtSiPraaik
doch wel om zichzelf van het leven te subs. clementie.
bereoven. .
Toen het meisje echter weigerde met

hem mee te gaan verloor hf zijn be- HEESCH, 24 Oct. Gisteren badden
zinning en trok de revolver. -Het meisje op 'den rijksweg' alhier -een tweetal
wilde. wegtoepen en toen trof verdachte ongelukken, plaats; welke beiden' goed
haar in den rug.' Had zij niet gepro- zijn afgeloopen. Toen gistervoorrnlddag
beerd om weg te locpen - zoo ,zegt ver- de knecht van Goossens, H. v. d. Helm,
dachte -- dan had ik haar morsdood uit een' zijstraat kwam en den rijksweg
geschoten. Verdachte, wiens verhoor op wilde rijden, waarbij hij tevens het
enkele malen' door hevige huilbuien wandelpad over moest steken en het uit-
wordt onderbroken, zeide nog zielsveel .zicht al-daar werd belemmerd, werd hij
van 'het, slachtoffer te houden 'en dien plotseling aangereden door een motor-
berouw te hebben; - . rijder die over het wandelpad' reed. v. d.

De getuige J. A. van ,Tilburg 2ag den Helm werd van zijn fiets geslingerd, doch
aanslag' van' dichtbij gebeuren. Toen bleek het er zonder ongelukken te heb-
verdachte schoot stond het meisje op oen afgebracht. ,Het achterwiel van de
nog geen 2 M. afstand van hem. ' . fiets was echter geheel in- elkaar ge-
Van 'het verhoor der verdere getuigen deukt. De motor ltep'<öok .nog ' eenige

werd afgezien. waarna het O. M., waar- ti
genomen .door mr, F. Deelen, requisitoir averij op. Naderhand is door de pold Je
nam. van een, en ander nog proces-verbaal
Deze meende dat het buiten 'k~if is dat opgemaakt. ' ,

het primair ten laste gelegde, de poging Kort daarna had nabij de kerk een an-
tot moord, volkomen, bewezen is. der ongeluk plaats. Een vrachtauto w1lde
De moefliikheid in deze zaak is de aldaar stilstaan, doch gaf geen teeken

vraag welke straf de verdachte moet tot stoppen .. Een andere auto, die kort
worden opgelegd. " daarachter reed, botste' toen tegen de
Spr. moet 'steeds denken aan het be- auto aan. Persoonlijke ongelukken had-

zoek, dat hij aan het slachtoffer in het den niet plaats. De achterop rijdende
ziekenhuis bracht en toen' dat jonge' auto liep eentge averü op, doch kon de
kind als een lamgeschoten vogelbie op Irets toch weer vervolgen, .
het ziekbed zag li~g~n. Nimmer ,tev,oren' . OSS, 24 ~ct. Ter viering van .het feest
heeft spr. zoo gevoeld de waarheid der van Ohrtstus-Konlngschap zal a.s,
woorden: "Si je t'aime, prends garde Z,oodag door alle [eugdvereeniglngen
à. 'to!". ' , " ,""

SEINHUISWACHTER
VRIJGESPROKEN.

:De BlredJasche Recihtbank beert giste-
l'en ui tspraak gedaan in die zaaïk tegen
den 59-jartg1en sètnhuiswachter der
Ned. Spoorwegen A. H. te Rloooendlaal,
die terecht heeft g"estaan terzake dat
hij irn den nacht vam 18 op 19 Maart.
1935 roeke,Jtoos,. {)m'Vl(}~'c:htig.en ?n-
achteaaan een sein orp vetlig heeft ge-
steld, te,IlJgevollgewaarvan twee trein::
deelen Oip elkaar' botsten en waarbü
de machinist J. B.. Stapei zoodamg
verwónd werd, drat hij na korten tijd
overleed. '
De Rechtbamlk achtte het ten laste

gelegde niet bewezen en sprak dien ver-
daehte vrij.' Het O. M. had een weeik
heehtends geëïscnt.

BEDRmGELUKE BANKBREUK?
Dè 44-jarigle aardappelhandejaar W:

P. de B.,uit Bergen op ZOOlIll,dLe terecht
had gestaan 'omdat hij een uitkeering
van f 2000, hem verschuJid'tgxldoor de
Nieuwe Haagsehe Vertekering Societeit
wegens - het overlijdien -van zijn echt-
genoote, 'miet aan-den curator inzijn
faillissement had .afgedragen, doen ten
eigen bate had aangewend, is gisteren
door, de Bredascha rech tbank vrijge-
Slp1'Olken,aangesten hij. blijll{.ooar te
goeder trouw had gehandexl,
De eiseh was 5 maanden glfWtMlglendS..:

straf.

GEWELDPLEGING TEGEN
MARECHAUSSEE. ,sport ....nieuws.

Voetbal.
Feilenoord-stadlon,

In de Donderdag-middag gehouden
algemeens vergadering van aandeel-
houders van "Stadion Feijenoord N.V."
is overeenkomsttg het voorstel van de
oommissarissen tot directeur der ven-
nootschap benoemd de beer J. Hylkema,
oud-secretaris van den K.N.V.B.

Wilhehll1na-V. V. V.
Het Wi]htelmina-elftal dat Zondag

tegen V,V.V. speelt is eerugsztns gewij-
zigd. Het ziet er als volgt uit:

v. d. Laar
Fl. Mollen 'v. Geene

Valentijn v, Doveren Langenhuijeen
Ruitenburg Poierrté Dodement

Verhoeven H. Mees
Voetbalterrein der E.E. Kruis-
heeren, Uden.

Het oude voetbalterretn der .E.E.
Kruisheeren in d,a Bitswijk te Uden is
geheel omgebouwd, 'het ligt in de be-
doeling het te verharden. De studenten
spelen thans oP het "Udensche Boys"
terrein hun wedstrijden.

R. K. Jeugd-competitie.
Programma 27 octooer.

Hec-Hercules A; 'Quick-Hercules B.
Jun. tournoot Uden.

Programma voor Zondag 27 October.
Z.V.V., ZijtaaJ;t-Uivers, Eerde 1 uur;

Udensche Boys jun.-Juliana jun. 1 uur;
Racing-Tubantia 1.30 uur.

Zaterdag 26 October.
Dosko=-Bparta te Uden, Dosko terrein:

Aanvang 3 uur.
Jeugd-competitie D.E.O.

De Patronaats-Bportvereeniging P.S.V.
uit Heusden heert zich ook bij de jeugd-
competitie aangesloten, en komt hierin
uit met 1 elftal. ~
Het programma voor Zondag 27 October.
P.S.V., Heusden-Rapiditas, Elshout,

1 uur; Vlijm. Boys-S.D.O., Nieuwkuijk,
12% uur.

DE OLYMPISCHE SPELEN.

De presidènt van het Amerlkaansch
Olympisch Comité, Brundage, heeft for-
meel verklaard, dat de Vereenigde Staten
aan de in 1936 te Berlijn te houden
Olympische- Spelen zullen' deelnemen,

,

FONGERS
gewonnen!

.
+++ennu heb ik

nog kans op de extra ISOO.-!
Dagelijks een dames- of heerenrijwie1

(waarde f39.50) of f35.~ contant
en 50 waardevolle prijzen

Eéns· per maand: 500 gulden!
Zoudt U niet graag een mooi Fongers rijwiel
willen hebben .••• gloednieuw. voorzien van
prima banden en rem? Een dames- of heeren-
model - net zoo U wilt. Of misschienverkiest
U f 35.- in contanten? Bovendien dingt U mee
naar den extra prijs van f 500.- per maand.
En 50 personen winnen dagelijks nog een spe-
dalen prijs.
Om deel te nemen aan dezen wedstrijd hoeft U
slechts het volgende te doen: Palmolive biedt
iederen dag een Fongers 4a (of f 35.-) aan
voor den· besten brief van den dag, waarin
wordt gezegd waarom men Palmolive zeep
verkiest. Op literaire waarde komt het niet
aan - heLgaat veeleer om de goede idee. De

brieven mogen niet langer zijn dan 30 woor-
den _ en zoo'n brief schrijven kan iedereen!
U weet dat Palmolive de schoonheidszeepder
wereld is en dat de olijf- en palmoliën die erin
verwerkt worden de beste natuurlijke schoon-
heids-middelen zijn. Ook weet U dat vrouwen.
in alle landen der aarde, verklaren dat Palmolive
méér dan zeep - een schoonheids-middei- is!
Probeert U Palmolive nu ook, en schrijf ons
dan waarom U ze verkiest. Met dien brief
kunt U een mooien prijs winnen. Vergeet niet
dat U zooveel antwoorden kunt inzendenals U
wenscht. Schrijf ons Uw oordeel vandaag nogI

LEES DEZE EENVOUDIGE REGELS:o Ga naar Uw winkelier en koop drie stukken
Palmolive zeep voor 371" ct. Van hem ontvangt
U alle bnoadeehedea,o Schrijf ons in 30 woorden of mlnder waarom U
Palmolive zeep verkiest. Vermeld ook den naam
van Uw win.k~lier.Wij kijken niet naar literaire
waarde ~ de beate idee zal winnen.

€) Stuur Uw opgave naar Palmolive. Postbus 671.
Amsterdam-C.. onder bijvoeging vao 3 zwarte
banden van de Palmolive verpakking. Het staat
ieder vrij zoo vaak in te zenden als hij wil. Voor
iedere inzending 3 zwarte banden bijvoegen.

PALMOLIVE
Dagelijks: een rijwiel en 50 exira prijzen.

Hoofdprijs: ééns per maand van f 500.·

Schaken.

2903-160

De R. K. Jonge' Boerenstand te
Sc h ij n del hield Woensdagavond in
het gebouw van den Boerenbond een
vergadering onder voorzitterschap van
den heer A. van den Boogaard.
De geestelijke adviseur, Kapelaan Van

Hellenberg Hubar, hield een inleiding
ever iedalisme. Hij betoogde, dat de tijd
Ieindelijk daar is, dat men zijn beginsel
'meer naar buiten durft uit te dragen.
'Men moet zich trainen tot katholieken
van de daad. Hij, die de beste idealen
heeft" leeft het gelukkigst. De waarde
van den mensch wordt afgemeten naar
zijn karakter. Spreker betreurde het, dat
er in het leven zoo velen zijn, wier idea-
lisme zoo waardeloos is. God, aldus spr.,
is ons eenige ideaal: . Christus is het
ideaal der idealen, het ideaal in concre-
to. Zonder God heeft de mensch geen
vrede, noch geluk. Spreker wijst vervol-
gens op de middelen om zijn idealen te
verwezenlijken n.l. door een vaste over-
tuiging, door een sterken wil en door de
genade.
De mensch, die op zich zelf steunt,

blijft een zwakken mensch. Hij moet in
voortdurend contact staan met de bron
van licht en sterkte. Christus is voor ons
het voorbeeld van offermoed en offer-
kracht. Daarom openen alle jonge man-
nen een strijd tegen alles wat. in strijd

• • is met het ideaal, een heftig offensief
Nabesehouwtng. dat overwinnen zal op den strijd van

Deze match 'Onderscheidt zich van 'Ongeloof en zedenbederf.
vele andere door de herhaling van een De voorzitter onderstreepte met een
zelfde 'Opening. hartelijk dankwoord het applaus, dat 'Op
Niet alleen Euwe herhaalde verschei- de inleiding volgde.

dene malen dezelfde variant in de Fran- Er werd wijziging gebracht in de con-
sche partij, nadat hij met deze opening tributie. Deze zal. voortaan f 0.25 per
verloor, maar 'OokAljechin wilde niet kwartaal bedragen.
van zijn variant afstappen en wilde zijn Tijdens de vergadering werden nog
nederlaag goedmaken. Zoo geschiedde enkele nieuwe leden aangenomen.
het hedenavond te Gouda. Aljec'h:in koos Besloten werd om Dinsdag a.s. een
dezelfde varlant, de Tsjechische verde- feestvergadering te organlseeren,

Euwe wint de tiende partij.
Aljechin geeft na 41 zetten op.

Donderdag-avond werd te Gouda
de tiende partij gespeeld' van den twee-
kamp 'Om het wereldkampioenschap
schaken tusschen Euwe en Aljechin.
Deze partij werd een succes voor onzen
landgenoot. Aljechin moest n.l, na 41
zetten, opgeven. . \
De stand is thans: Aljechin 6 pnt.,

E1jwe.4 pnt.
Het verloop der
Wit: dr. Euwe
1. d~4
2. c2--c4
3. Pgl-f3
4. e2-e3
5. Pb1-c3.
6. c4-c5
7. b2-b4
8. b4-b5
9. Pc3xe4
10. Pf3-d2
11. f2_:_f3
12. g2-g3
13. Ddl-e2
14. Lfl-g2
15.0-0
16, Pd2-c4!
17. f3xe4
18. Pc4-d6
19. b5-b6
200:Pds..:-:-c4
21. Lcl-d2!
22. Pc4Xe5
23. Ti1-f4
24. a2-a3
25. Tf4-f2
26. Tal-fl
27. Kgl-hl
28. Ld2--c3
29. g3xh4
30. Pe5-g6
31. Pg6xf8
, 32. d4-d5! '
33. Tf2xf8t
34.. Lc3-d4
35. De2-f2
36. Df2Xh4
37. Lg2Xe4
38..Le4-f5
39. TflXf5
40. Tf5-f6
41. Tf6Xc6
Zwart geeft op.

tiende partij was:
.Zwart: dr. Aljechin

d7-<l5
c7-c6

Pg8-f6
e7-e6
a7-a6

Pb8--d7
a6-a5
Pf6-.e4
d5xe4
f7-f5

Dd8--h4t
Dh4-h6
Lf8-e7

0-0
Pd7-f6
Le7-<l8
f5Xe4

Dh6-g6
Ld8--e7
Dg6-g5
e6-e5

Lc8-e6
Dg5-h6
g7-g5

Dh6-g7
h7-h5

Dg7-h7·
h'5-h4?
Dh7xh4
Dh4:_h7.
Ta8x:r8
Pf6Xd5
Le7XfS
Lf8-e7
Dh7-h4
g5Xh4

Le7-d8
Leëxf5

-Pd5-e7
Pe7--c8

diging, als in de achtste partij, en al
volgde hij een ander systeem, hij ge-
raakte desondanks in een précaire stel-
ling en moest een pion offeren om niet
langzaam dood gedrukt te worden.
Onze landgenoot onderschatte dezen
keer den tegenstander niet en speelde
zeer voorzichtig, bedacht 'Op aanval en
verdediging.
De wereldkampioen schoof zoolang

met zijn pionnen totdat hij ook nog de
kwaliteit ingeboet had. Het moet gezegd
worden, dat de wereldkampioen slecht
gedisponeerd was en de g-eheele partij
door zwakke zetten deed, terwijl Euwe
van Ihet begin tot het eind voortreffe ..
lijk speelde.
" De partij werd na den 41sten zet van
Wit afgebroken in een hopelooze stel-
ling.
,Naderhand heeft de wereldkampioen
opgegeven.

Landbouw.
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De Ossche misdadigersbende
voor het gerecht.

Daarna komt de verdediger Mr. P.
van Mee r wijk aan het woord.
Allereerst wenscht hij iets te zeggen

over de strafmaat. Hij merkt op dat
De moord op J. L. Bartogs wanneer we twee jaar verder ~aren
in 1925 te Oss gepleegd. geweest de zaak verjaard zou zijn. Nu

Voortgezet wordt de behandeling der nog een straf van acht jaar vindt spr.
" hoog.

zaak tegen den arbeider P. Wijnen. Vervolgens releveert pl. de diverse
P. H. deR 00 s, gedetineerd te Breda

verklaart dat hij op den bewusten avond getuigenverklaringen.
in de Kazernestraat was. Va..nhet geval De rechtbank zal z.i. geen rekening
zelf heeft hij niets gezien. Hij wou met kunnen houden met de verklaringen van
de zaak niets te maken hebben. . Brands; die van De Bie worden ook niet
Pre sid ent: Dat beteekent. dat je zeer geloofwaardig geacht.

iets weet. Brands heeft er alle belang bij de
Getuige DeR 0 0 y: Ik heb alleen ge- schuld zoo ver mogelijk van zich af te

zien, dat Wijnen achter Hartogs aanliep schuiven, want hij wordt als mede-
in dreigende houding met een mes. dader aangewezen.
Pre sid ent: Je wist dus, dat er iets De verklaringen van den verdachte

wi's. komen pl. geloofwaardig voor. Deze ver-
G e.t u i g e: Ja, maar ik wou er niets dachte heeft zijn verklaringen volkomen

mee te maken hebben en daarom ben ik vrijwillig afgelegd; hij is vol:komen
doorgeloopen. murw. In de gevangenis heeft hij tegen
Pre sid ent: Wie waren ex nog Inspecteur van Kempen en tegen pl

meer? zitten huilen. .
Get u i g e: Boeyen en ouwens en Wanneer we zoo komen tot de con-

Brands heb ik gezien. olusie dat het feit dom meerderen is
Pre sid ent: Heb je gezien, dat dezen gepleegd, dan moet pl. opmerken dat er

een mes hadden? , geen sprake is van een gezamenlijk ge-
Get u i ge: Neen, edelachtbare. vormd opzet. Er is gevochten en deze
Bij zijn verder verhoor deelt de getuige verdachte heeft er nog een schepje boven

mee, dat er verscheidene mensenen opgedaan, maar dat is geen reden om
waren, die iets tegen Hartogs hadden; hem alleen alles ten laste te leggen.
het ging over een meisje. Doodslag is z.i. niet bewezen. Alleen
Pre sid ent: Is in 1932 Wijnen niet kan hij vervolgd worden wegens mlshan-

bij je geweest? deling zonder meer. Verd. heeft erkend
Get u i ge: Ja hij kwam bij me en gestoken te hebben.

toen heb ik gezegd: je bent hier verkeerd Van de' heele tenlasteleggfng blijft als
Wijnen. Want die man kwam nooit bij men de zaak nuchter bekijkt, weinig over
me in huis. en tenslotte ZOuwegens verjaring geen
Wijnen heeft toen gE!\rraagd om nïets straf meer opgelegd kunnen worden.

te zeggen. Mocht de rechtbank anders oordcelen
Pre.3 ide n t: En je begreep dat het dan verzoekt pl. clementie. Hij wijst

daarover nog ging? verder nog op de beteekenis ervan dat
Get u i g e: Ja. over twee jaar de zaak zou verjaard zijn.
Pre sid ent: Had je Wijnen in zeven Denkend aan de verjarmgskwestie de

jaar niet gesproken? ontwikkeling van vsrdachtes ge;;:in' en
Get u i g e: Ik had heelemaal geen van verdachte zelf, moge de rechtbank

omgang met hem. komen tot een clement vonnis. Wanneer
Wijnen wist goed, dat ik bet wist. er een straf van een paar jaar, desnoods
Pre sid ent: Waarom moest hij met een paar jaar voorwaardelijk erbo-

dan zeven jaar en meer wachten voor ven op, wordt opgelegd, dan is naar plet-
je te vragen je mond te houden. . ters meening het delict meer dan ruim
Ve d ach t e ontkent dat llij gevraagd gestraft.

heeft aan getuige om zijn mond te De off i c ier repliceert. Aan de
houden. theorie inzake de verjaringskwestie kan
De ver d e dig a r merkt op dat in spr. zich niet houden. Hij erkent dat

een der processen-verbaal staat, dat verd. zich rustig is gaan gedragen. Spr.
Hartogs terug liep in de richting van persisteert bij zijn eisch.
Wijnen. Nu krijgen we hier het tegen- i Nadat mr, P. van Mee r wij k nog
overgestelde te hocren. eenige opmerkingen heeft gemaakt wordt
Pre sid ent (tot Van Roof): wat u het onderzoek gesloten verklaard en de

zegt is de waarheid? uitspraak bepaald op heden over 14 da-
Van Roo y: Ja zeker. gen.
De ver de dig er wijst erop, dat ge- ' Inspecteur Van K e m p endeelt des-

tuige destijds verklaard heeft, dat gevraagd nog mede, dat verd. geen deel
Boeyen iets in de hand had. . uitmaakt van de Ossche bende. Hij

Ge tu i g e zegt dat niet te kunnen .werkte altijd, maar het ongeluk was dat
zeggen. .' hij graag; dronl".
Daarop wordt gehoord de arbeider

A. v. d. Hat e r d te 's Hertogenbosch. Een vrouw, die brand stichtte,
Hij verklaart in de Kazernestraat twee

mensch en gezien te hebben. De eene sloeg Verv'o]gens wordt behandeld de straf-
den ander op hoofd en schouders, waar- zaak tegen J. L. M. v. Heeswijk, wed. van
na hij viel. Of er een mes gebruikt werd' Beuningen te Oss, gedetineerd. Zij heeft
had hij niet geconstateerd. Overigens had zich te verantwoorden wegens het feit,
hij niets te verklaren. dat zij op 11 Mei 1935 te Oss opzettelijk
Dr, Met t rop te 's-Hertogenbosch brand heeft gesticht in haar woning,

wordt nu als deskundige gehoord. Hij tengevolge waarvan deze geheel is ver-
deelt mede zes wonden gevonden te heb- .nield en terwijl gevaar voor de omlig-
ben. O.m. was er een polsslagader door- gende perceelen te duchten was.
gesneden; er was verder een groote won- Ver d ach t e bekent het haar ten
de in de lies. Alle wonden maakten den laste gelegde. Het huis behoorde toe
indruk door een mes te zijn toegebracht. aan v. d. Heijden en de inboedel aan
De dood is het gevolg geweest van ver- den vader van verd,
bloeding door de zes wonden. Die in de Pre si den t: Waarom heb je dat nu
lies was direct doedelijk. gedaan?
Mr. Sas sen vraagt of de wonden Verdach te: Om aan eten te ko-

met hetzelfde mes zijn toegebracht. men.
De des kun d f g e zegt dat niet te Pre s I d ent: Maar zoo' maakte je

kunnen verklaren. het toch veel erger.
Afgezien wordt van het verhoor van U hebt ook nog valsche opgave ge-

den politie-agent H. ten Westen end uit daan, U hebt verschillende dingen opge-
Oss. geven, die niet meer in huls waren.
Ver d ach te houdt vol dat Boeyen Als getuige wordt gehoord B. v. d.

en Ouweris met een mes geslagen hebben. Gee r, politie-agent te Oss, die zijn pro-
Mr. Sc h r ö der merkt op dat verd. cesverbaal bevestigt.

een kwestie had met Hartogs over het Hij had den brand ontdekt; het vuur
schieten op zijn broer. heeft zich door den sterken wind zeer
Ver d ach teerkent dat en hij zal snelontwikkeld. Het huis is heelemaal

ook wel iets gezegd hebben daarover, afgebrand.
maar wat kan hij niet zeggen. Huizen 1n de buurt die met stroo
De ver d e dig er vraagt of elf met gedekt waren, moest men voor het vuur

Boeyen en. Ouwens een afspraak was vrijwaren. De vonken vlogen rond.
gemaakt om Hartogs iets te doen, De verdediger Mr. van den He u vel
Verd ach te ontkent dit. teDe 0 f f i c ier van Jus tit i e vraagt of de vader van verdach arm

neemt daarna requisitoir. Hij herinnert w~ë pre s l d ent zegt dat er ver-
er aan dat Boeyen en ouwens tee zake schillend over gedacht wordt blijkens
van dezen moord hebben tereehtge- de stukken.
staan en wijgesip["oken zijn. Toen heeft De get u i g e kan niet verklaren of
de zaak lang gerust, Het komt spr. voor, de vader geld had of niet.
da t de tenlaste gelegde moord niet be- Inspecteur Van K e m pen verklaart,
wezen is, dat l:aat hij dus vallen. Den dat dit een geheel op zich zelf staand
subsidiair tenlaste gelegden doodslag feit is, dat met de Ossche zaken niets
acht spr. wel bewezen. te maken heeft.
He,t is niet gebleken oot de <ÏOOdISlla,g De 0 f f i c ï e r eischt wegens brand-

gepleegd is te zamen en in vereent-
ging' melt anderen. stichting, waarbij gevaar voor andere
Spr. releveert vervolgens de diverse goederen bestond veroordee1ing tot

getuigenverklaringan, waaruit z. i. blijkt één j a ar ge van gen iss tra f
dat ge bedoeling voorzat niet om. Har- met aftrek van het voorarrest.
togs te mishandelen, maae om hem te De verdediger Mr. van den He u-
deoden. vel verklaart van den eisch geschrok-
D~.verklaringen van De Bie acht SiP'l'. ken te zijn. Hij vindt het droevig, dat

op zlJn zachtst foutief; daarvan zal dus de rechters niet meer weten van de
geen gebruik worden gemaakt. omstandigheden waarin deze vrouw ver-
Het verzoek aan Van Rooy om te keerde en de ellende welke haar om-

ZWijgen lijkt spr. mogelijk. ringde.
Dan is er de verklaring van v. d. Haw Het reclasseertngsrapport stelrt voor

terd, dat er maar één man heeft ge- haar over te brengen naar Regina Coeli
stoken. te Sambeek. PI. vraagt haar voorwaar-
Het feit is wel 10 jaar geleden maar delijk te veroordeelen en haar naar Sam-

het feit is ernstig en een zeer' zware beek te zenden.
straf zal moeten VOlgen; het is wel De reclasseeringaambtenaar de heer
geen . moo~d, maar het gaat taCh. die IVan B e r keI deelde nog mede dat de
richting Ult. zusters van Regina Coeli medewerking
Verd. heeft zich den laatsten tijd ge- hebben toegezegd.

beterd. Uitspraak over 14 dagen,

(Reeds opgenomen in een gedeelte
onzer vorige oplaag)'.

Tenslotte vraagt mr. Van Everdingen
veroordeeling wegens d 0 0 d s Ia g tot
een g e van gen iss tra f v o o r
den tijd van acht jaren
met ahrek van het voorarrest,

Uitlokking van inbraak te
Berghem.

Den arbeider H. v. d. Vondervoorl, bij-
genaamd "De Snep", te Berghem. gade ..
tmeeed - die vervolgens wOirldJt V\OOl"g_~ ..

leid - legt de offlcier ten laste, dat hij over de inbraak. Hij heeft het poortje
in Mei ..193~ heeft uitgeIQI~'t,dat A. J .. geopend; De Bie heeft de brandkast
Hendriks en L. Vos bij hem inbraak geopend. Getuige heeft er bij gestaan.
pleegden door hun te voren te zeggen De Bie nam uit de brandkast, welke aan
hoeveel geld bij in huis had, 'hoe zij het de achterzijde opengescheurd was een
gelg het beste konden stelen en waar- kistje met geld. 's Anderendaags _: het
door zij naar binnen konden.klimmen. kistje werd in de Horzak verborgen -
VElr d ach te bekent. Hij was pen- bleek er pl.m. f 400 in te zijn.

ningmeester van het Dokter~~onds. ~ij De verdediger Mr. 't Ho 0 ft vraagt of
had aan Toon de Soep en BlJs de SlJP voorat een deel van den buit aan verd.
voorgesteld -:- zij nadden gsvraagd of was beloofd.
hij geen zaakje voor hen wist ~ het Dat blijkt niet het geval te zijn.
geld van het fonds'te komen ste~~t;l,Bij Van een poging om Bi.is de Si.ip te
heeft daartoe cIe noodige aanwlJzmgen hoeren ziet de rechtbank maar af.
gegeven. Het geld zou samen gedeeld De .0 f f i c ie r van jus tit i e acht
worden, verd. heeft er f 20 van gekregen. de medeplichtigheid bewezen. Verd.
Ik begrijp niet hoe ik het heb kunnen komt maar één maal in de Ossche regis-

doen, verklaart verd, . tel's voor. Hij behoort niet tot de erg-
Ik ook ntet. tnerkte de pre s 1den t sten.

op. De officier requireert 2 i a are n 6
Mr. Sas sen: Wanneer heb je die m a and e n gevangenisstraf met af-

t 20 gekregen? . trek van het voorarrest.
Ve r d a c.h t e: "Een dag of tien late!. De verdediger Mr. 't Hoof t vindt
De arbeider' L. Bok man s uit dezen verdachte een der mindere goden;

Berghem wordt .als getuige gehoord. ~lj hij zou durven zeggen, dat hij niet tot
is tweede voO!2ltter der R. K. Werkl~e- de bende behoort.
denvereenigtnê te Berghem. Getulge Verdachte is overgehaald om mee te
deelt mede, dat verd. de contributie van gaan; hij bleef buiten staan en is niet
het doktersfonds inde en bewaarde. binnen geweest, Voor onraad kon hij
L. Vos (Blj.Sde Sijp) wordt als. ge- piet waarschuwen, van zijn plaats uit

tuige voorgeleld. Hij zegt niet te willen zag hij niets. Toen de dienstbode thuis
getuigen omdat het hem den vortgen kwam heeft Vos de heeren boven ge-
keer zoo zwaar ls gevallen. waarschuwd om heen te gaan. .
De pre s Ld ent merkt op: U moet PI. vraagt een aanzienlijk lichtere

verklaren, als u het piet doet zullen er straf.
nog andere gevolgen voor u komen. Inspecteur Van K e m p endeelt nog
'~lachtmeester De G i e r zegt, dat get'mede, dat verd. niet gunstig bekend is.

hem nog pas in het Huis van Bewaring Als de Sijp van Zijn rooftochten thuis
gezegd, heeft, dat hij bekende. J;:wamging deze het eerst naar hem toe.
Het blijkt nu, dat get u i geniet weet Uitspraak over 14 dagen.

waarover hij verklaren moet.
De p re si den t Iicht het hem toe.

Wil je nu wn eed.afleggen?
Get U ig e ; Neen, meneer.
president: Het kan toch nooit in

je nadeel zijn .. Je zult niet vervolgd
worden voor dlt Illisdrijf.
De 0 f f i ei e r bevestigt <ia t.
De pr e s i d ent probeert het nog Nu heeft zich te verantwoor-

eens. den J. F. Benkers, hotelhouder te
Bij s deS ij p zegt: Ik wil piet tegen Veghel, gedetineerd, wien ten laste wordt

mijn medenlenschen getuigen. gelegd dat hij in het voorjaar 1933 te
De verdediger Mr. de H a a s zegt, Megen' opzettelijk heeft uitgelokt, dat

dat het in het belang van verdachte is door P. W. de Bie en G. de Bie zijn bak-
als getuige spreekt. ke.rij -te Megen werd in brand gestoken
B jj s ct e S ij P blijft weigerachtig en door aan deze personen! 100 daartoe te

wordt weggeleid.:t' beloven, bij welken brand verdachte's
Dan, wordt /1. B: en ct r ik s (Toon de woning, senuur en bakkerij in asch werd

Soep) gehoord. ;ijij deelt mede, dat verd, gelegd en door welken brand gemeen
gezegd had, dat,ze maar bij hem moes- gevaar te duchten was voor de zich in
ten inbreken; I11j had geld van het dok- dat huis bevindende G. v. d. Broek en J.
tersfonds en toegelicht hoe ze er bij v. d. Rijt en gevaar te duchten was voor
konden komen. tfet Vos is getuige toen de omliggende perceelen,
naar het huis van verd. gegaan, Vos is De pre sid ent: Hoe zit het nu met
alleen naar binnengegaan, getuige bleef uw verdediger?
buiten staan.· . Ver d ach t e: Ik wensen geen ver-
Er was f 60 à f 'i0 aanwezig. Dit geld ..dediger.

is la ter yerdeel~. Mr~ Hek kin g; toegevoegd ver-
De ver ct e d !.gel' vraagt of getuige dediger, acht zelfs tegen den wil van

niet herhaaldelIJk .rnet Bijs de Sijp aan verd. het zijn plicht de verdedlgmg
verd. gevraagd heeft of hij niet een waar te nemen.
zaak] e voor hem 'Wist. Ver d ach te zegt nogmaals geen
Get u i ge zegtj dat, verd. hem over verdediger te wens chen.

het geld gesproken had. Mr. Hek kin g deelt mede dat verd.
De off i c t er petoogt dat uit de ver- eerst ee:n anderen verdediger had. Verd.

klaringen net .:tll1sd.riHvan uitlokking heett z~ch vervolgens met arideren in
bewezen is. ", verbrndrng geste'ld en tenslotte IS spr.
De verdachlilr ts'~let ",an .(:le' alIererg-.1 als verdediger toegevoegd.

sten. Eenige' 'Weken'te voren 'heeft hl."j bij' V e.r d.a c h te: 18 Juli heb ik b€s1oten
een inbr:;ta.k op den ultkijk 'gestaan. Spr. geen verdediger te nemen. Ik kan me
vraagt een j a ar g e van gen i s- zelf wel_verdedigen. .
s tra f met aftrek van het voorarrest. Pre s l d ent: Het lS nogal brutaal.
Verd ach t e vraagt een voorwaar- Je zult veel verdediging noodig hebben.

delijke veroOl'deelihg. . . Is het waar wat U ten laste ~legd
De verdediger' Ni r. De H a a s vindt < wordt?

dat n~ d~ v?rige zittingen de officler . Ve rd_{l.c h t e: Neen, EdelAClhtbare.
wel mild IS In zijn requisitoir. ' Pre 31dent: Heb je een dagvaar-
PI. kan zich niet voorstellen, dat deze ding?

ver~achte .naar dê twee beruchtste mls- Ver d ach t e: Die heeft :Mr. Hengst
dadlgers uit 01:18 is.gegaan om hen uit te meegenomen.
noodigen tot deze inbraak. Dat lljkt hem Mr. Hek kin g: Die dagvaarding
volkome~ onaa,nnemelijk. Z.i. zijn de heb ik van Mr. Hengst, die door de
beide :rnenden Soep en Sijp de mannen familie was aangezocht, ontvangen.
van WIe het initiatief is uitgegaan. Het De pre sid e n t vraagt vervolgens of
spijt pl. voor Verd. dat Bijs de Sijp thans verd. een der De Bie's f 100 heelt aan-
niet wilde verklar~n. . geboden om brand te stichten.

Met het oog op de levensomstandig- Ver d ach t e: Neen, edelachtbare,
heden waarin deze verd. verkeert verzet nooit niks van gezegd.
pI. zich tegen de geêischte straf. Deze Pre sid ent: Het zal straks anders
zal meer het gezin dan den man treffen blijken.
en het gezin 'Wordtdan door den onder- Ve l' d ach t e: Dat kan niet.
gang bedreig(l, Pre sid ent: Dat kan wel en het zàl!
Mr. de Haas vfaagt overweging van Hebt u nooit geld aangeboden om de

een voorwaardeliJke veroordeeltng. De bakkerij in brand te steken.
zes weken voorloopige hechtenis be- Ver d ach t e: Neen, edelachtbare.
schouwe men dan als straf. Pre sid ent: Hoe zit het dan met
Uitspraak OVer14 dazen, uw .verklaring tegenover wachtmeester

De Gier?
De inbJ,'aak bij N. de Louw Ver d ach t e: Ik heb niets gezegd.
te Oss. Vervolgens geeft verd, te kennen dat

h~i twee uur met De Gier gesproken
heeft en toen kwam er een andere
wachtmeester met een gummistok.
De p r es i d en t: 0 ja. weer mishan-

deld? U hebt toch tegenover wachtmees-
ter De Gier verklaringen afgelegd?
Verdachte: Ik heb hem niet ge-

zien. . d tW'''~De presl en: ~ 18 uc ye~-
zekering van de bakkeri] opgezegd. DIe
liep den gen Juni af.
Verd ach te: Dat weet ik niet .
Pre sid ent: Eigenaardig dat de

brand plaats had ill den nacht van 7 op
8 Juni. '
Mr. Hek kin g wil een opmerking

maken, doch de pre side ntis van oor-
Toch om op den deel, dat een verdachte tegen 2;jjn zin

niet v-erdedigd kan worden,
Mr. Hek kin g: Maar ik heb de stuk-

ken Van den man.
Pre sid ent: Retourneert u ze dan.
Nadat omtrent de afloopende en de

nieuwe polis een en ander gezegd is
merkt de pre sid ent op, dat het wel
eigenaardig was, dat verdachte ziek te
Veghel lag, toen de brand woedde. Wat
mankeerde u?
Ve rd ach te: Ik had een kou gepakt.
Pre s id ent: 0, dat is belang'rijk, dat

hebben we allemaal op zijn beurt. U hebt
de kinderen laten roepen; maar he'bt u
den pastoor niet laten roepen?
. Ve rd ach t e: Neen edelachtbare.
Pre s id ent: En wat zegt de dokter

ervan?
Ver d ach t e: Niets.
P re sid e TI t: Dan ÎIS er die kwestie

~.t [e je voeten hebt g"€wassehen, om-
dat je meende bediend te moeten wor-
den. Is de dokter nog geweest?
Verd ach te: Ja, daa.gs erna.
Pre sid ent: En nu die brand, wie

heeft dat gedaan?
Venlachte:De Bie.
Presidelllt: WiaaXIQlll?

Te ruim half drie wordt de zitting her-
vat. '

Uitlokking van brandstiehting
te Megen.

Ve r d ach t e: Uit haat zal het ge-
weest zijn.
A1s eerste getuige wordt nu gehoord

de wachtmeester A. v. d. Wee r d te
Oss.

Hi.i verslaart over het venhoor op
Zonoog 16 Juli. In den nacht dat hij
langs de cellen kwam riep Benkers
hem. Hij wilde zijn hart uitstorten.
Toen heeft getuige ~84eg1Ci: dian zal ik
wachtmeester De Gicer roepen, doe het
maar tegen hem, want ik moet weg.
Hij heeft Benkers daarna aan den

hals van wachtmeester De Oier zien
haaigen terwijl hij over den brand ver-
telde.
Later heeft verd, nog veel meer WiI'-

teld dan hem gevraagd werd, o.a. ook
over de auto, die hij door De HLe had
laten in brand steken.
Midden in een verhoor begon hij te

lachen. En toen hem gevraagd werd: en
verder? zei hij: verder niets!
Pre s i d ent: Uweet, dat verd, zegt

dat de verklaringen met geweld zijn af ..
gedwongen.
Get U i g e: Daar is niets van aan.

Ziet U mij er maar niet voor aan, dat
ik me aan zoo'n ouden man :;I'OU ver-
grijpen.
Pre sid ent: Ik vraag het maar.

omdat hij er zich op beroept.
De dokter heeft eenlge verwondingen

geoonsta 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 toch met dien De Bie in
aanraking ben gekomen.
Pre sid ent: Hoe beschouwde U

verdachte? .
Get u i ti: e: Als een zonderling. We

hebben verschrikkelijk veel plezier met
hem gehad.
Pre s I d ent: Dan weet ik genoeg.
Vervolgens wordt wachtmeester De

G ie r gehoord. .
Deze verklaart dat verd. zijn armen

om ûjn hals sloeg en snikkend als een'
kind een volledige bekentenis aflegde. . i

Pre sid ent: Is de verklaring dool'
geweld afgedwongen? Daar beroept hij
zich op.
Get u i g e: Hij gedroeg zich onbe-

schoft, maar er is niet het minste ge-
weld gebruikt.
Pre sid ent: Ik moet U dat vragen

omdat hij er zich op beroept.
Heeft hij de verklaring vrijwilli!?J·.

afgelegd? ..
Get u i ge: Geheel vrijwillig; Het leek ..

uit het hart te komen. Hij zei dat hij'
5 keer gebiecht had maar dat gaf hem
geen rust.
Presiden t: Is dat nu waar ver-

dachte?
Ve r d a c h t e: Ik kan het we! 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? .
Ver d ach t e: Wachtmeester de Gier '

was er bij en twee die ik niet kende.
, Een heeft me gaar geslagen. Mijnhwl'l

.De Gier zat er bij.
De II) f fie ier: Wanneex is dat ge..

bemd?
Ver d ach te: Donderdagavond.
De 0 f! i c ie 1': En toen [leb je Zonda~

daarop pas bekend.
De p r e s id e n t gaat daarna met

getuige De Gier diens procesverbaal na.
Daaruit blijkt de bekentenis van ver-
dachte da-t hij de brandstichting had
uitgelokt. In Den Bosch had hij met De
Hie erover gesproken, Hij had zich daar-
bij door Pietje De Bie laten verleiden.
Verd, had aan Pietje de Bie gezegd:

hoe moet het nu met de kinderen die
In 't huis zijn? De Bie had gezegd: dat
is gemakkelijk genoeg, dan wordt je
maar ziek en dan laat je ze komen.
- Is dat nu zoo? ondeJ.'breekt de pre ..

sldent het verhoor.
- Ik weet er niets van. Ik kan het wel

gezegd hebben, wat ze me drie dagen
voorgehouden hebben, aldus ver d a c h-'
te.
De pre sid ent vindt het brutaal

om het te hesten liegen wat wacht-
meester De Gier 'heeft gerapporteerd.
De president zegt dat verd. toch aan

zLin verklaringen gehouden zal worden.
Ve r d.a c h te: Maar dat kan toch

niet?
Pre sid ent: Dat kan wel en dat

gebeurt.
Mr. schröder: Wij maken uit wat

er kan.
De marecnaussée J. van der Spek'

uit Oss getuigt eveneens over de ver-
klaringen van vesdachte,
Ver d ach te zegt dat het niet waar

is.
Pre sid ent: Dus waohtmeester De

Gier liegt?
Verdachte: Dat zeg ik niet, maar

ik weet het niet wat er allemaal ooze-
schreven is.
De rijksve1dwMhter L. B 0' n s tra uit

Me.gen verklaart vervolgens over den
brand. Hij heeft geconsrtateerd dat er
tusschen huis en garage een brandmuur
was. Het brandde aan beide Zijden, Z'QO~ .
dat het aan twee kanten moet zijn aan .. '
gestoken. In den winkel had getuige
sporen van braak gevonden. Getuige is
nog het brandende huis ingegaan omda,t .
er nog iemand boven zou zijn.
Pre sid ent: Er was gevaar te duch~

ten voor de meid en den knecht en vooe
omliggende perceelen?
Get u i g e bevestigt dit.
Ver d ach te deelt mede, dat hij het

huis had kunnen verkoopen voor f 11.000;
Wachtmeester DeO ier heeft er een'

onderwek naar ingesteld; er was wel
over gesproken, maar men wilde het niet
hebben. Het was een vee-l te vuile boel,
zei er een.
Mr. Sc h r Ö der vraagt of de Bie hem

nooit op de gedachte heeft gebracht het'
huis aan te steken.
Ver d ach te ontkent dat.
.Dan wmdt Piet W. de Bie aês ge-

tuige voorgeleid.
De pre sid ent vestigt zij([l aan-

.daeht op de waarde van Zlijnverklartn-
gen, waarmee de zaak staat of valt. Be-
loof je nu de waallhedd te z'8Ig'gen?
Piet de Bie: Ja, zeker,
, De pre s I d ent ondervraagt hem

dam. oveil' de a.1:'spraak met vadi(l;r De

De g,e<ifl-tineerctearbeider A. H. de Louw
heeft zich te verantwoorden voor het
feit, dat hij op 7 Mei 1933 te Oss te zamen
met Peer de Bie en A. J. Hendriks (dikke
Toon de Soep) en L. Vos in de woning
van. N. de LoUWheeft weggenomen f 300
en zulks na zich dep. toegang tot die
woning te h.ebben verschaft door een
deur open te b1'8ken en de brandkast
open te breken.
. Verdachte erkent. dat hi.i De Bie. Hen-
driks en Vos had ontmoet, die hem
vroegen of hij meeging; ze zouden gaan
inbreken. H1.i behoefde niets te doen,
doch zou er alleen maar hoeven te
staan.
DE: president:

uitkijk te staan!
De president leest de verklaringen

voor den rechter-commissaris voor,
waaruit blijkt dat hij begreep dat hii op
den uitkijk moest staan.
Mr. Schröder: Maar als er nu

eens politie was aangekomen?
V er da c ti te: Dan zou ik toch eerst

Voor me zelf hebben moeten zorgen.
Uit het verhoor blijkt nog, dat verd.

een aandeel van den buit gekregen heeft.
De wijnhandelaar M. d e L 0 u Wte Oss

doet vervolgens mededeellngen over den
toestand in zijn woning, waar hij arri-
veerde toen de politie er reeds was. Er
was ongeveer f 400 v~rdwenen. . '

A. Hen d r i k s (Toon de Soep) deelt
mede dat hij .van Peer de Bie gehoord
had, Qat er veel geld moest zitten bij De
Louw. Toen is afgesproken' daar te gaan
stelen. Op weg erheen ontmoette men
verd. en hij werd meegenomen.
Aan verdachte werd opdracht gegeven

op den uitkijk te gaan staan bij het
poortje aan de achterzijde van de
wonlng van den heer De Louw op den
Heuvel. ... ..
Ö-étu.tg~..d(leit 'vervolgenS.:.~ll~r'''ldeelini .



Bie. De vader kon niet en toen :>loodënI
Piet en Gerrit de Bie het doen. De moe-
der Het een paar flesschen benzine ha-
len en dle werden meegenomen naae
Mergen.
Er werden een~g'e voorwerpen gesto-

len, als een vulpen en een jas.
Gerr'it de Bie heeft verteld dat vern

bij \;lijn vader was gekomen met <1~
vraag of hij het huis in brand Wilde ste-
ken. Hij wou f 50 geven.
Ve:vo1ge:ns deelt getuige mede, dat

Gerrit en hij ieder aan een kant het
huis in brand hebben gestoken.
Pres id ent: Op den zolder waar u

den brand stlehtte heb u eerst een
vuurhaard gemaakt?
Get u ~g e: Ja, mijnheer de presldent.
Pre s i d ent: Hebt u niet gehoord

dat er nog menschen binnen waren. •
Get u i g e zegt dat 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 s i de n t: Hoe komt hij er dan

op?
Ver d ach te: .Allemaal haat!
Pre ~.i den t: Piet de Bie kende je

persoonlijk niet!
C a. U 1 ij n, echtgenoote van F. Cee-

len te Oss is de volgende getuige.
Pre sid ent: 14 Dágen voor den

brand in Megen kwam Gerrit -de Bie -
die veel bij u aan huis kwam - met Piet
de Bie bij U,' Gerrtt heeft toen verteld,
dat het huis van Benkers op diens ver-
zoek zou worden aangestoken.
Getuige U 1 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
nadden meegenomen.
F. Ce e 1e n, machinist te Oss zegt

dat Gerrit de Bie verklaard had dat hij-
in opdracht 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
lI'ichitingMegen het vuur gezien.

De heer S. Dut er 10 0, arts te Veghel
wordt als deskundige gehoord. Hij is bij
den verdachte geroepen.
Pre s iden t: Was hij erg ziek.
Des kun d i It 18:' Hij was n iet ziek.
Pre sid ent: Was er aanleiding om

de kinderen uit Megen te laten komen?
De des kun dig 18 vindt daartoe geen

aanleiding.
Pre sid ent tot verd.: Heb je er geen

aanmerking op?
Ver d ach t e: Neen edelachtbare.
Pre s i d ent: Dat is sterkt
De bakkers·knecht G. v. d. Bra e k te

Megen was-werkzaam in de bakkerij van
Benkéts. Op den. bewu.sten avond, zoo
deelt hij mede, kwam Jansen met 'n auto
uit Veghel om.de meisjes te halen omdat
vader Benkers ziek was. Olska en Toon
zijn meegegaan. Het andere meisje, de-
dienstbode bleef in Megen.
Getuige heeft nadien de deur gegren-

deld. Overigens vertelt hij. omtrent den
brand.
Pre sid ent (tot verd') : Waarom

moest het heele gezin daar weg?
Ve r d ach te: Daar weet ik niets van.
Jo11 ann a van deR jj t deelt mede,

dat Jansen kwam om Cis:ka en Toon te
halen omdat vader ernstig ziek was. Ze
hebben gevraag9 of ze ook mee ging,
maal' 'dat wilde zij niet. Ook is haar aan-
geboden haar 'naar haar ouders te bren-
gen, w~t ze eveneens weigerde.
Ciska en haar broer zijn toen ver-

trokken.
Nadat z~ naar de slaapkamer was ge-

gaan 'heeft getuige later beneden nog
gerucht gehoord: er waren verschillende,
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: Als U niet wakker was

geworden, hadt U gevaar geleopen te
verbranden?
Get u i g e meent dat ook. '
Pre s i cl ent (tot verd.) : Hebt U nog

getuigen? U hebt me geschreven daar-
over•.
Mr. He kk i n g zegt te weten dat er

nog .g~tuigen zijn opgeroepen.
De Z.Eerw; heer .pastoor S c h e 11 e-

k è n s wordt beëedigd. 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 t 0,0 r S eh 18 11 eke n s: Neen.
Pre sid 18 n t: 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 heeft ten behoeve van Ben-
kers. een verzekering afgesloten met in-
gang .van 9 J:uni 1933toen een andere ver-
zekering afliep .. ' ..
Nog is gedagvaard Wil hel m u s

deB i e, de vader van Gerrit.
De pre 11 i ct ent vraagt of hij be-

zwaar heeft te getuigen omdat hij wel-
licht zichzelf moet benadeelen.
W. de B. i e zegt dat hij al meer.hier

geweest is en' ze heebben hem nog nooit
betrapt op een leugen.
Hij heeft geen bezwaar' om verkla-

ringen af te leggen. .
Presid.ent: Wat weet U van de

zaak?· . .
Get u ige: ~Niets. Wat zou ik érvan ij:

weten.
P r e-s i de.u t: .Ga dan maar gauw

heen:

Verdachte verdedigt zich zelf!
. Ver d ach t 18 zegt, dat het .niet waar
.ls, De Bie heeft het toch ook,niet gezegd?

Pre sid ent: Je hebt het zelf tegen
(len wachtmeester verklaard.
Ver d ach t 18: 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.
Pr es ide n t: En de kinderen dan?
Ver d ach t e: Daar heb ik niet over

gesproken. Maar De Bie vertelt niets.
P·r e.s ide n t: Dat maken wij wel uit.

Weet je nog meer?
Ve r d ach t 18: Ik weet nog een heele

boel.
Pre sid ent: Nu ik vind je een ver-

duiveld . verwaande verdachte. Ik denk
dat Mr. Hekking het beter gedaan zou
hebben. Maar ik heb er nu genoeg van.
De uitspraak wordt bepaald op 7 Nov.
Te ha~f vijf wordt de zitting gesloten.

Requisitoir.
Dan, komt- d:e···Offi.ele.r van

JUS tit i e aan het woord voor pet
het requisitoir. .
Spr. acht het ten. laste gelegde be-

wezen, waartoe hij allereerst aanvoert
de ,verklaringen van verdachte fJelf.
De .. man 'beweert Do'nderdag geslagen

te znn en Zondag te hebben bekend.
Dat is natuurlijk absurd .. n:e' 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-
Iingsn van Piet over Gerrit de. Bie WQ.r~
den bevestigd door getuige C. mijn 181\
haar Irian F. oeeïen.
. ZQo :zijn er dus drie verklaringen
dat: Benkers de uitlok~ing gepleegd
heeft.
Spi'. merkt op, dat het duidelijk was,

dat Benke_rs net hula weg wUd~ heb,
ben. l:lij l\eVntet 'tie:n p.astoQr komen,
:maar zij:p. klinp..iën""'lfu"~6""'Wil<te ''"Àij
d.e :ti;l.tlid en den knecht laten 'over..
komen. . . . '
Alles samen maakt z: i. duidelijk dat

verd. het huis heeft ïaten In brand
steken.
, Vërd:··spr~ek, wel over. haat, maar er
is in Oss nog, nooit ~en pu~ aa.n~esto~
ken uit haat tegenover den eigenaar.
Spr. kwalificeert }let gebeurde aIs een

ernsüg misdrf f en eisc)lt v ij f j a a, r
g e van gen iss tra f met aftrelt van
voorarrest. ..

Tot nu toe zijn
geëischt, tegen:
P. J. de Bie (Peer)
L. A. v. d. Heuvel (Den Brus)
¥,. 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 13rok
~. A. v, d. Elzen
J. J. Bevers
M: J. den Brok
W. A. Bloomers
F.de Reuver
J. M. den Brok
P. Wijnen'·
J. L. M. v: Heeswijtk
H. v. d: Vondervoort .
N. de Louw
J. F. Benkers

Recapitulatie.

de volgende stra.ffen

16 jaar
16 jaar

6 jaar*

.1 jaar*
8 Jaar*
5 jaar*
2 jaar'"
3 [aar"

; 4 -jaar·
8 jaar
8 jaar
3 jaar*
2 jaar·
3 jaar*
6 jaar*
8 jaar
6 jaar
8 jMr
8 jaar*
1 jaar·
1 [aar"

2Y2 jaar·
5 jaar·

= met. aftrek voorarrest.

~\ .



APARTEVELOURS
LONG DAMES.
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ZUIVER WOLLEN
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gevoerd,' met mo-
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'npracht'850'Nova- _ '
manlei • -,

. '

De schleqer van het
seizoen. DE 5 TELLA
DUFFEL MANTEL,
zw. wollen stof,'met .

, : ' rUg~eintuu~en spli], " ~
, 'in marine, wijnrood,'
, 'groen, .bruin, zwart,

,.,gehe~116' - 50:
op ZIJ- _

de.i nu . ~,
··ELEGANTE
SMANTEL,

DEN BOSCH
, .



P OVIN I 0 DBRABANT
,~=Sjertogenboêèc~t()ourant
Alle betalende abonné's op dit blad zijn, volgens de bepalingen in de "VOorwaarden van Verzekering" vermeld, tegen ongelukken verzekerd
voor beoragen van f 500.- bij levenslange ongeschiktheid; f 500.- bij overlijden; f 300.- bij verlies van, één hand of voet; f 250.......bij
verlies van één oog: f 150.- bij verlies van een duim; t 60.- bij verlies van een wijsvinger; f 15.- bij verlies van elken anderen' vinger.
De uitbetaling der verzekerde uttkeertngen wordt gewaarborgd door de Nieuwe DAV· Bank N.V. (Nieuwe Hollandsche Algemeene Verzekerings-
Bank) te Schiedam. De verzekering ts gesloten door bemiddeling van de Assurantie Bezorgers, de Firma BLOM & v. d. AA te Amster<;la.men

de Firma VAN LANSCHOT & VERHEIJEN te 's-Hertogenbosch, Hoogesteenweg 27.
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Uitg. J, J. ARKESTEYN &
ZOON, Kerkstraat 54 te

's-Hertogenbosch.
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'Ve Ossdie misdadiq,ecs6.ende 00«- liet quecAt.
, .

De roofoverval te Uden.

Vanda,ag wordt de lange reeks straf-
zaken waarvan de Ossche onderwereld
het middelpunt vormt voortgezet.
Vandaag zün er lieden uit dat milieu,

die zoowel vóór als achter het hekje zul-
len staan, die er als verdachten en aalt
als getuigen verschijnen.
De belaJl!g1slbellingis 'nu weer grooter ; I

ei!' is één 2li:ttil:rugdIBlgovergeslagen en bo-

1. Hendrtkus Adriaoos van -tcr Put-
ten, geb. te Oss, 18 Mei 1912,opperman:
2. Petrus Wilhelmus de Bie, g€lb. te

Oss, 11 Mnrt 1915, fabrieksarbeider,
thans gedetineerd u. a. h. te Breda;
3. Antonius Johannes Hendriks (bij-

genaamd "de Jonge Soep"), geb. te OSIS,
28 November 1911, landbouwer;
4, Joharmee Petrus Ceelen, geo. te

Oss, 19 April 1912, wielrenner:
sub. 1, 3 en 4 thaTIISverblijvende in

het Huis V8!n Bewaring te 'a-Hertogen-
bosch: zijn gedagvaard ter zake:
A. dat zij in den nacht van 20 op 21

Felbru.a.ri 1934 of daaromtrent te Uden
teeamen en in vereenigmg gedurende
den voor de nachtrust bestemden tijd
in de waning van Wïlhelmus Bouwman
met het oogmerk VM1 wederreonteujke
toeêigening' hebben weggenomen een
ge1dSlbedra,gvan f 1900 of daaromtrent
- althans eenig geld - toebehoorende
aan dien Bouwman - althans aan een
ander dian aan hen verdachten of een
hunner - hebbende zij zich den toe-
gang tot die woning verschart door in-
klimming door e'en gat in het dak en
d100reen gat in een muur, en terwijl ze
dien diefstal deden voorat-, en verge-
zeld gaan en volgen door geweld tegen
dezen Bouwman en zijn echtgenoote,
door hem te slaan en hen vast te
grijpen en vast te binden, gepleegd met
het oogmerk om dien diefstal voor te
bereiden of gèma;kkelij.k te maken of
om bij betrapping op heeterdaad zich
de vlucht mogelijk te maken en het
be'zit van het gestolene te verzekeren:
B. verdachten H. A. van del' Putten

en A. J. HiendrLks bovendien: dat zij
in den nacht van 15 op 16 Mei 1934
of daaromtrent te Oyen gedurende den
voor de nachtrust bestemden tijd teza-
men en in vereemging met een of meer
;a,ndwen in de woning van gebroedera
Verhoeven met het oogmerk van weder-
reohtelijke toeëigenin;g hebben wegge-
nomen een geldsbedrag van omstreeks
een nonderd vijftig, gulden - althans
€oenig ge'1d toebehoorende aan die
g.ehro,ed'ers - althans aan een ander
dan aan verdachten of hun deelgenoo-
ten - zulks na zich den toegang tot
die .womdng te hebben verschaft dOOiT
een geE'loten raam open te breken en
dlàM'ldooc binnen te klimmen en ter-
wijl zij en hun deelgencoten dien dûef-
stal deden voorafgaan, vergezeld gaan en
volgen door geweld tegen die gebroe-
ders Ver:hoev-en,door hen met een stuk
ijzer - a.l:than.s een hard voorwerp -
en miet de vuist en de hand kracht-
dadig te slaan en te stompen en dOOT
hen te schoppen en te stompen en op
hen te gaan staan en met de knieën te
gaan zitten en hen uit bed te trekken
en vaat te binden, waardoor Antoon
Verhoev en is overleden en Petrus VeT-
hoeven meerdere bloedende wonden
bekwam; zijnde dat ge eld gepleegd
met het oogmerk dien diefstal voor te
bereiden en gemakkelijk te maken en
om bij betrapping op neeterdaad zich
de vlucht mogelijk te maken en het
bezit van het gestolene te verzekeren:
C. verdacr.te J. P. Ceelen bovendien:
dat hij op of omstreeks 9 November

1932 onder Berghem - althans in de
omgeving daervan - opzettelijk na te
voren in kalrn overleg en rijp beraad
het plan daa.-toe te hebben opgevat,
- Johannes Marmus Oornelus van der
Pas van het leven heeft beroofd door

Pre sid ent: Ze waren gemaskerd lijkt haar hier ook het geval te zijn. .
Ihé? Verdachte heeft pl. gevraagd nier niet
Get u 1ge: Ja wel, Ze hadden iets om over . zijn vader te spreken, dat waar-

hun gezicht, deert zij. '
Pre s t d ent: Toen heb je vier man- Bij de bepaling der straf moge er

nen gezien. rekening mee gehouden worden dat De
Get u i g e: Neen, dat kan ik niet I Bie al zwaar gestraft is; h.i. had er een

zeggen, maar het waren er eenige. Ik .
was er van geschrokken. I
da~:v~~i~~A~L Dat is Logisch dat je De roofmoord te OiJ'·en.
Get u 1gedeelt mede, dat hij de deur '

gauw dicht deed, maar dat, hielp niet,
want de inbrekers ooenden haar weer en
twee grepen hem aan. Inmiddels' was de
vrouw opgekomen en die werd ook aan-
gegrepen, door anderen ..

van zeer krui bij een met scherp gela- Toen getuige gebonden, was, vroegen I
den revolver herhaalde malen OIPdiens zoeom geld. Hij had hun de knipbeurs
lichaam af te vuren, waardoor meer- aangewezen.
dere kogels doel troffen en het hart Pre s l d ent: Maat hoe wisten ze het
werd doorboord, tengevolge waarvan geld onder de plavuisen te vinden.
van der Pas spoedig' overleed. Da t weet i,k niet, z;egt get u Lg e, ik
Nadat de officier Mr. van Eve r- heb 't ze niet gewezen.

din gen de zaken heeft voorgedragen Den vorigen dag was het geld er toch
deelt de president mede, dat de rïog ? wil de president weten .. -
rechtbank het dienstig acht de zaken Dat bevestigt get Ui.g e, die voorts

I te splitsen, zoodat eerst behandeld wordt krij.gt te verklaren, dat er green gatenI de diefstal te Uden. in dak en muur waren.
De verdachte van der Put ten Dels.gevraa,gd deelt getuig'e nog mede,

deelt mede, dat hij met de anderen in dat hij de verdachten niet herkent. De
contact was gekomen over den overval' ver d ach ten daarentel~en blijlk.enhem
Ceelen had van zekeren Keolen inlich: wel terug te kennen.
tingen gekregen. Men heeft een bezoek Dan wordt de echtgeu,oote van voelgen
~ebracht aan Uden. Acht dagen later getuige Hen d ric a B a u w m a n-
IS men er weer heengegaan. Toen is KeIl n e r gehoord,
Ceelen op het dak geklommen. Inmid- Zij deel.t o.m. mede, ct,at haar man
deIs kwam er iemand, die bij Bouwman haar in den bewusten nacht wakker ge-
binnenging. Men moest toen een paar maakt had omstreeks half twaalf.
uren wachten. Pre sid ent: Wat hebt u toen gezien,

I
Het bleek dat men door het gat in vertel nu eens. Waren er geen vreemde

~et dak niet naar binnen kon komen. manmen in huis?
Toen IS er een gat in den muur ge- Get u i ge: Mijn men zet dat hij leven
maakt en daardoor is men naar binnen had gehoord: Hij is de ka.mer uitgegaan
gegaan. . . en later hoorde ik hellnroepen. Toen ben
Verd. en Ceelen hebben Bouwman ik ook opgestaan.

vastgehouden en vastseccoden. Verder vertelt zij over den overval;
Pre sid ent: Heb je hem ook op den haar man was vast.gePonden en zij werd

grond gegooid. ook aangegrepen. Zij zag mannen door
Ver ct ach te: Ja. het huis loopen en die hebben het geld,
Verder deelt hij mede, dat het huis dat in een tabaksdoos was geborgen,

doorzocht werd. Onder plavuizen vond weggenomen.
hI] het. geld in .een bus. Vervolgens krijgt de 0 f fie t er van
. Pre s i d ent: Hoe wist je da,t zoo is Jus tit i e het woord tot het nemen
Je dat verteld? ' van zijn requisitoir.
Ver d ach te: Neen, edelachtbare Wat het bewijs betreft, dat is al heel

we hebben er naar gezocht. ' eenvoudig, allen bekennen. Het bewijs is
Pre s i d ent: Hoeveel was het? geleverd. Ook de straf zelf zal weinig
Ver d ach te: Dat wisten we toen moeilijkheden geven. Het is een ernstige

n:<?gniet. Later bleek er ruim f 1900 te roofoverval, door vier jonge mannen ge-zijn.
Pre sid ent: Jelui zijn toen bij. De pleegd op twee oude menschen. Spr. wijst

Snol geweest, hé? erop, dat er brutaal iS opgetreden; men
V e rdach te: Ja, daar is het ver- ging zelfs niet heen toen men merkte,

deeld; De Sn.Q,lkreeg er f 35 van. dat de bewoners op stonden. .I V d h Er is wel geen lichamelijk letsel tOe-er ac "te DeB 1e bevestigt deze ver- gebracht, maar het moreele leed l'Sklaringen van De Rut.
Verdachte Hen d r i k s eveneens groet. De vrouw is nog niet over denschok heen.

~lijkbaar, m~ar wat hij precies zegt Spr. vindt het feit zeer ernstig. De
unnen we met verstaan. verd, brengen zelf weinig reden om

. Verdachte .Ce.e le n zegt dat het de lichte straffen op te leggen. Alle ver-
volle waarheid IS, wat van der Putten dachten staan ongunstig bekend; in dit
verklaar~ heeft: 0' •., , verband gaat hij hun straflijsten na:
.p res 1den t. U be.J?t degene, dl,lv l o.m. er aan herinnerend, dat De Bie al

WIst, dat er geld was bIJ Bouwman., tot 15 jaar gevangenisstraf is varoer-
Verdachte Ce e 1e .J?-: :la: m~inheer de deeld wegens doodslag. Met de straf-

president. Ik had mnn Inlichtingen van 1 maat zal daarmee rekening gehouden
KooIen. . . . worden.
Pre SId ent: ~e?de Je .~len al lang? Voor de vier jonge menschen is niets
Ce e 1en: Ja 'I'el, .we zijn samen de . hui voordeel te zeO'gen,behalve danzaak gaan opnemen ill Uden. m un ,.. h hiuDan vangt het getuigenverhoor aan. dat ze bekend hebben en sc aan sc ...
All t dt h d d 0 hebben gemaakt.ereers wor ge oor e, pper- I dit verband wil spr. wel iets van

wachtmeester Pet e r van der Bee k n, "'k
te Uden. Hij deelt mede, dat hij een het maximum afwi] en.
onderzoek heeft ingesteld toen hij' van Hij elsent tegen ieder doc verdachten
den inbraak hoorde. Omtrent zijn onder- tie n j a a r ge van gen iss tra f,
zoek doet hij mededeelingen. . behoudens De Bie, voor wien hi]' d r i ePresident: U hebt ook de sporen
van vernieling gezien? j a a r vraagt, een en ander met aftrek
Get u i g e bevestigt dat. van het voorarrest,
Presid'en t: U hebt ook iets ge-

vonden?
Get u i g e: Jawel, touw.
Pre s i d ent (tot verdachten): Had-

den [elut dat achtergelaten.
De ver d ach te n bevestigen dit.
WIl hel mus B 0 u w man, 67-

jarig landbouwer te Uden moet dan ge-
tutgen over den overval.
Op den bewusten nacht la.g hij te

bed: toen hij .g,erucht hoorde. Hij is het
bed uitgegaan en heeft de keukendeur
opengemaakt. Toen zag hij de mannen,

vendien het zijn nu wel zeer gerucht-
makende zaken. De banken voor die ge-
noorügden zijill voller dan anders, de
publieke trtlYwne is druk bezet en in de
getuigenbanken hebben mede vele be-
Iangsteilenden een piaats g€vonden.
De rechtbank is samengesteld als bij

oe vorige zaken.
Allereerst worden behandeld:

's-Hertogenbosch, 31 October 1935.

heel andere toekomst voor hem open-
gelegen; Alle omstandigheden waren
tegen hem.
Mr. van Iiu gen pot h en Blo e-

m art s refereerden zich eveneens aan
het oordeel der rechtbank.

Mr. L. B a u d 0 in refereert zicb aan
het oordeel der rechtbank.
Mej. Mr. E. Lion, voor De Bie op-

tredend, bepaalt zich tot . 3D bespre-
king der strafmaat. Dat hij niet eer-
der heeft bekend, ligt hieraan, dat
mensenen hem beloofd hebben, dat hij
spoedig weer uit de gevangenis zou
zijn. PI. herinnert eraan, dat Göring
gezegd heeft dat de mensenen met een
zekere bagage op de wereld komen. Dat

Dan krijgen zich te verantwoorden Ihuijzen heeft verricht. Er bleken links
Van der Put ten en Hen d rik s (de 8 en rechts 4 ribben gebroken te zijn. De
jonge Toon de Soep) in verband met dood .was het gevolg van groet mecha-
den roofmoord te oven. nisch geweld.
Van der Putten zegt, dat Peter Volgende getuige is de 17-jarige

de Bie had gezegd, dat bij die oude W i i hel mus M. ct eBi e, gedetineerd.
mensenen die veel geld hadden, Wiel 'In verband met dezen roofoverval is
wart te m~ken zou zijn. Men heert er deze getuige veroordeeld tot 7 jaar en
ZiDh eerst op de hoogte gesteld met 6 maanden gevangenisstraf.
Hendrfks en PIet de Bie, Getuige erkent dat hij met v. d. Put-
Met radde tong verhaalt verd. dan ten, Hendriks en Van Orsouw na~r

hoe het met de afspraak gegaan i~: Het Oyen IS gegaan om er te stelen. De ~n:
verhaal is van onze '!>laat!;.. -kwa;llak te genoemden ZIJn: de wonmg .. der" '\ er
voïgen, maar blijkbaar spreekt hij zeer h?evens binnen gegaan. Later IS hI] ook
omstandasr over wat er voor en tijdens binnengekomen. Er lagen twee mannen.

,~ "'.. vastgebonden op den grond; een ervan
den overval .1Sgeschied. . bloedde aan het .nootd en lag er on-

Ter t.afel 1S ook de~ viJà,. wa~ede beweeglijk, als dood. De andere deed alle
Verhoeven geslagen IS. D:ue vIJI w~s moeite om los te komen.
meegenomen uit .. ÛIS.s, na m verschei- Getuige is later mee naar buiten ge-
dene handen t_e zun geweest, " gaan en een kwartier nadien kwamen
Verd. had met gedacht, da:" Vel,h()e- de anderen ook.

ven dood was. " Pre s i ct ent: Wat heb je binnen
Het was heeleenaal de bedoeling met gedaan?

geweest de mensenen te mishandelen. Get u i ge: Niets!
Mr. Sassen vraagt of een del' Verd.vanderPutten: Datisde

mannen Veil'hoeven getrapt heeft. man die hem getrapt heeft.
Verd. van der P u t~ e n zegt, dat Pre sid ent: Jelui hebben bij Boeijen

de Bie hem heeft getrapt op borst en toch je kleeren gewasschen? waarom
hoofd. deed je dat dan?

Verdachte Hen d r ik s bevestigt de Get u i ge: Omdat van Orsouw het
door De Rut a.fge·1egdeverklarimgen. Hij ook deed!
had onderweg nog. bezwaar gehad mee Pre sid ent: Och kom nu! .
te gaan. Get u i ge: Ik heb heelernaal mets
Pre s id ent: Miaar je hebt het tocih gedaan.

gedaan. Pre s l d ent: Je bent al veroordeeld,
Mr. S c h r Ö der lm-ij·gtnog OJpIheldie- wat zouden nu de verdafhten ell' aan

ring, waarom men VMl oerouw niet mee hebben a;m Je te bezwaren. ..
wiilde hebben. . Get u I f?: e erkent verder ZIJn aandeel
Vel'daehte Hen d rik s kan niet mee- 111 den bubt gehad te hebben.

deelen 'd "'1 had Wol v t hit Verd. van der Put ten zegt nog
v , W1e e VlJ . I" wee IJ dat Willem de Bie de grootste schulddat er mee geslagen is " .Al ., , t tb. . heeft aan dien cood van Verhoeven.
s eers e ge uige :",ord,t. gehoord J. De 24-jari~e gedetdneerde Fr a n c i s-

V.~r koe 1en, brigadier .~Itulalr der cu s J. van 0 r sou w is de laatste ge-
RIJks~eldwacht te oven. H~Jdeelt mede tuige in deze zaak. Hij erkent, dat hij
op zijn rondgang de ~onmg der ~€II'- mee naar Oyen is gegaan om er ergens
h~evensgepasseerd te zun, doch er met.~ te gaan stelen.
bIJZ0J?deil."Sbemerkt te hebben .. Teen ?lJ I Pre s id e TI t: Hoe ben je binnenga-
aangifte van den overval kreeg IS getuige komen?
a~nstond~ te~ plaatse gekomen Omu-~nt Get u i g e: Dooi" een raampje.
ZIJn bevindlngen aldaar verklarende Pre s rd ent: En hoe heb je de deur
deelde hij mede, dat alles in wanorde lag. opengemaakt en konden de anderen ook
Op den vloer lag een man, wiens gezicht mee naar binnen?
met bloed bevlekt was. Het was Antoon Get u i g e bevestlgt dat.
Verhoeven. Getuige heeft dit lijk in be- Hij deelt dan mede, dat v. d. Putten
slag genomen; het is later naar het en Hendriks de mann en uit. het bed
ziekenhuis te oven overgebracht. Burge- hebben gehaald en dat zij hen hebben
moester Jal;lS heeft het daar overgegeven I gestampt. De Bie deed dit ook, maar
ter schouwing, het minste.
Vervolgens wordt Pet rus Ver ho e- Verd. Hen ct rik s ontkent dat; hij

ven, 62 jaar, landbouwer, wonende in heeft alleen de mannen vastgebonden.
het klooster te Oyen, als getuige g1e- Pre sid ent: Waarom moesten jelui
hoord. . . bij Boeyen je kleeren in het water doen?
Het afleggen van den eed brengt Get u i g e: Omdat ze vuil Waren.

eenige moellijkheden mee, maar met wat Pre sid ent: Omdat er bloed aan
geduld gaat het toch. zat. Daarom heb je ook je schoenen

De getuige deelt mede, dat zijn broer nagekeken.
en hij den bewus.ten avond naar bed wa- Get u i g e deelt nader mede dat
ren gegaan. Ze hadden ongeveer f 70. Hendriks en Van der Putten den eerste
Dien nacht heeft hij drie personen ge- man UIt bed haalden.

Lien. Hij riep "hulp" 'en toen hebben ze Den .tweed·en heeft ..getuige gebonden.
hem geslagen, nadat hij uit bed was ge- Overigens deelt hi] mede dat v .. d.
trokken. Hij werd aan handen en voeten Putten het geld had gevonden. oat
gebonden. later verdeeld IS. . .
President: Ze hadden je broer ook . Het IJzer had getuige gedragen: hIJ

~'eslagen, hè? ,nad het ~ekregen .van Hendnks en gaf
Get u i ge: Dat heb ik niet gezien. het hem mOyen weer terug.
President: Wathebbenzejebroex . Ver~.acI:te ~,an <l:er Put,ten zegt

dan gedaan? I oat hIJ ZIch bijna met n:e~ oe m~nnen
Get u i ge: Ze hebben hem de rib- ' bemoeId. heeft, .toen ~zeUl,~ oe~ wal en.

ben kapot gestampt zooals i!k later Pre s l.d ent. Wa", er llcht.ï
10 ' ft hi' " Get UI g e: Er stond een lamp ophooil'd,,;. Twee k.eer hee J geroepen: tafel te branden, maar ik was in de

oc? Piet, och Plet. Toen 1ag hI] heel andere kamer.
sUI. " t t· . ts te Pre sid ent: Dus heb je ook nietsOver het IJ'ZleiTwee ge UIIgeme kunnen zien?
verklaren. Get u i er e: Jawel de deur stond
Als getuige-deekundlge wordt g1e- open en die man lag'm€t zlin kop daar

hoord dr. B. Met tra p, arts te 's-Her- naar toe. '
togerrboseh. Hij verklaart omtrent ('e Getuige erkent verder nog met een
sectie welke hij' met prof. Nieuwen- mes geslagen te hebben.



De officier van justitie Mr. v a n Verd. Hen d rik smaakt eenige op-
E ver din gen herinnert er in zijn merkmgen, die we niet verstaan.
requisitoir aan, dat twee der bedrijvers Mr. van Hu gen pot h optredend
van den rootoverval al veroordeeld zijn. als verdediger van Hendriks betoogt, dat
Nu hebben we doebeide anderen hier. de straf welke geëischt wordt zeer hoog
Het bewijs levert weinig moeilijkheden is. Verd. Hendriks heeft totaal geen ge-
op. Men schuift nu wel de mishandeling weldpleging bedreven. VODr misbande-
op elkaar. maar men is samen verant- ling voelt hij niets. Hij is een brutale
woordelijk. dief, maar meer ook niet.
Dat het niet een gewoon diefstalletje Pl. vestigt nog de aandacht op de ge-

zou worden begreep men wel, anders tuigen De Bie en Van Orsouw, die z.i.
ihad men het ijzer niet meegenomen. niet juist zijn.
Dat. het plan was op te treden zooals . Hij vraagt een veel lagere straf, dan

geschied is, kan natuurlijk niet bewezen de officier vorderde.
worden. Mr. B a-u d a i TI . optredend voor Van
Van de verschillende roofmoorden der Putten meent dat het wel moeilijk

welke gepleegd zijn, is dit wel het ergste is voor deze verdachten op te treden.
stuk. E,en ernstige straf is hier op haar Het valt pI. op dat deze verd, op zoo
PI~!r van Orsouw tot 15 jaar veroor- jeugdigen leeftijd al ZO{) merkwaardig
deeld is, meent spr., dat e'en gellJ"ke misdadig is. Dat ligt z.i. aan het milieu.

'...~ Een misdadig karakter en 't milieu moet
straf gevraagd moet worden. men als verzachtende omstandigheid
In aanmerking nemend, dat zij beiden aannemen volgens prof. Van Bernmelen.

al tot l{) jaar veroordeeld zijn vraagt Pl. vestigt de aandacht er nog op dat
hij voor ieder v ij f j a a r ge van g e- de beide getuigen De Bie en orsouw hun

kleeren moesten wasschen: De' Bie keek
nis st raf. zijn schoenen na of er bloed aan was.
Verd. van der Put ten erkent dat Deze beide verdachten zijn aangehou-

het een erg feit was, maar hij heeft er den destijdS, doch bij een onderzoek in
. k I hun woning werd niets gevonden, dat op

veel spijt van. Hij is m ver eerd geze - mishandeling zou hebben kunnen W1J"zen.
schap gekomen en heeft het daar ge-
leerd. Uitspraakover 14 dagen,

1

Vel'hoeven (Jan, Bol>, gewezen directeur

U ·tI 'kki ,', f I del' wielerbaan te Oss, werd ter zake van1 0 lUg "van roo overva. ' de brandstichting in het paviljoen op het
, Sportpark veroordeeld tot t wee j a a r

Tenslotte wordt behandeld de' KooIen 10% van den buit moest h~bben. ge van g e n i sst raf met aftre'k van
Men volstond echter met flO, dte ;'ge- het voorarrest.
tuige aan .ce~len daartoe gaf. ., . . 1 De eisch was drie jaar met aftrek van.
De 20-Jange Petrus W. d.e Bie I ' ' , '.

vervolgens als getuige gehoord, .,..nand- het voorarrest.
haaft zijn verklaring als verdachte a1- De 44-jarlge arbeider N. H. Schuyers
gelegd ".over - d~n roofov~rval. Desge- uit 0sIS werd tot een j a are n zes
vraagd zegt hIJ KDolen met te kennen. " .
Wel heeft Ceelen gezegd, dat hil inHch.., m a and e n gevangendsstraf veroordeeld
tingen had gekregen van een zekeren wegens genoemde brandstáchtlng.
KooIen. " '.. He,t '. O.. M.. had 4. jaaJr met aftrek
Ook was meegedeeld dat Koole11,fo % ,geëiooht.

moest hebben. Getuige heeft echter ook
maar f 10 gegeven. '

Afgezien wordt van het hoorén ''\Tan
Van der Putten. '
TenslDtte wordt opperwachtmeestes

Van d er Bee k uit Uden nog gehoord.
Hem wordt gevraagd or hij KooIen kent,
Hij staat zeer ongunstig bekend, zegt
getuige. Hij is bij de Ned. ~poonvegel:1
als commies 'ontslagen wegens ~sr-
duistering. Nadien heeft hij andere .:ver-
duisteringen. gepleegd. Er zijn processen
verbaal waarin hij erkent onregelmatig-
heden te- hebben gepleegd. "
Ceelen heeft van dezen verdachte

theoretisch les ontvangen in het binden
van mensenen. .
President: Hoort U dat?
Verdachte: Daar is niets van aan.
Pres ide n t: .Ceelen heeft ook ver-

klaard dat U hem les hebt gegeven in
het binden van menschent ., '
Ver d.a c h te: Dat is, he.t toppunt.
PreSIdent: Ja,. Inderdaad" het

toppunt.
De 0 f f i c ier opmerkend dat er· hier

een verdachte is, die ontkent, acht het
ten laste gelegde bewezen. De getuige- Stadsnieuws.
nissen van ceelen zijn. z.i. volkomen.cge-.
loofwaardig .. De verklaringen Van De
Bie en Hendriks duiden erop, dat er
van het begin af sprake geweest is van
KooIen. . " ,
Verd. verdient een zeer zware straf.

Spr. requireert a e h tja ren g e-
van gen iss tra f met, aftrek van
voorarrest.' , . . ' "". , .
Pre si d e it t: Wat zeg{u daamn?
Ve,rdachte: Ik ben absoluut On-

schuldig,
Voorts deelt hij mede, dat hij ceelen

met opgezocht heeft. Ceelerr ts bij· hem
gekomen. Een vijf jaar .seteden heeft
getuige wel eens over' Beumans gespro-
ken. . " .
Pre sid ent: Is dat nu l1et bewijs

van de onschuld. .
Verder geeft ver d ach te'. te kennen,

dat het wel, mugelijk is, .dat hij Oeelen
Presiden t: U.hebt de dagvaarding inlichtingen heeft gegeven in staat van

gezien? .' . . . . dronkenschap.
Verdachte: Jawel, edelachtbare. Pres.ident: Maar.nu.de onschuld?
President: En'is het wo? - Dan komt Q.e ,verde<Li.gerMr.' olur-
Ver d ach te: j~ee edelachtbare, ik 5" ens uit EindhDvim aan liet/woord: au

ben onschuldig. . meent, dat vaId;' niet veroordeeld kan
Pre sid ent: :l{en je die· vier I worden op de verklaringen van Ceelen.

mannen? . Pres.ident: -Hebt U .nog iets .te
Ve r d ach t e: AJleen Ceeléit. zeggen.?~. ,_ .'
Presiden,t:Heb je n,ooi,t jnliçhtin- Verdachte: Ik ben onschuldig!

gen verschart aan: de Ossche benäe?+'" . Uitspraak over 14 dagen, . -
Verdachte: NooitL.
President: ~oe komen ze eg; dan

aan? . ,
Verdac h t e: :Droombeelden!
Pre sid ent: lIet je geen ge1d van

Céelen gekregen.
Ve r d a c h te ontkent. dat. .

. Dan wordt de lQ.ndbouW~rW. 130 u.:.
mans gehoord. I "

President: Ken je dien man?
B 0 um a n s (zich naar KooIen wen-

dend): Ja, ik ken- hem wel.
K a a len kent ook Boumans.
Pre sid ent: ts KooIen Dolt bij je

thuis geweest.
Get u i ge zegt dat dit nooit het ge-

val geweest is, wel vroeger eens toen ge-
tuige nog ergens anders woonde.
Pre sid ent: Jawel, maar kort voor

den overval?
Get u i ge: Neen heelemaal niet,
. Niuiat de overvaloog even gereleveerd

is wordit J. Ce e len als getuige gehoord.
Met betrekking tot den roofoverval vol-
hardt hij bij zIjn verklaringen als ver:"
dachte afgelegd.
Pre sid ent: De verdachte ontkent

diaJthij u ooit inlichtingen heeft gegeven.
Ce e 1e n: Ik ben met Kooäen in, con-

tact gekomen in V'erband met een verze-
kering als wielrenne[·. Toen heeft hij me
tevens verteld, dat hij een kraakje wist.
Met KooIen ben ik de zaak eens gaan
opnemen. Toen is ook de aandacht ge-
vestlgd op het hU1svan Bouwmans. Daat
zou geld zijn. KooIen rou dat geweten
hebben in verband met een hypotheek-
kwestèe. La.ter bleek dat dit rue't waar
was.
Er was a,f,gesproken, dat Koolerr 10%

van den .burt ZOu;krijgen; De anderen
wilden dat echter i:üet;.. .
Getuige ,zet uiitvoerig de afs,p,raak uit- P. J. de Bie (Peer) Iff jaa.r

eenendeelt mede dat hij hun f 35 heeft L. A, v. d. Heuvel (Den Brus) ·16 jaar
gegeven ..Er was namelijk in de kranten F. N; v. d. Wetering,
gemeld, dat er 1,700 was gestolen en (Den Brommert) 6 jaar- i

getuige had geûgd, dat ze 't met z'n A. J.,v. d. Wielen (Slappe Toon
tweeën hadden gedaan. van Mieneke de Soep) '. '1 jaaT·
President:"HoDrje'tnu? A.Snabel' . 8jaar*
Ve rd ach t e: Jàwel, Edie,l.Achtbare. A. J. Ottens 5 ja;ar'"

Er is niets van aan. . P. A. Schuurmans 2 jaar'"
Presiden t: wat getuige vertelt is J. F. A. Verhoeven 3O-jaar*

precies hetzelfde als hij voor den reen- N. H. Schuyers '4 ja:ár*
ter-commissaris heeft gezegd. . A. H.' den Brok 8. jaar
V. er d ach te: Dat is zoo in elkaar M. van Orsouw 8 jàár

gezet. Chr. den Brok 3 jaar*
Pre sid ent: Als verdachte u niet M. A. v. d. Elzen 2. jáàr*

opmerkzaam had gemaakt op de wo- J. J. Bevers ft jaar"
M. J. den Brok 6 jaar'"

ning? W. A. BIDemers 8 jaar
. Getuige C eel en: '.Dan waren ,we er F. de Reuver 6 hiar ;
nooit gekomen.' . J. M: den. Brok .8' jaar
. Spr. deelt verder .mee, dat Koólen ook, P. Wijnen 8 iaar •

.wel eens bij Den Brus en bij ouden Toon J. L. M. v. ,HeeSWijIf 1 iaar'"
de Soep kwam. H. v, d, Von.dervoort '1 jáai'"
A.Hendnks (dejonge TODn de N,deLouw' ·21j.j,.jllar'"

Soep) bevestigt zijn verklarmgen, die hij 'J. F. Benkers :5 lêl:l!'*
des. ochtends als verdachte heeft atge- . tI; A. v. d. Putten 10.JMr'"
legd in de zaak van den roofoverval. Hij ,P. W. de Bie . . 3 j::.al'*
deelt verder mee, dat Ceelen hem gezegd A.' J. Hendriks 10 j:'1ar* -
heeft, dat hij zijn inlichtingen had ge- J P Ceelen ' 10' jaar"".

~~~e:~~:~~~n;i~~~ieri~C:;:~e::n d:: ,tt.~~:K~~o:.~"nr~ttEln : 18!.'jl~.- ,
gezegd is dat !{:oolen verzekeringsagent ,LU "'1<:; """.I."

was.
Hij verk •• "lXt..nog, dia, ceercl is ..dat .• '= n-..etaftrek vooI:arr~st.

.
'De moord op J.M. c.van cl erPas.
Dan komt C eel e n voor, terzake van

Len moord op van der Pas.
Hij bekent.
Pre sid ent: D~ revolver was met zes

eegels geladen. Dde hebt u allen op hem
afgeschoten?
Ve r d ach t e: Jawel, EdelAohtbare.
Pre sid ent: U hebt het näet in drift

gedaan, maar na kalm het plan gemaakt
te hebben?
Ver d ach te: Jawel, Edelachtbare.
Pre sid ent: U had compassie met

de vrouw van Van der Pas, die dom haar
man mishandeld werd?
Ver d ach te: Jawel, EdelAchtbare.
Pre sid ent: Heeft zij u er toe aan-

gezet?
Ver d ach te: Jawel.
Uit het verdere verhoor blij'kt echter,

dat di:t gieldltde verhouding.
Het blijkt voorts dat hij v. d. Pas een

jaar kende.
Een der r e c h ter s vraagt of de

'Vrouw niet gevraagd heeft v. d. Pas te
deoden.
Ver d ach t e ontkent dat.
Een der r e c h ter s vraagt dan of zij

niet wel eens gezegd heeft: was hij maar
dood!
Verdachte geeft dat toe.
Daarna begin.t het getuigenverhoor.
De Dpperwachtmeester .~ end rik

S a e t h DUt uit Venlo, destljds te Oss
doet mededeeling omtrent ZIJn bevln-
dingen, toen het lijk gevonden was.
Ceelen was op de kazerne ko~en zeg-
gen, dat hij een lijk had ZIen Iiggen.
Van het verhoor van opperwacht-

meester Leo pol d Cur f s uit Vlodrop
wordt voorloopig afgezien.
Opperwachtm. Roe lof Min t jes

te Oss krijgt alleen te beantwoorden de
vraag waar de bekentenis is afgelegd.
Dat is in 'OSs geschied.
Wachtmeester De G ie r verklaart dat

hij den indruk had, dat Ceelen berouw-
vol bekende.
De 0 f f i c ier: Is er niet te zeer op

aangedrongen?
Get u i ge: Neen, het gebeurde

spontaan; ik kreeg den indruk, dat het
uit het hart kwam, berouwvol.
Getuige krijgt verder te verklaren

over de vrouw van Van de Pas. Er waren
lachten over Van der Pas en het was

bekend dat er een verhouding was tus-
schen de vrouwen Ceelen.

Lam bert usB ran d s.. arbeider te
Oss een zwager van Ceelen verklaart
[iev~r geen getuigenis af te leggen.
Hij mag daarop gaan.
Johanna van Uden, weduwe J.

v. d. Pas, huisvrouw van W. van Gestel
te Udenhout, wordt daarna gehoord.
De pre s id ent houdt haar uit-
rukkeliik voor dat zij de, heele waar-

heid moet zeggen. Weet u wie uw man
heeft dOOdgeschoten? Dacht u niet, die
of die zal het gedaan hebben?
Ge tu i ge: Neen.
Pre s i d ent: Heb je heelemaal niet

aan verdachte gedacht.~
Get u i g e: Neen, mijnheer de presi-

(lent. .
, De pre sid ent merkt DP, dat v. d.
!Pas nog al eens dronken was en dat er
an onaangenaamheden waren.
Getuige erkent dat.
Pre sid ent: Er bestond toch een

reel intieme relatie tusschen u en
,Ceelen. Hebt u zich nooit over uw man
eklaagd tegen hem? .
Getuige: Dat kan ik me met her-

inneren. it d:Pre s i d ent: Hebt u nooi gezeg.
twas hij maar dood?
Getuige: Nooit!
President: Hebt u hem niet aan-
ezet tot den moord?
Getuige: Nooit!
Pre sid ent: U zegrt;maar een beetje
a-n de waarheid, maar het is een moel-
ijk geval. en daarom vergeet ik het u
aar.
Dr. B. Met t rop verklaart als deskun-
äge over de sectie op het lijk van Van

il." Pas' hij had er vier schotwonden op
aanget~ffen. De dood is veroorzaakt
oor een wend waarbij long en hart ge-

~roffen waren.
Mr. Sas sen vraagt nog of verdachte
an der Pas heeft. zien vallen.
Ver d ach t e antwoordt ontkennend.
De pre sid ent vraagt nog aan Ja.

N'an Uden of er den bewusten avond

gezegd was, dlatl; v. d. Pas en Ceelen naar
de' kippen zouden gaan zien; en waren
er weg,
Get u ig e bevestigt dat.
VDOrts vraagt de pre sid ent of niet

was gezegd, dat Ceelen en van der Pas
op roof zouden uitgaan.
Get u ige bevestigt ook dit; zij had

het afgeraden.
Opperwachtrneester Cur f s . doet

mededeelmgen omtrent die aangifte van
de verdwijnlng' van Van der Pas, welke
door Oeelen geschiedde,
Mr. Sc h r Ö der informeert nog naar

];let optreden' van v. d. Pas jegens zijn
vrouw. MilS'handte1dehij haar meer dan
gJe'WOOll? .. .

Ge,tutge C u i: f s bevestigt dat.
Als getuige à décharge wordt gehoord

de arbeldér M. v, d. Be r g, dïe verklaart,
dat er wel vaak ruzie bij het echtpaar
v. d. Pas. was; de vrouw ging den vol-
genden dag dan toch weer met haar
man mee. .
De' 0 ff i c 1 è r herinnert eraan, dat

destijds oeeïen al gehoord is door Curfs,
Hij was toen wel zenuwachtig, maar
zeide van' niets te weten. Thans komt
de' bekentenis, royaal en ruiterlijk. Dit
heb ik gedaan, ik heb een revolver ge-
kocht enz. .
De officier gaat vervolgens het levan

van den jeugdigen .verdachte pa. .
.ceeten .wilde graag haantje de voorste

zijn; •dan komt hij in aanraking met
Hè' bende; Als men maar zegt: "ha
Jantje, (lat was goed" dan was hij te-
vreden, Hij is het haantje de voorste
in hét slechte geworden, zooals hij het
ook in 'het goedë had kunnen zijn.'"
Vervol~ens gaat hij de verhouding

tusschen de Van. del" Passen na, op-/,
merkend, dat ceeïen medelijden met de
vrouw had.
. Het is niet vast komen te staan dat
verd. aangespoord is tot zijn dood. Welis bij de 20~jarige· het idée gerijpt de
vrouw van dien man te moeten ver-
lossen.
Hoe het zij, hij heeft op werkelijk zeer

cynische wijze zijn revolver geledigd op
Van der Pas. .
Dat hij spoedig berouw had bleek uit

zijn zenuwachtige houding bij Curfs.
Had hij alleen den moord gepleegd ten

behoeve van: de houw, dan had hij zich
nadien toch moeten beteren. Maar hoe-
wel hij ~it .verschikkelüke feit gepleegd
heeft, gaat hij zich niet verbeteren. Dan
zien we nog verscheidene ernstige fei-
ten, gelijk spr. nader releveert.
Van een berouwvollen zondaar blijkt

dan ook niets.
Later, als zijn woord een ontkennlng
zijn bewijzen zijn tranen anders.. en
thans is de indruk, dat hij berouwvol is.
Hij bekent alles en dat hij berouw heeft
neemt spr. wel aan. Een levenslange ~e-
vangenisstraf. wil spr. niet vragen; twin-
stig [aar. acht hij toch het minste.
Waar hij straks.al tien jaar geëischt

heeft,. vraa.gt de otücier voor dit feit ook
tie IJ' j a ar 'g e van gen 1sst r a r,

Nadat Ce e 1e n nog senreiend zijn
spijt heeft betuigd, komt de verdediger
Mr. Bloemàrts aan het woord. De
feiten staan ..V8,~t,maar er zijn· tal van
verzaçhtende. omstandigheden. De eerste
is de sexueele spanning en het herhaal-
delijk nooron: was hij maar dood. PI.
. wil allerminst zeggen dat de vrouw
heeft aangezettot den moord, maar hij
neemt aan, dat de moord is voortge-
vloeid uit de verhoudmg die zij gewekt
heeft.
Een andere verzachtende omstandig-

heid is de bekentenis bij de wetenschap,
dat verd, voor het feit toch niet gepakt
kon worden. ,
Na -den moord had verd, zich moeten

beteren, zegt de officier. Maar het ge-
beurde - men hield hem toch voor den
dader - was aanleiding, dat men in de
bende zeide: hem moeten we hebben.
Zijn, aansluiting in het milieu dateert
ook van na den moord. Hierin is naar
pleiters inzicht een verlichtende om-
standigheid gelegen. De jongeman is
thans volkomen berouwvol, PI. vroeg
een zoodantge straf, dat Ceelen van de
tweede helft van zijn leven nog iets kan
maken.
Vltspraak over 14 dagen,

uitlokking van den
roofoverval te Uden.

Theodorus J. L. KooIen; geboren te
Venlo 9 Dec. 1889, verzekeringsagent,
wonende te Ttlburg, thans gedetineerd,
staat terecht terzake dat:

Ie.' terwijl Hendrtkus AdJrianus van
der Putten, Petrus W:i1helnllUsde Bie,
Antonius Johannes Hendriks en JD-
hanmes Petrus Ceelen, in deli nacht
van,20 op 21 Febrllali 1934 of daar-
omtrent te Uden tezamen en in ver-
eeniging gedurende den VQDlr de nacht-
rust bestemden tijd m de woning van
VVilhehn'lls-Bouwrnan mèt het oogmerk
van wederrechtelijke toeëigeniil1!ghebben
weggenomen een g'eldsbedra,g van f 1900
of daaromtrent - alj)hans eenig geld -
toebehoorende aan dien Bouwman -
althans aan een al1(jer dan aan We da-
ders . of verdachte of een hunner
hebbende zij zich den toega.ng tot die
woning versehart door inkliJll1lmingdoor
een gat in het dak en door een gat in
een muur, en terwijl zij dien diefstal
deden vooear-, en vergtezeJ.d gaan en
volgen door geweld tegen deeen Bouw-
man en zijn echtgsnoote, door hem te
slaan en hen vast te grijpen en vast te
binden, gepleegd ~t het oogmerk om
dien diefstal VOlOrte bereiden of ge-
makkelijk te maken of om bij betrap-
ping op heeterdaad zich de vlucht mo-
gelijk te maken en het bezit van het
gestolene te verzekeren;
hij, verdachte, ~niglen tijd tevoren

aldaar en te Oss _ althans in het Ar-
rondissement "s-Hertogenbosch - dat
misdrijf opzettelijk heeft uitgelokt door
aam genoemden Ceelen mede te deelen
dat bij däen BO'IlWillli'.l-neen aanmerkehjk
geldsbedrag was te stelen en hem, Oee-
len. de woning Van Bou'Wlinanaan te
wijzen, althans aan genoemden Ceelen
opzettelijk inlichtingen tot het plegen
van dat mlsdrijf heeft versehaft door
aan deze genoemde mededeeüngen en
aanwijzingen te dOen; .

2e. hij omstreeks bet begin van Mlaart
1934 in het Arr(>l1dÏSsetffilent's-Herto-
gerrbosch Ü'ooetteliik - althans terwijl
het aan z.iin schuld te wijten was dat
zi}n hande'tng door m:i!~drijf verkresen
g-e1dbetrof "an Johannes Petrus
Oeelen dOOiTruefstal - althans m;!-sdriH
- verkresren geld ten geschenke heeft
aangenomen,

Ter zake van de inbraak met geweld-
pleging bij L. van Bergen te Oss op
6 Jan. 1934werden A. J. Ottens, 23-jarig
arbeider te Oss. tot d r ie. oj a à. r, en de.
19·jarige schoenmaker P; A. Schuur-
mans tot één j a a r veroordeeld, een
en ander. met aftrek van het voorarrest.
Dè officier had tegen. ot~n,s v~if jlJ,ar W.; d. van

en tegen Schuurmans twee jaar. beiden - M., d. van
met aftrek van het voorarrest geëischt. j Gd"d. vaGnW. '. .van .vaD.ebrandstlchtmg in -het

Sportpark te Oss., '
De 40-jarige koopman J. F. A. ...M. Mert.en

neeven.

U·t :k ,."C .•

.'.,.,'1-.spra :en,:..
", .( -',

Na .de behandelmg' v.an -deZe' zaken
\vèrd- n9g m:ededeeling', 'g&:liail van, de
vonnissen' .gewezen In'. 'de' stl,"afzaken,
welke 17 Oct. behandeld zijn.

Inbraak met geweldpleging
te Oss. '.

Tót nu toe zijn de vólgende straffen
geë,i.séht en uitgesproken tegen;"
. Eisih

De inbraak te Heeswijk.
De rechtbank veroordeelde den 29·

jarigen arbeider A. H. den Brok en den
·30-jarigen arbeider M. van Orsouw, bei-
den uit.' Oss, wegens de inbraak bij We;i...
.deman te Heeswijk, gepleegd in den
nacht van 14 op 15 Juli 1934, ieder tot
zes jaar gevangenisstraf
met aftrek van he.t voorarrest.
Het O. M. had tegen ieder van hen

acht jaar geëischt.
Wegens medeplichtigheid aan diefstal

en heling werd C1:1;H. den Brok, 32-jarig
arbeider te Oss, betrokken bij dezelfde
inbraak, tot een j a are n zes
maanden gevangenisstraf
met aftrek van het voorarrest, veroor-
deeld. Het O. M. had drie jaar gevorderd.
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vendien het zijn nu wel zeer gerucht-
makende zaken. De banken voor de ge-
noodigden zijn voller dan anders, de
publieke tribune ts druk bezet en in de
getuigenbanken hebben mede vele be-
langstellenden een plaats gevonden.
De rechtbank is samengesteld als bij

de vorige zaken,
Allereerst worden behandeld:

Uitg. J. J. ARKESTEYN&
ZOON, Kerkstraat 54 te

's-Hertogenbosch.
Teler. No. 1068 (2 Ufnen).

Gironummer 42990.
Ultgavt>dagelUks, behalve
op zon- en Feestdagen
Abonnementen p. 3 maan-
den bij "001uitbetaling
f 2.60 fl. P post f 2.115
Advertentiën van • -6 1"e·
gels f 2.10. daarbo- en 35
cent per gewonen regel.

Alle betalende abonné's op dit blad zijn, volgens de bepalingen in de OlVoorwaarden van Verzekering" vermeld, tegen ongelukken verzekerd
voor bedragen van t 500.- bij levenslange ongeschiktheid; t 500.- bij overlijden; f 300.- bij verlies van één hand of voet; t 250.- bi)
verlies van één oog; f 150.- bij verlies van een duim; f 60.- bij verlies VaD een wijsvinger; f 15.- bij verlies van elken anderen vinger.
De uitbetaling der verzekerde uttkeertngsn wordt gewaarborgd door de Nieuwe DAV· Bank N.V. (Nieuwe Hollandsche Algemeene Verzekerings-
Bank) te Schiedam. De verzekering Is gesloten door bemiddeling van de A$surantie Bezorgers, de F,irma BLOM& v. d. AA te Amsterdam en

de Firma VAN LANSCHOT & VERHEIJEN te 's-Hertogenbosch, Hoogesteenweg 27.
164ste Jaargang

De roofoverval te Uden.

's-Hertogenbosch, 31 October 1935.

van zeer kurt bij een met scherp gela-
den revolver herhaalde malen op diens
lichaam af te vuren, waardoor meer-
dere kogels doel troffen err het hart
werd doorboord, tengevolge waarvan
van der Pas spoedig overleed.
Nadat de offi<jer Mr. van Eve r-

ct i n g e 1'). de zaken rieert voorgedragen
deelt. de p r e sid ent mede. dat de
.rechtbank het dienstig acht de zaken

I te splitsen, zoodat eerst behandeld wordtI de diefstal te Uden. .
De verdachte van der Put ten

deelt mede, dat hij met de anderen in
contact was gekomen over den overval;
ceeïen had van zekeren KooIen inlich-
tingen gekregen. Men heeft een bezoek
gebracht aan Uden. Acht dagen later
is men er weer heengegaan. Toen is
Ceelen op het dak geklommen. Inmid-
dels kwam er iemand, die bij Bouwman
binnenging. Men moest toen een paar
uren wachten.
Het bleek dat men door het gat in

het dak niet naar binnen kon komen.
Toen IS er een gat in den muur ge-
maakt en daardoor is men naar binnen
gegaan.
Verd. en Cee1en hebben Bouwman

vastgehouden en vastgebonden.
Pre s t d ent: Heb Je hem ook ClIPdien

grond gegooid.
Ver ct ach te: Ja.
Verder deelt hij mede, dat het huis

doorzocht werd. Onder plavuizen vond
hij het geld in een bus.
President: Hoe wist je dat zoo, is

je da't verteld?
Ver d ach te: Neen, edelachtbare

we hebben er naar gezocht. '
Pre sid ent: Hoeveel was het?
Ver d ach te: Dat wisten we toen

nog niet. Later bleek ei' ruim f 1900 te
zijn.
Pre sid ent: Jelui zijn toen bij De

Snol geweest, hé? .
Verdachte: Ja, daar is het ver-

deeld; De Snol kreeg er f 35 van.
Verdachte DeB i e bevestigt deze ver-

klaringen van De Rut.
Verdachte II end rik s eveneens

blijkbaar. maar wat hij precies zegt
kunnen we niet verstaan.
-Verdachte Ce e 1en zegt dat het de

volle waarheid is, wat van der Putten
verklaard heeft.
President: U bent degene, dile

wist, dat er geld was bi] Bouwman.
Verdachte Ce e len: Ja, mijnheer de

president. Ik had mijn inlichtingen van 1
KooIen.
President: Kende je dien allang?
Ce e len: Ja wel; we zttn samen de

zaak gaan opnemen in Uden.
Dan vangt het getuigenverhoor aan.
Allereerst wordt gehoord de Opper-

wachtmeester Pet e r van der Bee k
te Uden. Hij deelt mede, dat hij een
onderzoek heeft ingesteld toen hij van
den inbraak hoorde. Omtrent zijn onder-
zoek doet hij mededeelingen.
Pre sid ent: U hebt ook de sporen

van vernieling gezien?
Get u i g e bevestigt dat.
Pre sid ent: U hebt ook iets ge-

vonden?
Getuige: Jawel, touw. Mr. L. Baudoin refereert zich aam
Pre s i d ent (tot verdachten): Had- het oordeel der rechtbank.

den jelui dat achtergelaten. Mej. Mr. E. Lion, voor De Bie op-
De ver d ach te n bevestigen dit. tredend, bepaalt zich tot een bespre-
Wi 1h e 1mus B 0 u w man, 67- king der strafmaat. Dat hij niet eer-

jarig landbouwer te Uden moet dan ge- der heeft bekend, ligt hieraan, dat
tuigen over den overval. mensenen hem beloofd hebben, dat hij
Op den bewusten .nacht lag hij te spoedig weer uit de gevangenis zou

bed, toen hij .gerucht hoorde. Hij is het zijn. PI. herinnert eraan, dat Göring
bed uitgegaan en heeft de keukendeur gezegd heeft dat de menschen met een
opengemaakt Toen zag hij de mannen .. zekere bagage op de wereld komen. Dat

Pre sid ent: Ze waren gemaskerd lijkt haar hier ook het geval te zijn.
,hé? Verdachte heeft pl. gevraagd hier niet
Get u 1ge: Jawel, ze hadden iets om over zijn vader te spreken, dat waar-

hun gezicht. deert zij.
Pre s r d ent: Toen heb je vier man- Bij de bepaling der straf moge er

nen gezien. rekening mee gehouden worden dat De
Get u i g e: Neen, dat kan ik niet I Bie al zwaar gestraft is; h.i. had er een

zeggen, maar het waren er eenige. Ik
was er van geschrokken. I
Pre sid ent: Dat is logisch dat je D f d te On

daarvan .schrikt. .. e roo moor e uen.
Get u 1g e deelt mede, dat hI] de deur

gauw dicht deed, maar dat hielp niet,
want de inbrekers o'J:)endJenhaar weer en
twee grepen hem aan. Inmiddels was de
vrouwopgekomen en die werd ook aan-
gegrepen, door anderen.
'I'oen getuige gebonden was, vroegen

ze om geld. Hij had hun de knipbeurs
aangewezen. . I
Pre s i d ent: Maar hoe wisten ze het

geld onder de plavuizen te vinden. I

Dat weet ik niet, zegt get u i g e, ik I
heb 't ze niet gewezen.
Den ve Igen dag was-het geld er toen

nog? wil de pre sid ent weten.
Dat bevestigt get u i g e, <tie voorts

krijgt te verklaren, dat er geen gaten
in dak en muur waren.
Desgevraagd deelt getuige nop' mede

dat hij de verdachten ndet"herk:nt. Dé
ver d ach ten daarente'g.en blijl](enhem
wel terug te kennen,
Dan wordt de echtgenoote van vortsen

getuige Hen d ric aBo u w m a ~-
K e 11nel' gehoord.
Zij deelt o.m. mede, d,ab haar man

haar in den bewusten nacht wakker ge-
maakt had omstreeks half twaalf.
Pre s id ent: Wat hebt u toen gezden,

vertel nu eens. Waren er geen vreemde
manmen in huis?
Get u i ge: Mijn man zei dat hij leven

had gehoord: Hij is de kamer uitgegaan
en later hoorde ik hem l'Oepen.'Then ben
1k ook olfl.ge'staan. .
Verder vertelt zij over den overval;

haar man was vast,gebonden en zij werd
ook aangegrepen. Zij zag mannen door
het huis loopen en die hebben het geld,
dat in een tabaksdoos was geborgen,
weggenomen.
Vervolgens krijgt de 0 f f i c ter van

Jus tit i e het woord tot het nemen
van zijn requisitoir.
Wat het bewijs betreft, dat is al heel

eenvoudig, allen bekennen. Het bewijs is
geleverd. Ook de straf zelf zal weinig
moeilijkheden geven. !let is een ernstige
roofoverval, door vier jonge mannen ge-
pleegd op twee oude menschen, Spr. wijst
erop, dat er brutaal is opgetreden; men
ging zelfs niet heen toen men merkte,
dat de bewoners op stonden. .
Er is wel geen lichamelijk letsel toe-

gebracht, maar het rnoreele leed is
groot. De vrouw is nog niet over den
schok heen.
Spr. vindt het feit zeer ernstig. De

verd. brengen zelf weinig 'reden om
lichte straffen op te leggen. Alle ver-
dachten staan ongunstig bekend: in dit
verband gaat hij hun straflijsten na,
o.m. el' aan herinnerend, dat De Bie al
tot 15 jaar gevangenisstraf is veroor-
deeld wegens doodslag. Met de straf-
maat zal daarmee rekening gehouden
worden.
Voor de vier jonge menschen is niets

in hun voordeel te zeggen. behalve da;n
dat ze bekend hebben en schoon SChIP
hebben gemaakt. , .
In dit verband wil spr. wel iets van

het maximum afwijken.

..

Vandaag wordt de lange reeks straf-
zaken waarvan de Ossche onderwereld
het middelpunt vormt voortgezet.
Vandaag zijn er lieden uit dat milieu,

die zoowel vóór als achter het hekje zul-
len staan, die er als verdachten en ook
als getuigen verschijnen,
De be~g,s:teJ.ling is nu weer greeter: I

Ca' is één Zii,ttimgdalgovergeslagen en bo-

1. Hendrikus Adrianus van der Put-
ten, geb. te OS'S,18 Mei 1912,opperman;
2. Petrus Wilhelmus de Bie, geb. te

Oss, 11 Minrl 1915, fabrieksarbeider,
thans gedetineerd u. a. h. te Breda;
3. Antonius Johannes Hendriks (bij·

genaamd "de Jonge soeo''), geb. te OSIS,
2 Nov.em1ber19.1. landoou er; •
4. Johannes Pe·tru,s oeeten, ge!;>. te

Oss, 19 April 1912, wielrenner:
sub. 1, 3 en 4 thans verblijvende in

het Huis van Bewaring te 's-Hertogen-
bosch; zijn gedagvaard ter zake:
A. oot zij in den nacht van 20 op 21

FebruaJ"i 1934 of daaromtrent te Uden
tezamen en in vereenigtng gedurende
den voor de nachtrust bestemden tijd
in de woning van Wilhelmus Bouwman
met het oogmerk van wederrechtelijke
toeêigening hebben weggenomen een
geldebedrag van f 1900 of daaromtrent
- althans eenig geld - toebehoorende
aan <HenBouwman - althans aan een
ander dan aan hen verdachten of een
hunner - hebbende zij zich den toe-
gang tot die woning verschart door in-
k1imming door een gat in het dak en
door een gat in een muur, en ter.-ijl ze
dien ddersta; deden voorar-, en verge-
zeld gaan en volgen door gewe1d tegen
dezen Bouwman en zijn echtgenoote,
door hem te slaan en hen vast te
grijp'en en vast te binden, gepleegd met
het oogmerk om dien diefstal voor te
bereiden of gema;klkelij.kte maken of
om b~i betrapping op neeterdaad zich
de vlucht mogelijk te maken en het
be2lit van het gestolene te verzekeren;
B. verdachten H. A. van der Putten

en A. J. Hendr'iks bovendien: dat zij
in dien naeht van 15 op 16 Mei 1934
or daaromtrent te Oyen gedurende den
voor de nachtrust bestemden tijd teza-
men en in vereenlgtng met een of meer
anderen in de woning van gebroeders
Verhoeven met het oogmerk van weder-
rechtelijke toeëigening hebhen wegge-
nomen een geldebedrag van omstreeks
e'en honderd vijftig, gulden - althans
eenig geld - toebehoorende aan <Ne
gebroeders - a:l1ihans aan een andèr
dan aan verdachten of hun deelgenoo-
ten - zulks na zich den toegang tot
die woning te hebben verschaft door
een gesloten raam open te breken en
daardoor binnen te klimmen en ter-
wijl zij en hun deelgenooten dden ddef-
stal deden voorafgaan, vergezeld gaan en
volgen door geweld tegen die gebroe-
ders Verhoeven, door hen met een stuk
ijzer - althans een hard voorwerp -
en met de vuist en de hand kracht-
dadig te slaan en te stompen en door
hen te schoppen en te stompen en op
hen te gaan staan en met de knieën te
gaan zitten en hen uit bed te trekken
en vast te binden, waardoor Antoon
Verhoeven is overleden en Petrus Ver-
hoeven meerdere bloedende wonden
bekwam; zijnde dat geweld gepleegd
met het oogmerk dien diefstal voor te
bereiden en gemakkelitk te maken en
om bij betrapping .op heeterdaad zich
de vlucht mogelijk te maken en het
bezit van het gestolene te verzekeren:
C. verdachte J. P. Ceelen bovendien:
dat hij op of omstreeks 9, November

1932 onder Berghem - althans in de
omgeving daarvan - opzettelijk na te
voren in kalm overleg en rijp beraad
het plan daartoe te heboen opgevat,
- Johannes Marinus Corrielus van del'
Pas van het leven heeft beroofd door

heel andere toekomst voor hem open-
gelegen. Alle omstandigheden waren
tegen hem.
Mr. van Hug e n pot h en Blo e·

mar t s refereerden zich eveneens aan
het oordeel der rechtbank.

Dan krijgen zich te verantwoorden Ihuijzen heeft verricht. Er bleken links
Van der Put ten en Hen d rik s (de 8 en rechts 4 ribben gebroken te zijn. De
jonge Toon de Soep) in verband met dood was het gevolg van groot mecha-
den roofmoord te Oyen. nisch geweld.
Van der Put ten zegt, dia t Peter Volgende getuige is de 17-jarige

de Bie had gezegd, oot bij die oude W i I hel mus M. deB i e, gedetineerd.
mensenen. die veel geld hadden, wel In verband met dezen roofoverval Is
wat te maken rou zijn. Men heeft er deze getuige veroordeeld tot 7 jaar en
zioh eerst op de hoogte gesteld met 6 maanden gevangeniss~raf.
Hemdrbks en Piet de Bie. Getuige erkent dat hij met v. d. Put·
Met radde tong verhaalt verd, dan ten, ~endriks en Van Orsouw na~r

h ..e het met de afspraak gegaan is. Het Oyen IS gegaan om er te stelen. De drte
verhaar is van onze plaats kwlaIIijk te genoemden ZIJn de woning .der. Ver·
volgen, maai!' blijlkhaar spreekt hij zeer hoevena binnen gegaan. Later IS hi] ook
OIffistaooiJgover wat €'i' voor en tijdierus binnengekomen. Er lagen twee mannen
den overval is geschied. . vastgebonden op den grond; een ervan

. k d"'''[ . de bloedde aan het hoofd en lag er on-
Ter tafel 18 00 v. VIJl,. ~e IS beweeglijk als dood. De andere deed alle

Verhoeven geslagen IS. D;ve V1JIWl3:s moeite orr{ los te komen.
meelgenomen rut. 000, na lil1 verschei- Getuige is later mee naar buiten ge-
dene handen ~ ziJn geweest, gaan en een kwartier nadien kwamen
Verd. had niet gedacht, da:t Ver!h<Je'- de anderen ook.

ven dood was. .. Pre sid ent: Wat heb je binnen
Het was heelemaal de be~oellng met gedaan?

geweest die mensenen te rmsnandelen. Get u i g e: Niets!
Mr. sa s s e nvraaet of een der Verd. van der putten: Dat is de

mannen verneeven getrapt heeft. mam die hem getrapt heeft.
Verd. van der Putten zegt, dat President: Jeluihebben bij Boeijen

de Bi'e hem heeft, getrapt op borst en toch je kleeren gewasschen? Waarom
hoofd. deed je dat dan?
Verdachte Hendriks bevestigt de Getuige: Omdat van orsouw het

door De Rut afgelegde verklartngen. Hij ook deed!
had onderweg nog bezwaar gehad mee Pre sid ent: Och kom nu! .
te gaan. Get u i ge: Ik heb heeêemaal Ilitets
President: Mlaar je hebt het toch gedaan.

gedaan, Pre sid ent: Je bent al veroordeeld,
Mr. Sc h r Ö der lQ-ljgt oog oipheldre- wa:t zouden nu de ver~hten er aan

ring, waarom men van OSll'OUWniet mee hebben 0:m Je te bezwaren. ..
whltd'ehebben. . Get u 1~ e erkent verder ZIJn aandeel
Verdachte Hen d r i k s kan niet mee- 111 den bUlitgehad te hebben,

deelen, wie de vijl had. Wel weet hij Verd: van de! Put ten zegt n<lg
dat er mee geslagen Is, dat Willem de BIe de grootste schuld

Is te . heeft aan den dood van Verhoeven.
A eel'S getuige ~ord,t. geh?ord J. De 24-jarig1e gedetineerde F I'a n c is.

V~rkoelen, brigadier .~ltulal.l' der cus J. van Orsouw is de laatste ge-
RIJks:,:eldwacht te Oyen, H!J deelt mede tuige in deze zaak. Hjj erkent, dat hij
op ZIJn rondgang de woning der Var· mee naar Oyen is gegaan om er ergens
h~evens gepasseerd te zijn, doch er nie~~' te gaan stelen.
bilzooders bemerkt te hebben. Teen hl] Pre sid ent· Hoe ben je blnmenge-
.aangifte van den overval kreeg is getuige komen?' co

a~nstond~ te! plaatse gekomen Omtrent Get u i g e: Door een raampje.
zun be~mdmgen aldaa;r verklarende Pre sid ent: En hoe heb je de deur
deelde hij mede, dat alles in 'Yanorde .lag. opengemaakt en konden de anderen oos;
Op den vloer lag een man, WIens gezicht mee naar binnen?
met bloed bevlekt was. Het was Antoon Get u i g e bevestigt dat.
Verhoeven. Getuige h~eft dit lijk in be- Hij deelt dan mede, dat v. d. Putten
slag genomen; het IS later naar het en Hendriks de mannen uit het bed
ziekenhuis te Oyen overgebracht. Burge- hebben gehaald en dat zij hen hebben
meester Jans heeft het daar overgegeven gestampt. De Bie deed dit ook. maar
ter schouwing. het minste.
Vervolgens wordt Pet l' USVer h 0 e- Verd. Hen d rik s ontkent dat; hij

ven, 62 jaar, landbouwer, wonende in heeft alleen de malmen vastgebonden.
het klooster te Oyen, als getuige ~- Pre sid ent: Waarom moesten jelui
hoord. bij Boeyen je kleeren in het water doen?
Het afleggen van den eed brengt Get u i g e: Omdat ze vuil waren.

eenige moeilijkheden mee, maar met wat Pre sid ent: Omdat er bloed aan
geduld gaat het toch. zat. Daarom' heb je ook je schoenen
De getuige deelt mede, dat zijn broer nagekeken.

en hij den bewusten avond naar bed wa- Get u.i g e deelt nader mede dat
ren gegaan, Ze hadden ongeveer f 70. Hendriks en Van der Putten den eerste
Dien nacht heeft hij drie personen ge- man UIt bed haalden. .

den. Hij riep "hulp" en toen hebben ze Den .tweeden heeft ..getuige gebonden.
hem geslagen, nadat hij uit bed was ge- Overigens deelt h1.1 mede dat v. d.
trokken Hij werd aan handen en voeten Putten het geld had gevonden. dat
gebonden. later verdeeld is.. .
Pre sid ent: Ze badden je broer ook Het IJzer had getuige gedragen: hij

geslagen, hè? had het ~ekregen van Hendnks en gaf
Get u i ge: Dat heb ik niet gezien. het hem m Oven weer terug.
President: Wat hebben ze je broer Verdachte ~.an der Putten zegt

dan gedaan? dat hI) ZIch b1.1namet ~et de mannen
Get u i ge' Ze hebben hem de rib- bemoeId. heeft. toen ze Ul~ bed waren.

k t . t·t l8'k 1 t Pre s i d ent: Was er licht?ben aoo ges ampt, zooa.. 1 a e:: Get u i ge: Er stond een lamp op
hoord.~. Twee k.eer heeft hi] geroepen: tafel te branden, maar ik was in de
oc:h Piet, och Piet. Teen lag hi] heel andere kamer.
stiJl... " Pre sid ent: Dus heb je ook niets
Over het IJ!Z'81l'weet getuige mets te kunnen zien?

verklaren. . Get u i ge: Jawel, de deur stond
Als getulge-deskundlge wordt ge- open en die man lag met zlln kop daar

hoord dr. B. Met t l' 0 p, arts te 's-Hier- naar toe.
togenoosch. Hij verklaart omtrent ,',e Getuige erkent verder nog met een
sectie welke hij met prof. Nieuwen- mes geslagen. te hebben.

Hij eischt tegen ieder der verdacnten
tie n j a a r ge van gen iss tra f,
behoudens De Bie, voor wien hij d r i e
j a a r vraagt, een en ander met aftrek
van het voorarrest.



De 'Officier van justitie Mr. -van Verd. Hen d rik smaakt .eenlge op- .
Eve r din gen herinnert er in zijn merkingen, die we niet verstaan.
requisitoir aan, dat twee der bedrijvers Mr. van Hug e np a t hoptredend
van den roofoverval al veroordeeld zijn. als verdediger van Hendriks betoogt, dat,
Nu hebben we de beide anderen hier. de straf welke geëischt wordt zeer hoog
Het bewijs levert weinig moeilijkheden is. Vern. Hendriks heeft totaal geen ge-
op. Men schuift nu wel de mishandeling weldpleging bedreven. Voor mlshande-
op elkaar. maar men Is samen verant- ling voelt hij niets. Hij is een brutale
woordelijk. dief, maar meer ook niet.
Dat het niet een gewoon diefstalletje PI. vestigt nog de aandacht op de ge-

zou worden begreep men wel, anders tulgen De Bie en Van Orsouw, die z.I,
ihad men het ijzer niet meegenomen. niet juist zijn. ,
Dat. he~ plan was op ~ treden zooals . Hij vraagt een veel lagere Straf, dan.

geSChIed IS, kan natuurlijk met bewezen I de.orücter vorderde.
worden.. M T. B a u d a i n optredend Voor Van
Van de ver~hil~en~e roofmoorden der Putten meent dat het wel mOeilijk

welke gepleegd ZIJn, IS dit wel het ergste I is voor deze verdachten op te treden.
stuk. Een ernstige straf is hier op haar Het valt pl. op dat deze verd. op zoo
plaats. . jeugdigen _leeftijd al zoo merkwaardig
Waar. van Orsouw tot 15 jaar ver~or- misdadig rs, Dat ligt z.i. aan het milieu.

deeld IS, meent spr., dat e'en gelijke Een misdadig karakter en 't milieu moet.
straf gevraagd moet worden. men als verzachtende omstandigheid
In aanmerking nemend, dat zij beiden aannemen VOlgens prof. Van Bernmelen.

al tot 100 jaar veroordeeld zijn vraagt PI. vestdgt; de' aandacht er nog op dat
de beide getuigen De Bie en Orsouw hunhij voor ieder v ij f j a a r g e van g e-. kleeren moesten wasschen; De Bie keek

nis s tra f. zijn schoenen na of er bloed aan was,
.Deze beide verdachten zijn aangahou-
den destijds, doch bij een onderzoek in
hun woning werd niets gevonden, dat 9P
mishandeling zou hebben kunnen wijzen.
Uitspraak over ·14 dagen, -

De moord opLMi.C, vander Pas.

. . .. "VeJ,Meven '(.Jàn~BOl), geweZen directeurUitIokking, van roof(;)verval., .::':~.!~~.:;oe'::':::
.. '. , . ,.' ., "'. -, . ..,.., - _" - SpOrtpark veroordeeld tot' t vie e j a a r
Tenslotte wol'dt behatidei~,,,de :Koolen lO%'van'den bult moest hebBen: . gevangen(sstraf lÏiet"aftrek van

, .. '. "~ ,Men volstond achter met flO, die:. g~;,. 'het voorarrest. ..'. . '.'
. uitl~kJ[iJii :)ván i '-en 'tuige. aan, Ceelei), daartoe gaf. ..~ : '- De eisch was drie jaar met aftrek van
'. roo. fove.rv.äl, t.:e. tJden;. De 20..;ja.rige P e-t ru s W. de ,Bi e I'

"very<>lgens''als- g~tuige gehoord, . hiul,d~ •het voorarrest.
Theo.dorus .1" L. KOOIen,' g¢~reri te 'h ft' ij' "kl ... " I d hte f' " . "-. .

8 i aa . zn. vel' anng a s ver ac ...i ar- : De 44-jarlg:e arl>eider N. H. SchuyersV(lnlo' 9 Dec. 1 89, vérsekertngsagerrt, ,gelegd civer den roofoverval." J;>esge';' ~_,'
wonende te Tilburg.' thans gedetineerd; vra~gd 'zegt hij Koolim, niet te kenrièn. ud.t o.s.s-- vrero wt een J a are n zes
staat- terecht terzáke dat: :Wel:heeft Ceele;n g~zègd, dat liij iril~èb,:, IIi a and e n gevànge~f veroordeeld.

Ie, terwijl; H~ndrikUJS: Adirianus van i ting,en.; had. gekregen' van een zek~ren.. .wegens genoemde. bra.ndstich~mig.
der Putten, Petrus WaJhelllllws.de Bie; Kil' taftrek

:1_ 00 en. ..". ...._'.' .': .' .: He,t O. M. - had 4 jaM'. me .
Antceüus Jblhannes He-ndT.ur.Sen Jo- Opk.":was meegedeeld dat Koolel\-lO % "'ooht' .
hannes petru.s Oeelen, ,··in .den nacht moest hebben •.Getuige heeft echter ook ,geel .
van 20 op 21 Februari 1934 of daar- maar f 11)seseven. ", '.'
omtrent te Uden tezasnen en in ver- Afgezien .,wordt van het hOoI~'h' và;n' De rechtbank veroordeelde den 29-eendging' gedurende den voor. de nacht- Van der' Putten. .....
rust b€lStemden tijd in de WlOOlJingvan Tenslotte· wO:rElt opperwachtrilee,st~r ':jarigen arbeider A. H.' den Brok en den
Wilhelmus Bouwman met :het oogm.erlt V·a n t;l e r ~,ee k uit, Uden nog gehoord; 30-jarigen arbeider M. van Orsouw, bei."
van wedeerecntelilke toeêigenimg hebben Hem. wordt gevraagd of hij KooIen kent. den uit Oss, wegens de 'inbraak,bij Wei-
weggenomen een geldSbédra.g van f 1900 liij staat ~eer ongunstig bekend :zegt . '. ..' ..
of daaromtrent - althans eenig.,ge.ld....;.- gètqige. Hij is bij de Ned. Spoorweg'en" deman.-te Héeswijk, gepleegd in den
toebeheerende aan dien Bouwmaai - als 'commies ontslagen wegens. ''t'!er- nacht van l' óp ;15 Juli 1934, Ieder tot
althans äàili een andër-dan aan die 00- .duïstering; Nadien heeft hij andere ver- zes j a a r ge van gen iss,t x'à f
ders ' of ver-dachte, -{)f .een- hunner dutstermgen .gepleegd, Er zijn processen met aftrek van: het -voorarrest, ' v.;

hebbende ,~ zich: den toegang tot die verbaal waarln hij erkent onregellhll,t,ig- Het' O. M. had. tegen. ieder van henwoning V.êil'SCh.a.ft'door _limming door ' heden të hebben gepleegd. . ."
een gát tn, Mt dàk ,èn dOör een .gat in Ceelen heeft. van· dezen ,-verdachte acht jaar geëlsclit.
een mum;' en t;e.hVijr~ ':dien diefstal theoretis.ch, les ontvangen In:het binden Wegens medeplîchttgheid aan diefstal
deden vOoràf-, en" 'v~rge~ild gaialn: en, van, menschen.c '; , .," en helin~ wérd,Ch. H, den Brok,.32-jal'ig
vOlgenOOótgewe1d>tegen'dé0en Bóu'w'- .P,re,si,d'ent: Hoort U-dat?"~,, arbeldervte Oss, betrokken bij d~lfele
ma n . en':'.'z·I;]":n-'ech.t!!'''''n'''ote,door, hem. .te Verdach'te: D.aar is riiElts van'a.an.. .. . , .. . .
slaan én hen ~ fu ~ljpenèn :vast te Presfderi t: ceelen heeft oók ver- Inbraak.. tot e, è. n j a a r ë-n zes
binden, gép.iéègd miê£' hë't QÖgmtèl-ikom klaard dat U hem 'les hebt, gegeven in m a a p'Jl eng e van gen iss tra f
dien diefstal Y'OQl'te bereiden <If ge- het binden .:van menschent ~.~ '." .. ' ..' met aftrek van het voorarrest, veroor-
maikki<'IJ"k'te m;iuk~ri&i ·om.·.-·""'lJ·.·. betrap' - Verd ach te: Dat is'lièt toppunt. t h . j d d= ~. Pre s l'den t·· Ja' inderdaad 'het deeld. He O. M: ad._.. drie liar~. evot:. e.r ,,~
ping op -h.eeterdaá<i zi{!ih'de: Vlucht :itió-:- toppunt. . , ~~~~~~~~- _~~~~~9~~~~
gelijk te .maken en Mt ~it và;n,,,het De Offic-ier'opmel'ketid dat el' hiér- _
gehstoIJ",le~;"~a··c·V'eh··~·ter$e,_k~.nIl;,;';",'.·n:'+ij:!i:~..~""'.".....,"re·n'· een verdachte is, die ontkent, acht het -s d'" •

n.~U ,_".",,,.... ,""vv tt;n laste, gelegde bewe~n,<,;De. zet9;ige:","~ ta mleuw'S.-
aldaar en te.Oss - altlÛuii' ID. het' !>Ir"; russen van Ceelen zijn z.i. volkomen g.e-
rondissement 's-RertOgerilx)sch ...:...dat Ioofwaardig. De verklaringen. van De
miSdrijf opzeit;eU*:heéft ui~1ó>kt door Bie en .Hendriks duiden erop, dat, er
aan g€!Uoemdilu eeeieri m~.de,te deelen van 'het" be_gin af: sprake g~ee'st uf"ván
dat pij dien BOOWn1~nee:ri"aa,nmer~~lijk 'Koolén. " '.'
ge~bedl'ag WlliS te .stele:n.en, hem, 'C~- Verd. verdient een ze.er z:ware .straf.
len. de ·woning' Van BoU'Wililanaan te Spr. ],'equireert a c h ti "j ~r e,n .t{ e~.wijzen, -altaans aan. genoemderi .Ceelen
opzettelijk inlichtingen tot. het plegen v·a.u.ge,n i,sj! ~r:aJ ::m~t ,~,afti'ek; ,.vj:t,n,
van dat· misdrijf heeft veroohaft -door voorarrest.
aan d;eze genoellllJci>è'mtededeeYrigen .en Pre s i d~e'll t:, ~at~ Ulgt ,it:.~~nL.
aanwiizingen. te doeri: .. , .Ó: : '.' .. ' • 'c,Verdacht~: Ik"beli a~lull.t Q.n-

2e. hij ()/lThStreekshet begän van Maart scpilld,iig. , ••. :'! _ '. '. ,. " =;: ".:, .:

1934 in .het - Arl'o_l)(j,tssetmlnt . ~S:-:;EIeTtp7 '. Vqqrt8 deelt 'lûj mede; ®;t'hWC~:len
g.e.iibooch opze_tteli,ik-.;..,..-altna.nl'! terwijl nie't o:pg~iócht,heeft.' CeeleIi 'iff bij;'~~m'
het aan ziin schUld te wüten was dat gekomen. )itèi:1: ".ijf ,jaar geteden hèett
zijn handeling door- m:D~dr.ijf v,erk:re<zen getuige wel. eena.oven l3QuIlULl:}S ,g~Prt)7
l!eJd betror.. ,.-' van Johannes 'Petrus ken. .. .,,' , .....' : . '.
Ooo'len doÓil"dd:efsMI-.·a1thans mli.,sdrlif, P,ie'si'de'n't:"Is'da{,'nu"lièt"bewijs
- :verkreg,ên 'geld' ten g1ooohel1lke.heeït van de onschtil',d. .
aangenomen,' . Verder geefl'v>e r d,a. c,h te. te' kel1hlln~

dat het wel, mogelijk is; dat hij Ceellè;n
inlichtingen OOeft gegeven ih staatt van
dronkensöhap.: , ". -. ",-
.' Pré's:id'ent:, Maar nu, de onschuld?

, - Dan kom.t .<te. verdèdiger M,I. ,J;u~r':
; 5 e'n s tilt Eindhoven aan het \Voorà:-!liij
meent, dat vèrd; nie.t veroordeeld -1Gul
warde!) ?p ,de v~klaril)g,en v~u ~eelen.
. P;r e'.s',l (J'e n t: Heb~ i"U" nog "lets te

zeggen? .. ". .
'V.e r d ach t e: Ik ben -MSchUlQlgJ"
'Uitspraak over 14 dagen.' "
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ne. inbrl'ak te Beeswijk.

Verd. van der Pu tten erkent dat,
liet een erg feit was, maal' hij heeft er
veel spijt van. Hij is in verkeerd gezel-
schap gekomen en heeft het daar se-:
Ieerd,

•

Dan komt Ce e len voor, terzake van gereg1d was, dtat v. d. Pas en Ceelen naar
den moord oip van der Pas. de kippen zouden gaan zien; en waren

Hij bekent. er weg. .' .
Pre sid ent: De revolver was met zes Get u i ge bevestigt dat.

kogels geladen. Dle hebt u allen op hem; Voorts vraagt de pre sid ent of n&et
afgeschoten? • was gezegd, dat Ceelen en van der Pas

Ver d ach te: Jawel, EdelAcht;bare. .op roof zouden uitgaan.
Pre sid ent: U hebt het niet in drift Get u i g e bevestigt ook dit; zij had

gedaan, maar na kalm het plan gemaakt he,t afgeraden. .
'>.te .hebben? Opperwachtmeester Cur f s doet

Ver d ach te: Jawel, EdelAchtbare. mededeeitngen omtrent de aangifte van
Pre sid ent: U had compassïe met de verdWijning van Van der Pas, welke

die vrouw van Van der Pas, die door haar door GooIen .gesehiedde.
man mishandeld werd? .Mr. Sc h r 9 der informeert .nog- naar

Verdach te: Jawel, EdelAchtbare.. het optreden van v. d. Pas jegens zijn
Pre sid ent: Heeft zij u er toe aan- vrouw. Mishande'Ld-e hij haar meer dan

gezet? . gewoon? .,
Ver d ach te: Jawel. Getuige, Cur f s bevestigt dat.
Uit het verdere verhoor blijkt echter,: Als,.getuige ..à décharge wordt gehoord

dat rut geàdlt de vernouding. . . de arbe-ider M..v, d. Be r g,_die verklaart,
Het blijkt voorts dat hij v. d. Pas een dat. er wel vaak r.uzie bij het echtpaar

jaar kende. . . v. d. Pas was; de vrQUWging den vol-
Een del' r e c h ter s vraagt of de genden dag dan toch weer met haal'

vrouw niet gevraagd heeft v. d.. Pas te man -rnee. " ,
dooden. De 0 f'fi c ie.r herinnert eraan, dat

Ver d ach t e ontkent dak destijds Ceelen al gehoord is door, Cur.ls.
Een der re c h ter s vraagt dan. of zij Hij was. toen wel zenuwachtig, maar

tnie't wel eens gezegd heeft: was hij maar· zeide van niets te weten. Thans komt
dood l de bekentenis, royaal en ruiterüjk, Di1;

Ver d ach t e geeft dat toe. heb ik .gedaan, ik heb een revolver ge-
Daarna begint het getuigenveehoor. koëht enz. . .
De opperwachtmeester' Hen d rik De officier gaat vervolgens het lev:,m I

S 0 e tho u t uit Venlo, destijds te Oss Van den jeugdigen verdachte na. :,
doet mededeeling omtrent zijn bevin- I.sceelenJw~lde graa;g haantje de -voorste
idingen, toen het lijk gevonden was. zijn; dan komt .hij in aanraking met
Ceelen was op de kazerne komen 'Zeg- q_e pende. Als men maar zegt: ,;ha.
gen, dat hij een lijk had zien liggen, Jantje~ dat was goed" dan was pij_ te-

Van het verhoor van opperwaëht- vreden, Hij . 1&, het haantje, _de voorste
meester Leo. pol d. C u -r f s ui~:\Q.~ in 'heir :si~chte 'geworden; zooals hij. ,het.
wordt voorloopig afgezien, ook in het goede had kunnen zijn.

Opperwachtm. . Roe lof M i.p,H.e~. ,yervol_gens ,"ga,~ ..hij de verhouding
te Oss krijgt alleen te beantwo(jrdert de tuss.chen. de Vap.. der Pa~~~n na, oP,:,
vraag waar de bekenterna is afgelegd. merkend, dat ceelen medelIJden.- l;t1et.de
Dat is in Oss geschied. . vrouw ',h~d:, . '. . -Ó, • • • •

Wachtmeester De G ie r verklaart dat Het IS met vast komen te staan dat
hij den indruk had dat Ceelen berouw- : verd. aangespoord is tot :;o;ijndood, )Vel
vol bekende. -' . is bij' de 20-jalige het. ldée gerijpt de

De 0 f f i c ier: Is er niet te zeer op vrouw van. dien man, te moeten ver-
aangedrongen? . lossen.." " ..

Get u i ge: Neen, het gebeurde H.oe het ~~, hit heeft op werkelIJ.k zeer
spontaan; ik kreeg den indruk, dat het cynische wijze ZIJn -revolver geledigd·op
uit het hart kwam, berouwvol. Van der"Pas. . .

Getuige -krijgt verder te verklaren Dat hIJ spoedig berouw had .bleek uit
over de vrouw van Van de Pas. Er waren zijn zenll:wachtige houding bij Ourfs..'
klachten over Van der Pas en het was Had hij-alleen .den moord geple~d ~n
bekend dat er een verhouding was tus- behoeve, van de vrouw, dan had hIJ ZIch
schen de vrouwen Ceelen. nadien toch moeten beteren. Maar hoe-

Lam be r t usB ran d s, arbeider te wel hij ,dit verschikkelijke feit .gepleegd
Oss, een zwager van Ceelen - verklaart ~eeft" gaat hij zich niet verbeter~n. Da.n
liever geen getuigenis af te leggen. ZIen w~. nog, verscheidene ernstige fel-
Hij mag daarop gaan. ten, gelijk spr. nader releveert.
Joh ann a van U den, weduwe J. .,V~n een. ber~uwvol1en zondaar. blijkt

v, d. Pas. huisvrouw van W. van Gestel dan ook Ule~~. . .
te Udenhout, wordt daarna gehoord. ~ter, al~. zIJn :yoord een ontkenl1lng
De pre sid ent houdt haar' uit- ZIJn 'b~wIJze,!l ZIJn tran~~ anders, ~n

drukkeli,ik voor dat zij de heele waar- t~~ns IS de mdruk, dat h;t;Jberouwvol IS.
heid moet zeggen. Weet u wie uw man IIIJ 'bekent alles en. dat hIJ berouw heeft
heeft doodgeschoten? Dacht u niet, die neemt ~pr.wel !lan. Eez:t lev~ns).a:r:ge ~e:
of die zal het gedaan hebben? vB;ng~msstraf Wl~, spr. met Vla~en .. twm
Get u i ge: Neen. sbg Jaar acht hI;] toch het mmste.
Pre sid ent: Heb je heelemaal niet :Waar hij straks al tien jaar geëischt

aan verd.achte gedacht? pr'e'sl- heeft vraagt de' officier voOr dit feit ookGetUige: Neen mIJnheer de '.' .' .
d t' t'l e n J,a a r Ig e van gen 1sst l' a'·f.ffi. d .
De pre s i ct ent merkt oP. oot v. .

Pas nog· al eens dronken \VIaS en dat 'er Naäat ' C'e e'} e'n nog schll'eiend zijn
dan onaangenaamheden waren. spijt, heeft betuigd, komt de verdediger
GetuiO'e erkent dat. Mr, Bloemarts aàn het woórd. De

. Pre s i cÏent: Er bestond toch een . feiten'staan vast, maar er zijn tal van
heel intieme relatie tusschen u etil verzachtende omstandigheden. De eerste
Ceelen. Hebt u zich nooit over uw maW is de sexueele spanning en het herhaal-
beklaagd tegen hem? . delijk hporen: was hij maar dood. PI.
. Get u i ge: Dat kan ik me met ·her- wil -allernünst zeggen dat de vrouW
inneren. heeft aangezet tot den moord, maar hij

Pre sid ent: Hebt u nooit gezegd: neeint aan, dat de moord is' voörtge-
was hii maar dood? vloeid uit de vèrhouding die zij gewekt
Getuige: Nooit! heeft,... .... . _
Pre sid ent: Hebt u hem niet' aan- Een' anderre. verzachtende omstandlg~

gezet tot den moord? •héid is de be,kerttenis bij de wetenschap,
Get u i ge: Nooit! . :dat verd.,. voor het feit toch niet ge~kt
Pre sid ent: U zegt maar een beetje kon worden. '

van de waarheid, maar het is een moei- Na den moord had verd: zich ,moeten
lijk gevaJ. en daarom vergeef ik het u '.betéren, 'zegt de officier. Maar he.t ge-
maar. beurde - 'men 'hield hem to:«h vOOr.den:
Dr. B. Met t rop verklaart als deslqlil1- clade],' -' was' aanleiding, da.t men in de

d1ige o'Ve'l'de sectie op het lijk van Van ,bende zeide: hem moeten we hebben.
ëLerrPas' hij had er vier schotwonden op . ZiJn aansluiting in het milieu da1#rt
aangetroffen. De dood is veroorzaakt ook van.: na den moord. Hierin is naar
door een wond waarbij long en hart ge- pleiters.' inzicht een verlichtende- om~
troffen waren. stimdigheid gele'gen. De jongemán' .is

Mr. Sas sen vraagt nog of verdaahte thans volkomen berouwvol. PL vroeg
Van der Pas heeft zien vallen. een Zooda:nige !?traf, dat Ceelen van ~e
Ver d ach te' antwoordt ontkennend, tweede' helft vail zijn leven. rtbg iets kan
De pre sid ent vraagt nog aan Ja. maken. ,. . ..

van Uden of er <Len bewus,ten avoll1d :Uitspr~ak ovel'" 14 dagen"

JUBILEUM NOTARIS B. WORST.
, Heden herdenkt Notaiis Hendrik Worst
alhier den dag van zijn 25":jatig ambts-
ju bileurri. .
Om 10 uur .in,:dep, vool"lllid;dagkwam

het kantoórpel'SOneel benevens Notaris
'J, J. Joi].gepier te Voorst, ciie tot voor
kort daartoe behoorde.: den jubilaiis bij
monde, van Notaris Jongepier, züne har-
telijke gelukwenschen aanbieden. Deze

, uitte namens allen zijn dankbaa.rheid
voor de aangename ja 'zelfs joviale ver-
:f:1C1uding,die altijd -tusschen,patroon en
personeel heeft bestaan en waardoer het
werken-op: zijn kantoor zoo prettig· ~
en.eèn ;·goede samenwerkïng .ontstond,
He,t personeel heeft het niet bij woorde.~l.
geleten en als- tiiting van dankbaarheid
en hertnnertng' aangeboden een b,urelW-
stoel een elctrtsche 'lamp. en een door
den Bosschen' kunstachtlder Langenlllû-:o
zen- geschrlderd 'portret, De hoop, -:werd
daf!,rbij uitgesproken dat het den j)1~ila-
ris mag gegeven zijn nog gedurende v~le
[aren iri dlezi s.:toèl de be~n van z~
notariaat,'die. van vele besturen en :cd~Je:"
ges" waarin pij' zit:ting heeft en (ii~ y.an
de g:em~nte 's-ne,rogenbos~h al,s ralt~-
üd,:~bel}.~rtigen,op de goede wijze, wa,at ..
9'.P.l!!J dJ.~steeds AeeftJ~~aJ}, . , ".
, be neer F. 'F. R: Gostelie DOod vetvol ..
gellS nl.,eVJ'Quw.W{)rS~' bloemen aan als
mi1<iebl' 'k ;". "-äen,~ me ~ ar die
j~rêii,~~f'.:~r;,~cá~g,e:OOt .is.;geyeest •
', ;~; jubilarIs, 'Qe~ankte .9P Zijl?--bel!Tt
v09f de, n;t~de,wét1tin.g.die hij .in de e~l'':'
ste plaat.s "van .deà .heèr. J(}ngepieJ!', die
ongf:l:v.e~r,25, jaren hem bij de very'\U~iri{t
van zijn -ambt, heeft terzijQ.e gestaan ~~
van de overige leden van net perseneet
l).eett IUwe:p ondervinden en spralç..:.~
hoop uit;''<ia.t zij nog- vele jaren ·.bij,&~,
zullen blijv.èn, Als herlnnering bood- Jl.:ij,
aan, ieder zijn portret en. een. zilveren.
~c~bl;l.k aan. ', . " - > , • ,;;'

~Vervolgens bleef men, nog ~
qeg~nbl*ken, ~Uig bijeen. Mejuffl;QWW'
I1avel'ka:!ll_p:-:Reiber,die vele jaren tot .he~
persone~l behoorde, woonde , de hu1cU.-
ging ,bij"

..
. BU~ERLIJKE .STAND.

Pre sid ent: t1 hebt de dagvaarding
gezien?' ....
Vinda.chte: Jawel, ètlêlacht:bäre.·-
P t e sI'd ent: En .iséhet: zOo? .

- Verdàch'te: -;Nee' edelachtbare, ik
ben enschufdlg. f' " -;
Pre&i'dent: ,Ken -. je:" die

mannen? ,
Vëra;ac;h;-te:·iAIleefi·Cëêlen~ E ",,'::
Pre s'iti"€nkJ!ebc'je nooit inlichtin-

gen verschart aan de ossene bende'{
Vel"d'a-ehot.e~tcN.o.oitJ ·'·'1 "'" ,:'i"

-.! '.,-Pteside'ht: Hoe",KomeU'-:;~e etr dan .. ' .
aanT" . '-TI1·t';g·'p' :r'a' k...en:~+'.'.,<'iVerda'c~h-te: Jjf<)ombèeldenF ",'I ,C' :,U ..' , " _....,. r ':.':-:

'P res ide-n t: Het je geen geld van '._: 1 l ,_.,.• i.. .. '''', ,'." .'.:" > '" ;'Ceelen gekregen: . i .."". ; :>7' .. __ >

Ver d ach te outRënt, oot. -; Na.' de beh.and~ling '~aii:" déZê' Z'akèri
Dan ·wordt de JitndboUwer' W. B 'Ó u- wërd: nog' ,mêded~1ing7ge4~ ~van·'(:le

ril. a ti s gehoord. vonnissen.' ,gewezen in. de st,afzaken,
Pi' e sid ent: Kert je dien man? WeJIte..17 -Oct. behandeld zijh. .
Boumans (Zich naar KooIen' wen- '. .

dend) : Ja, ik ken hem wel. inbraak -met ,gewéldpÎegiIig
. Kool en kent ook Boumans:' , -.... te· Oss.
President: Is KooIen OOJt bIJ jel .: '., ,.'.' .", ". '- .. '! '.

thuis geweest. . ' " -:.'. ."" Ter zake 'van de Inbraak met geWèld-
Get u ige' zegt ,dat dit 'nooit het ,ge- pleging bU ·L. -van Ber,gel'i "t;e., Oss:-"op

va~ geweest ts.. wel :vroeger' eens .toen ge- 6, Jan.' 1934 werden· A. J.: OttenS. 23~jarig
tUIge nog ergens' anders woonde. . . " arbeider te oss, tot' d rTe j a a'ro 'e:ri',ide
Pl'esIden$·Jawel,maarkort.voor 19j' 'h' "k' ,.' .den overval? :, "... .. '. ". - arige ,"se oenma er P;: A.'·'Schuur-

,.G e t u i ge': Neen, .heelemaal niet. mans" tot ,é é n j a,a r. verOCl,l'deel<;l,~en i
d t ft k h t t ' , - :Geboren:Na4at cIe ove'rVal nog even gereleveerd en an er, 1l}e, a re '~n e :¥oqr~es " ' ., . .

iS wor(ilt' J. ~ eel e n als getuige gehoord. .'_De·officier .hád tegen. Ottens Viif jaar W., d. vail.M, van Rijn en G. _van Uden.
Met bet~~g, ,tot den ~fQve~aLv(}I-.. en tegen Schuurmans ty,ree j~ar.: beiden - M., ä. van U. va~ Hoof en A. MOo~. _
hardt hI;] bIJ zijn vermrllJ.gen a4s ver- met aftrek V'an .het voora:rrest_geëischt. jG" d, van W. !ie Haas en G. Trum. - M.,
dachte. afgelegd; . > - . .'. > •• '. v '. ' d. V'an G. van Londen en A. Vere!.
Pre sid ent: De V'e~eht.e ontkent ' , De brandsticbtmg III .het '-. '

dat hij u ooit inliebtJ,p,gen ,heeft gegeven. . Sportpark te Oss. ' - .' Overleden., _
Ce e len: .~ ben,met KOQlên in 00t'l- De' 40-jarige koopman :J •• F~ 'A. 'M. Mêtrten.s, ~7 j., wed. van :tI. Ver-

taot gekomen 111verband me't ee~ verze- ,- hoeven.' ' , .
kerihg à18 :Wiélre~~. 'rOOh heeft, hij me .. . ' - - ..
tevep,s vertëJd"jiát hij·,een. J,cräa,kje wiSt. ~~~~~~~~~~~'~'!'!.'!'.ft~"':!' ~~~=~~~~~~~~~~~~~~Met KóOrep, ben Ut; de ~zaak,:ee.ns gaan =
opnemen., 'róèn is. oo),t.dè aandacht ~-
vestigid op het 'h1.l~ yà;I1 J30UwmaJ1,s.Daar
zou geld ~ijn. KÓOle~L.2lOUda,t geweten
heboert iri 'vei"oo..nd, met een hypot~eék- , '.
kwestie. L;:vter -bleek dat dit, l1iÏ!e'twaar . .. , '. .
was. .,..'., - c:' ;. '.; ". Tot nu tOe zijn de., v()]g~Ade 'stfaf:r~n
.' Er·was'a.f~ken,"dàt·Koo1en' 10% geëischt,en UitgesPJ,'Qken :tegen.. : >

van _den' b;,UltZQu k1'iH~:en:·.·pa anideren . ',.' - "'l!lisc',h
wild'cm dat'echter niet .. -" .' '- : "... P.,'J ..de B"l'e'. (p'eer): . _ o.' _t.. '1''6"'ja'a"r;Geituige'z.et' uitvQeng"~è 'afspraak:· uit'-
een en deelt'medê, da,t··hij:,hun f 35 heeft L. A. v. d. :a.euVel <pen Brus) . '16 jaar
gegeven. 'Er wag riamélij:k in de kranten F. N. v: d. We~ri!lg .. .: - .

, gemei1d. d!átA~t It,70(}' WM, gestolen en .. mè'rr BrQm,m~rt)' . 'I 6 laltr· ;
• getuigè' ,had gezegQ~dat/-ie, 't m.et- z,'n' A, .J. v. d. Wielen (Slap~ Toon
tweeën'hadden ~n'. " >;, ;,. van Mieneke de Soep). > l.jfl.~r·
P . d'" ·t -a; " 't . ?. A"~,Snabef ~-'jltl!ri'·' reS 1 '", 11; : _,POO!" Je'- nu >.', , ' ... :.: J'•...ottens . . .' ·,·.~5."J"aai,," ' .... "'.. 'Verdà-è-h't'e:, ,Jawel. EdelAc'htbare; -=-- --

Er-~iB-niets Van aan. .'. . . P~ Ä; SchuunnatlS . .' 2"jAAr"
',Pres'i:den;t: Wat getuige vertelt·'·js ,J:F.<À. Verhoeven~ >..~;3 iMX'"

precies hetzelfde .als hij'voor dien rech-. N. H. Schuyerl> . ,4:1~*.
ter-commissaris .heeft: gèzegtL ~'" . . A. -H: den Brok' .,' .8 jaar
V d h t· Dat· . Ik M.' ván Qrsouw·· <8,la,arer ac ,ei .. l8;:/lOO m>e' a,a.r .. Chr~ den Bro)r,' 1- ','.' 3"laát*gezet. _ '. . .;:" , ~' .'. '. . 'l'" . . "j' "iII

P,r e sid e net: .Als ve_rdachte V ,niet ~'l;Jëv~tr:en . , -"': i.j~"
opmerk:z;aam had gemaakt op de $0- .:M. J..den 'RtGk,', ' -' t j.aar"' •.
ning?·. " ""I' IJ
. G tiC" I na '. '...W•.A. 'Bloomers ; :..' ": ~J~- ,e u ge "'C e e'n:' n. waren 'we er F.' de Reuver ' '.' , .;.6:'jàa.,.

nooit .gekomen. . i,: '," . ,:j~~M.'den Brök " ," '8 l!taT
·'Spr. deelt v~rder mee.;,dat ,Kooienook . P. -Wijnen.'.: ". "".. 8:jaar*

~el~eens ~ijDen Brus en bij-ouden Toon , :3; ,L. M. v.-HeeSWi.!k ,.\",' LJalii"'"
e oep: wam.. .~-H.:v: d;,\7<lndervoort" _,. :l:~aar'"
A. HendriKS (de jOlfge-":T()On :-de, : N. de,t;ouw . ',' 2Y2: jaar"'"

8<Jep) bevest,igt zijn verk!;il'ingen, dil;rhij . .l. F. Bè~ker$,' '.' .:' _" 5 .jaá.r'"
des ..oèhtends als verdachte heeft' afgè- H~ A. v. d, Putten - 10. jaar'"
legd in de zaak van den roofoverval.-;Hij; _P. W. de Bie '. ' ,3' jaar'"
deelt verder mee, dat Ce~len hem gezegd, ,''J\.. 1,:Hêridi'lks '. ',', 10 jaar'"
heeft dat hij zijn inlichtingen' had gè- .' J: ;P.'.Ceelén· . . _ ..i 10 ja~~*
kregè,., van een, zeker~n.,-Koolen. Of dat' ~'" Re A V 'd. 'Putten' . 5'.'jáir
deze ~ás weet'ii'''ltuige niët. '. . . A: J.'Hëll1dlra ' ' . -- ". "5:jààr

Get'lige kan zich 'niet' herinneren of J. P. Ceelen' ' 10 }aar
gezegd 'is,:dát .Koólen v~riekeril1~sägént "!'h. KOc?lell1, 8 Jaar'"~roj::verIclaart Jlog, '~t- gezegJ ·.isdat ~'= met a!trek~Vodrarr~st,~

Recapitulatie... :'~'_ ~ ',.,_ "'" ~,~.~~:.

E~hen en ui,tsp~k,en,
: ,'-. _.:.

v.i~t·spra·a1t~,·.· .....~~"I:~'.:.~-'. . ~'" <

. 14 jaa~ -(roof~ en nl~). '
. 14. jaar .: ,," '. ' '" '. ,.

,>J .. '.

"4: '" '.*.o(in:biraak"te :Veghen. >.' .• '

'"

.,. "

# ,.-

" ." ;.. • .. . . .!~.

: _-,.



EEN WINKELDIEVEGGE INUE:SLOTEN.
Door de maréchaussée uit Oss werd

voor den' heer, Officier van Justitie al-
• hter geleid: J.' M. D., huisvrouw v. d.
W. 34 jaar, Oss, als verdacht van

I
'w. inkeldief.stal. gepleegd tè Oss op 30
October 1935.

i



DE BERECHTING
VAN OSSG
(Vervolg van pag. 3)

De beruchte wielrenner Ceelen wordt dan
als getuige gehoord. Hij verstaat zich met
de oogen met beide verdachten, A. H. den

Brok en M. van Orsouw, waarop de president
voor de eerste maal tijdens deze geheele
zitting wat heftig zegt: "Hierheen kijken,
niet daarheen."

De wielrenner vertelt op de vlotte wijze,
welke wij reeds van hem gewend zijn, hoe al-
les in zijn werk is gegaan.
Pre S.: Nu wat zeggen jullie daarvan?
A. H. den Bra k: Och Ceelen is half gek.

Ch. den Brok, als getuige in deze zaak
gehoord, waarin hij dadelijk afzonderlijk
terechtstaat wegens het op den uitkijk-
staan, brengt een kleine sensatie te weeg.
Hij herroept zijn vorige verklaringen, waar-
in hij gezegd heeft, dat zijn broer en Van
Orsouw bij de. diefstal geweest zijn en
zegt, dat hij en Ceelen alleen op stap zijn
geweest.

Deze mededeeling veroorzaakt eenige bewe
ging in de rechtszaal. Er komt nu een oogen-
blik de sfeer van Oss. toen het nog ontkende.
in de zaal.
Off i c ier: Ik waarschuw je. In de gevan-

genis heb je ook al gedraaid en nu je vrouw
bij je op bezoek is geweest, heeft zij je trachten
over te halen je broer en Van Orsouw te spa-
ren. Ik laat je nog wegens meineed vervolgeen
Getuige volhardt echter in zijn houding on-

danks de ernstige waarschuwingen van den
president. Z·elfs nog als getuige den penhouder
in zijn hand heeft om zijn opgeschreven ver-
klaring te onderteekenen, dan heerscht Neven
spanning in de zaal, die intusschen half leeg-
geloopen is.
De officier neemt dan requisitoir. Zijn sten.

is ook iets sterker geworden als hij ten slou e
voor elk 8 jaar gevangenisetr af eischt, daar hij
het feit, ondanks de wending welke in de zaal-
gekomen is, wettig en overtuigend bewezen
acht en beide verdachten zeer ongunstig b'2-
kend staan.
A. H. den Brok en M. van Orsouw. twe-

krachtige mannen vechten na het pleidooi val;
mr. Nispen van Sevenaer nog voor de recht-
bank om hun onschuld te betnigen en wor-
den daarna weggeleid.
Tot slot komt dan de getuige Ch. den Brok,

die eenige sensatie teweeg bracht met zijn
verklaring als verdachte. Hij volhardt nog
pertinent in zijn nieuwe verklaring, hetgeen
een der rechters doet vragen: "Hebben jullie
vanmorgen op de buizen geklopt?"

De korte spanning in de zaal is nu weer
geweken. De verdachte maakt in zijn antwoor-
den steeds meer een achterlijken indruk.
De officier bespreekt de houding van ver-

dachte, waardoor hij echter niets kon reden
voor zijn broer. Verdachte staat veel minder
ongunstig bekend dan de beide hoofddaders.
vandaar dat hij een kleinere straf zal vragen.
Spreker eischte ten slotte drie jaar gevangenis-
straf met aftrek van voorarrest.
Om kwart voor twee is de tweede Ossche

zitt! ': zonder bijzondere sensaties beëindigd.



ZWARE MISDRIJVEN WORDEN
ONTRAFELD.

ZESDE OSSCHE SERIE
STAAT TERECHT.

De moordaanslag in het café.
Hedenmorgen heeft de Bossche rechtbank

de zesde zitting der berechting van de Ossche
misdrijven aan gevan gen. Het eerst komt voor
het hekje de 35-jarige Ossche arbeider Jaco-
bus Johannes van Berne, wien ten laste is
gelegd, dat hij op 11 December 1929 te Oss
opzettelijk Gerardus van Galen van het leven
heeft beroofd door hem met een mes een
steek in den rug toe te brengen tengevolge
waarvan het slachtoffer spoedig overleed.
Subs. Is hem mishandeling met doodelijk ge-
VOlgten laste gelegd.
Na de voorlezing van de dagvaarding

vraagt de president aan den verdachte: Is
dat zoo?
Verdachte: Als ik het gedaan heb, heb ik

het niet opzettelijk gedaan, daar ik toen flink
dronken was.
.President: U weet toch wel, dat U zelf

gewond werd. Er heeft dus een veèhtpartij
plaats gehad, waaraan U hebt deelgenomen.

Verdachte: Ik geloof wel, dat ik het gedaan
heb, maar zeker weten doe ik het niet.
President: U hebt toch eemge verklaringen

afgèlegd, waaruit vaststaat, dat U er allès
van af weet.

Getuige H. Soethout, opperwachtmeester
van de IVarechaussee te Venlo, voorheen te
Oss, had een onderzoek ingesteld in het café,
waar de vechtpartij plaats had. Alles lag er
overhoop, en de caféhouder had hem direct
verklaard, dat er een mes werd vermist.
Volgens de meening van getuige staa.t ver-
dachte ongunstig bekehd.

Getuige van Kempen, inspecteur van poli-
tre te Oss gaf ook inlichtingen omtrent ver-
dachte ongunstig bekend.
Getuige Soethout verklaarde nog, dat ook

van Galen geen gunstige reputatie had. Na
het verhoor van den deskundige, dr. B.
Metrop, arts te 's Hertogenbosch wordt als
getuige gehoord l'nejuffrouw J. de Bie-van
Maaren. Z~i zegt, dat de verdachte haar een
bezoek heeft gebracht, toen hij uit het Huis
van Bewaring te 's Hertogenbosch was ont-
slagen.

'117at .,Koosje" vertelde.
"Koosje" heeft toen veel verteld van de

vechtpartij in het café van de Louw,
Aarzelend vertelt dan de vrouw, dat

"Koosje" tegen haar heeft gezegd: "Ik heb
een groot mes genomen en ik heb er van
Galen mede aan den grond vastgestoken. Ik
kan wel duizend moorden op mijn geweten
hebben."

De verdachte springt dan op en zegt, dat
de verklaringen door deze vrouwafgelegd,
haar door wachtmeester de Gier zijn afge-
perst
De president: U moet hier zulke taal niet

spreken.
Verdachte zegt dan, dat alles is gelogen.

Een boer kan dat zelfs wel snappen en wie
gaat er nu zeggen "Ik heb duizend moorden
op mijn geweten".

Rechter Schroder tegen de verdachte: "Ik
vind je houding hier zeer ongepast. Je weet
goed of van Galen al dan niet hebt vermoord.

Verdachte zegt, dat wachtmeester de Gier
alle getuigen heeft bang gemaakt.

Getuige mej. J. M. Arts zegt, dat de ver-
dachte met een bebloed gezicht de keuken
van het café is binnengekomen en van de tafel
een groot broodmes heeft weggenomen.
Getuige W. Coolen zegt, dat verdachte ru-

zie had gemaakt met van Galen. Verdachte
bloedde aan het gezicht. Hij is daarna weg-
geloopen, maar kwam eenige oogenblikken
later weer terug. Wat er precies gebeurd is
weet getuige niet, doch van Galen zakte plot-
seling ineen.

Het weggeworpen mès.
Nu werd als getuige gehoord de Louw, in

wieris café de vechtpartij heeft plaatsgehad.
President: U bent nu geen kastelein meer.

1I{ hoop, dat u thans geen kastelelnsverkla-

I ringen zult afleggen. Wat hebt u van de
vechtpartij gezien.

Getuige zegt, van de vechtpart.ij niets ge-
zien te hebben, daar hU juist bezig was de
glazen te wasschen.
President: Er is met een mes gestoken,

een broodmes. Hebt u dien avond geen mes
vermist?
Getuige geeft dit toe. Het mes is des mor-

gens na den moord weer bij u teruggebracht.
Wat hebt u met dat mes gedaan? Getuige
zegt, dat hij een mes heeft weggeworpen. De
president vraagt hem dan, waarom hij dit
heeft gedaan.

Getuige: Ik weet het niet.
President: Zat er geen bloed aan het mes?
Getuige: Ik weet het niet. Ik heb het mes

niet bekeken.
De officier van justitie waarschuwt getuige

zich niet aan meineed schuldig te maken. De
getuige blijft echter bij zijn verktaringen.

Getuige P. H. van Rooy, in het Huis van
Bewaring te Breda gedetineerd, verklaart dat
van B. nadat hij uit het Huis van Bewaring'
was ontslagen met hem over van Galen heeft
gesproken. Van B. zeide toen tegen hem: Als
ik hem niet iestoken had dan zou hij het

mij hebben gedaan. De gedetinéerde arbeider
uit Oss, Martnus de Reuver verklaart met
van B. over de bewuste vechtpartij te hebben
gesproken. Van B. heeft toen gezegd: Van
Galen had mij drie maal met een mes ge-
stoken. Ik ben toen naar de keuken gevlucht
en heb daar een broodmes weggenomen en
toen heb ik van Galen gestoken. Ik heb alles
bekend, wat ik heb misdaan, zegt hij, en als
ik dit feit zou hebben misdreven dan zou ik
het ook hebben bekend.

Groote waschlijst van misdrijoen,
De offcier ; U hebt een groote waschlijst,

vijftig misdrijven. U kunt er dubbel en dwars
voor gestraft worden.
De officier van justitie, Mr. van Everdin-

gen, noemt in zijn requisitoir de houding van
verdachte zonderling. Hij heeft zich aan een
geheele reeks van misdrijven schuldig ge-
maakt, waarbij er velen zijn van emstlgen
aard. Hij heeft deze allen bekend en daarom
vindt spr. het etgenaardig, dat hij dit mis-
drijf niet wil bekennen. Spreker gaat hierna
de verschillende getuigen·verklal'ingen na en
acht bewezen, dat verdachte zich aan doodslag
heeft schuldig gemaakt .
Daar verd. zich aan tal van inbraken, roof-

overvallen en 50 andere kleine misdrijven
heeft schuldig gemaakt moet hem een groote
straf worden opgelegd. Spr. requireerde tegen
hem een gevangenisstraf van 10 jaren met
aftrek van den tijd, in voorarrest doorge-
bracht.
Mr. P. Scheefhals bestrijdt in zijn pleidooi

verschillende getuigenverklaringen.
Mocht de rechtbank aannemen, dat verdaèh-

te zich wel aan dit misdrijf heeft schuldig ge-
maakt dan moet toch ook worden aange-
nomen, dat opzet om te dooden ontbreekt,
daar verdachte zoo dronken was, dat hij zich
geen rekenschap kon geven van hetgeen er
was gebeurd. Spr. besluit zijn pleidooi met er-
op te wijzen, dat verdachte het recht heeft
zijn eigen leven te beschermen.

Roofoverval te Lith. I
Vervolgens werd behandeld de in den nacht

van 30 op 31 Mei 1932 te I...ith gepleegde roof- ,
overval in de woning van de gezusters van I
Eldijk, die door de daders op ergerlijke wijze
zijn mishandeld.

De buit bestond hier uit een bedrag van
ongeveer 10 gulden aan geld, een paar medail-
les, sigaren en sigaretten en een pot met
sterken drank.
Verdachten in deze zaak zijn de 3S-jarige

arbeider J. J. van Galen, en de 32-jarige ar-
beider J. A. van den Akker, die ervan beschul-
digd worden, dat zij het misdrijf tezamen en
in vereentging met een of meer anderen heb- I

ben gepleegd. De laatste wordt subs. beschul- I

digd van medeplichtigheid door op den uit- I
kijk te hebben gestaan en van "schuldheüng. I

Verdachte van Galen legt een volledige be- i
kentenis af (,\1 zegt, dat hij met den "dikken
Toon de Soep", "Bijs de Sijp" en v. d. Akker
naar Lith was gegaan. Aangekomen bij de
woning van de gezusters van Eldijk heeft hij
v. d. Akker bevolen om op den uitkijk te gaan
staan. Zij hebben toen maskers voorgedaan.
Verdachte heeft een raam opengeschoven,
waardoor zij met hun drieën zijn binnenga- ,
gaan. Hij heeft een der zusters een kussen op !
haar hoofd geduwd. Met de twee anderen
heeft hij het huis doorsnuffeld. Het gevonden
geld hebben zij verdeeld, de medailles hebben
zij weggeworpen.
De verdachte v. d. Akker geeft toe met drie

andere personen te hebben afgesproken te
gaan inbreken ill de woning van de gezus-
ters van Eldijk te Lith. Zelf heeft hij slechts
op den uitkijk gestaan. Verdachte weet niet
meer of hij geld of sigaren heeft ontvangen.

De officier van justitie acht het aan beiden
ten laste gelegde bewezen. Beiden staan on-
gunstig beken~. De verdachte van G. heeft
reeds acht jaar in de gevangenis doorgebracht
en in 1933 is hij nog tot drie jaar gevangenis-
straf veroordeeld. Seiden moet een zware straf
worden opgelegd en daarom eischte spreker
tegen van G. een gevangénisstraf van 9 jaar
zonder aftrek van den tijd in voorarrest door-
gebracht en tegen v. d. A. een gevangenis-
straf van 6 jaar met aftrek van voorarrest.

Nadat de uitspraak bepaald was op 18 Nov.
werd de zitting tot 2 uur geschorst.

VOERTUIGEN OP PERRONS BIJ
OONKER.

Dooven vall de verhchting,
Om voor het publiek het verkeer naar en

van de treinen of loodsen te vergemakkelijken
gebeurt het, zooals bekend is, op verschillende
stations, dat wel eens voertuigen tot de per-
rons worden toegelaten, waaronder Ook be-
grepen zijn handwagens, bakfietsen en derge-
lijke. Dragen deze voertuigen bij donker de
voorgeschreven verlichting, bestaande uit
rood en wit licht, dan kan dit aanleiding geven
tot verwarring bij machinisten, wagenbestuur-
ders, rangeerders enz.
In verband hiermede heeft het hoofdbestuur

<ler:spoorwegen de aandacht der stationschers
er op gevestigd, dat, indien naar hunne mee-
ning, dit bezwaar zich mocht voordoen, het I
berijden der perrons alleen mag worden toe-
gestaan, indien de bestuurders van die voer-
tuigen de verllcnttni deoven.



DE OSSCHE MISDADIGERSBENDE/_:: ..

".Naar Wij vernemen werden· gisteren'
dooe ' de gemeentepolitie van. Oss aari.'
den he~r officier van justitie alhier-
voOrgeleId. J. J. B:, arbeid'er ,te Oss en
M. J. den B., arbeider, Oss, beiden ver-
dacht van diefstal met braak, in' den ,
nacht van 20 op 21 Januari 1934 te Oss
gepleegd. '
..Na door den rechter-commmissaris te
~IJn verh~ord werden boeiden ingeslot~ni In het HUlSvan Bewaring alhier. .

De Ossche mrsuadrqersbende
voor het g,~.r.;.echt.

.De reofmoord te Oyen.

Uitspra1ren~':~~;;'"ii~:~'=;;~i£k~;~~Sn~o~:~
. .' " .., nacht 'Van 16 -op 16 Mei 1'934,waarvan

Va:rimÜ'rgerlihoof,t
O de' Re~tba~k.·'We- Aritóon Verhoeven het slachtoffer is ge-

diltrom vóJririiSgewezen in ·eènigè ossche wbrden, '5 'jaar gevangenisstraf tegen
straft.aken.. '.~ .' zich eiscfrén.

D~ rOo:f~~efvalte.~Ua.en. é., De)rechtbànk veroordeelde v. d. Putten
Ter zake/van den roofoverval 1;é. 'Ud~ri.. tót 4 jar e ri en Hendriks tot 3 jar en

gepleegd in denvnacht van.·.20·op 21' gevangenisstraf met aftrek van
Febr. 1934 in de. woning van h,et eëht,.. h.et voerasrest.
paar Bouwman hebben 'Veertien. dagen
geleden. terecht gestaan .:n.· van -c- der , ;..De moord c>p1. van der Pas.
Putten (De Rut) oppermarï: de 20-ja,rige
Piet de 'Bie, fabrieksarb,eider; ·A. J. "Op 31 (kt. j.l. Iieett J. P.. Ceelen te-
Hendriks. (jonge Töon de Soep) land- recht. gestaan wegens den moord op J.
bouwer eh J. P. Ceelen, wielrenner; allerr oM:': C. vall der Pas, gepleegd.' op 9 Nov.
te Oss: 'Ï'flg-en ,v. d. I>ütteIl~,Hendriks en 1932onder Berghem ..Deswege eischte de
ceeien heeft de Offici-er :tQen.: lO jaar qffi,cier toen 10 jaar gevangenisstraf
en tegen-De. Bie ~ j~ar. gey.angenisstraf tegen hem.
met artrek van het voorurrést-geêischt. De rechtbank legde hem een gevan-
'.De rechteank ve:ro~d€ieÛlè bhaiLs Y. d. gB11isstraf van 8 jar e TI. Op, met aftrek

Putten en Oeelen ' ledér t o·,t 8 (it te n van hét voorarrest.
gevangenässtraf; HeoorÏl\{,stot 7 :j .a,re n Uitlokking van roofoverval.
en De' Bie tot, l>:j,a a'T e.:n·~Ui aa.n- iTegen den verzekeringsagent J. L.
den gevangenisi3tra:t..i' .• , .Ó: • I~oolen was wegens uitlokking van den
. Tot'De Bie ~idë d~ pres1dent, 'dat de' roofoverval bij Bouwmans te Uden 8
straf ZOO'gering was' ~iit hij :al een. jaa,r;'gevang~nisstraf met aftrek van het
heele po!l1iieheeft;: ','." •. voorarrest gevorderd. .

Deze verdachte werd vrij ge spr o-
:',.: ken ..

JJI<; JONGE SOEP I
VANUIT DE STRAFGEVANGENIS

IN VOORARREST.
A. J. H., 23 jaar, landbouwer te Oss, 1

wiens straftijd heden eindigde - hij
onderging 1 jaar gevangenisstraf wegens 1
drankdiefstal in de strafgevangenis te
Breda - is thans ingesloten in het Huis "
van Bewaring alhier, krachtens een tegen
hem verleend bevel van bewaring van den
Rechter-Commissaris alhier ter zake ver-
schillende diefstallen.

DE BERECHTING
DER OSSCHE MISDRIJVEN.

Naar men ons mededeelt zal door de
Arrondissements-Rechtbank alhier in det maand October a.s. een aanvang worden
gemaakt met de berechting van de ver-

Ischillende misdrijven der Ossche onder-
wereld die den laatsten tijd aan het licht
Lgekomen zijn.



•

Er lig! op den vijfden zittingsdag een zwa- golden worden. Zij hebben den geest van zijn
. Te stemming in de Hechtzaal, die klein lijkt HOUW geschokt. Zij verdienen hun straf,
met zooveel menschen. Er is geen zitplaats,
geen staanplaats onbezet, de lucht drukt zwoel
en bedompt en het is, of allen onder den last
slaan van de schuld, die vier gestalten hebben Twee treden er uit, twee anderen komen,
te dragen. Allen schijnen deze vier naar voren maar zij zijn reeds gevonnist en staan nu te-
te dringen tol voor de ernstige figuren in toga genover de beide verdachten en el' is strijd
en bef. tot voor hun oordeel. Ik zie vier rug- tusschcn hen. Een beruchte brutale en sterke
gen, en de schouders van 'stev ige jonge men- knaap de een, zijn gezonde kleur is ill de cel
schcn ongeveer van gelijke grootte. Zij zijn door het vale, effen Jicht, verbleekt. Ook de
pas 23 jaar oud, een is er 20. De rest van hun jongen, eerst nog een lang schraal kind, maar
volgroeide jeugd, de schoonste lijd van arbeid reeds met de trekken van ruw leven, is ver-

. 'en geluk, zal op het nauwste leven worden audcrd. Zijn lang gezicht werd nog scherper,
ingesnoerd, geklemd altijd tusschcn dezelfde zijn haar verdonkerde buiten het zonlicht.
muren met een monotoon werk, met hun ge- Samen hebben zij twee oude bijna afgeleefde
dachten, dezelfde last .. va!! ge~ach~~n steeds, mannen in het Maasdorp overvallen, toen de
en ,een droom van vrijheid, die wijkt achter de leutenacht duisternis over hun daad spreid-
dt Jaren en eindeloos ver IS als een luohtsple~e- l de. Een ongelijke worsteling, een grimmig
~~ll~ _van 'wegen en straten en menschen. ~lk IIT!aehtelOOS Ye~~zet der, zwakken, schoppen,
J,'ar ~~ het be~~d ouder en reeds lllc~r ontluis- slagen, een VIJl zwaait tegen een zwakken

+tcr d. Zullen ZIJ, het nog eenm~al vinden, als schedel. Wanneer de broers aan elkaar ge-
het groote ZWIjgen van den tlJ~ hun kracht honden liggen, ziet een der jonge roevers. die
voorgoed heelt bedwongen en ZIJ terug keeren zijn masker aftrekt en een lucifer aansteekt
ah, mannen, WIer beste deel verloren IS'1 het verminkte hoofd. Ik geloof dal hij dood is,

zegt hij. Dat is het risico van hun bedrijf, dal
Schuld en boete. zij bij voorbaat haddon aanvaard. Zij bereke-

uen het luguber risico van menschenlevens en
oordeelen, dat het Ieven van anderen geen
handvol roofgeld waard is.
Een oude stakker heeft zijn broer en zijn

vastheid van bestaan verloren door de toepas-
sing der leer van het risico. Er is een groote
verandering gekomen sinds den schrik en d~n
gruwel van dien nacht. Op de vraag naar zijn
woonplaats, antwoordt hij niet met den naam
van zijn d-orp, maar herhaaldelijk: Ik woen
in het klooster. Er is een groote verandering
in zijn leven gekomen, een, waarvan hij vol is:
tegenwoordig woont hij in het gesticht.

Menschen In

In weirug jaren hebben zij hun jeugd zonder
hezinni ng uitgevierd in de roes der misdaad.
ZiJ weten hun schuld omdat zij hun straf we-
te n, Schuld en boete kunnen hun vijanden zijn,
die tegenover hen staan, Schuld en boete, en
misschien dringt nog een goede innerlijke be-
reidheid in hun leven, om in het eigen hart
het geronnen bloed der menschen en den
stroom van geschonden rechten te laten ver-
vloeien in de loutering der ziel. Wij kunnen
niet weten, wanneer een nieuwe gesteltenis een

- nieuwe levensmoed zal worden, wanneer een
beroofd mensch de heviger schoonheid van
zijn ziel in de diepste en eenzaamste gronden
van het leven wint. Als deze goedheid zal ko-
men, zullen zij schuld en boete als weldaden
.aanvaardeu en dapper door de ontzette jaren
riragen. Reeds is er de schijn, dat voor een
enkele hunner - wie zal het weten? - schuld
en boete tot anderen moed werden. Hij draagt
de straf in zich om een donker leven te be-
vechten.
, De ander weert zich tegen de vijandschap
der straf, maar geen is er nog verslagen. Wij
huiveren om hun schuld, wij kunnen de dap-
!perheid bewonderen, welke onbewogen en
[re lder de straf tegen gaat als een vijand, dien
zij niet vreezen, of als een vriend, die hun won-
den zuiver wascht.

Nu staan zij recht in cen gelid, vier jonge
maunen, wien geen moed te ontzeggen is, reent
voor de schuld, de boete.

En al is hij breed en gezond, al is zijn wezen
klaar en eenvoudig, te ruwen te hard, om ver-
twijfeld te zijn, te stark van geest om in een
waanzinnige onrust te verzieken, al is zijn
monel zwaar en rood, zijn intelligentie meer

. :bruut dan verfijnd, ik moet aan dien anderen
moordenaar denken, die jong was als hij, die
ook enkel dOOF zijn daad naar de bekentenis

- '-werd gedreven, aan Raskolnikow. Hij leefde
diep in de wereld van de rede; deze is krachtig.
naar het lichaam, maar beiden zijn menschen
wier dapperheid men kan bewonderen, jonge
mannen met gaven, waarvan men kan hou-
den

V'it r-espect voor de grootheid, die zij zich
wilden toeëigenen, bedreven zij hun moord en
droegen later den last, die allengs zwaarder
/&illgwegen, te zwaar voor hun rustelonze spijt.
Zij werden opgejaagd naar de gerechtigheid,
o ! zich te bevrijden, om alle leed te Baan dra-
gen in ruil voor de rust van .het hart. Zij gin-
sen op naar hun kruisberg, onverzettelijk
vechtend tegen de wroeging, onweerstaanbaar
bereid te boeten. Toen steeg van deze top het

_ il,'ven van Raskolnikow naar het geluk van
!Zijn ballingschap: sterker, sterker de boete te
ve-rvullen, terwijl de wereld rondom hem met
€lk jaar eenzamer werd en slechts de kleine
Sonja met de deernis van haal' eigen nietige
sestalte onder hetzelfde leed ging staan.

Nu deze mensch nog voor de jaren zijner
boete staat, mag hij dapper en groet zijn .~ls
Raskolnikow en mag zijn moeder hem ter-zijde
staan.

Bekentenissen.

Een hunner weet reeds, welke boete hij te
oudergaan heeft. Zijn schuld kwam eerder aan
het Jicht en hij werd aangezien voor den groet-
ste del' wilde horde van Oss, hij de jongste del
vier. Nu is hem de ontzettende kroon van het
hoofd gevallen. Zijn nu rustiger gestalte wordt
terug gedrongen door de waardiger figuur van
zijn kameraad. l\Iaar ook hem kan men geen
k racht onthouden. Onbewogen hoort hij, hoe
êe tijd van zijn knechti ng nog kan groeien.
Wat maakt hem deze toegift hij zooveel jaren
ven dwangleven '? Of zal juist die tijd de maal
van zijn boete doen overloopen? Hij verraadt
seen angst.

De derde, nerveuscr, schichtiger dan de an,
deren kent niet de soberheid van het woord,
dat h~t zwaarste aanvaardt. Hij is de woord-
'\ oerder, die met een hooge genepen stemklank
te snel zijn woorden opstuwt in een schuw ell
slordig vèrhaal van hun aller wand~den. ~oms
is h ii onverstaanbaar, wanneer hi] gejaagd
spreekt, zonder aarzeling steedis ,bekennelld,
hekennend voor allen. Maar plotseling overvalt
ulCm de vrees, dat hij al te oprecht zijn straf
'Wil opnemen. Schuwer krimpt hij ineen. als
een kind, dat bang wordt: "Ik heb er veel spijt
van, ik zal het nooit meer doen." Onnoozel
blijft hij stamelen van slechte vrienden en
slechte huizen.

Dit viertal is de kern van het milieu, zij zijn
de grootste misdadigers. Maar zelfs zij zijn
<1001' elkander beïnvloed in hun misdadige ka-
rakters. Zij zijn zelf deel van het milieu, van
!hd misdadige karakter van hun omgeving dal
zelfs hun schuld verzacht, zooals een verde-
diger gelooft.

De vierde, de meest ontdane, de minst vitale,
weeker en smaller dan de anderen, tracht zijn
schuld kleiner voor te stellen. Hij spreekt met
een klagelijk geluid: Hij heeft niet alles gedaan,
wat de anderen, meedegenloos voor hem als
'Voor zichzelve, vertellen.

De officier van justitie eischt hun verban-
ning uit de samenleving: vijftien jaren, vijftien
jaren, achttien jaren. De sterkste: twintig ja-
I en. Raskolnikow had momenten, die hem ver-
nietigden in de laatste krucht, Deze eisch slaaf
TIU ook den moedigste neer. Eén oogenblik is
hij reddeloos ontzet, het hoofd valt voorover
onder de pijn, die hem rood behuilt. Er is niets
meer' over van den kranigen athleet. Hij is
Llrans diep te beklagen.

Vergelding.

De vier staan naast elkaar als in een gelid.
De aanval schijnt rechts van voor te komen.
Zoo staan zij met den sterkste voorop om de
straf op te vangen' met een opgeheven gelaat
€il een rustige zekerheid. Naar links neemt
met de vrees de woordenvloed toe, maar zij
staan naast elkaar in de bekentenis, soldaten

- in de misdaad, die den vijand in de oogen zien.
In dit gelid zijn zij een nacht een boerderij
binnen gevallen, waar zij een ouden man over-
rompelden. Hun gevangene staat nu voor hen,
zijn recht heeft gezegevierd en met een 1'01-
danen glimlach monstert hij de troep. Dit zijn
~jjn belagers nu, hun yergrijp aan gem zal ver-

Het heeft enkele uren geduurd, dat de Recht-
bank er zich mee bezig hield. In die uren wer-
den al deze feiten bijeen gebracht, menschenle-
vens overzien; tien mannen kwamen en gingen,
om het oordeel over hun schuld te laten vor-
men, om over het lot van veler jaren van hun
eigen leven te lalen beslissen.
In de strafprocessen van de Ossche bende

~iJn in een paar weken dertig menschen berecht,
het ging om tienlallen jaren van Ieven, Nu zijn
er op een morgen, een middag weer tien men-
schen in de Rechlzaal voorbijgegaan. De jaren
straf groeien mel het uur.
, En de Rechtbank met het heele apparaat der I
justitie heeft lang deze zaken onderzocht en zal

• Ide vonnissen nog overwegen. . i
Deze uren in de Rech1zaal, deze uren slechts

waarin tien verdachten elkaar volgen, zijn vol
Enkele momenten. aandacht .. Het is een gewoontearbeid feiten, be-

wijs, schuld en straf te melen, een gewoonte,
Hel heeft enkele momenten geduurd. Als die een matte eentonigheid der zitting nog traag

schimmen drongen ze dien nacht het huis in doet schijnen, als tien menscheri in enkele uren
een gansch verstild dorp binnen. Ze kwamen uit de deur naast het podium kOme]l en weel'
gemaskerd een slaapkamer in, waar ze met weg gaan naar de eentonigheid der cel, waarin
dreigementen .en een revolver de angstkreten een eender onbewogen licht stil en grijs is.
van vrouwen, die ten doode toe verschrikt wa- Het is. alles een gewoonte, hoe de deurwaar-
ren, versmoorden. Het zijn momenten van groo- der roept, de president vraagt, de officier eischt
te opwinding, dat overhaast naar een buit ge- en het publiek luistert, soms lachend omdat wat
zocht wordt. Er wordt maar tien gulden geven- zielige onnoozelheid in een woord van ver dach-
den: het poover geld van een dorpszangveree- ten of getuigen de eentonigheid breekt. De Iei-
niging. Dat is alles, daarom hebben zij dan een ten liggen in de dossiers gereed, de feiten wor-
ondrageliike schrik aan de vrouwen gelaten, den behandeld De jaren van straf worden uit-
daarom staan ze nu voor onafzienbare gevol- gesproken.

de Rechtzaal
I -:':J

De nacht, die alles veranderde.

De laatste verdachte.

Ik wil mijn gevoelens niet zeggen over den
mail, die door zijn beroep wist, waar dieven
konden stelen en die wetenschap voor een Ju-
dasloon misbruikte en als Judas wees, welke
siachtoffers te bin'den. Maar wij allen in de
zaal voelen protest, wanneer hij, juist binnen-
geleid, zich geheelomkeert en met de handen
op den rug en met uiterst brutale oogen een
voor een de aanwezigen opneemt als om de
meester grijpt hem bij zijn das en rukt hem
menschen nog eens te trotseeren. Een wacht-
om.

Bravo, denken wij, onbewust, dat wij geen
partij zijn en dat wij over hem niet te oordee-
len hebben. Ik wist het tevoren: Deze man zou
alles ontkennen, hard en koud. Het is zijn
recht. Maar ieder noemt het liegen, als hij zelfs
zijn slechte reputatie afwijst.

Afgeloopen ?
Zoo stonden vijf groote misdadigers op de-

zen dag terecht, ieder van ander karakter, met
een edelmoedigheid die door doe allerzwaarste
wandaad niet werd uitgewischt en met een
brutaliteit, welke niets ontziet. De grootste
delicten der Ossche bende werd berecht in
een tempo van eenvoud en klaarheid, omdat
de bendeleden zijn gaan spreken en alles ver-
tellen wat hen zelf bezwaart. Een radicaal slot
voltrekt zich door den rechterlijken arheid,
welke door de marechaussee en later ook door
de Ossche politie mogelijk is gemaakt. De
Ossche misdadigheid is afgeloopen, zei een ver-
dediger. Maar dezelfde wierp weer de vraag
op naar de schuld en de hoet-en van het mlieu,

gadesloeg. Dit recht kan slechts rekening hou-
den met den uiter1ijken schijn van schuld, met
een obiectiviteit die voor den mensch geHIL en
voor de menschen afzonderlijk, zooals zij ge-
kend worden, voor tien menschon op één dag.

Kortstondige daden zijn geboren uit een geest
van jaren.

Uren van rechtspraak worden in de ervaring
gegrond. Momenten en uren dragen jaren straf
voor velen. Maar elke mensch zal een raadsel
blijven, het grondeloos myslerie in de dood-
sche cel.

donkerste leven aan het licht. De politie-inspec-
teur kon zeggen, dat hij met deze groote misda-
digers toch te doen had, toen zij alles wilden
uitspreken: dat hij nog zooveel menschelijks in
hen zag.
En van denzelfde verhaalde de verdediger;

hoe de man die altijd in het Ossche milieu ge-
leefd had, zich reeds voor zijn aanhouding be-
vrijd had van dien invloed, dat er dus een goede
grond was, OIll weel' een leven te bouwen.

De rechter in de Rechtzaal beeft echter een
gewoonte, welke inzicht, werkwijze en oordeel
scherpte, die de uiterlijke nuances der menschen

Maar een man van ervaring in de Rechtzaal
zegt: "Dat is óók een verdediging. GeHjk heeft
hu. Ze moesten hem maar laten loopen, dan kan
hij zich meteen verbeteren".

Een oogenblik.

De afspraak om een huis te laten branden
was maar half. El' werd een "premie" beloofd
aan de misdadigers, die het doen zouden, maar
welk aandeel in de intrige beide mannen had-
den, is moeilijk na te gaan uit de getuigenver-
klaringen. De een, die als suf en gansch ont-
hutst de Rechtzaal in strompelt en daarna met
verwarden omhaal verhalen doet, waaruit nie- I
mand wijs wordt en zijn maat, die wezenloos
voor zich uitstaart, zeggen het niet. Het is niks
te veel voor een brand, heeft een der ver dach-
ten eens gezegd, toen ze het over het beloofde
geld haddeu. En daar~üt ~noe~ de afspraak, de.1
uitlokking, de medep lichl.ighei d ook mt bewe-
zen worden. Die afspraak schijnt niet veelom
het lijf te hebben, ze is misschien erg haastig en
slordig geschied, in enkele momenten, maar
het huis brandde en vier znenschen werden door
het vuur vernieligd.

De een stak het dak in vuur, ,de ander hielp.
In enkele momenten gebeurde het, dat een huis,
waarin twee gezinnen verbleven in vollen vlam
stond. Het vuur loeide den donkeren nacht in,
mcnschen vluchtten. Het een gezin kon zich
redden. Het andere? Geschiedde het niet al te
snel? De vlammen vlogen rond, de heele ver-
nieling greep de prooi. Wie zal dan bedacht-
zaarn zijn en niet in den eersten schrik vluchten
voor het woeste monster achter zich? Dan slaat
de ontzetting in het hoofd, in de oogen, in een
schreeuw van 'den ·mond. Er zijn menschen he"
kueld in de v:uurklauwel1, begraven in een
gloeiende hei. Een moeder en drie kinderen
sterven aan het vuur, een krankzinnigen dood-
strijd.
De verscnrikking heeft enkele momenten ge-

duurd.
Een daad van een oogenblik en nu na negen

jaren stamelt de dader verbijsterd: "Als ik het
geweten had, dal er l11el1schen waren", moet
een heel eenvoudige vader dat ellendeverhaal
doen. De man heeft zoo een goed gezicht van
trouw, een gelaat, dat veel blij zou kunnen zijn,
maar sinds die ramp in zijn leven, sinds die
enkele momenten al negen jaren geleden ••••

Het heeft enkele momenten geduurd, toen
een dronken jonge kerel twist had met zijn
neef, die zijn vriend ook was. Twist waarom'!
Het wordt in de Rechtzaal niet bekend. Het
kan een nietigheid zijn geweest, zooals zoo vele
malen, wanneer een verhit gemoed om een
lichte heleediging woedend wordt en een on-
bedachtzaam man zijn mes trekt en met een
bliksemflits stoot naar een ander. Later weet
hij niet meer waarom, hij kan zich zelfs niet
herinneren, wat hij eigenlijk gedaan heeft.
Heeft hij dan een mensch gedood, hoe kón dat?
Waarom trek je een mes, als je dronken zijt,
waarom ben je kwaad geworden, waarom stiet
je de wonde zoo diep en hartstochtelij k wreed?
Het bloed stroomde onstelpbaar, terwijl de on-
zichtbare dood het uitdreef. Al te snel stierf je
vriend, Er was geen leven meer voor hem. Hij
bestond niet meer, enkel door je waanzinnige
daad. Maar waarom? Je zult nu jaren in ge-
vangenschap boeten, jaren de ontzetting van je
eigen daad 'Voelen en je afvragen, wie het recht
heeft jou dit aan te doen.

Maar in die. jaren hou je het beste: het Ievcn
zelf, en die jaren gaan over. Er is al zooveel
tijd vergaan tusscheu toen en nu, er wacht nog
veel tijd voor je vrijheid en altijd is hij reeds
dood geweest, en als je weervrij zult zijn, is hij
dood. Die cindelooze dood en daarom ook je
eigen leed heb je beslist in enkele momenten.

Nu, na jaren zeg je in de cel tegen je verde-
diger; "Het is juist, of ik hem nog zie, hoe hij
lachend binnen kwam en wij samen gingen bil-
jarten". Even later heb je hem gedood. Je be-
grijpt het niet.

Een mentaliteit van jaren ..

De vechtpartij in het café duurde enkele mo-
menten, de afspraak tot brandstichting, de
brandslichting zelf, de overval. Maar het zijn
daden, die sleehls verschijnselen waren van den
outredderden geest, die langen tijd reeds ver-1
dorven was.
De nog jonge man, die toch wel een vriende-

lijk voorkomen heeft en thans met groote aan-
ducht zijn proces volgt, heeft zijn lot niet in
enkele momenten hesHst, toen hij zijn vriend
doodde. De roevers overvielen de vrouwen niet
in een opwelling, de afspraak voor den brand
wàs niet een los opçskomen denkbeeld, de
lIrandsticIlter had aan :djn bedenktijd zeker
meer genoeg dan aan één lucifer.

Die zijn vriend d;)o'dde heeft :zich schuldig
gemaakt aan vijftig mhdrijven, weet de justitie.
Van een aneler wordt honderd gezegd. \ Drie-
maal was er brand in de huizen van hem, die
de afspraak maakte, de brandstichter- l~eeft ook
al zes en een half jaar in de gevangenis ge-
sleten.

En de Ossche politiemannen zitten zich te
verkneukelen om het blauwe Pietje, dat, met
zulk een verwondering en onnoozelheid, zoo
sluw en arglistig comedie speelt. Ze hooren
een zware straf tegen hem eisehen: zes jaar en
denken, dat het maar goed is, dat hij zijn ver-
uiende straf krijgt, niet om die eene inbraak,
maar om zijn heele bestaan.

Enkele uren, jaren van straf.

gen.
Bleek, nerveus, dat zijn beenen er van beven,

zich met moeite verbijtend om beslist te kunnen
spreken, herinnert hij zich de koorts van die
momenten: "Ge houdt er oe verstand niet bij,
dat is óók zenuwachtig werk". ZÓÓ intens was
die spanning, maar zij duurde maar kort. Zulke
snelle daden heeft hij met eenzelf de roekeloos-
heid bedreven. Acht iaren is hij er voor ge-
straft. Nu hoort hij weer, dat negen jaar nieuwe
straf van hem geëischt wordt. Voelt hij ook den
waanzin van den roes der misdaad, wanneer
hij met eenzelfde onbeholpenheid als waarmee
hij over de zenuwachtigheid van zulk werk
sprak, nu weer zegt, dat hij er niet meer voor
te vinden is, dat hij zijn Ieven wil beteren? Elk
misdrijf lijkt uit een opwelling ontsprongen.

De mensch en de rechtspraak.

Maar daar zit een mensch, die wellicht wei-
nig spreekt en uiter-lijk soms onbewogen schijnt,
maar die een ziel heeft met zulke raadselachtige
ell verwarde dingen, die hij niet eens van zich
zelf kent, met duizenden behoeften en verlan-
gens, me t spij t en vertwijfeling, met alle ver-
worden en alle ongerepte dingen van elk 'men-
schenhart,

Dit hart, deze ziel is het probleem der straf.
Het strijdt tegen de gewoonte, het is bij elken
mensch anders. Geen rechler zal het doorgrorr-'
den dan -de Eene, Die slechts oordeelen kan
0\ er de innerIijkheid, over scllUI~ en spijt: 1
Maar SOlTIStreedt het menschelijke hart In het
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iarin twee gezinnen verbleven in vollen vlam
.nd. Het vuur loeide den donkeren nacht in,
.nschen vluchtten. Het een gezin kon zich
Iden. Het andere? Geschiedde het niet al te
el? De vlammen vlogen rond, de heete ver-
~ling greep de prooi. Wie zal dan bedacht-
m zijn en niet in den eersten schrik vluchten
bI' het woeste monster achter zich? Dan slaat
Iontzetting in het hoofd, in de oogen, in een
u-eeuw van den -mond, Er zijn mensellen be-
Id in de Yl1urklauwen, begraven in een
iende hel. Een moeder en drie kinderen
ven aan het vuur, een krankzinnigen dood-
'd.
~e verschrikking heeft enkele momenten ge-
rd.
~en daad van een oogenblik en nu na negen
en stamelt de dader verbijsterd: "Als ik het
weten had, dal er lJ]enschen waren", moet
heel eenvoudige vader dat ellendeverhaal

m. De man heeft zoo een goed gezicht van
uw, een gelaat, dat veel blij zou kunnen zijn,
ar sinds die ramp in zijn leven, sinds die
ele momenten al negen jaren geleden ••••

Een mentaliteit van jaren.

e vechtpartij in het café duurde enkele mo-
_ten, de afspraak tot brandstichting, de
ndstichting zelf, de overval. Maar het zijn
en, die sleehls verschijnselen waren van den
edderdcn geest, die langen tijd reeds ver-l
en was.
e nog jonge man, die toch wel een vriende-
voorkomen heeft en thans met groote aan-
It zijn proces volgt, heeft zijn lot niet in
ele momenten beslist, toen hij zijn vriend
dde. De roovers overvielen de vrouwen niet
een opwelling, de afspraak voor den brand
niet een los opuekomen denkbeeld, de
dstichter had aan zijn bedenktijd zeker
genoeg dan aan één lucifer.

ie zijn vriend d;>odde heeft zich schuldig
akt aan vijftig miSdrijven, weet de justitie.
een ander wordt honderd gezegd, \ Drie-

I was er brand in de huizen van hem, die
fspraak maakte, de brandstichter heeft ook
'es en een half jaar in de gevangenis ge-
n.
n de Ossche politiemannen zitten zich te
neukelen om het blauwe 'Pietje, dat. met
een verwondering en onnoozelheid, zoo
en arglistig comedie speelt. Ze hocren

zware straf tegen hem eischen : zes [aar en
en, dat het maar gOed is, dat hij zijn ver-

Ide straf krijgt, niet om die eene inbraak,
r om zijn heele bestaan.

Enkele uren, jaren van straf.

et heeft enkele uren gedunrd, dat de Recht-
>: er zich mee bezig hield. In die uren wer-
al deze feiten bijeen gebracht, menschenle-
overzien, tien mannen kwamen en gingen,
ct oordeelover hun schuld te laten vor-
OIiJ over het lot van veler jaren van hun
leven te lalen beslissen.
de strafprocessen van de Ossche bende
n een paar weken dertig mensuhen berecht,
ing om tientallen jaren van leven, NLi zijn
p een morgen, een middag weer tien men-

in de Hechtzaal voorbijgegaan. De jaren
groeien met het uur.

I de Rechtbank met het heele apparaat der
ie heeft lang deze zaken onderzocht en zal
onnissen nog overwegen. I

. . I
ze uren in de Reehtzaal, deze uren slechts,
in tien verdachten elkaar volgen, zijn vol
acht .. Het is .ntearheic J_a.L"-LLl'-J



hoûde~ bij gelegenheid van het 50-jarig bestaan' jartconcours, hetwelk gehouden werd ter ge-
onzer .H.' Familie. De Ielder- van dit triduum legenheid van het 12Y2-jarig bestaan van de al-
was de .zeereerw. pater de Bont van de Paters daar gevestigde hiliartclub.
Redemptoristen te den Bosch. Bij elke oefening Seriespel biljarten: 1. p. G. Theunisz, 30 p.;
was de kerk flink gevuld en de stilte tijdens de 2e p. P. Frankefort, 30 p.; 3e pro P. Peerenboom.
predikaties was wel een bewijs van een aan- Honderspel: 1. p. P. Peerenboom, 305 p.; 2e
dachtig gehoor voor den-gewijden spreker. Ook pro R. V. d. Broek, 305 p.; 3e p. P. Minkels 177 p.;
bij de afzonderlijke bijeenkomsten van de .leden 4e pro J. Verbossen, 171 p.

De Lakershoef. der H. Familie waren steeds nagenoeg aile Barak: 1. p, P. de Wilt 108 p.; 2e pro P. Kre-
leden aanwezig. Alhoewel gedurende alle, drie mers, 98 p.; 3e pro J. V. Zutven, 97 p.; 4e pro Th.

Het lid DE GOEIJ wensebt het aan de de dagen een talrijke schare ter H. Tafel nader- Ockhuizen, 96 p,
ge,meente in elgen-lorn toebehoorende perceel de, had Zondag een generale H. Communie
weitand Lakershoef voor 4 jaren te doen plaats van alle leden. Zondagmiddag hadden de
scheuren en wenscht den pachtprijs gesteld, te sluitingsplechtigheden plaats met opdracht van
zien op f 72.- per jaar. Spreker wenscht den de nieuwe leden. Hierbij werden tevens' 13 gou-
ge:!1eenl.e-opzichler met de pacht van d,U per. den' jubilarissen gehuldigd; Deze ontvingen de
~ool ü, h"l£>dA.~ ,,,, ..Ut .da.n bii den notanis te eere-medaille met kruis.

!Zijns inziens een Iinanceel voordeel rou op.
Ieveren en wenscht hiervoor een commissie
'Van onderzoek in te stelten. Tot leden dezer
irommissie werden benoemd wethouder de
~oeij en de leden de Bekker en Meijs.

Daarna wordt de begrooting aldus ongewi],
~igd vastgesteld. '

MARI(TBERICHTEN.Lt\NDBOUW.

Waterhoogten.
4 Nov. 1935.

,WAT ELKE MAAND TE DOEN
GEEFT.

DEN BOSCH, 31 October. N.C.B. Bossche Vei-
ling. Op de heden gehouden blocveiling van
winterfruit werden de navolgende prijzen be-
steed: Sterappels extra pluk f 12.60-16.50;
idem A pluk f 11; idem B pluk f 7.30; idem extra
val f 11.70; idem A val f 8,80; idem B val f 5.90;
idem C en stek f 2.30--3.70; goudreinet extra
pluk f 19.70; idem A pluk f 14.20; idem B pluk
f 7.20; idem extra afwijkend f 14.40; idem A af-
wijkend f 11.30; idem B afwijkend f 6.20; idem
C en stek f 1.90-2.40; bellefleur extra pluk
f 15.10; idem A pluk f 11.50; idem B pluk f 8.10;
idem C pluk f 3.80; idem ex tra val f 9; idem A
val f 7.70; idem B val f 4.20; idem C val f 2 per.
100 kilo.
Op de dagveiling werd besteed voor: Ster-

appels 1e 8-16; idem val 4-6; goudreinet le
8-13; idem val 2-7; bellefleur le 6-9; idem
val 1-5; landsbergerreinet 2-7; prinses no-
bel 4-12; e va-appel 3-7; gold permain 4--8;
present v. engeland 3--8; notarisappel 5-8; zil-
verpilten 6-12; winterjutten 4-7; ossekoppen
6---10; druiven 8-11; winterperen 4-9; nou-
veau puiteau 6-16; doyenne du comice 27-
33; witlof 16---24; spruiten 16-24; tomalen 5--
8; kassnijboonen 1e 27--33; idem 2e ?0-23;
trosprinses 34 per kilo.
De totale aanvoer fruit bedroeg 53.130 kilo.
De volgende blocveiling wordt gehouden Don ..

derdag 7 November a.s, des nam. 2 uur.

(In moes- en bloemiuin, keuken en kelder),

Voor den kamertuin.
Nu het werk in den hof nagenoeg is afgeloo-

pen zullen we in de volgende nummers van de-
ze rubriek afwisselend iets schrijven over ka-
merplanten en over bemesting onzer tuingewas-
sen.
Ditmaal iets ter aanbeveling van de Echinop-

sissen behooren tof de Cacteeën. Er zjjn maar
weinig planten, die in bloei zulk een bijzonder
effect maken als de Echinopsissen. De bloemen
toch met haar lange tube (bloembuis) op de
kogelplant zijn niet zelden grooter dan de planr
zelf wat een verrassenden indruk maakt. Daar-
bi] zijn ze bijzonder sierlijk van bouw, wal te-
gen het stijve, gedrongen massieve uiterlijk der
planten te sterker opvalt. De bloemen van
Exygona zijn van een mooie zachtrose .kleur,
naar buiten toe in een donker rozenrood over-
gaande.

Evenals de meeste andere soorten van Ech, is
de E. oxygona scherp bewapend met stijve ste-
kels. (Echinopsis komt van het Grieksche Echi-
nos, dat Egel beduidt die in stervormige bundel-
deItjes in rechte lijnen op regelmatige aîstan-
den op de scherpe strakke en gekartelde rib-
ben zitten die bij normale planten van 13 tot
15 in getal zijn. Op die ribben en wel uit de
hoogerop gezeten stekelbundeltjes (die de
plaats der gebeel verdwenen bladeren innemen)
komen de bloemen tot ontwikkeling, welke zich
reeds langen tijd van te voren hebben aangekon-
digd in den vorm van wollige uitgroeisels, de
aangelegde bloemknoppen. Van de andere E.
verdienen o.a. vermelding de E. Eyriesu en E.-
tubiflora.De eerste stamt af uit Uraquay en Bra-
zilië, en bloeit in de eerste zomermaanden met
haar naar jasmijn riekende reine witte bloemen,
die tot 25 c.M. lang en in volle bloei tot 8 c.M.
breed kunnen worden. Een bijzonder fraaie va-
riëteit van deze soort is de E. Eyriessi trium-
phans met rozenroode bloemen. De E. tubi-Ilora
is van baar geslacht misschien de meest ver-
spreide soort. Ze groeit en bloeit gemakkelijk, en
dat is de reden van baar meer algemeene ver-
spreiding. Haar groote fraaie bloemen zijn melk-
wit; bij de variëteit rosea fraai rose van kleur.
Ze bloeit van Juni tot September en is reeds als
jeugdige plant bloeibaar, witt haar voor ama-
teurs ongetwijfeld aanbevelenswaardig maakt.
De cultuur der E. is niet moeilijk. Het beste
groeien ze in een Jaag" licht kasje, maar ze
kunnen des zomers ook buiten staan op een
zonnig luw plekje, om's winters in de kamer
of serre een plaatsje te krijgen goed in bet licht
met zooveel mogelijk zon. Geef de planten een
voedzaam grondmengsel b.v. van 2--3 kleizoden-
grond met één derde verteerde bladaarde, met
wat scherp zand. De meening, dat Cactussen het
.arm moeten hebben, is verkeerd. Willen zij
groeien, dan moeten zij ook bet noodige voed-
sel bebben. Alleen zij men voorzichtig met het
gieten. In den winter moet de aarde, vooral als
de planten in een koude kas of onverwarmde
kamer staan, droog blijven, terwijl's zomers
bij zonnig weer alleen's avonds mag gegoten
worden, om brandvlekken te voorkomen. Zijn
de planten in vollen groei, zooals in de eerste
zomermaanden, dan kan men, of liever dan is
het zeer gewenscht, de planten nu en dan rijke-
lijk te begieten.

TIBL, 4 Nov. Tielsche Veiling, Septer. Groen-
tenvei ling: Ui 3.00-4.00; spruiten 10.00-19.00;
koolraap 2.20--2.70; eigenheimer 1.90-2.20 per
100 :kg.; wortelen 1.00-5.00; roedekool 1.50-
5.50; savoijekool 3.00-6,50; koolraap 3.00--4.50;
andijvie.0.90--1.10; knolselder-ie 4.00-5.00; prei
1.00; chineesche kool 3.00-4.00 per 100; selde-
rie 2.50 per 100 bos. Fruit veiling: Avezaatsche
kapeUe 5.00--7.00; winterjan 5.00-12.00; bre-
derode 4.50--8.50; heurré clairgeau 15.50-25.00;
pondspeer 4.00--7.00; ijsbout 4.00--8.50; gieser.
wildeman 4.00--8.00; jodenpeer 3.00-7.00; karn-
perveen 5.50-7.00; besi de charnmonte l 7.50-
Hl.oo; groenpeer 3.50-5.00; capiaurnont 8.00--
10.50; herfstmaagd 4.00-5.00; eekjespeer 4.00
~.OO; weldrager 4.00-5.00; williams duchesse
6.00--7.50; citroenpeer 3.00--4.00; wintervijg
6.00-7.00; beurré alex lucas 12.00-15.00; triom-
phexle [odoigne 8.00~12.50; zwlindrechtsohe
wijnpeer 11.00-14.50; comtesse de paris 12.0{}-
15.00; blanke kozijn 4.00-5.50; bergamotte 3.00
-5.00; nouveau poileau 8.00-15.50; lemoenap-
pel 6.00-12 ..50; gerrit roelof 3.00-4.50' cam-
pagnezoet 4.00-6.00; uilen 5.00-8.50; k~ning~.
zuur 6.00--13.00; bosappel 3.00-5.50; keuleman
3.00-5.00; peterselie 5.50-8.00; bismarck 4.00
-7.50; kesterens wijnzuur 5.00-9.50; gronin-
ger ·kroon 9.00-15.00; Jentsch roodje 4.00--8,00;
Iutersche pippeling 5.00--7.00; jasappel 3.00-
6.00; dubbele bellefleur 6.00--10.00; zoete reinet-
te 4.00-8.50; holgaten 2.00--4.00; koningsrood
3.00-5.50; dijkmanszoet 4.00--7.00; sterappel
5.00--12.5'0; haneman 5.50--8.50; notar-isappek :
10.00-13.50; bramley seedling 6.00-7.00; tuin-
zoet 4.00-5.00; goudreinetten 7.50-19.00; bel-
lefleur 4.00--9.50; van rijnzoet 4.00-5.50; dub-
bele benderzoet 4.00-9.00; mispel 4.50-7.50,
alles per 100 kg. 1e soort; noten 0.40--0.45 per
100. Beter gesorteerd en verpakt fruit: Wil-
liams duchesse 13.00-15.00; beurré clairgeau
18.00-25.0û; nouveau poiteau 13.00-15.5O;beur_
r-é lobrun 14.00-15.00; sterappel 8.00--16.50;
haneman 9.00-13.00 per 100 kg.

Burgerlijke Stand.

Aangiften over de week van 24 tot en met 30
October 1935.

Geboren: Hendricus A. Z. v. M. Smits en A.
van den Boom; Theodora d. V. P. Bongers en M.
van der Ven; Antonius Z. V. H. van Duijnhoven
en J. Donkers; Gerardus Z. v. G. van Lank veld
en ,A. van Haandel; Johannes Z. V. A. de Wit en
M. van Deursen; Josephina d. V. J. de Groot en
M. Jansen; Theodora d. .v, J. Linders en C.
Morlog.

Gehuwd: Jobannes A. van Dijk, 24 j. en Anna
van Esch, 19 j.
Overleden: Arnoldus Zwinkels, echtg. van Fr.

Rutten, 57 j.; Geerdiena Gloudemans, 16 j.; Nico-
laas valt Schadewijk, wed. van H. Colsteeg, 90 j.

"Verkoop.

De synagoge (het Israëlitisch kerkgebouw)
op de Vorstenburg alhier werd onderhands ge-
kocht door den heer A. v. Gerwen, St. Jan-
straat. DEN BOSCH, 4 Nov. N.C.B. Bossche Veiling.

Kropsla 12-24 per 10 krop; spinazie 9-12;' an-
dijvie 3-4 per kilo; bloemkool 3-11 per stuk;
savoijekool 24-51 per 10 stuks; boerenkool 16
-30 per 10 struik; roodekool 38--89; wittekool
39-46 per 10. stuks; knolselderie 20--28 per 10
knol; prei 8-13 per 10 stuks; wagenaars 39;'
kassnijboenen Ie 32-36; idem 2e 20-26 per
kilo; juin 17--33; aardappelen 25-40; wortelen
12-26 per 10 kilo; hospeen 20-40 per 10 hos;
tomaten 4-13 per k.ilo ; <kroten 30 per bos; wit-
lof 24-25 per kilo; sterappel 37-1.01; goud-
reinet 34-91; hellefleur 19-91; Iandsberger-
reinet 1.03-1.26 pel; 10 kilo; druiven 7 per
pond; stoofperen 4-6; herfstmaagdeperen 7-8
nouveau poiteau 12-16; beurr-é alexander lucas
5-14; jodenperen 4-13 per kilo,

...
TooneeL

De tooneelafdee1ing van de harmonie "de
Eendracht" zal het historisch drama "de schout

l van Oosterhout" opvoeren in het patronaat op
Zondagenj û en 17 Nov. a.s,

•
OphaaIc'lienst van TUil.

, Met ingang van Vrijdag 8 Nov. a.s. zal bij wij-
ze van proef een ophaaldienst van huisvuil wor-
den ingevoerd. Het opbalen van dezen afval
zal geschieden per auto door Laurenssen uit
VolkeI. De te volgen route is: van Retraitehuis
door Stationstraat; over Marktveld, langs Sta-
tion tot klooster Brigitinessen en verder door
Kerkstraat, Kapelstraat OYer Oudekerk tot Van
der Putten, Bits wij k.- ..

HEf>EL, 4 Nov. Paa-denmarkt. Aangev<>er<!
werden heden 1621 stuks tegen 1404 in 1934.

Pe prijzen waren als volgt: Luxe paarders
225--350; Werkpaarden 180-300; Veulens 100,
-220; Slachtpaarden 60-120; Hitten 40-150.

Prijzen beter. Handel vlug. Speciaal veulens
zeer gewild.VEGHEL.

Boerenbond.

"Dinsdagavond 5 uur houdt de Boerenbond
afd. Veghel een algemeene vergadering waar als
spr. optreedt de heer J. F. Deelen alhier, die

, zal spreken over de werkwijze van de Coöp.
Handelsvereeniging v. d. N.C.B. en het vee]
besproken, ,,Roggeschandaal"._-

Bijna verdronken.

De landbouwer H. v,.' E. alhier kwam dezer
dagen voorover in een x1nkput te vallen. Op zijn
hulpgeroep wisten toegeschoten arbeiders die in
de buurt vertoefden de man van een zekeren
dood te redden.

1
j

_-
Middenstand.

V 0&1' den Bloementuin:In ae aJgemeene vergadering ...an den Mid-
I. denstand werd mededeeling gedaan dat de
Mie.. een bevredigend \>'erloop had. Verder

~ werden mededeelingen gedaan omtrent de
_ nieuwe wet op de verkoopingen, Afgevaardig-

den werden voorts benoemd naar de Centrale
Middenstandsvergadering te Nijmegen.

FAn heester, die men nog veel .te weinig aan-
treft en loch alle aanbeveling verdient, is de
Rubus odoratus. Deze bloeit in Juli en Augus-
tus; haar bloemen zijn fraai Iicht purper van
kleur. Even weinig treft men aan de Japansche
Rhodotypus kerzioides, met groote zuiver witte
bloemen, die omstreeks Mei verschijnen De
heester lijkt veel op een Kerria, gelijk de naam
reeds te kennen geeft. Een drietal andere soor-
ten, welke mede verdienen meer te worden aan-
geplant, zijn Staphyl ia colchica, met trosjes
witte bloemen, die zeer welriekend zijn; Halesia
diptera, met zuiver witte, klokvormige bloemen,
die omstreeks Mei verschijnen en Epechorda
grandif lora, uit China afkomstig eveneens met
witte bloemen, die tamelijk groot zijn. Dit drie-
tal zal allen liefbebbers veel voldoening schen-
ken; de Staphylea laat zich bovendien ook goed
forceeren. Verder noemen we Caryopteris mas-
tacanthus.: met mooie blauwe bloemen, de Ta-
'11arix, en de fraaie verscheidenheden van Cea
nothus. En zoo zouden we kunnen voortgaan en
nog wijzen 'Op de vele mooie soorten en ver-
scheidenheden van Sierappcls (Malus), Sier-
"ruimen (Prunus) en Sierperziken (Amigdalis)
berinneren aan de schoone Magnolia's en de
bloemrijke Meidoorn's (Crataegus) en gewagen
van de sierlijke heesterachtige rozensoorten en
Diervilla's. Wij willen echter voor ditmaal met
deze aanwijzigingen volstaan.

ROTTERDAM, 4 Nov. Veemarkt. Aarrvoer:
Vette runderen 482; vette kalveren 263; Scha-
pen en lammeren 1014; varkens 534.
Prijzen per K.G.: Vette koeien 1e kwal. tot

46, 2e kwal. tot 42, 3e kwal. 27-33; Vette Ossen
geen rioteer-ing wegens geringe aanvoer; Vette
kalveren 1e kwal. tot 75, 2e kwal. tot 65, 3e
kwal. 40--45; Varkens (lev. gew.) te kwal. 44,
2e kwal. 42, 3e kwal. 40; Schapen 1e kwal. 36,
2e kwal. 32, 3e kwal. 28; Lammeren 1e kwal. 36,
2e kwal. 33, 3e kwal 28; Scbapen per stuk
15, 12, 10; Lammeren per stuk 12, 9, 6.
Vette koeien en ossen. Aanvoer korter. Han-

del iets williger. Prijzen iets hooger; 'n prima
koe tot 50.
Vette kalveren: Aanvoer tamelijk. Handel

redelijk. Prijzen onveranderd; 'n prima tot 80.
Schapen en lammeren: Aanvoer ruim. Handel

stil. Prijzen onveranderd.
Varkens: Aanvoer ruimer. Handel stroef. Prij-

zen lager.
Totaal aanvoer over October: Runderen

15404; Paarden 836; Veulens 57; Vette kalveren
1915; Nuchtere kalveren 4462; Schapen en lam-
meren 5604; Bokken 211; Varkens 206S; Gras-
kalveren 2961.

"

Wielrennen.

Zondag' P'.werd te Veghel vanwege de wie-
lerclu~ Oranje ~oven, een trainingsrit gehou-
den die begunstigd werd door een excellent
weertje. De eerste Sing als gewoon via Hees-
wijk; ,

~ De uitslag luidt:
ij Amateurs.( maal 15 K.M. 1 Lagarde Oss, 2

W. van den Elzen, Beek en Donk. 3 Chr. Rus-
'. sens,' Heeswijk. .( Rattogs, Oss. 5 van Haaren,

Oss.
Nieuwelingen (3 x 15 K.M.). 1 Timmers, Hel-

mond. 2 v. Nuenen, te Nuenen. 3 Blom, Nuenen.
4 Van Osch, Nuenen.
H. Verschuren. Veghel moest wegens een val-

partij te Heeswijk opgèv~n.
«; Junioren 2 x .15 K.M.: 1 Han, Helmond. 2 Pe-
n ters, Helmond. 3 Someren, Gemert . .( De Hom-
d mel, Helmond. Op 17 Nov. a.s, wordt de eerst-
n volgende trainingsrit gehouden.

TILBURG, 31 Oct. Boter f 1.82 per kg.; kleine
eieren 3-4 cent; groote 4lh~ cent per stuk,

VELDDRIEL
TEELT VAN SLA EN SPINAZIE

ONDER GLAS.
Burgerlijke sta~ geptember-Oetober.

Geboren- Arnoldu~ zoon van A. Verhoe-
ven en G. Verho~ven' Jacobus z. van J. Pardoel
en l\f. van Eeuwijk. '
Gehuwd: Wilh. Leenders en Walthera V. d.

Laar; Mattheus v. Herwijnen en Helena v. d.
Bighelaar.

Voorwaarden waaronder ze is toegestaan.

In verband met de tuinbouwteeltregeling
voor het jaar 1936, kan betreffende de teelt van
sla en spinazie onder glas, het volgende WOL'
den medegedeeld.

De teelt van kropsla en spinazie in kassen.
serres en warenhuizen, beplant met druiven-
boomen met een schot van 4 jaar of meer is
verboden.

Verder zal de teelt van kropsla onder glas
- zoowel warm als koud - slechts zijn toege-
staan onder de navolgende voorwaarden.
A. Voor plat glas: .
Het aantal kroppen sla wordt bepaald all'

volgt:
1. op 20 per raam al dan niet ten hoogsre

2 bloemkool per raam;
2. op 16 per' raam bij ten hoogste 5 bloem-

kool per raam;
3. 'Op 16 per raam in peenr-ijen zonder

bloemkool.
4. op 12 per raam in peenrijen met ten boog-

ste 5 bloemkool. '
Deze getallen gelden voor elk raam afzonder-

lijk en voor elke teeItwijze, terwijl de teelt van
elk ander warmoezerijgewas in elk der boven-
omschreven teelf.wijzen is verboden, ook al
zouden de omschreven kroppen sla niet meer
ten volle aanwezig zijn.
In de periode van 1 Jan-30 Juni '36 mogen de

ramen slechts éénmaal voor -de teelt van krop-
sla worden gebruikt en is het overleggen vau
kropsla op kropsla-verboden,
De grootte van het raam wordt vastgesteld

op 150 c.M. bij 80 e.M. voor grootere of kleinere
ramen gelden de voorgeschreven getallen In
ev enredigheid.

B. VODr warenhuizen. kassen er. serres:
Het aantal kroppen sla wordt bepaald als

volg': . \
1. op 20 per raam of 16 per M2 bij uitslur-

tend sla;
2. op 16 per raam bij ten hoogste 2 hloem-

kool per raam;
. 3. op 12 per M2 bij ten hoogste 2 bloemkool
per M2. .

Deze getallen gelden voor elk raam of elike
M2 afzonderlijk en voor elke teeItwijze.

Met uitzondering van tomaten en boenen zal
de teelt van elk ander warmoezerijgewas in elk
der onder 1, 2 en 3 bedoelde teeltwijzen zijn
verboden. ook al zou hier het omschreven aan
t~I kroppen sla niet meer ten VDUe aanwezig
zijn.

Vaeamre 'hoofd der sehooL

Voor de vacature van hoofd der school aan
de R. K. Jongensschool albier bebben zicb aan-
gemeld 18 sollicitanten, w.o. twee hoofden in

I' functie, 1 onderwijzer.wachtgelder en 15 onder-
S wijzers- niet haalden. Door het bestuur is bo-
L vendien de lijst van roomsch-katholieke wacht-

gelders aan bet Departement aangevraagd.

VELP. UDEN, 4 Nov.
Op de heden gehouden weekmarkt werden

aangevoerd: 78 manden biggen. Prijs f 8--f 13.ti Burgerlijke stand over de maand Oetober.
s, WAALWIJK, 31 October, Op de beden ge-

honden jaarmarkt golden de eieren 4Y2-5 cent;
biggen f 10.5{)-14.50.

Geboren: Johannes P. J. zoon van P. L. "an
ll. Haren en J. M. C. Voet. - Gerardus A. zoon
0, van L, W. van der Venne en H. H. J. Schaap.

Overleden: Jozeph B. M. H. Hendrickx, 58 [r,

De nieuwe brug.

, De laatste hand wordt gelegd aan den bouw
van de nieuwe brug in het weggedeelte naar
den Maasdijk. Het gehee.I ziet er keurig uit en
.we kunnen zeggen dat het een mooie verbete-

rr ring is" daar de brug over méér dan weg-
r. breedte is gebouwd, terwijl de voormalige brug
is te smal was voor het wisselen van twee voer-
~- tuigen. We mogen verwachten, dat ook de
n tweede brug in dat weggedeelte zoo'n behan-
~_ deling ondergaat.

Hedenmorgen 8 uur was val
Waterstand c.M. e.M.
Keulen (boven nul) 426 3
Maastricht + N. A. P.
Venlo
Grave 746 2
Stuw 519 55
Dicbt
Grave Pegelbrug
St. Andries

, Waal + id.,Maas + id.
Lith 1!i9 32
Gewande ( Maas 065 5
(Blauw Sluis) ( Hertogaweter. 152
Sluis open
Roode Wetering Gemaal 205 -Sluis dicht
Crevecoeur: ( Maas + id. ()42 2

( Dieze + id. ·2 5
(Nieuwe sluis) ( Maas id. 042 2
te Engelen ( Dieze id. 2 5

's-Hertogenhosch ~Ol 6

J.

VORSTENBOSCH.

Burgerlijke Stand.

Geboren; Wilhelmus Z. van W. V. Geelkerken
en Th. Hopmans. - Petrus Z. van P. V. d. Heu-
vel en -Joh. V. Nistelrooij. - Johanna d. van C.
.V. Gemert en L. Bressers. - Maria d. van J.
Donkers en H. v. d. Broek. - Johannes Z. van
M. V. Berkel en J. v, Vugt. - La:mbertus Z. van

~J L. V. d. Sarigen en G. Pennings.
I. Overleden: W. v, Uden 58 j.



De roofoverval te Mariaheide.
Verrassesule onthullingen

te verwachten.

De assuradeur.

Ut.; b.r..luEENTEPOLITIE
SrEURT VERDER ....

BEKENTENISSEN EN
ARRESTATIES.

DEOSSCHE
RECHTZAI{EN.
DE' UITSPRAKEN.

De Bossche Rechtbank deed gisteren de eerste
uitspraken in de Ossehe strafzaken.

Wegens diefstal, tezamen en in vereeniging
gepleegd in den nacht van 16 op 17 Maart 1934
te Mariaheide, gemeente Veghel, in de woning
van den thans 61-jarigen landbouwer Martinus
Schepers, waar zij f 1600 hebben weggenomen;
en in de tweede plaats twee diefstallen met in-
klimming in den nacht van 16 op 17 Mei 1933
te 'Gasser in net gemeentehuis, waar zij f 400
buit maakten en in den nacht van 11 op 12
Januari 1934 te Langenboom 'in de woning van
den 54-iarigen .molenaar Gerrit van Huiseling
(buit f 1900), werden de 42-jarige Ossche werk-
man P. J. de B. (Peer) en de 43-jarige vracht-
rijder L. A. van den H., bijgenaamd Den Brus,
veroordeeld tot veertien jaar gevangenisstraf,
met aftrek van voorarrest.

Het O. M. had tegen ieder zestien jaar ge-
eischt.
P. de B merkt op: "Het is nogal veul meneer

de president".
De officier Mr. Dubois: "Daar komt mis-

, schien nog wel meer bij!"
De president: "U hebt 14 dagen tijd om in

honger beroep te gaan en hiermede is de
zaak af".

I
Het schijnt dat er geen einde aan komt aan de t

lange reeks onthullingen, die in de afgeloopen I
maanden door onze gemeentepolitie zijn ge-I
daan. Weer zijn enkele misdrijven tot volledige i
klaarheid gebracht en zullen in de naaste toe-
komst nog meerdere misdrijven worden opge-
helderd. Als eerste werd in de strafgevangenis
te Arnhem zekere Tunnissen aan een verhoor
onderworpen en kwam hij tot een volledige be-
kentenis. Hij bekende n.l. deel te hebben ge-
nomen aan den roofoverval op den landbouwer
van Grinsven te Nistelrode waarbij een bedrag
van f 20, alsmede een aantal gouden sieraden
werd ontvreemd. Ook hij zal dus als hij zijn
straftijd in Arnhem heeft uitgezeten, nog wat in
het vet hebben.
Vervolgens is door de gemeentepolitie Maan-

dagmorgen wederom een arrestatie verricht, die
wederom een bekentenis tot gevolg had. Ge-
arresteerd werd zekere J. de V. uit de Heide, die
tijdens een verhoor bekende, brand in zijn wo-
ning te hebben uitgelokt op 12 Mei 1932. Ook hij
zal ter beschikking van den Officier van Justi-
tie worden gesteld.

De 43-jarige assuradeur A. S. was ten laste
gelegd: ten eerste, dat hij P. J. de Bie, L. van
den Heuvel, A. J. Hendriks en L. Vos, de daders
van de in den nacht van 16 op 17 Mei 1933 in
het gemeentehuis te Gassel gepleegde inbraak
eenigen tijd tevoren te Oss opzettelijk înlichtin-
'gen heeft verschaft tot het plegen van dit mis-
drijf; ten tweede dat hij hun opzettelijk behulp-
zaam is geweest bij het plegen van de inbraak
- in den nacht van 11 op 12 Januari 1934 - te
Langenboom in de woning van den molenaar
Gerrit v. Huiseling en in de derde plaats heling
van een gestolen bedrag van f 375. j

Hij werd wegens die feiten veroordeeld tot I
vijf jaar -gevangenisstraf met aftrek van het j
voorarsest.
Het O.M. had tegen hetn acht [aar gevanaenis-

straf geëischt,

Medepfiehtigheid bij inbraak.

I De 22-jarige Ossche landbouwer A. J. van
! der W. werd wegens medeplichtigheid aan de
lop 3 Apri] 1934 te Oss door den thans 19-jari-
gen schoenmaker P. A. Schuurmans en zijn
:mededaders in de woning van den kapper M.
: van den Berg aan de Heuvelstraat gepleegde in-
t braak en in de tweede plaats -heling doordat hij
I van Schuurmans een van de inbraak afkomstige

I
Ihaarsnijmachine, fless~hen met reukwater en
eenige pakjes sigaren tengeschenke heeft aan-
genomen, veroordeeld tot 6 maanden gevange-
I nisstraf met aftrek van voorarrest.
\ Het O.M. had een jaar gevangenisstraf met
. aftrek van voorarrest geëischt,

De Brommert.

De I;echtbank veroordeelde den 25-jarigen I
Ossehen landbouwer F. N. van de W., alias 1
Frans de Bsommert, wien ten laste was gelegd 1
diefstal met inklimming, tezamen en in ver-
eeniging met een of meer anderen, gepleegd in
den nacht van 6 op 7 Mei 1933 te Vnghel in de
woning van den thans 72-jarigen Cornelis van
der Burgt, waar f 700 is buitgemaakt, tot vier
jaren gevangenisstraf met aftrek van voorarrest.
(Eisch zes jaren met aftrek van voorarrest).

HULDE AAN DE OSSCHE POLITIE EN DE
MARECHAUSSEE.

In het voorloopig verslag der Tweede Kamer
betreffende de [ustifiehcgruoting lezen wij o.a.

Algemeen werd groote waardeering betuigd
voor het optreden der Koninklijke marechaus-

I
see en der plaatselijke politie t.ot uitroeiing I
van de misdadigheid in Oss.
Eenige leden meenden, dat de Minister teJ

I
weinig belangstelling heeft voor het wapen der
Marechaussee. Bij dit wapen zijn 60 paarden af-
lgeschaft. Dit geeft. een sterke v.erzwakkirig bij
f dit korps, dat o.a. in Oss zulk een voortreffe-
tijk werk heeft gedaan. ' l



nen hun geruststënerïn nen over dezen aan er-
varingen zoo rijken avond. '.

Oss. kreeg weer zijn Zaterdagavond aspect,
de dwalende menigte in de straten.

VERDEDIGERS IN DE OSSCHE
STRAFZAKEN.

Op Maandag 4 November a.s. zullen als ver-
dediaers in de Ossohe strafzaken optreden:
voor'" H. L. v, E. (Driek van Renieren) mr. E.
v. Zinnicq Bergmann 's-Bosch ; vaal' J. J. v, R,
mr Scheefhals 's-Bosch ; voor G. J. v, G., N. J.
V. G., P. J. v. G. en Th. J. van B. nir. van Dijk te
Eîndhoven ; voor J. A. v. d. A., J. J. v. G. en p.
v. G. mr. Jurgens te Eändaoven.

/ DE SAAI INGESLOTEN. \

Door de gemeentepoliäle uit Eindhoven werd
in samenwerking met de gemeentepolitie unt
Oss voor den heer officier van Justitie alhier
geloeid: A. M. H. 44 jaar, v<_lerman t.e Eindhoven,
als verdacht van verschillende inbraken ge-
pleegd te Eindhoven in 1930. (Deze arrestatle
houdt verband met de Oss·che bende);

Na door den heer Rechter-commisaaris te zijn
aehoord werd hij ingesloten in het Huis van
Bewaring alhier.

NOORMANNEN IN ABESSYNlë.

De kemels - de heele karavaan -
1 Zijn - schrik in de oogen - ..blijven staan.

Woestijnwind? Alles troept biieen

Hs.

}

A.R ..K.A. afd. Os
Mr. Dr. J. B. Sen,
en' de' Middenst.
onderdeel: ,,0 rde

LEVENDIG DEE
. § Op ini~iatief van het bestuur der A.R.K.A.
afd. Qss en omstreken werd door MI'; Dr. J. B.
Sens, griffier ter :gemeente-secretarie 'van Nij-
megen, in de bovenzaal van "het R. K. Bondsge
bouw op den Heuvel, een lezing gehouden over.
,,'ie gemeente en de middenstand, met als be
langrijk onderdeel: Ordening :in het winkelbe-
drijf". .
De A.R.K.A. was van oordeel, dat door het

doen houden dezer lezing een algemeen beloang
werd gediend, omdat het scheppen van otde in
de onderscheidene' klassen van het economisch
leven "het" vraagstuk van regeering en ergani-
saties is.
Daarom heeft het bestuur deze .voordracht

ook niet binnen 'den kring van haar leden wil-
len houden; alle belangstefleuden badden gra-
tis toegang. De belangstelling evenwel was niet
uitermate' gr oot. Onder de aanwezigen merkte
wij o.m. op: Pastoor Vissers, Pater Prior O.C.,
dr. Petrus Thomas Bibbert, burgemeester Ploeg-
makers, de wethouders Cremer's en Kemps, di-
verse raads- en oud-raadsleden; bet bestuur van
den Middenstandshoud, leden van S.D,O.C; mr.
Sens en echtgenoote uit Nijmegen en de heel'
v. d. Donk, lid van het hoofdbestuur van de
A.R.K.A.

Te circa half 9 opent de voorzitter van de
afd. Oss en omstreken van de A.R.K.A., de heer
mr, G. J. A. Kortig (Oss) deze bijeenkomst mei
den Dhr. greet, heet namens de A.R.K.A. allen
welkom. Speciaal stelt spr. de aanwezigheid van
geestelijke en wereldlijke' autoriteiten op zeel
hocgen prijs, alsmede van den heer v. d. Donk

Hij is het hoofdbestuur zeel' erkentelijk voor
het medeleven met de afrleeling O:Ss~'

Hierna leest spr. enkele berichten van verhin-
dering o.m. van den hoogeerw. pater dr, Cypria
nus Verbeek en de heel' en Van Kemenade, Var
Beers en v, Hulst. Bijzonder welkom heet spr
voorts de afgevaardigden van de Studie- en De.
batsngclub, de aanwezige raads- en oud-raads'
leden en mevr. Sens. Hierna verleent hij he!
woord aan mr. dr. J. B. Sens tot het -houder
zijner lezing.

Rede Mr~ Dr; Sens

Mijnheer de VQ.Or-i'it~r,-·Eerw. Heeren, Edel
achtbare Heeren, Darnes en Heeren.

, Op de allereerste plaats dank ik den voorzit-
ter voor de waardeerende woorden die hij to~
mij heeft gesproken en de A.R.K.A: voór de uit
noodtging aan mij om éen lezing te houden ave

• het vraagstuk, dat speciaal betrekking heeft OIJ
den middenstand en de verhouding 'Van het ge-

, meentebestuur tot dien middenstand, zooals di
is omschreven in den leiddraad voor de R. K
gemeen teraadsleden.:

Spr. gaat niet in diepzinnige juridische he-
spiegelingen, maar wil even aanstippen de
maatregelen, die genomen zouden kunnen wor-
den ter verbetering van de positie van den
middenstand.
Het bestuur van de R. K. Staatspartij heen

ingesteld een centraal politiek adviesbureau
welks taak is: hulp en voorlichting naar ver-
mogen te verschaffen. Het doel van dezen leid-
draad, aldus spr., is, dat de grenslag gevormd
wordt naar' het partijprogr arnma.

Spr. .gaat de juridische mogelijkheid en de
economische algemeene noodzakelijkheid na
van de 14 progr-ammapunten, die op den mid,
denstand betrekking hebben.

Ontstaan middenstand,

In grove trekken gaat spr. vervolgens het ont-
staan van den middenstand na. Na het verdwi]
nen van het machtige gildewezen ten tijde van
de Fr-arische r-evolutie, heerschte er een vall
sche vrijheidsidée ; het gildenwezen werd ni€<
hervormd, doch verdween.
De gilden zijn er niet meer; in de plaats daar

van zijn gekomen de middenstandsbonden e
de vakorganisaties.

In den leiddraad wordt gehandeld over: ge
meentepersoneel, arbeiders, boerenstand en mid
dens band.

Het programma voor den middenstand beval
14 punten, die spr. in het kort behandelt:
1. Instelling van een' contaetccmmissie

waarmee het gemeentebestuur overleg pleegt
Haar taak moet uitsluitend adviseerend zijn b~
de voorbereiding en de uitvoer-ing van wetter!
en Kon. Besluiten. Zij mo-et de gemeente van
advies dienen. Als de gemeente gaat beginnen
met de economische ordening van den midden-
stand, dan stellen zi] zoo'n vaste commissie in,
die z.i, niet tegen de wettelijke regeling is. Het
is slechts een kwestie van aanvoelen: Z.i. is
hel wenschelijk en noodzakelijk voor de toe-
komst, dat deskundigen worden ingeschakeld.
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's-Hertogenbosch, 4 November 1935.

Naast het podium, waarop de rectht-
ibank: zeteèt, bevindt zich een deurtje,
waardoor men verbindäng heeft met de
gevangenis, Hoe vaak zullen we dat
deurt] e nog moeten zien opengaan om
verdaohten en ook getuigen in "de
Ossohe zaken" door te 1aten. "Het is ook
rbhans nog nie't te zeggen, wans sehier
dagelijks worden nieuwe verdachten
overgeoracnt; naar " s-Hertcgenbosch,

Terwijl hiier met de be~echtiJnJgeen aan-
vang iJS gemaakt - in totaal is er nu
191Yz jaar ge'v.angenisstraf geëiscnt en
58Y2 [aar rul toebedeeld - wordt in Oss
de schoonmaak voortgezet!
Vandaag krijgen tien verdachten in

vijf strafzaken zioh te verantwoorden.
De belangstelling is bij den aanvang

dezer zitting slechts matig.
De eerste zaak die behandeld wordt is:

Pre sid ent: Heeft hij dat zoo ver- De indruk is inderdaad, dat hij het niet:
klaard? weet. .
Get u ig e: Ja, dat heef,t hij mij ge- De beide mannen zijn drie dagen met

zegd. elkaar op stap geweest. Er is een ver-
Vetr d ach te: Wat de Reuver zegt, klaring van een getuige, die niet gehoord

is ongeveer waar. Maar ik weet het niet is, volgens welker opvatting er heelemaal
zeker, dat het zoo gegaan is. geen ruzie was geweest,
Pre sid ent: Maar hij heeft toch PI. merkt op, dat, Van Rooy het ver-

gewoon gezegd, dat hij gestoken heeft. haal gehoord heeft van Van Berne; wat
Ver d ach t e: Ik heb hem gezegd, dat blijft er dan over? Pl. beschouwt Van

het zoo gebeurd is. Wat voor belang heb Rooy als een opscheppertje. De ver-
ik er bij om te ontkennen. Ik heb zoo- dachte wilde niet eens omgang met hem
veel gedaan! hebben.
Pre sid ent: Juist, als je het dan Ook de uttlatlngen tegenover juffrouw

maar precies regt, anders denken wij, Van Haaren bespreekt pl.; deze acht hij
dat je wnt ontkennen. een uttbarstäng van woede. Overigens
De officier Mr. van Eve r din gen lijkt het hem zeer naief.

merkt in zijn requisitoir op, dat er hier Om er een aanwijzing in te zien, pl.
een verdachte is, die bekent en ontkent. kan ze er niet in vinden. Er zijn nog
Het is spr. nog niet voorgekomen dat verschillende open vragen.
een verdachte zegt, i~ weet het niet Het verwondert pl. dat de officier de
meer. Een zoodanig felt moet toch wel mishandeling loslaat en uitsluiter.d
indruk. make!-?-.Maar deze man ontkent doodslag aanneemt.
h. et met; hlJ zegt rz;(:~ove~l~ged:aante J Een spontane bekentenis. zonder den
hebben dat het+er met op aan komt verhaaltrant van "ze zeggen". dus ....
of hij zegt dat hij het niet gedaan heeft. ontbreekt ook tegenover de verklaring
Behalve drie roofovervallen enz. heeft van De Reuver.
hij nog. een vijftigtal andere misdrijven De verdediger merkt nog op, dat men
op 'het geweten. - . wel een gebroken mes heeft gevonden,
Spr. acht het tenlaste gelegde felt maar niet de punt ervan. Waar is die

bewezen. gebleven?
Hij releveert in dit verband de mede- Overigens merkt pl. op dat verd. twee

deelingen aan de ;getuigen Van Haaren ernstige steken heeft opgeloopen, Was
en De Reuver. de eerste links in den schouder gegeven
Verdachte .zal wegens doodstag veroor- in plaats van rechts, dan zat Van Galen

deeld moeten worden. De man heeft een verrnoedelük ihier en niet :Van Berne.
. "" Het IS wel merkwaardig. dat verd.

buitengewone StJrafl1JSt; hlJ heeft al 8 eerst later bemerkte, dat hij gestoken
jaar, in de gevangenis doorgebracht, was. Het was bekend, dat Van Galen
Donderdag !korrnt hij nog voor voor een vlug met het mes was, ov~r Van Be~ne
roofoverval. Spr. eischte tie n j a a l' g e- worden op dat punt gunstige verklarm-

. gen afgelegd.
van gen 1sst ra! met aftrek van het De verdediger wees tenslotte nog OP
voorarrest, de lichamelijke gesteltenis van den ver-

dachte, die in zün jeugd een ernstige
ziekte heeft doorgemaakt.
De uitspraak wordt bepaald op 18

November.

zlen. Nadle!r Iblij1kthet dat hij het .sl:adht-
offer in ebar heeft z1enzaklk.en,buiten
tussehen twee mensenen.
De verdediger Mr. Sc h e e f ha 1IS

wil weten, waar Cwka de Bie was.
Ja, zij stond in het café.
Pre sid ent: Heb je niet ~erz;ÎJen,dat

ze met een ooe'l'glasWQu gooien?
Getuige: Neen. ,
Pre sid én t: Nou, jij vertelt ook niet

alles wat je weet. (Tot verdaehtej :
Wlat heb je hierop te zeggen?
Ver d ach te: Niets.
Voligende getuige i5 P. de Louw,

destijds caféhouder te Oss.
Presiden t: U bent geen kasteUeiln

meer, ÎIk hoop dus, dat je geen kaste-
• leinsveeklarlngen zult afLeggen, want

Jacobus Johannes vam Beme, geoo- De prei sid ent: Wat heeft hij toen die hebben nooit wat gezien.
ren te Oss 14 Augustus 1900, arbeider, verteld? Getuige de Lo u w: Ik ben hier geko-
wonende te Oss, thans gedetineerd te Get u i ,ge: Ik heb hem gestoken 000- men om de waarheid te zeggen. ,
's-Hertog:enbosch, is gedagvaard om te- als de duvel het niet hebben kosoZoo zei Pre sid e n te JalWél,"als' je het maar
recht-te staan ter zake dat hij op of om- hij het. _ ' ". doet.
streess-rt December 1929 te Oss opzet- Pre s i d ent: Heeft hij ook niet ver- Get u i g e v8irtelt dan -dat ex wa,t
telijk Gerardus van Galen van het leven te1d. dat Van Galen hem gestoken heeft? woorden Zijn geweest.
heeft beroofd dOOl'hem met een me's - Get u i ge weet dat niet. Pre s i d ent: Ik heb den IDdIrUk dat
álthans een scherp voorwerp - een Pre sid ent: Heeft hij niet gezegd ee een kolossale herrie is geweest! De
krachtigen steek in den rug boven het dat hij het broodmes van De Louw had kinderen begonnen er om te huilen.
rechter schouderblad toe te brengen, genomen? Ben je in de keuken geweest.
tengevolge waarvan van Galen spoedlig Get u i g e bevestigt 'dat: Voorts deelt Get u i geerkent dat.· .
overleed; zij mede, dat verdachte gezegd heeft, P 1'" es ide n t: lIeb je het broodmes
subsidiatiil_'oot hij alstoen aldaar op- dat hij niet gedacht had dat hij zóó gemist?

!Zettelijk diezen van Galen zwaar licha- gestoken had. ' G'e t u i g e: Ja, den voïgenden dag.
melijk letsel heeft toegebracht door hem Ver d ach te verklaart het niet te Pre sid ent: Waar heb je het ge~
met genoemd werktuig krachtdadig in kunnen zeggen. Is dat een getuigenver- vonden?
helt lichaam te steken met .bovenom- Get u i g e: In bet café.klaring die ate vrouw a,flegt?
schreven gevolg, Joh a n n a' Art s, huisvrouw H. v. d. Pre sid ent: Hoe zag het er ui,t?
De president: Is dat 2100 wat je ten Elzen, zegt te volharden bij de verkla- Get u i g e: Dat Weet ik nLe,t;~kheb

laste is gelegd? . ring, welke zij bij wachtmeester De Gier het niet bekeken.
Ver d ach te: Als ik het gedaan heb, heeft afgelegd. Pre s I d ent: 0, als er iemand ver-

iheb ik het niet opzettelijk gedaan. moord is en je vindit een mes dian bekijk
De pre s id ent: Heb je het niet ge~ Op den bewusten dag was zij bij De J'e het niet. 'ct ? Louw in de keuken. Plotseling kwam
a~r~'r d ach te: Ik weet het niet. verdachte met een bebloed gezicht de ' ke~. e t u i ge: Ik was ell'van geschrok-
De p r e sid ent: Je bent er toen keuken Ingestormd. Hij nam iets van de Pre sI d ent: Och kom, ben [e daar

t '" bOO t tafel af. 'oen lJ gewees . den volgenden dag van ,geschrokk,en.
Ver d ach t e: Jawel, ik ben toen ook Pre sid ent: Wat was dat? Daarom heb je het zeke'r op diemestvaalt

mishandeld. Get u i ge: Dat heb ik niet gezien. gegooid. Zat er bLoedaan?
De president: Je weet toch dat er President: Had u er eerst niet een

in die hetberg vreeselijke herrie is ge~ broodmes gezien? Werd dat niet ver- Get u i g e weet dat met; ik heb er
weest? Enfin we zullen de getuigen eens mist? niet naar ge;keken., D fib d
hocren. Maar je hebt vroeger verklaard, Getuige: Dat heb ik niet gezien. De p r e s t d e n t tnerkt .nog ,op dat .e.'roo over,va I-J- e gezusters
dat je heel goed wist, dat je van Galen Pre sid ent: Heeft hij niets' ge-- .de get~lge maar een stukje van de

t k hebt' d t h" bl kwam? waarheld zegt. EId k hges 0 en ' . ,zeg , oe~ 1J innen wam. 1 De ver d e dig e r vr t f het mes • - te LitVerdachte: Ik geloor wel, dat ik Getulge: Neen. "" raag 0 .. ' van IJ e 1
gestoken heb. P r e sid ent: El' was toch een groote d~t In het .cafe gevonden werd, zijn ' ' •
Als eerste getuige wordt gehoord He n- herrie in het café? eIgendon: was. . ' •

d rik So et hou t, opperwachtmeester Get u i g e bevestigt dit.' ' ,~e t u ige: Ik d~.nk het wel,' Ik was Vervolg.el1swordt behandeld de s,traf-llinge afspraak Ol. ip den uitkijk te blijven
der marechaussée te Venlo. Destijds was Pre sid e n t: Hebt u van Galen ook mnn broodmes kWIJt. zaalk tegen Jacobus Johannes van Galen, staan om bij onraad te waarschuwen.
hij in OsS werkzaam; hij heeft het lijk gezien? Pre s id ent: zoo'n mes had je in geboren te Oss 21 Augustus 18~9, arbeä- 2e. dat hij kort daarop aldaar - al-
in beslag genomen en het overgedragen Ge -t u i g e: Dien heb ik niet gezien. de keuken. der uLt anderen hoofde gedetineerd te thans in het arrondässement 's-Herto-
aan de doktoren ter sectie. President: Van Berne nam toch Getuige: Jawel. Breda en Johannes Antonius van den genbosch - opzettelijk - althans ter-
Hij heeft geconstaterd, dat er in de iets wes- De 0 ff i ei el' wijs·t getuige op het Akker, geboren te Oss 20 Januari 1903, wijl het aan zijn sehuld te wijten was

hereerg een volkomen veldslag was ge- Get u i g e: Ja. gevaar dat hij zich aan meineed schul- arbeide'!' te 's-Hertogenbosch. dat zijn handeling door misdrijf verkre-
Ieverd. Het onderzoek, dat getuige in- Pre sid ent: Hebt u Van Berne dLg maakt. . De -officier legt hun ten laste, dat zij gen voorwerpen betrof - van J. J. van
stelde, leverde geen resultaat op, De later nog; gezien?" De pre sid ent Sipreekt zijn verwon- ill dien nacht van 30 op 31 Mei 1932 of Galen, A. J. Hendriks en L. Vos - al-
herbergier verklaarde o.m., dat er een Get u 1g e: Jawel; hl} zat op de trap dermg er nogmaals ever uit, dat get. daaromtrent te LLth tezamen en in ver- thans van een hunner - eenig door
mes vermist werd. van de opkamer met cïska de Bie, niet naar het mes heeft gekeken. een~giln:gmet een of meer anderen, ge- diefstal verkregen geld, drank en siga-
Tweede getuige is Ins p e c t eu r Pre s i.de n t:" Wat deed ·hij? De ver de die r wil weten of verd. durende den V'OOJ.· de nachtrust bestem- ren ten geschenke heeft aangenomen.

:Van Ke-mpen. Getu1ge: Hl] zat te bloeden. ~ t Ï t den tijd in de woning van de gezusters Van Galen erkent dat ze het plan
, De pre s t d en t vraagt hoe verd. be- Mr. Sc h r ö d e 1': Lag er altijd een den heelen dag' In 11e ca e ~as gewees. van Eldijk met het oogmerk van weder- hadden zemaakt om in Lith te gaan in-
kend staat. broodmes op tafel? ~en heelen avond, verklaart g e- rechtelijke toeëigening hebben wegge- breken; t> ze badden inlichtingen van
Ja, het is Koosje van Berne, zegt g e~ G'e t u ige: Dat weet ik niet; ik kwam tUl g e. '" nomen een geldbedr.ag vam ruim Men Hen driks gehad.

t U i g e; hij heeft beloofd dat hij alles daar maar eens in de veertien dagen om Pet rus van Roo IJ,,,gedetmeerd te gulden of daaromtrent - althans eenig Ik ben het eerste binnengegaan door
I d d· k ttl . t te wasschen. Breda, deelt mede, dat hlJ verdachte ge- geld - een paar medaüles, s,Lgaren en een' raam, dat ik heb opengemaakt,

b;eng~~~ om eze zaa 0 op OSSIng e De pre sid ent: Hebt u er wel eens troffen heeft op den. Bel'ghemschtJ;l ~eg sigaretten en een pot drank, .aëles toe- aldus verd, Toen heb ik een deur open-
De president: En van Galen? een broodmes gezien? daags n:adat hij ult de voorloopige benoorende aan de gezusters - alithans gemaakt en toen zijn Vos en Hendriks
Get u i g e: Die was lastig. Ja dat heeft getuige wel. hechterus ontslagen was. aan een andere dan aan verdachten en ook binnengekomen. Ik heb vervolgens
Rechter Mr. Sc h r ö der: Heeft hij Dr} pre s i ct ent toont haar een mes. Pre sid e n t: Heb je toen niet ge- hun deelgenooten of een hunner - na het café doorgezocht. Een vrouw heb ik

alles gedaan om de zaak tot klaarheid Was het zoo'n mes? zegd: hé; kij1kKOQlSlje,hebben ze je ver- zi,ch den toegang tot die woning te heb- boven een 'kussen op haar gezicht ge-
t b ? D h d h" 1 k Get ut ge: Dat weet ik niet precies. lost, ben versohart door inklimming door een drukt, dat ze niet zou schreeuwen. Date rengem an a IJ we .xurmen Pres1·,dent·. 'Dan maar onprecies. Ge·tul·ge bevestlgt. dat. Ze konden terwibekennen! raam, erwijï zij en hun deelgeneeten heeft maal: hoogstens een minuut ge-
, Inspecteur Van K e m pen: Hij heeft Ver d ach t e blijft er bij dat hij niet me niks maken, had Koosje toen ge- wen diefst.al deden voorafgaan en ver- duurd, Ik heb toen gevraagd waar het
alleen die. in de herberg aanwezig wa- weet. dat hij in de keuken is geweest. zegd, gezeLdgaan en volgen door geweld tegen geld was. Zij zeide: onder.
ren aangespoord om alles te zeggen wat De 65-jarige getuige W. K 0' 0 len ver- Uit de verdere bijna fluisterende afge- deee gezusters - alithans een of meer Verder verklaart verdachte omtrent
ze weten. Hij heeft op die wijze alles telt In het café geweest te zijn; er was legde verklaringen vangen we nog op hunner - bescaande in het hen kracht- t den buit die men gemaakt heeft.
gedaan wat hij kon. een heele hoop volk. en er kwam ruzie, dat verd, gezegd heeft, dat hij er liever daddg vastgrijpen, ter neer drukken, du- Pre sid ent: Hoe is het met de ver-

Waa.r 't om ging weet getuige niet. De tien kapot stak dan dat ze hem kapot wen, stompen, trekken en slaan, ge- deeling gegaan.
Als deskundige wordt gehoord dr. B. beide vechtenden Van Galen en Van staken. Als ik het hem niet had gedaan, pleegd met het oogmerk dien diefstal Verdachte: Ik weet niet of ze geld

Met t rop, arts, alhier. Hij verklaart Berne zijn de gang in gegaan. had hij het mij gedaan, heeft Koosje voor te bereiden en gemakkelijk te ma- hebben achtergehouden; ik heb mijn
omtrent de sectie en bevestigt zijn rap- Pre sid ent: Heb Hi verder niets geregd. ken en om bij betrapping op heeterdaad part gehad, dat weet ik zeker.
port dienaangaande. De doodelijke wonde gezien? Je hebt toch gezegd dat je wel ' M. deR e u ver erkent op den be- zich die vlucht mogelijk te maken te ma- Pre sid ent (tot van Galen): Heb
was 8y,; c.M. diep; de andere wonden dadht dat het mis zou Iocpen. . . wusten avond ook in de herberg te zijn lken en het bezit van het gestolene te je die vrouw niets gedaan?
waren niet van beteekenis. Getuige: Ik heb Van Galen zien geweest. zekere~;.. Verdachte: Nee,datweetikzeker,
Joh ann a van H a are n, huis- vallen. . ' . Pre s I d ent: Weet u wie Van Galen SUbS1d'lall'voor wat van den Akke:r ik heb alleen een kussen op haar hoofd

vrouw P. J. de Bie, deelt mede, dat ver- Presl~en t.: ~u, reg helt dan, lik gestoken heeft? betreft, .,." gehouden.
dachte en Ciska de Bie b~i haar geko- moet er aëles .~lttrekJ}{en.Waarom da,cht Get u ig e: Van Berne heeft me ge- 1e. dat, de anderen ~t misdrijf ..heb- Pre s id ent: Maar er waren toch
men waren, eenigen tijd nadat Van Ga- je dat h~t mas zou loopen. . . . . zegd, dat ·Van· Galen hem twee steken f ben ~pleegd en dat hi] hen daal"blJ op- meer vrouwen.
len gewond was. Zij weet, dat van Getu.1ge: Ja, dat. weet. lik niet, had gegeven. Toen is Van Berne naar.fze·ttellJ'k"behuLpzaam I;S geweest en hun Verdachte: Naar ik later hoorde
Berne gearresteerd was en later losgela- I. Pre s 1d e ,nt:, Heb Je. gezien, dat van _de keuken gegaan; daar heeft ~j een \ Op0ettellJK gelegenheld .daartoe heeft vier, maar ik heb er maar twee gezien.
ten. Toen is hij weer bij ha!lir geweest, Berne ook gewond was..? '.' m,es genomen en toen heeft hIJ Va:l 1 verschaft dool' toen fJ. die an.d~en met U moet u dat eens voorstellen, het is
la . t"d late" N:een. da't heeft ~ e .!lug e miet ge- Galen gestoken d~t doel de wonang en. de slaapkamers e.en zenuwachtig werk!
ngen IJ -. .' _J ~h . , .-..\..'fdler gezusters ,blillil1:l,engmgen, In onder- ya n den Ak k e r erkent mee naar

.~'$ ·',i ~ . f::-

De doodslag op Johannes
van Galen.

De verdedéger Mil'. Scheefhals
merkt OP dat verd. hem gezegd heeft: als
ik nu 64 gevallen ruiterlijk bekend heb,
waarom zou ik dit dan niet bekennen.



Uth tie zijn gegaan .. H!j héef.t roet ge-I· stelen. Hij is daar mee naar toe gegaan.
zden, dat van Galen, Herucliriiksen vos Hij is met Van Galen en Vos naar bin-
naar billmen zijQ1gegaan, nen gegaan en Van den Akker bleef
De pre sid ent merkt op oot vern. buiten staan.

V!OOrden rechter-ccmmässaris anders Deze getuige deelt mede, wat hij in het
verklaard :heJeft. café heeft gevonden, een flesch boeren-
Van den A k k er ontkent dat, doch jongens, sigaren enz.

die pre sid ent hollidlt aan de verkla- Boven heeft hij bijgelicht toen Van
ringen voor <lien recbter-comanässaris Galen het geld vond, dat werd door-
afgelegd. gegeven aan Vos. Voorts heeft hij de
Ver d ach t e erkent O'P den uitlkij/kte vrouwen stil gehouden.

hebben gestaan, te,rwijilde andere binmen Pre s id ent: Ja, daar gaat het over,
,,3!a.nihet werk'' waren. hoe heb je dat gedaan? .
De pre s,i ~ ent: _Jawed, oot noemen Get u i ge: Ik stond in een hoek met

ze werken, . t lS mooa, een revolver op haar gezicht.
Of <liedrie and;eren gemaskerd waren Pre sid ent: Maar heb je haar niet

kan get u l:g e ~t.Yel'klaren. Over den tegen den grond geduwd en zoo.
aftocht ..weet hij ruelt veel ~e vertelilen, G t u l antwoordt ontkennend. Hijwant hij was zoo ZienlU:wachtJg! e UI g e. . .
J. Sc h u urm a n s brig. tit. der rij~s- heeft ook met gezien, dat de anderen

veJdwa.cftlJtte Eeroe, destijds te LLth, ver- geweld tegen de vrouwen p~~egden. ..
telt omtrent zijn ondersoek ter plaatse. Lam b e r t u s Vo s (B1JS ~e Sl.lpl Hien:riLculSLeonardUS van Erp, geberen
Een raam W3!Sgeopend: binmen behoefde deelt desgevr~d n;ede, ~t hij m~t de te Oss 23 Aug. 1877,Landbouwer te Oss
cniJets geforceerd te worden, daar er op anderen naar Lit~. lS. gefletst om bij..d.e en Niooilaas Joharmes van Geenen, ge-
alie kasten sleutels staken. Getuáge kan gezusters V~ Eld.1Jtkm.te ~reken. Hl] 1S boren te Oss 4 Nov.lS88, arbeider te Oss,
niet verklaren of de meisjes mäshandeld met Hendriks het cafe binnengegaan, bei:dJenthans gedettneerd te 's-Hertogen-
waren. toen Van Galen van binnenuit de deur bosch, hebben zLch te verancwoorden ter
. I s a ob ell a van El dijk, destijds had geopend. Beneden werden drank en zaJk an het feit dlat te'!wijil.door Ge-
caféhoudster te ~iUh, dJeelrtmede dat z.ij sigaren wegg.enomen. Boven heeft get. r~W: J~<s .,;..Galen en Thieod:orus
op ee~ k~elI" sihep met twee zusters en l!l een kastje omstreeks." 10 gevon- JQJ:mm,nesvan Beirne _ al:thJam d100reen
een ruchtJe. .. den. Op~ens brandde ~r in een andere 1 van beiden of door een of meer anderen
In den bewusten nacht hoorde ZlJ ge- kamer llcht en toen lS men daarheen _ op of omstre,eil.{lS10 Aug. 1926 te OSIS

rucht en weldra zag zij drie gemaskerde gegaan. aplZlettelijlk brand is g:est-Loht in dJe
mannen. Een van hen heeft haar in bed Pre sid ent: Wat is er toen gebeurd? I wClllÎll1igbewoond door de families Bevers
neergedrukt; hij hield de hand op haar Get u i ge: Feitelij k is er toen niets en van ZanltVlool't,waardoor levensgevaar
mond en later wierp hij een kussen op gebeurd, alleen maar een beetje herrie? I· voor die bewoners te duchten was en
haar gezicht. Hij vroeg geld en toen is Pre sid ent: Maar zijn 'de dames väer däer bewoners dloO!<ten MaTIJdden
gezegd, dat er beneden geld lag. Zij had I niet vastgegrepen, geduwd en ge.s.l.agen? Ii dood VlQ... mden, zij verdachten, door voor
nog gezegd: er ligt een ham bij de trap, Get u i g e: Alleen maar vastgegre- het lm brand stekJen van die woning' kor-
maar toen zelden. ze: nee, we moeten pen, anders niet. ten tijd tevoren aJd~ar geld te beloven,
geen ham, we .moeten geld hebben. Mr. Sc h r Ö der: Hebben .de.anderen I d~t felit opZlertteiijkhebrben uitgelokt.
Onder hetgeen er gestol~n was, .be- dan iets gedaan? Verdachte Van Er p zegt dat het

vond zich o.a. een re~dll:gSmeda111e, Get u i g e: Dat heb ik niet gezien. I verbrande huis van hem was.
welke de vader van getuige m 1891 ge- Getuige deelt verder mee, dat Van Hoe komt het dat dit huis is afge-
kregen had. Voort~ geld dat toeb~h.oorde den Akker ook een deel van den buit I brand? vraagt de pre sid ent.
aan de R. K. MelsJ~szangVere~mgmg. beert gehad. . De ver d ach te hangt een verhaal
Ann a v 8:.n El d 1Jk te LIth deelt Verdachte Van den Ak k e r ont- op over een ander huis, waaraan de

mede, dat zIJ door haar zuster Isabella kent ddt. p r es ide n t een einde maakt door de
geroepen was, o~dat deze gerucht ge- Vos: Van de sigaren heeft nti niets vraag: heb je Van Galen het laten aan-
hoord had. Het Iich werd toen aange- gehad. maar van de centen wel. steken,
daan. Een der gemaskerde mannen heeft De off i c ier achtte het primair ten Ver d ach te: Vsn Galen zei dat hij
getuige vastgegrepen en. neergedrukt or. laste gelegde bewezen. De verdachten .het voor f 50 zou pilltieggen.
den grond. Haar nachtjapon IS daarbil zeggen wel, dat ze zachtzinnig opgetre- De pre sid ent: Heb je het aan je
gescheurd. den zün, rnaar de dames waren toch vrouw verteld?
Hebl?en ze U ook geslagen?, vraagt de zeer ontdaan. Verdach te: Ja, die vond het erg. I

pre SId ent: . De officier acht voor .Van Galent een Verder deelt hij mee, dat Van Geenen I
Neen, dat IS met gebeurd en met de . dl Hij . d rt . TI hem gevraagd had of hij niets voor

pijn van het vastgrijpen bleek het vel- ~ware straf noo. ig. . vor ene g e hem te verdienen ~ist. Hij wist niets,
gens de verklaringen van deze g e- J a a r gevangemsstraf zonder aftrek en maar toen had Van Geenen gezegd dat
t u i g e ~ok niet zoo erg te zijn ge- voor Van den Akker zes j a ar gevan- hij zijn huis voor f 50 in brand' zou
Y'ee~t. Zl] verklaart verder, dat e~n der gentsstraf met aftrek. steken. Verdachte yond dat niet te veel.
Indringers een revolver o~ haar nchtt~. Van G a len zegt, dat hU op aan- Verdachte Van a een e n verklaart,

I s abe 11 a van El d 1Jk wordt nag raden van de politie heeft bekend. Zo~- dát het plan van Van Erp is Uitgegaan.
even voorgeroepen; :v:an. het dreigen met als de heeren weten heb ik nog nOOIt Hij had f 100 aangebOden als het huis
een revolver heeft ZIJ. mets gezien. bekend. atbrandde. Hij heeft zich toen in verbin-
Ann a van E Id 1Jk ve~klaart nader Als ik het nu doe is dat voor de reen- ding gesteld met Van Galen en Van

omtrent het geen er vermist werd. ters een bewijs, dat ik mün leven ~ll Berne. Met de betaling ging het zoo
Verdachte Va ~ Ga len verklaart ~es beteren. Ik verzoek de heeren cleI?entIe. vlot niet; Van El"D~ilde eerst niet be-

gevraagd, dat hIJ de dame. thans met Van den A k k er heeft mets te talen omdat de assurantie nog niet be-
te::ug~ent. Op haar verklaringen he~~ zeggen. taald had. Later had hij in een café
hij mets aan ~ ~erken, maar mis De verdediger Mr. Ju r gen s .ll?-aakte een doosje ontva~-en van Van Erp.
handeld heeft hi] meEt·1d .. k kl t eenige opmerkingen van [uridlschen Verd had dat dOorgegeven aan Van
Johanna van IJ ver aar, d G leo I h t 1 ~...~ . tdat zij de woning verlaten heeft en naar aar. . dt b ld 18 a n. n e ucifer<>uvvsJe za en 5

V Maurfk d eloopen De Uitspraak wor epa a op briefjes van f 10
, ~ J.~r:..n..à.sr~s (.To~e...s(lell)_al NOJember. Pre side n t <tot van Erp): Is dat
getuige gehoord, erkent met de anderen Te !half een wordt de zitting geschorst zoo. als hij het vertelt? ...
te hebben afgesproken in Lith te gaan tot 2 uur. .Van E r p: Ik heb het niet verstaan.

De 0 f f ic ier: Je hebt wel eens meer
huizen gehad die in brand gingen, hé?
Van Er p: Drie huizen zijn afge-

brand.
De off i c ier: oe dezelfde manier?
Van Er p: In een woonde ik zelf; dat

is verbrand en twee andere ook.
Inspecteur Va·n 1{empen volhardt

bij zijn verklaringen in de vorige zaak.
Voorts deelt hij mede, dat het blijkbaar
de gewoonte van Van Erp is na een
brand geld in een lucifersdoosje uit te
deelen; dat is meel' g'ebeurd.
Van Geenen heeft de laatste jaren be-
hoorlijk goed ongepsst.
J. v ~n' Z a.n tvoort handhaaft zijn

ferklarmgen m de vorige zaak afgelegd.
Gerarldius J. van Galen vol-

hardt bi] de verklaring, welke hi] als
verdachte in de Vorigezaak heeft afge-
legd.
Aanvail1kelijik had getujg<e g'eweigero

den brand te sticih!toe!1, maar later heeft

De brand te Oss in 1926,waarbij
vier menschen den dood vonden.
Om ruim 2 uur wordt de zitting 1 Eindhoven - verzoekt nog inlichtingen

h. t over de situatie _ter plaatse, waarom-
erva . trent inspecteur Van Kempen voor-
Nu komen voor hun rechters Gerardais lichting gèeft.

Johiaonnes van GaleJ?, geberen te Oss 2 De Inspecteur deelt nog' mede, drat het
November 1903;arbeèder, wonende te Oss nog kleine kinderen waren, die verbrand
en Theodorus Johannes V3!l1 Berne; ge- zijn.
looren te Oss 14 Fe,~rr. 1903, .aa:be1d.er, De fabrleksarbelder Joh. A. van
;vonende te os,s, beiden gedetdneerd te Zan t v 0 ort deelt mede, dat hij. den
s-HeroogenibosCÏl. HUll1wordt ten laste bewusten avond naar de fabriek was ge-
gelegd, dat zij op of cmstreeks 10 .A.ug. gaan 's Nachts is hij op de fabriek gè-
1926 te Oss tezamen en 111 vereerugang . h d ....~~ D Sool die hem meopzettelijk brand hebben gesticht - en waarsc uw ~r r. z,' -
wel door met e'en brandende lucifer het dedee~~e, dat ZIJnhutswas afgebrand en
dak van riet en stroo vlam te doen vatten da t ZlJn V!l'OUWen drie kinder~~ in de
_ in de woning bewoond door de families vlammen waren omgekomen. Hl] deelde
Bevers en van Zantvoort, tengevolge ·o.m.· .~ede, ..dat twee <lieure? aan de
waarwam deze woning is afgebrand en voorzijde altijd gesloten ~ren, men ging
waardoor levensgevaar voor die bewo- aan den ach~rkant er Ult. _
ners te duchten was, en waardoor van . De 0 f f'l c 1 e r merkte op,. dat deze
die bewoners de echtgenoote van Johan- zaak wel het meest noodl~t~lge gevolg
nes Adrianus van Zantvoort en hun drie heeft .gehad; .een feit erMtlg I~ z~n ~:p-
kinderen door dien brand den dood zet, maar buitengewoon ernstig m ZlJill
vonden: gevolgen.
subsiJ<Îdairindien V100rverdachte van De tenlastelegging kan bewezen ~eacht

Berne ter zake van het vorenstaa:nde worden. .
geen veroordeeüng volgt: Een zeer streng;e 8t~f vindt ~ . .hler
. dat van Galen dit misdrijf alleen heeft noodzakelijk, Hij wil geen leven.sJa:;ng

gepleegd en dat van Berne hem daarbij vragen, omdat de mensenen beikerud
opzettelij'k behulpzaam is geweest en hebeen en sohoonsohtp hebben ~llen
opzettelijk gelegenheid daartoe heeft maken. doch een geduchte straf liS ge-
versehart, door, toen van Galen wegens wensent. Belde verdachten staan on-
de hoogte van het dak boven <lien gunstLg bekend; van Galen is zelfs 15
lbeganen grond dit niet kon bereiken, maal veroordeeld,
dezen op te benren zoodat deze met een Spr vraagt veroordeellng van ieder
ilucifer het dak in brand kon steken, . .
hetwelk deze dan ook gedaan heeft. der verdach.ten oot twa a I f J a ar
Dat is zoo. hé. wat u ten laste wordt ge van gen 1sst raf met aftrek Vlaill

gelegd, begint de pre sid ent het ver- het voorarrest.
hoor. De president: Bieb je daarop iets
Jawel meneer, zegt Van Galen; ik te zeggen? .

kon er niet ~ij en toen heeft Van Va n Gal en: Alleen dat het een
Berne. me opgetild, . la.nge straf is. Ik wist niet, dat die
U WIst dat de won~ngen bewoond wa- mensenen er in waren.

ren? vraagt de president. . I Van Be r ne vindt het ook liang.
Van Galen: Ik dacht dat Van Lith De V1erd)eddgerMr. van Dijk meI'!kt op,

er woonde. dat <lieverdachten niet iemand naar het
-Pre sid ent: U weet, dat een vrouw leven hebben gestaan.
en drie kinderen verbrand zijn.. PI. wees er op, dat ten laste is gelegd
Van G a len: Jawel, maar als Ik dat 137 3 en niet 157 2 of 157 1.

geweten had, zou ik het nooit gedaan Men kOIIlweten: dat er een zestal uit-
hebben. g1angJelIlwas, waardoor men naar bui-
Pr es id ent: Je bent nog op de be- ten kon komen, Nu blijk.t uit het ra.~rt

gratenls geweest. van 1926 dM de voorutllgangen voliko-
Va n Gal e n bevestigt dat. men versperd waren, evenals die verbin-
Van Be r n e (Dotje) erkent dat hij ding tusschen de twee woongedeelten en

Van Galen heeft opgebeurd; verder heeft bovendsen W3.1Seen deur afgesloten
hij niets gedaan. door een veneer, d:iJe iIll die woning
Inspecteur Van K e m p e n verklaart s];~ep.

omtrent; den brand; er is alle moeite Uit genoemd rappm krij,gt plo den
gedaan om de vrouwen de kinderen te ~nd!l'ukdiat er tijd is geweest om iets te
bereiken. Daarin is men niet geslaagd. i doen en hij meent zelfs dat er sprake is
De getuige verzekert,. dat hij veel I geweest van het tnsteäen van 00Ill ver-

mannelijks in de verdachten heeft ge- vo1glng t-egen een buurmen wege!l1S het
vonden, al waren het misdadigers. Van roet verteenen va.n hiuJ.p.
Berne heeft alles bekend. Nadat Van Als iemand nalaat om datgene te
Galen getrouwd is - April 1934 - heeft doen wat gedaan Iron worden om de
men geen last meer van hem gehad. mensohen tie redden, is daal nog aan-

De verdediger Mr. Van Dij kuit wezig het veroand, dat de wetgever

ter zake bedoeOde? .,...-WliflfEi)$.';·!" f

Gebleken is, dat de omstandigheden
geheel anders geweest zijn in feite, dian
men zIch had 'kiUnnen voorstellen. Dit
gevolg WIa8 redelijkeirWijs niet te voor-
zien.
Op grond mede van bestaande [uzls-

prudentde vraagt pl. wijspraaik.
OVerigens merkt hij op, dat er in het

leven van Van Galen een groote tragiek
is. De beéde laatste jaren heeft hij zich'
los gemaakt uit het ossene m5.li,e'll en

dat beteekent wa,t met een broer naast
zich, die een meestee in de misdaad
was.

De verd, heeft bewezen over groote
energie te beschikken, die hij op goede
wijze is gaan aanwend/en.

Wa.nnee.r de rechtbank met meegaat
met pletters [uridlsch betoog, dan hoopt
hij das toch rekening gehouden zal wor-
den met de gereleveerde omstandigheid.
Uitspraak 18 Nov. a.s,

Uitlokking vall den noodlottiqen
brand van 1926 te Oss.

hij Va.n Geeruen medegedlCeld, diat hij het
weU ZIOU doen,
De 0 f f i c ier aoht het tenWaste ge-

l~e oeweeen en vi:ndJt <lOIlt hier een
strenge straf noOidlz;aikeilij:k.ValIlErp komt
de gmotste straf toe; hij heeft, nOletWleil
hij wïst, dalt er Vlier kinderen in huis
waren, gleld be100ft aas het huis in Marui
g-esbOtk;enwerd. V<Jor'Vrun Ge,enen is het
1'ei<tiets mmder enwtiJg, al heleiit hij als
tussohenpersoon gefungeerd, Voor Van
Evp waagt de of1iicier ach tja a r
gevang e n Ls s t r ar en voor Van
Geenen v ij f J a a. r g e v a.n gen i s-
st raf.
Van Er p begint te schreien.
De 0 ff i c ier: Je had moeten huiUen

toen je hoorde dat. die kinderen dood
waren,
Het woord is dan aan den verdedi-

ger van VaQ1EIJp, Mr. E. va n Zin-
ill i c q Be r gman n aill11Ïler.Hij begint
met een woord van deernis met het lot
der slachtoffers.
Vervolgens mevkt hij op, dat de offi-

cier miet de dagvaardäng er gema;klkelijk
overheen gegaan is.
PI. betoogt, dat er aanstonds is ge-

we~g<e:rdaan de brandstlchtmg' deel 'te
nemen, Het is merkwaardig dat men
Ln deze zaken er niet achter komt van
wie het plan is uttgegaam,
Pl. wijst erop dat zijn cliënt van de

brandstichting niets weet; z. 1. is Van
Geenen de uitlokker en van Erp de
medeplichtige. Maar kan men een niet
bepaald persoon uitlokken.
Breedvoerig. bestrijdt pl. de dagvaar-

ding; er zit geen verband in en dat kon
ook niet. Op deze dagvaarding kunnen
deze menschen nooit veroordeeld wor-
den.
Op deze wijze zou pleiters cliënt ver-

anbwooroeilijikgesteld women zelfs al rou
er sprake komen van het onderaan-
nemen van de brandstichting door vijf,
zes anderen.
Van Erp wou f 50 geven en Van Gee-

nen gaat f 100 bieden.
Wat is de uit1okking? De invloed, dien

ik uitoefen op een ander door mijn naam.
Hier moet naar pleitera QOl'Piee).ontsla.g

van rechtsvervolgjng volgen.
OVerigens sLoot hij stch gaarne aan bij

het pleidooi van mr, Van Dijk vOO'!" wat
het [uriddsoh gedeelte betreft. Hij merkt
in dit verband nog op dat zijn cliënt
wist, dat er zooveel deuren in het huis
waren.

De 0 f fie ier: En Vier kinderen.
De v e r d e d t g e r: En vier kinde-

ren; datwist iedereen.
Vervolgens voert hij nog eenlge om-

standigheden aan, welke clement
zouden kunnen stemmen.
Mr. van Dijk optredend voor Van

Geenen sluit zich aan bij wat zijn con-
frater omtrent de kwestie der uitlok-
king gezegd heeft. .
Er is niet voldoende bewijs, betoogt

pl. nader.
De pre s Ld ent vraag·t of verdach-

ten nog iets te zeggen hebben.
Van E r p vraagt vergIffenis.
De uitspraak wordt daarna bepaald

op 18 November.

De inbraak l~ijW. Tnnmermans
te Oss. ..
~orus JOha;n,l1I€iS van Berne, g:eoo-

ren te Oss 14 F'êbll". 1903, anbeider,
wonende te ÛSIS; Petrus Johannes van
Galen, ,~eboren; te Oss 7 Sept. 1902
arbedder, wonende te Oss en pètrus va;r{
Grenen, geboren te Oss 4 Sept. 1895
arbeider, wonende te Oss, aälen ge'Clietá~
neerd te 's-Hie'r~og,elllb()sch- de eerste
uit anderen hoofde _. staan terecht ter
zaze, dat zij in den n.acht van 15 o!p 16
Oct. 1933of daaromtrent te Oss tezamen
en in ·.vereenLging gedurende den VlOOiT
de nachtrust beste;lllden tijd iJn de
won!Îl1ig van WlJJheJJlUus Timmerrmruns,
waar zij zich buiten weten - ailbhams
tegën den wil - va: en .recll.!ih.ebben-
de bevonden met het oOg1me~k van
Wede1"ll:ch.'.telJIre toeë~g!enIDg hebben
wegg;el!bmen een ge~dbelCllmgvan vier-
honderd gulden of dJaaromtrent - al-
thans eendg geld - allIes toebehoorende
aan dien T.itmmerm3JlS - ailthans aan
een ander dan aan hen verdachten of
een hunner - hebbende z.ij zich dien
toegamg tot die woning verschaft door
ill!kl.immin,gdoor een raam;
subsiddair inditen van verdachte van

Geenen ter mke van het bovenstaande
geen veroordeeëng VQlgt:

dIait die beide anderen den diefstal heb-
ben gerploogld en dat van Geenen hen
daarbij opzettelijk behulpzaam is ge-
weest en qpretteHjik daartoe geiegenheëd
heeft verschart door, in onderling over-
leg, toen de anderen met dat doel die
woruing biitmen gmgen en daarin verble-
ven, op den uitkijk te blijven staan om
bij onraad te waarschuwen.
De verdachten bekennen het hun ten
laste gelegde.
Van Be r neverklaart dat hij door

een raam is binnen gekomen; hij heeft
toen de deur opengemaakt. .
V-a n G a len geeft toe. dat hij ook

binnen is gekomen.
Van Gee n e n zegt dat ~ij buiten

is gebleven. Zoo·maar blijven staan, de
anderen waren maar vijf minuten bin-
nen geweest. _
Van Be r ne zegt \dat ér een kistje

met geld is weggenomen; dat geld is
verdeeld, ieder kreeg ongeveer f 133.
De presIdent (tot Van Geenen) : En u

bent buiten blij'v-en staan, waarom?
Van Geenen: Ja, 2JOO maar.
Mr. Sch:röder Om te kijken o,f het

regende?
De pre s id en t: Op den uitkijk hé,

om te waasschuwen ails er onraad kwam.
Wat is dalt UIU voor een houdliillg om
terug te komen op zIjn vel'klar:ing voor
den reohi~-OOIIIlIlll.1ssar1Js.
Mr. Schröder: Zoo zal je 11iOIg meer

straf krijlgen dan de anderen. We rullen
er rekening mee houden.
De pre s id ent: We ~en je houden

aan je verklaringen voor den rechter-
coenanéssaris.
Inspecteur Van Kern pen vetikla.a:rt

omtrent het onderzoek.
Dan WlOII'dtde 81-jarige W. Timmer-

man s gehoord over de ilThbraak.
Hij vertelt, dat hij wakker was gewor-

len en da·t hij orp zijn horloge meende te
,kijken, maar het was weg. Later vond
hij het terug in de keuken, ze hadden
het vergeten. Maar een kistje met geld
was verdwenen. Een raam boven <lien
kelder stond open,
De off i c 1 er vindt het een ernstige

inbraak.
Hij requlreert tegen Van Berne t wee

j a a r, tegen P. van Galen dr ie j a a r
en tegen P. van Geeuen z e s j a a r
g e van gen iss tra f.
- Ik vind het nog al veel, merkt

Van Gee n e nop.
- Ja, dat zal- je wel te danken heb-

ben aan je vreemde houding hier op de
zitting, meent de pre s l d e 1'1 t.
De verdediger Mr. van Dijk uit

Eindhoven merkt op, dat er geen be-
wijs is voor de ten laste legging van
diefstal door Van Galen.
Hoogstens zou men kunnen zeggen.

dat van Galen poging tot diefstal heeft
gepleegd.

Onder deze omstandigheden zal er
geen andere weg zijn dan vrijspraak
voor Van Galen.
Overigens is er op hem niets te zeg-

gen. Toen is dit gebeurd onder invloed
van drank. Pl. vraagt er vooral voor te
waken, dat hij door een zware straf niet
op het verkeerde pad komt. Mocht
de rechtbank niet tot vrijspraak kun-
nen besluiten dan vraagt hij voorwaar-
delijke veroordeellng.
Voor Van Geenen pleit Mr. van Dijk

vrijspraak.

Llitspraken:
TeJ:lSlJcitlte heeft die roohtbalnk eenige

vonnissen g1eWezen.
Medeplichtigheid aan den
roofoverval te Deurne.

WegelllS medepliobtlg!heid aan diefstal
met braa.k en ge'W'eldJplegjalg had de
officie:r van justitie twee jaar gevange.
niJJsstra! met atrek van het voorarrest
geëilscl1t tegen dien 29-ja.rigten ~n
arbeilder M. A. vam den EWep. Hij heeft
veertsen dagen geleden terecht gestaan
terzake van het feit, dat lûj aan J. Ceelen
en P. W. <lieBie inliohtingen heeft ver-
strekt voor het plegen van den roofover-
ViaJ. :bij H. oevers te Deurne in <lienmeht
van 3 0iP 4 Juli 1934.
De ~eCihtJba.nkbleeft hem hedien v rij.

gesproken.

De inbraak bij den slagel:'
P. Janssen te Oss. -

Tegen den 34-jarigen arbeider J. J.
Bevers en den 35-jarigen arbeider M. _J.
den Brok uit Oss was terzake van: de-
inbraak bij den slager P. Janssen te
Oss, gepleegd in den nacht van 20 op
21 Januari 1934 resp. drie en zes jaar
gevangenisstraf geëischt, een en an-
der met aftrek van het voorarrest.
Uitspraak doende veroordeelde de

rechtbank J. J. Bevers tot een jaar ge·
vangemsstraf en M. J. den Brok tot een
jaar en zes maanden gevangenisstraf.
beiden met aftrek van het voorarrest.

De roofoverval op
Zevenbergen•.•

Voorts tB vandaag vonnis gewezen in
de strafzaak tegen den 29-jarigen schil.
der W. A. Bloe.mers,. den 31-jarigen
landbouwer F. de Reuver en den arbei-
der J. M. den Brok, allen uit Oss. Zij
hebben. zich op 21 October. te verant-
woorden gehad wegens den roerover ..
val van 2 Nov. 1930 te Oss op Zevenber·
gen gepleegd ten huize van den koop.
man J. Kuypers.
De officier had geëlscht: tegen Bloe;'

mers acht jaar, tegen De Reu.,.er zes
jaar en tegen J. M. den Brok acht jaar.
De rechtbank legde de volgende straf-

fen op: Bloemers v ij f jar en; De
Reuver drie j aren en J. M. den
Brok v ij f jar eng e van gen i s-
s tra f.

Beurs.
Al

De handel
kalm maar I

bevredigend.
Iichte vraag v.
verbeteren. {
H. V. A. 2 à 3'
suikerwaarder
bewpgen zif
Tabakken Vt
val. de nan:
Phdllpslampe
terwijl anile
Amerikaanse
Ned. beleggit

Note
4% Neder!.

86Yz; 2h% N
dië 1931 '97%
27Y2; Beth. Steel 230/8; Smelting 36;
Anaconda 13the; Kennecot 16'lft.; Union
57; Rails 5%; Erie 5!11; Wabash 111";
Gulf 4; VorstenL 21%; H. V. A. 21n~;
Jav. Cult. 123; Nisu 108Yz; Kolon. n.
44Y2; Ind. B. 84; Handelsm. 126Y2; Dell
Bat. Rubber 68~; Vico 112%; Int. Rub ..
ber 1%; Deli Bat. Tabak 144'1z; Deli Mij.
13~; Oostkust 34; Senembah 137; Jav.
Ch. Jap. 33; Rotterd. Lloyd 3534;
Scheepv. Unie 43%; st. v, Nederland
35%; Koninklijke 9; Cantin. Oil 14jS:,~;
Shell Union 85; Perlak 5; Peudà.wa 15;
Gaboes 149y:!; Redjang 170; Exploratie
H)4~; Unilever 239Y2; Phillpsl. 25%;
Aku 243; Vlan Berkel 52Y2; 7% Duitschl.
20%; SYz Young!. 23y:!; 7% België 62.

Marktberichten.
HEI)EJ-, 4 Nov. Op de heden gehou-

den paardenmarkt was aangevoerd:
1622 stuks. Vorig jaar 13.86. De handel
15 traag. Er zijn opvallend veel besoe-
kers.



H()()GER BEROEP IN DE OSSCQ
. ZAK£N.

N$.r men ons me(Led,eelt heeft de
OfHc1er. van Justitie' bij de Arrondiase-
ments-Reêhtbank aJ.hier hooger beroep
in~$14 teEen de vonnissen van. die '
Reent:b.ank, Ii..d. 2.8 October j.1. waarpij ,
wer®n veroordeeld: F. N. v. d. Wetering
tot 4·jaar gevangenisstraf (eiseh 6 jaar),
A. Sn.abel tot 5 jaar gevangenisstraf
(eisçg 8 jaar), A. J. v. d. Wielen tot 6
maarider; gevangenisstraf. (eiseh 1 jaar);
tegen Oe, voonissen d.q. 31 October

j.l. Waarbij· werden veeoordéeld: A. J.
ottens tot 3 jaar gevangenisstra,f (e~scn
5 jaàtJ; P, A. Sc4uurmans tot 1 jaar ge- .
van!f'ènLsBtraf (elseh 2 jaar), J. F. A.
'\4erll!ltwen tot 2 jaar gevangenisstraf
(elsèb.. ~ .j~a.r), ..t\. H. den Brok tQt 6 jaar I
gevengenisS'traf . (eisch 8 jaar), M. v.
orsouwfot 6 jaar gevangenisstraf (eisch
8 jaar), Oh. den Brok tot 1Y2 jaar ge-
vangenisatraf (eisch 3 jaar), N. H.
Schuijers tot lV:! jaar gevangenisstraf
(elseh 4 ja.a.r);
.en . tegen de vonnissen d.d. 4: Novem-

ber 1935, waarbij M, v. d. Elzen werd
vr1jgespioktln (eisch 2 jaar gevangenis-
straf) en werden veroordeeld J. J.
Bevers tot- ,1 jaar' gevangenisstraf (eiseh
3 jaar), M..J. den Brok tot lY2 jaar ge-
vangen}$straf (eiseh 6 jaar), W. 4.
B1otn1el'S tot S jaar gevangenisstraf
(eis¢,b a j,ar), F. de Reuver Pot 3 jaar
gevangenisstraf (eisch 6 jaar), J. M. den
I;m)k; :tiDV. 5 jaar lrevanifl:nl'sstraf (eiseh
8 jg.a.rh



OSSCHE GEDETINEERDEN
DOEN NIEUW,E ONT-

HuLLINGEN.

\ Over een vijftigtal diefstapen en
roofovervallen.

Nog steeds blijven de gedetineerden in de
strafgevangenis te 's Hertogenbosch hun ge-

1 weten ontlasten. Sinds enkele dagen verblij-

I
ven twee agenten der. gemeentepolitie te Oss
te 's Hertogenbosch tot h.et in verhoor nemen
der gedetineerden. Zoo moeten gisteren weer
den B. en v. O. inlichtngen verstrekt hebben

i omtrent een vijftigtal diefstallen, waarbij en- I

kele roofovervallen, die in de omgeving van ~
Oss zijn gepleegd. . I
Hierbij moeten nog meerdere personen be- i

trokken zijn, wier arrestatie aanstaande is. I
~ In verband hiermede konden nog geen nadere

bijzonderheden worden gemeld.

Niettegenstaande M. de Bie nog steeds blijft
ontkennen met de Ossche bende iets uitstaan-

i1 de gehad te hebben, zal hij heden voor den
officier van justitie te den Bosch worden ge-
lei -

BET OSSCHE MILIEU.VOOR ZlJN
j RECHTER.
1 Wij zijn in staat te berichten dat de
I behandeling van de ossene misdrijven
I vóor de rechtbank te 's-Hertogenbosch op
10 October a.s. zal aanvangen.

i Elke week zullen alhier voor de -leden 1
I van het Ossche milieu twee strafzittingen
I worden g~oudèn, namelijk op Maandag
I en Donderdag. _ .
I Het is nog niet ,b'éI)aald met wêlke mls-Idrijven zal worden aangevangen. Wel is

I
nu ree.ds te voorzien dat de volledige i
berechtmgsprocedu;e verscheidene we-,'
ken zal vorderen.

I-~·::~::~;;;;;~;~~~S'SCHE

I Naar men ons mededeelt zuïlen op
. Donderdag 7.November a.s. voor de Arr.-
Rechtbank alhier worden behandeld de
na volgende Ossche zaken:'
A. J. H., 33 jaar, landbouwer te OSS,

gedetineerd .(Dikke Toon de Soep),
L. V., 35 jaar, voerman te Oss, ge-

detineerd (Bijs de sin».
als verdacht van:
Ie, de inbraak te Langenboom in den

nacht van 29 op 30 Juli 1933 bij A. v.
Gaal;
2e. de inbraak te Reutum, gem. Tub-

bergen in den nacht van 19 op 20 Aug.
1933 bi.i A. Mensink;
'3e. als verdacht van den roofoverval
te Loon op Zand in den nacht van 8 op
9 Februari 1935 bij P. Verhoeven.
L. v.O., 33 jaar, koonman te Oss, ge-

detmeerd, als verdacht van medepllch-
held. aan den roofoverval te Maren in
den nacht; van 8 op 9 September 1930.
J. J. v. B., 35 jaar, arbeider te OS8,

gedetineerd, als verdacht van den roof-
overval te Maren in den nacht van 8 op
9 September 1930.
M. v.O., 30 jaar, arbeider te Oss ge-

detineerd, ' •
M. J. de R., 37 jaar, arbeider te Oss,

gedetineerd, als verdacht van den roof ...
overval te Maren in den nacht van 8 op
9 September 1930.
L. L. de R., 44' jaar, arbeider te Oss,

gedetineerd, als verdacht van den' roof-
.overval te Maren in den .nacht van 8 op
9, September 1930, '.
G. J. V., arbeider, 44 jaar, gedetineerd, I

als verdacht van medeplicbtigheid, aan ~
dim roofoverval te Maren in den nacht
van 8 op 9 September 1930.
Op Donderdag 7 November a.s. zullen

in de ossene strafzaken als verdedigers
optreden:
Voor ·L. Vos Mr. 't Hooft, Den Bosch.
Voor A. Hendriks Mr. 't Hooft, Den

Bosch ..
Voor L. L. de Reuver Mr. van bijk te

Eindhoven.
Voor·L. v, Orsouw Mr. van Dijk te

Eindhoven. '
Voor M. de Reuver Mr. Scheefnals,

Den Bosch.
Voor J. v. Berne Mr. Pulles te 08S.
Voor G. Verhoeven Mr. Schipperijn,

Den Bosch.
Voor M. van Orsouw Mr. Pulles te Oss.

"ROSIER FAAS~EN".
----_ ..



WEER EEN BEKENTENIS.
In het :Paleis 'van Justitie te 's-Her-

togenbosch heeft gisteren de beruchte
,40-jarige recidivist M. de Reuver, uit
Oss, die op verderikmgvsn medeplichtig-
heid aan tal van zware roofovervallen
was gedetineerd, doch die tot op heden
hardnekkig zijn onschuld was blijven
volhouden, ten overstaan van den
substituut-officier van justitie Mr.
Dubois en de beide wachtmeester der "Î' 1'11),
marechaussee uit Oss, De Gier en v.
d. Weerd, .een volledige bekentenis ill j;,
zake diverse misdrijven afgelegd. .
Het belangrijkste deel van de beken-

tenissen van De Reuver is wel een nadere
uiteenzettmg over den roofoverval te
Maren .op den 50-jarigen kassier der
Boerenleenbank, den heer Otten.
In September 1930 drongen vier per-

sonen de. woning binnen van den kassier.
De man werd gekneveld en. vervolgens
bedreigd met zijn eigen revolver, welk
wapen men. hem uit de hand had ge:'
rukt. De. kerels dwongen den heer O.
daarop de brankast te openen, waaruit
zij een bedrag van f 3000 meenamen.
AlIe'vier verdachten van dezen over ..

val hebben thans een volledige beken-
tenis afgelegd.
. De Reu:ver, dire im. den loop van dien
dag naar de mareohausséeêcaeerme te
Oss werd overgebracht, hooft V'OID'.rts
ook zijn deelnemmg .iJn eendge andere
Zi3ilren beikerud, doch in veroamd met het
onderzoek konden hiercantren t geen
nadere mecLedi€lel~rg<enworden gedaan.

DE OSSCHE STRAFZAKEN.

ve?tledM::r~~i~
4
~~ve~~~~ea.sstr~}~nakaelnS

op re· en: •
Mio~r H. zL:v..Erp, (Driek van Renieren)

. '. v. mnicq Bergmann Den B h
Ei~~~ov~~/' v. Galen, Mr. 'van DiB:Ct~
D:nOO~O:~h~'v, Berne, Mr. Scheefhals,

t vE°<;>rdNh'j_ van Geenen, Mr. van DlJ"ke moven' •
te v~~ct1~v~n;'v. d. Akker, Mr. Jurgens,

Ei~~o:e"r/ v. Galen, Mr. van Dijk te
voor J. J van G IEl'ndh . a en, Mr. Jurgens te• oven;

t vo<;>rTh. J. van Berne Mr van D"ke Emdhoven' ,. IJ
VOor P. v a' eQe ME· dh . nen, r. Jur""'ns teIn oven. .,~
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Ook Nic, Schuyers, die, zooals men weet,
Donderdag zal terecht staan als verdacht van
medeplichtigheid aan de brandstichting in het
paviljoen op het gemeentelijk sportte ein, heeft
Zaterdagmiddag ten overstaan van de gemeente
politie een volledige bekentenis afgelegd. Hij
verklaarde, dat Schuyers het had gedaan. Thans
Soep den brand in het paviljoen te hebben ge-
sticht. waarvoor ieder een belooning van f 25
heeft gehad. Deze bekentenis is van zeer groot
belang, want Jan. Verhoeven had verklaard, dat
Toon Hendriks den brand had gesticht en Toon
verklaarde, dat Schuyters het had gedaan. Thans
is deze zaak tot volledige klaarheid gebracht.
Voorts bekende Schuvers deel te hebben ge-
nomen aan de inbraak bij den heer D. N. Hes.
Zooals men weet werd daar tijdens het vieren
van een verlovingsfeestje ingebroken en uit de
brandkast f 900 ontvreemd. M. den Brok had
reeds eerder bekend dezen inbraak te hebben
gepleegd. Schuyers gaf toe, dat hij het tezamen
met den Brok had gedaan. Opnieuw zijn dus
door onze gemeente politie enkele misdr.ijve S
tot volledige klaarheid gebracht. n

WEER EEN BEKENTENIS TEN OVERSTAAN
VAN DE GEMEENTEPOLITIE.

ZIJ STALEN SCHOPPEN EN
GEARRESTEERD.

hi!r ~ ~ijn er nog altijd, die meenen, dat zij
daar een kraakje kunnen plecten zon-er Cfesnapt t d " ,
snapte dezer ~a"!~; :l~IDe Kon. Marechaussee
N. (Oss) en v," e e mannen, zekere van
dacht in de h ,~n R.h~Berchen.t), die zich ver-
houdins i el e op leld~.n. ZIJ bleken bij aan-
Pen d!" n het bezlt te zjjn van enkele schop-

, ie gestolen waren It'werkverschaff' . d van re terrem der
mannen w rng ,on er Zevenbergen. Beide
zich voor derdend!n arrest genomen en zullen
Beide dez!n Ief~,!al moeten verantwoorden.
recht v,er ac lten, ZIJl) reeds eerder met den

er III aanraking geweest.

WERDEN

WEDEROM EEN OSSCHE INBREKER
INGESLOTEN.

Door de gemeentepolitie uit Oss werd voor
den heer Officier van Justitie alhier geleid J.
C. v. G., 37 jaar, arbeider te Oss, bijgenaamd
"de Puk" als verdacht van Inhraak in den
nacht van 19 op 20 April 1927 te Oss bij J. Huis-
man.

t Na door den h~~r ,Rechter-C~1l1l11issaris te zijn

)
1gehoord werd hi] ingesloten III het Huis van
Bewaring alhier.



Acht jaren geëischt tegen
Den Brok.

OSSCHE MISDADEN BERECHT,

(Vervolg van pag. 10.)

Hierna heeft de in den nacht van 14 op 15
Juli 1934 in de woning van den inmiddels
overleden W. Weideman te HeeSwijk gepleegde
inbraak, de aandacht van de rechtbank.
Als verdachten worden voor het front ge-

roepen de 29-jarige gedetineerde arbeider A.,
H. den Brok en de eveneens gedetineerde
30-jarige arbeider M. van Orsouw.
De Officier van Justitie achtte het aan beide

verdachten ten laste gelegde bewezen door de
verklaringen der andere getuigen. Erop wijzen- .
de, dat beiden zeer ongunstig bekend staan,
eischt de Officier van Justitie tegen elk der
verdachten 8 jaren gevangenisstraf.

De uitspraak wordt bepaald op 31 Oct. a.s.

t

NIEUWE BEKENTENISSEN TE OSS.
M€n meldt ons uit 0. s s, d.d. 14 oct.:
'.Cen overstaan van de gem~en1;eJ}oUtià

te Oss werd door den j.1. Vrijdagnacht
gearresteerden Gieleke van Riekevoort
(Grootvader) heden een oel\entenis af-
gelegd.

Tijdens deze beken tents verklAarde hij
o.m, deel te hebben genomen aan den
rooroverval op Christiaansen te Keeseh
welke werd gepleegd in den Kerstnach.t I
van 1933. waarbij dool' een drietal b~n-
dleten een huit werd gemaa.ltt V~ CIrca
f 130. Tevens verklaarde hij medepllch-
tig te lIi.in geweest aan nog cl.1verseandere
diefstallen.

Nogmaals kunnen wij zeggen: "Wordt
vervolgd",



HET OSSCHE MILIEU VOOR
DEN RECHTER~

TWEEDE GROEP STAAT
TERECHT.

Diefstal en geweldpleging, inbraak
en brandstichting.

De tweede groep leden der Ossche bende
heeft heden in 's-Hertogenbosch zich voor
zijn daden te verantwoorden gehad,
Het is tien uur als de deurwaarder door de

met stentorstem uitgesproken aankondiging
van de komst van de rechtbank, de aanwezigen
in de rechtszaalopmerkzaam maakt op den
plicht der beleefdheid op te staan en als dan
het college en de officier van justitie hun
plaatsen achter de groene tafel op het po-
dium hebben ingenomen, neemt voor de twee-
de maal deze week de berechting van de mis-
daden der Ossche bende en haar aanhang
een aanvang.
Voor het hekje twee door marechaussees

bewaakte verdachten, de 22-jarige arbeider
A. J. Ottens en de 19-jarige schoenmaker P.
A. Schuurmans en daarmede is dan meteen
de op 6 Januari 1934 te Oss in de woning van
den 68-jarigen landarbeider L. van Bergen
gepleegde diefstal met geweldpleging op het
tapijt.

De roof bij Van Bergen.
Ottens, die het eerste wordt gehoord, be-

kent volledig. De afspraak om bij van Bergen
hun slag te slaan is gemaakt bij Piet de Bie.
Met zekeren v. d. Putten zijn zij naar de wo-
ning gegaan en er binnengedrongen. Het was
toen ongeveer des avonds half zeven. Vrouw
van Bergen, die onraad hoorde, kwam de
gang inloopen en werd door Ottens vastge-
grepen. Van der Pu'tten "ontfermde" zich
kort daarna over van Bergen. De Bie heeft
daarna de woning afgezocht, waarna eenige
lakens, een damestasch met rozenkrans, een
beurs, en eenige medailles, werden mdedege-
nomen. Verd. verklaart, dat hij spijt heeft
van zijn daad.

President: Dat hadt U eerder moeten be-
denken.
Schuurmans geeft vervolgens op vragen

van den president toe, dat hij op den uitkijk
heeft gestaan om bij onraad te waarschuwen.
Hij verklaart zich door de Bie en de an-

deren te hebben laten meesleepen en nu veel
berouw te hebben van zijn daad.
De inspecteur van de gemeente-politie te

Oss, de heer van Kempen, die als getuige

I
wordt gehoord verklaart ten aanzien van

I
Schuurmans dat deze niet bekend stond als
een lid van de bende. Hij woonde in de
buurt van de Bie.
Dan doet de oude van Bergen zijn verhaal

van den overval. Er zijn dien avond drie
menschen binnengekomen. Een liep op me
toe, greep me vast en toen werd me een prop
in den mond geduwd. Zij wilden me binden,
maar ik verweerdè me zoo, dat ze daarin niet
slaagden. Ik hoorde mijn vrouw in de keuken
schreeuwen. Alle drie kerels hadden mas-

Ikers voor.
Pres.: Twee vingers van U zijn stijf gewor-

den niet?
Get.: Ja. Ik heb met ze op den grond ge-

rold. Misschien is dat. wel -- rsr+eUl'2:
gekomen.
Bij een hebt u het masker afgetrokken.

Hebt U dien herkend?
Getuige: Dat was onmogelijk.
Vrouw van Bergen, 72 jaar, treedt dan

voor het hekje. Het is een klein vrouwtje
met groote Brabantsche kap met lange lin-
ten.
Ik ben de vrouw van Bert van Bergen,

zegt ze, en vertelt dan in haar sappige dia-
lect, dat ze in de keuken zijnde, door een
gemaskerden kerel werd aangevallen, die haar
een hand op den mond hield. Zij zag toen
anderen de kamer ingaan, waar haar man
was.
Er ontstond een groot lawaai, maar zij

kon niet zien wat er gebeurde. "De gestolen
beurs en de rozenkrans waren van mij en de
beddelakens van ons samen", aldus getuige
(gelach.)
De gedetineerde 23-jarige H. A. van der

Putten, bijgenaamd de "Rut", is de laatste ge-
tiuge. Hij geeft toe, dat het voorstel van hem
is uitgegaan.
Pres. : De buit is anders niet meegevallen,

hè?
Get. vertelt dan, dat het in den omtrek van

de woning dien bewusten avond heel stil was.
De deur stond bovendien open, zoodat men
gemakkelijk spel had. Hij heeft de vrouw
vastgegrepen.
Pres., verdachte Schuurmans naar voren

roepend : Ben jij ook niet betrokken geweest
bij den diefstal bij den kapper v. d. Berg?
Schuurmans : Jawel.
Rechter mr. Schröder: Dan ben je niet zoo

onnoozel als je er uitziet !

De eisch.
De Officier van Justitie, mr, J. J. G. van

Everdingen, die het ten laste gelegde bewezen
achtte, noemde het feit zeer ernstig, zoodat
een zware straf, vooral tegen den eersten ver-
dachte, op haar plaats is. Spr. eischte tegen
Ottens 5 jaar en tegen Schuurmans 2 jaar
gevangenisstraf.
Pres. tot Ottens: Hebt U hier wat op te

zeggen?
Ottens: Neen.
Pres. : Dat is al heel weinig, en U Schuur-

mans ?
Schuurmans : Ik zou graag voorwaardelijk

veroordeeld willen worden.
Pres. : Ja, maar daarvoor is de diefstal bij

den kapper van de Berg een leelijk ding.
Mr. Lelyveld. beide verdachten verdedigen-

de, beschouwt de feiten uit het oogpunt van
de geëischte straffen en doet uitkomen, dat
de steeds in de Ossche zaken terugkeerende
P. de Bie ook hier weer in het spel is ge-
weest. De Bie was de kwade geest, die op
een jongen als Schuurmans, een funesten in-
vloed uitoefende.
PI. vraagt vaor beiden een reclasseerings-

rapport en dringt voor Schuurmans aan op
een gedeeltelijk voorwaardelijke straf,. voor
Ottens pleit hij clementie.
Uitspraak 31 October.

De brand op de wielerbaan.

Het is .dan de 40-jj1rige koopman en gewe-
zen directeur van de Ossche wielerbaan, J.
F. A. Verhoeven, die, bewaakt door een
marechaussee voor het hekje komt. De brand- 1
stichting in het Paviljoen in het gemeentelijk 1
sportpark, komt dan op het tapijt.
Verd. een figuur van middelmatige grootte

in een keurig jacquet gestoken, geeft langs
een langen omweg toe, dat hij last heeft ge-
geven het paviljoen in brand te steken.
Ten langen leste had hij tegen A. J. Hen-

driks (Toon de Soep Sr.) gezegd: Het ding
staat in den weg. Doe het dan maar!
Met Schuyvers heeft hij nergens over ge-

sproken. Verdachte had het beheer over het
paviljoen en betaalde ook de lasten.
Pres. : Is u het geweest, die de brandbare

stoffen heeft klaargezet ?
Verd. : Absoluut niet.
Inspecteur van Kempen van de Ossche ge-

meentepolitie was er bij geweest, toen de
brand begin Juli 1933 in het paviljoen heeft
gewoed. Het was er in de buurt heel gevaar-
lijk, een vonkenregen spatte in het rond en
leverde gevaar op voor de tribune.
De verdediger, mr. van Zinnicq Bergmann

keert zich aan de hand van andersluidende
mededeelingen, hem ter kennis gebracht,
tegen deze uiteenzetting, welke hij niet over-
eenkomstig de feiten noemt.
Inspecteur van Kempen noemde verdachte

vroeger een fatsoenlijk man. Door zijn beroep
kwam hij veel in café's en zoo is hij in contact
gekomen met ongunstig bekend staande typen
en steeds verder afgezakt. Zijn vrouw heeft
buitengewoon veel verdriet over het gebeurde.
A. J. Hendriks (Toon de Soep Sr.), die ook

in de rechtzaal al een bekende figuur is ge-
worden, fluistert dan zijn verhaal. Voorzoover
te verstaan, geeft hij onomwonden toe, dat hij
en Schuyers den brand hebben gesticht. De
brandbare stoffen waren door Verhoeven klaar
gezet.
President: Verdachte, hoort u het?
Getuigen Verhoeven: Het is niet waar.
Heeft verdachte de brandstichting bij u uit-

gelokt?
Getuige: Dat heeft hij gedaan.
Het blijkt dan, dat Toon de Soep aanvanke-

lijk heeft getracht Schuyers er bij de politie en
justitie buiten te houden. Later heeft hij hem
er echter bij gehaald.
De rechtbank besluit Schuyers als getuige

voor het front te roepen en dan legt deze man
met radde tong 'n reeks verklaringen af, welke
verdachte Verhoeven ernstig belasten. Hij zegt
met Toon de Soep den brand te hebben gesticht
en van verdachte tweemaal een bedrag van
25 gulden te hebben gekregen.

Verdachte: Het is niet waar.
De officier van justitie achtte bewezen, dat

het klaarzetten en opstapelen van de brand-
bare stoffen door verdachte is geschied, zoodat
,hijmedeplichtig is geweest aan brandstichting.
Ook de uitlokking acht hij bewezen. Spr. oor-



OSSCHE HANNEKE
GEARRESTEERD.

Demonische vrouw, die velen ui

het verderf heeft gestort.

IN HAAR STILLE KROEG WERDEN
DE MISDADEN BERAAMD.

De Kon. Marechaussée te Oss ging Zater-
dagavond over tot. aanhouding van het vrou-
welijk hoofdlid der bende, de 46-jarige -!oh.
van Ballegooy geboren Vossenberg, verdacht
van in zeer nauwe relatie gestaan te hebben
met de bende en goederen gekocht te hebben
afkomstig van roof en inbraak.
Deze vrouw, in den volksmond bekend als

i Hanneke van Martekes, was houdster van een
stille kroeg op een der zijwegen van het zoo
beruchte Schaykscheveld, waar de bende haar
verzamelplaats had. Hier werden de plannen
in elkaar gezet voor een roofovervalof in-
braak en mocht een der leden weifelen, dan
was het deze demonische vrouw, die hen op-
zweepte en van lafheid beschuldigde. Hoevele
Osschenaren, die nu in de strafgevangenis
zitten, van dit kroegje uit hun eerste schreden J

I
hebben gezet op het glibberige pad der mis-
daad, zal voor de rechtbank tot uiting komen.
Was niet de toentertijd 16-jarige Wimpke

de Bie, bekend uit de moordzaak te Oy.en, een
der geregelde bezoekers? Heeft niet de wiel-
renner Ceelen bij zijn bekentenis voor de Kon.

I Mar. in Mei j.l. meegedeeld, dat hij eerst hier
I in contact is gekomen met de ongure elemen-
I ten en ondanks de waarschuwingen zijner moe-
der zoo door deze vrouw was ingepalmd, dat
hij steeds dieper in het moeras wegzonk, en
op het laatst een der hoofddaders eener bende
werd?
En men vraagt zich onwillekeurig af, hoe

het toch mogelijk is geweest dat deze vrouw
zulk een overwicht op deze jongens had?
Van der Putten, bijgenaamd de Rilt, die zijn

memoires in de gevangenis geschreven heeft,
vertelt, dat zij de jongens, wanneer zij slecht
bij kas waren, geld voorschoot. Wanneer zij
dan voldoende waren bewerkt, gaf zij hun een
tip voor het plegen van een kraak, wel we-
tende 'dat het' dan buitgemaakte geld .bij haar
verbrast en verdobbeld zou worden.
De wachtmeester der Kon. Mar. van der

Weerd, een man van herculische gestalte, deed
meermalen een inval in het beruchte kroegje.

I Bij eIken inval staken de aanwezigen automa-
tisch de handen omhoog om zich willig te
laten fouilleeren.
Door het moedig optreden van dezen krant-

gen wachtmeester, die geweldig ontzag inboe-
zemde en respect afdwong bij de cafébezoe-
kers, veranderde spoedig de situatie. De eene
na den anderen misdadiger achtte het raad-
zaam daar weg te blijven en het kroegje van
Hanneke kwijnde zienderoogen.
De groote saneeringsactie van. Qss, welke

zoo intens werd ingezet en volkomén 'werd
uitgevoerd, had tot gevolg, dat alle stamgas-
ten naar de strafgevangenis te Den Bosch zijn
verhuisd en op den dag waarop de eerste
Ossche boeven voor hun rechters zullen ver-
schijnen, zalook de celdeur zich achter deze
vrouw sluiten, een vrouw, die door haar
misdadigen aanleg zoovele jonge Osschenaren
naar den afgrond heeft gesleurd.

HANNEKE VAN MARTEKES
INGESLOTEN.

Door de marechaussee uit Oss werd
V,OOO" den heer Officier van Justitie al-
hier geleid: J. M. V. (bijgenaamd Han-
neke-van Martekes) 46 jaar, huisvrouw
van B., wonende te Oss, als verdacht
van heling' in de diverse Ossche inbra-
ken .gepleegd in 1933 en andere jaren.
Na door den heer rechter-commissa-

ris te zij gehoord weird zij ingesloten in
het Huis van Bewaring alhier.



-//..,. I!.IS-

r- UIT DE BOSSCHE RECHTZAAL
I DE MOORDZAAK TE BERGHEM.

I Naar wij vernemen zal de. Hooge Raad op
29 April behandelen het cassatieberoep van P.
de B. die door het Gerechtshof te 's-Bosch is'
.veroordeeld tot 15 jaar gevangenisstraf wegensIdoodslag op zijn neef G. de Bie.



Stadsnieuws.
DE UITSPRAKEN VAN OSS.

Ter aanvulling van het bericht over
de Ossche uitspraken diene nog dat ook
voor Snabel aftrek van voorarrest is be-
paald.
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Oss en Omstreken en' het Land van Maas WaalNieuwsb lad voor
Dit nummer bestaat uit 3 bladen. Van de rondvraag maakt het lid·Friesen ge-

bruik om erop te wijzen dat het vergaderingen
bezoek tegenwoordig treurig is. Er moet iets
op gevonden worden.
De voorzitter zal een weg zoeken. Het bezoek

is werkelijk zeer miniem.
Het lid Tecklenburg zegt dat de secretaris

nog niet weet, dat hedenavond deze vergade-
ring wordt gehouden.' Hoe kunnen het dan de
leden weten?
De voorzitter deelt mede, dat een voorver-

gadering is gehouden, waarbij de secretaris
tegenwoordig was. Spr. geeft toe, dat de secre-
taris niet wist dat deze vergadering op heden
zou worden gehouden. Hij is 'er Zondag ge-
weest, maar trof hem niet thuis.

Op een tweede vraag Van dit lid 'antwoordt
de voorzitter, dat een lijst van de leden naar de
diverse' instellingen wordt gestuurd, alsmede
van de leden. Spr. vindt het echter een moei-
lijke taak voor het bestuuj- om een lijst samen
te stellen van niet-leden, die toch aan bedoelde
instellingen leveren. Als de leden willen mede-
werken, is er mogelijk iets te bereiken, als er
veel zijn die levenen en geen lid zijn van kath.
organisaties.
Het bestuur moet door de leden op de hoogte

worden gesteld.
Meerdere leden voeren hierover nog het

woord.
Hel lid v. Grunsven zou elk geval afzonder-

lijk willen onderzoeken.
~e? der leden wijst erop dat de Bisschop -;Ie

religieuze or den moet verpliehten te koepen lil
de plaats waarin ze sevesüed zijn.
Het hoofdbestuur zal mo~gen 'verzocht wor-

de stappen in die. richtiu" te doen.
Hierna stelt" de voorzitt~r aan de orde: de

agenda van de winkeIiersv~reeniging n.l. de be-
spreking over het houden.
Het bestuur heeft 2 voorstellen.
Ten eerste: een foutieve prijsvraag. De win-

kelier moet fouten aanbrengen in de etalages
die tevoren bij een vertrouwensman zouden
moeten worden bekend gemaakt.

De fouten moeten ingestuurd worden door 't
publiek, vergezeld' door een bepaald aantal
bons, die door de winkeliers zullen worden
uitgegeven. ,

Ten tweede: een prijs beschikbaar stellen
voor eIken honderdsten kooper.

Het eerste voorstel verdient aanbeveling, om-
dat dit is toegestaan. De prijsvraag zou ver-ge-
zeld moeten gaan van het houden eener win-
kelweek.
Het koepen in Oss dient te worden bevor-

derd.
Hierop volgt een discussie,' waarna in prin-

cipe besloten wordt Voor St. Nicolaas geen
winkelweek te organiseeren, maar deze te ver-
schuiven tot den Paas'chtijd of Pinkstertijd.

Volgt sluiting om 11 Uur.

MIDDENSTAND EN
WINI(ELIERS.

Eerste Blad. Geen winkelweek.
§ Gisterenavond werd in een der zalen in het

R. K. Bondsgebouw op den Heuvel een algemee-
ne ledenvergadering gehouden, gelijktijdig van
de R,' K. Midenstands- en R. K. Winkeliers-ver-
eeniging.
De belangstelling was slechts zeer matig.
Op de agenda stond vermeld dat de vergade-

ring om B.15 uur zou beginnen,
Toen om 4 minuten voor 9 uur de voorzitter

deze bijeenkomst opende met den chr, groet was
naast een gedeelte van het bestuur aanwezig een
10-tal leden. '
De secretaris leest hierna de notulen die on-

gewijzigd worden vastgesteld.
Aanwezig waren o.m. de zeereerw. heel" Pas-

toor Vissers, geestelijk adviseur en mr, Pulles
rechtskundig adviseur.

Stadsnieuws.
FAINCY.F AIR.

Ja ze is er weer, de oude bekende van 't
Rectoraat en van heelOss. De gezellige, opge-
wekte fancy-fair ten bate van 't Teresia patro-
naat, draait weer volop.

Hedenavond voor 't laatst.
De stands zijn ruim voorzien, en ditmaal

van 'pracht prijzen.
't .Is goed gezien van 't Bestuur 't aantal

stands iets te verminderen en daardoor de
overîgen nog beter te kunnen installeeren.

Vooral 't Rad van Avontuur en' de loterij
stands bieden 'n keur van prijzen die de bezoe-
kers onmogelijk kunnen voorbij gaan, zonder
hun geluk te probeeren. Echt practische voor-
werpen. De overige stands alle van een ruime
collectie voorzien.

Gezellig zitje, waar men een goed overzicht
heeft over de verschillende attracties aardige
kokkies brengen U de dampende oliebollen
en de muziek, als altijd eerste klas, zorgt voor
een goede stemming.

Wie er nog niet geweest is, ga "er hedenavond
nog heen, hij kan nog juist de groote loterij
meemaken, hij bezorgt zich een aangename ont-
spanning en steunt er de goede zaak mee.

Ingekomen stukken en mede-
deelingen;

De voorzitter stelt vervolgens aan de orde
punt 3 der agenda van de Midenstandsvereeni-
ging.

Ingekomen is een schrijven van den minister
van Defensie, inzake het verzoek van den bond
tot het niet doorgaan der oefening van den
luchtbeschermingsdienst op Zaterdag 26 Oct.
Het schrijven was verzonden op 15 Oct.; het ant-
woord, waarin verwezen werd naar den Com-
missaris van de Koningin, kwam binnen op 26
October!

Een collecte zal gehouden worden voor de in
standhouding van het werk der jeugdige werk-
loozen. Steunbons zullen worden uitgedeeld en
door collectanten worden opgehaald.

Besprekingen agenda Centrole-
vergadering.

OPDRACHT KRUISTOCHTERS
EN VOORWACHTERS.

§ Zondag [.I, vond de opdracht van 10 kruis-
loch tel'S en 20 voorwachters plaats. Te dezer
gelegenheid woonden allen des morgens om 9
uur een H. Mis bij in de kapel der Eerw. Zusters,
zij tot de H. Tafel naderden. Het koortje van
de K. J. V. zong onder lelding van den heer
Jo. Mulders op zeer verdienstelijke wijze de
misgezangen. Des namiddags vond in een plech-
tig lof de opdracht plaats waarna pastoor de
Kroon, diocesaan directeur een g.loedvolle toe-
spraak hield over de Euch. Kruistocht, nadat
allereerst de opdracht door kapela~n v~.n .de
Spijker was verricht. Tot slot werd t strijdlied
gezongen van de E. K.

In een feestelijke bijeenkomst die des avonds
Inhet E. K. Huis werd gehouden feliciteerde
kapelaan van de Spijker allen en heette deze
speciaal welkom den zeereerw. pater Nollen
uit Nieuw-Guinea, die een toespraak hield over
den bloei van de Euch. kruistochtin de Missie.

Het verdere gedeelte van den avond werd in
. epaste roolii eid doorge-hracht.

Hierop volgt een bespreking van de agenda
der centrale vergadering (van de R.K. Midden-
standsvereeniging) die te Nijmegen zal worden
gehouden.

De voorzitter gaat de agenda na. Over de re-
kening en vcrantwoor ding zal het bestuur
over een 2-tal pesten toelichting vragen. De
leden hebben geen bemerkingen. '

Bij de begrooting deelt de voorzitter mede, dat
de contributic niet zal worden verlaagd. Indien
het hoofdbestuur inziet dat tot contributiever-
laging kan worden overgegaan, zal zulks ge-
schieden.

Het bestuur heeft bezwaar tegen het betalen
van het abonnementsgeld van de Maasbode voor
den Directeur, aangezien zijn salaris hoog ge-
noeg is.

De leden keuren de opmerkingen goed.
Hierna volgt behandeling der diverse afdee-

i-ngs,,"oorstel1en.. .
De afd, Den Bosch verzoekt scherper controle

ONDERLINGE HULP op werkloo.zen. '.. .
• De voorzitter zegt dat hler goede controle IS.

§ Het zieken en verplegingsfonds Onderlinge I .",:oorts verzoekt den Bosch spoedige hehande-
!Hulp houdt Woensdagavond 7 uur een alge- hno van het wetsontwerp to~ beteugeling ,:"an

1 d derina J h t R K B dgl het cadeaustelsel en voorko~TIlng. van vestiging
meene eenverga ermg me. . on s. e- van buitenlandsche middenstanders voor de in
houw op den Heuvel, waartoe alle leden drin- werkiris tredins van rle vesf . t

d d it di d. 0 '" an eves 19m9swe .
gen wer en UI genoo 19 De vergadering gaat accoord met een voor-

_-- stel der afd. Tilburg om over te gaan tot instel-
R. K. WERKLIEDÈNVEREENIGING. ling van een plaatselijke contactcommissie be-

§ De R K Werkliedenvereeniging St Joseph! st.aan.de uit afgevaardigden van de stands~rga-. . .', nisaties
houdt .londagvoormiddag half twaalf een aI-II D fd" .
gemeene ledenvergadering in het R. K. Bonds- k ea. Someren 'verzoekt de Middenstands-
gebouw op den Heuvel. i rant te laten vervallen en t~ vervangen door

(Wij meenden, dat door de vergadering deS-I het blad ,,~ouwen en Streven •
tijds een besluit was genomen, dat de verga de- De voorzitter- spoort aan over te gaan tot het
rinaen voortaan op Zaterdaz en niet meer op nemen van een abonnement op "Bouwen en

OOStreven"
Zondag zouden worden gehouden. Red. S.O.). M'd' t II E' dheer ere voors e en o ..m. van In oven,

Geertruidenberg, Vught, z ijn nog ingekomen die
alle door den voorzitter worden gelezen.
Volgt benoeming van afgevaardigden naar de

centrale ver-gaderdng (die heden de vergadering
bijwonen in Nijmegen).
Afgevaardigd worden de heeren Maseland,

Friesen en Cox.

Nieuwe successen voor de
.gemeent~poJi.tie.

EEN PAAR 'GEDETINEERDEN
ONTLASTEN ZICH VAN .
HUN ZONDENLAST.

Hunne verklaringen. beteekenen
de laatste hand in diverse

misdrijven.
§ Opnieuw heeft de gemeente-politie giste-

ren groet succes gehad, doordat zij een' paal"
gevangep.en aan het opbiechten heeft gekregen,
waardoor in vele misdrijven de laatste sluier
voorgoed is weggenomen. Zoo heeft M. de 'R.
verschillende zaken bekend, waarin hij als laat-
ste verdachte zijn aandeel heeft toegegeven.
Hierbij is o.m. zijne schuld komen vaststaan
aan den inbraak bij v. Zandvoort in de Hoog-
heuvelschesteeg; bij Koeken te Huisseling waar
een bedrag van f 500~ werd gestolen (abusief
is hiervoor vroeger een bedrag van 15 mille ge-
noemd) ; .een poging tot die!stal in een café bij
Grave; dito op het Amsteleind alhier en bij de
wed. van Erp op Mikkeldonk, Waar een bedrag
van plus minus f 65.- werd gestolen.
De tweede die als la:atstovergeblevene in di-

LEZING MET LICHTBEELDEN.
§ Zaterdagavond is in het Bondsgehouw het

begin gemaakt met de serie ontwikkelingscur-
sussen voor de Jonge Werkman. Door den
aalmoezenier van den Arbeid den zeereerw.
zeergel. heer drs. van Welie werd eene lezing
gegeven met lichtbeelden over Quadragesimo]=====b=====================================
Anno.

Feestelijke inwijding van het geheel vernieuwde orgel
der Rectorale Paterskerk.

KERKZANGERS.RET~AITE.

§ Van Zaterdag 9 tot Dinsdag 12 November
wordt in het Retraitehuis "Lyola" te Vught een
retraite gegeven voor Heeren Kerkzangers~ er
worden er velen verwacht uit Oss en Omgevrng.
, Men gelieve zich te wenden tot de Directeur
van genoemd Retraitehuis met opgave van adres
en leeftijd.

PIET HöRMAN BESPEELT HET
MET GROOT SUCCES.

trouwd. In geen jaren, misschien nog nooit te
voren heeft het zóó gejubeld in deze Paterskerk;
zelden stonden zang en orgelspel er op hooger
peil dan in deze Hoogmis -. Het koor heeft het
blijkbaar aangevoeld dat het verplicht was te-
genover de bijzondere medewerking der Paters,
die tenslotte het nieuwe orsel hebben daargé-
steld, zich nu ook in zijn beste kwaliteiten te
geven en het "hoogste- lied" uit te zingen. Mach"
tig, zoo mogelijk nog machtiger dan in de H. Mis
kwam dit tot uiting in het Halleluia van mindel,
dat na afloop der plechtigheid werd gezongen.
Zonder deskundig te zijn, meerren wij ook niet
te veel te zeggen dat het orgelspel van den nog
jeugdigen organist Hörmann op hoog plan stond
en in alle opzichten af was. Hij heeft' in enkele
nummers, w.o. Allegro Maestoso van Guilmant
en de 3e Choral van Cesar Franck, volledig te
verstaan gegeven wat dit voor een orgel is en
de superieure kwaliteiten afdoende en overtui-
gend laten uitkomen. De geheele kerk was vol
bewondering voor dit spel en tevens voor het
nieuwe instrument, waarvoor de heeren Gebr.
Vermeulen enkel lof toekomt.
Het Paterskoor heeft met deze uitvoering zijn

goeden naam opnieuw gevestigd en het moge
waar zijn dat van deze kant wel eens een keertje
op het succes van dat zangkoor wordt gewezen,
het spreekt toch ook voor zich, dat de heeren
Vermeulen en Hörmann, toch niet de eerste de
besten op. muzikaal gebied, vrij en frank hun
rneening dunden te lanceeren, dat er onder de
vaste koren geen betere worden gevonden. Men
kan ze in groote steden wel eens aantreffen,
maar dan worden ze geformeerd uit beroeps-
zangers en geleende en gehuurde krachten. Maar
onder de vaste koren werd het Ossche Paters-
koor een unicum genoemd. Een nieuw speldje
op de horst van, bestuur en directeur, tevens
een groote voldoening voor de werkende leden
van dit koor. Maar daaruit moge voor de Eerw.
Carmelieten ook blijken, dat zij door het aan-
brengen der wel kostbare maar hoognoodige
restauratie van het orgel een goede daad hebben
verricht, waarover zij zich nimmer zullen heb-
ben te beklagen zoolang dit 'koor hun koor zijn
zai.
Wij feliciteeren koor en Patel's .met het nieuwe

orgel en herhalen onzen welgemeenden wensch,
dat dit strekken moge tot meerderen luister der
zanguitvoeringen in de Paterskerk, ter cere
Gods en tot welziin der Paters Carmelieten,

Het Paterskoor weer op zijn best.
ONZE BADMEESTER ZWEM-ONDERWIJZER.

. Met het feest van Allerheiligen is de Hoogmis
III de Paterskerk er een geweest van zeer bijzon-
der karakter. Dien morgen werd n.l, het geheel
vernieuwde orgel gewijd en in gebruik gesteld.

Met bewonderenswaardigen ijver was in de
laatste weken door de aannemers van dit groote
werk, door de orgelbouwers de heeren Gebrs,
Vermeulen uit Weert geploeterd om alles voor
dezen grooten dag gereed te krijgen. Dinsdag
toen de eerste repetitie met behulp van het
nieuwe orgel plaats vond, mankeerde er nog
heel wat aan, maar op den dag vän afspraak
was alles in optima forma.
Vóór de Pontificale Hoogmis, welke om 10 uur

een aanvang zou nemen werd de plechtige in-
zegening verricht door den Zeereerw. Zeergel.
Pro Dr. Petrus Thomas Ribbert, prior van het
Convent der Eerw. Paters Carmelieten alhier.
De gebruikelijke gebeden en gezangen werden

!verricht en Gods besten zegen over dit nieuwe

Iinstrument afgesmeekt. Toen deze plechtigheid
in bijzijn van alle koorleden was geschied, be-

Het is onze gemeente politie opnieuw gelukt Igaf Pro Prior zich naar beneden naar het Altaar,
een arrestatie te verrichten, waardoor een oude I terwijl door het Paterskoor het "Laudate
brandzaak tot opheldering is gekomen. Donder- Domi num" van Jean Schrijvers werd gezongen,
dagmiddag werd aangehouden de 39-jarige J. v. aan het orgel begeleid door den heer P. Hör-
V. uit den Heihoek, die er van verdacht werd mann, organist van de St. Leenarduskerk te
op 16 Januari 1932 zijne woning in den Heihoek Den Bosch.
in brand te hebben Iaten steken met de be- Het bekende zangkoor "Cantemus Domino",
doeling om daardoor in het bezit te worden ge- dat langen tijd in zijn gewonen doen gehandi-
steId van de verzekeringssom. Hij loofde een capt was doordat het zich moest behelpen met
bedrag van f 50 uit, waarvoor de roode haan op een harmonium na tevoren langen tijd gesukkeld
genoemden dag kraaide en het huis nagenoeg te hebben met een versleten orgeltje, had zich
geheel een prooi der vlammen werd. Destijds opgemaakt om bij de eerste gelegenheid de beste,
was het bewoond door L. v. L., die het grootste weer eens te toonen wat het kon en we kunnen
gedeelte van zijn inboedel in de vlammen zag op- niet anders zeggen dan dat het hierin meesterlijk
gaan. Dezelfde, die toen de f 50 in zijn zak stak, is geslaagd. Dill was de overtuigende uitspraak
heeft ver moedelijk v. V. nu aangeklaagd, waar- van allen die er over spraken en die wij er over
door beiden hun straf niet zullen ontgaan. De hoorden. Voor deze uitvoering was gekozen de
dader zit reeds in de gevangenis en de opdracht- groote bekroonde Missa Dominicalis van Jean
gever zal dezer dagen voor den Officier worden Schrijvers, een groot, muzikaal hoogstaand werk,
geleid en vermoedelijk eveneens worden inge- dat reeds vroeger in ons blad is besproken. De
sloten. leiding was als gewoonlijk bij den heer Jac.

Steeds brengt onze gemeente politie meer Iicht IPulles in goede handen, terwijl de begeleiding
In.oude zaken, 'aan den heer P, Hörmann veilig was toever-

Met genoegen vermelden wij, dat de)wer Snet-
horst Badmeester aan onze gemeentelijke Zwem-
inrichtinC1 te Utrecht met goed gevolg het
examen ~ooi' zwem-onderwijzer heeft afgelegd,
waarmede wij hem en niet minder onze gemeen-
te van harte feliciteeren. Voegen wij er bij dat
van de 35 adspiranten er slechts 4 slaagden
w.o de heer Snethorst, dan zal men daaruit te-
ven~ kunnen opmakeu hoe hoog zijne prestaties
op dit gebied staan. Daarom nogmaals onze ge-
luwenschen, tevens die van alle zwemmers en
zwemsters, die in het zomerseizoen zoo gaarne
van zijn diensten gebruik maken.

WEER LICHT IN EEN
BRANDAFFAIRE.
DE DADER BEKENT.

51e Jaargang

ABONNEMENT
(bij vooruitbetaling)

P!lr 3 maanden bij bestelling
per eigen bode f 0.75

Per 8 maanden f~per post f o.sa
ADVERTENTIEN:

Van 1-6 regels f 0.90
Elke regel meer f 0.15
Vraag en Aanbod-advertenties f 0.75

(bij vooruitbetaling).
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De Ossche misdadigersbende
voor de Bossche Rechtbank

De strafzitting van Maandag.
roofoverval in de woning van de gezusters van '
Eldijk, die door de daders op ergerlijke wijze
zijn mishandeld. De buit bestond hier uit een
ge ldsbedrag van ongeveer tien gulen, een paar
medailles, sigaren en sigaretten en een pot
drank.
Verdachten in deze zaak waren de 36·jarige

arbeider J. J. v. G. en de 32-jarige arbeider J. A.
v. d. A. die ervan beschuldigd worden dat zij
het misdrijf tezamen en in vereeniging met een
of meer anderen hebben gepleegd.
Als getuigen wer den gehoord de briga-

dier-titulair Rijksveldwacht J. Schuurmans;
de gezusters Isabella Johanna, Anna Elisabeth
en Johanna Maria van Eldijk, alsmede de 32-
jarige A. L. Hendriks (De Dikke Toon de
Soep) en de 35-jarige Lambertus Vos (Bijs de
Sijp); de laatste beiden gedetineerd te Den
Bosch.

Wie er terecht stonden en
,wat hun ten laste werd

gelegd.
EEN DOODSLAG IN 1929.

DE ZITTING.

Een roofoverval op drie
vrouwen.

In de zesde strafzitting van de Arrondisse-
merits-Hechtbank te 's-Hertogenbosch, welke
Maandag' gehouden werd ter berechting van
de misdaden der Ossche bende en haar aan-
hang, hadden zich tien verdachten te ver-
antwoorden. Een van hen is de beruchte
35-jarige Ossche arbeider J. J. V. B. wien ten-
laste is gelegd, dat hij op 11 December 1929 te
Oss opzettelijk Gerardus van Galen van het Ie-
ven heeft beroofd door hem met een mes een
krachtige steek in den rug boven het rechter-
schouderblad toe te brengen, tengevolge waar-
van Van Galen spoedig overleed.

Subsidiair is hem doodslag ten laste gelegd.
Als getuigen in deze zaak worden ge-

hoord Hendrik Soethout, opperwachtmeester
van de Marechaussee te Venlo; Petrus van Kem-
pen inspecteur van politie te Oss; dr. B. Mettrop,
arts te Den Bosch, deskundige; Johanna van
Maaren, huisvrouw van P. J. de Bie; Johanna M.
Arts, huisvrouw van M. V. d. Elzen; Wilhelmus
KooIen; Petrus F. de Louw; allen wonende
te Oss en de te Breda gedetineerde Petrus H.
van Rooy.

Maandagmorgen heeft de Bossche Rechtbank
de zesde zitting ter berechting van de Ossche
misdrijven aangevangen.
Weer is de publieke tribune goed bevolkt,

maar de belangstelling van dames en heeren
in de zaalontbreekt. 'Vel staat er een brand-
stichting, waardoor vier menschen omkwamen
en een doodslag op den rol. Is dit den nieuws-
gierigen niet genoeg?

Aan den 35-jarigen Ossehen arbeider J. J.
V. B. is tenlaste gelegd, dat hij op.11 December
1929 te Oss opzettelijk Gerardus van Galen
van het leven heeft beroofd door hem met een
mes een krachtige steek in den rug boven het
rechter-schouderblad toe te brengen, tenge-
volge waaryan Van Galen spoedig overleed.

Subsidair is hem mishandeling met doode-
lijk gevolg ten laste gelegd.

De verdachte ontkent opzet.

Nadat de verdachte is voorgeleid leest de of-
ficier van Justitie de dagvaardiging voor.

De Pre sid ent vraagt aan den verdachte:
Is dat zoo?
De ver d ach t e ; Neen 't is niet waar. Als

ik het echter gedaan heb, dan heb ik het niet
opzettelijk gedaan, daar ik toen flink dronken
was.

De Pre sid ent zegt tegen den verdachte dat
el" op 11 December 1929 een ernstige vechtpartîj
heeft plaats gehad en hij voegt daaraan toe: U
weet toch wel dat u zelf gewond bent gewor-
den? U hebt dus aan de vechtpartij deelgeno-
men?

De ver d ach t e geeft zulks toe en zegt dan:
Ik zal het wel gedaan hebben. Ik geloof ook wel
dat ik het gedaan heb, maar zeker weet ik het
niet.
Pre sid ent: U hebt toch eenige verklarin-

gen afgelegd waaruit vast staat, dat u er alles
van afweet?

Brandstichting met vier slachtoffers.

Ds Ossche arbeiders u. J. v. G. en Th. J. V. B.
eiden 32 jaar oud, hadden zich te verantwoor-
den voor de op 10 Augustus 1926 te Oss
te zamen en in vereeniging opzettelijk gepleegde
brandstichting in de woning, bewoond door de
families Bevers en Van Zandvoort, tengevolge
waarvan deze woning is afgebrand en de echt-
genoote van Johannes Adrianus van Zandvoort
en hun drie kinderen in de vlammen zijn om-
gekomen.
Sibsidiair is ten laste gelegd, dat Van Galen

dit vreeselijk misdrijf alleen heeft' gepleegd en
dat Van Berne hem daarbij opzettelijk behulp-
zaam is geweest en opzette lijk gelegenheid daar-
toe heeft verschaft door, toen Van Galen we-
gens de hoogte van, het uit riet en stroo samen-
gestelde dak boven den beganen grond dit niet
kon' bereiken, dezen op te beuren zoodat hij
(Van .Galen) met een lucifer het dak in brand
kon steken, hetgeen hij dan ook heeft gedaan.
Als getuigen' in deze zaak . traden op pp-

trus van Kempen, inspecteur van politie te Oss
eh de door dit gruwelijk misdr-ijf diep getrof-
fen 43~jarigen Johannes Adrianus van .Zand-
v60ft., _ .
Voorts stonden - terzake van opzettelijke uit-

lokking van deze zoo noodlottige brandstich-
ting doofdat zij beide genoemde misdadigers
korten tijd tevoren voor het in brand steken
van .de woning geld hebben beloofd - terecht-
de 5B-jarige Ossche landbouwer H. L. v. E.
en de 47-jarige Ossche arbeider N. J. v. G.

Voor de in den nacht van 15 op 16 October te
Oss gepleegde inbraak in de woning van den
thans B1-jarigen Wilhelmus Timmermans, waar-
van 'de buit bestond uit een geldbedrag van
f 400 stonden gezamenlijk terecht de reeds
genoemde Theodorus Johannes van Berne als-
mede de 33-jarige Ossche arbeider P. J. ;,. G.
en de 38-jarige Ossche arbeider P. v. C.
Laatstgenoemde is subsidiair medeplichtigheid

- op den uitkijk staan om bij onraad te waar-
schuwen - ten laste gelegd.
Getuigen in deze zaak waren inspecteur Van

Kempen, W. Timmermans en zijn 68-jarige huis-
houdster Francisca Verheggen ..
Tenslotte werd nog behandeld de in den

nacht van 30 op 31 Mei 1932 te Lith gepleegde

Getuigenverhoor.

Als eerste getuige in deze zaak wordt dan ge-
hoord Hen d I' i kSo e tho u t, opperwacht-
meester van de marechaussee te Venlo, voorheen
te Oss, die een' onderzoek, heeft ingesteld in
het café waarin de vechtpartij heeft plaats ge·
had. In het café lag alles overhoop, tafels en
stoelen lagen door elkaar en de caféhouder had
hem direct verklaard dat er een mes werd ver.
mist.

Volgens de meerring van getuige staat de ver.
dächte ongunstig bekend. Ook van Galen had
geen gunstige reputatie.
De volgende getuige is de inspecteur van de

Ossche gemeentepolitie van K em pen. De
president vraagt hem inlichtingen omtrent de
reputatie van den verdachte. Getuige zegt: Wat
zal ik daarvan zeggen? 't Is Koosje van B. en
dat zegt alles. Koosje heeft nu echter schoon
schip gemaakt en me beloofd dat hij zijn leven
zal beteren. Hij heeft alle medewerking verleend
om deze zaak tot klaarheid te brengen.

Rechter m r, Sc h I' Ö dermerkt op: Dan had
hij toch wel kunnen bekennen.

Inspecteur van K em pen zegt dan dat ver-
dachte zèér ongunstig bekend staat. Het slacht.
offer stond nog ongunstiger bekend.
Als getuige wordt hierna gehoord de deskun-

dige dr. B. Met t I' 0 p, arts te Den Bosch, die
verklaringen aflegde omtrent de doodsoorzaak.
Een krachtige steek in den rug .boven het
rechterschouderblad heeft den dood veroor-
zaakt.

Getuige weet niet wat verdachte met dit mes
heeft gedaan.

verse zaken werd verdacht en zijn aandeel even-
eens voluit heeft bekend, is M. v. O. (bijg. de
Koperen). Ook door diens bekentenissen zijn
verschillende misdrijven, die zoo goed als ge-
heel klaar waren, nu ten volle opgehelderd o.m.:

inbraak in een café te Teeffelen;
inbraak in een boerenwoning te Berchem;
inbraak bij Wydemans te Heeswijk;
inbraak in de Pastorie te Velp;
inbraak en diefstal te Overlangel;
inbraak en diefstal bij een meelhandelaar te

Nuland;
roofoverval bij Christiaansen te Heesch;
poging tot' inbraak op 6 plaatsen in de Hond-

straat te Heesch;
inbraak en diefstal bij Kuypers te Nistelrode;
inbraak en diefstal te Schayk bij Smits, Croo-

nen en de Grauw;
inbraak en diefstal bij v. d. Camp te Megen;
inbraak en diefstal bij Koeken te Megen ;
rootoverval. te Oyen, waarbij f 2000.- werd

gestolen;
roofoverval aan den Rijksweg onder Geffen;
inbraak en diefstal bij Megens te Berchem;
'inbraak en diefstal bij Wed., Zwanenberg.

Heeschepad;
inbraak en diefstal bij V. d. Heuvel, Toren-

straat, alhier;
inbraak en diefstal bij V. d. Burgt te Zeeland;
inbraak en diefstal l:Jij van Heumen te Ber-

chern ;
brandstichting in de woning van J. v, d. Veer

alhier, waarvoor hij met anderen te samen een
bedrag. van f 50.- heeft ontvangen.

Dit lijstje kan weer worden toegevoegd aan
het kolossale dossier in den Bosch, waar rech-
ters en de Officier van Justitie zich weder over
zullen hebben uit te spreken. Het schijnt dat er
geen eind .komt en onze gemeente-politie niet
rust, voordat elke heilige zijn kaarsje zal hebben
gehad.

Ik heb een groot mes genomen.

Hierna verklaart mej. J. deB i e-v a n Ma a.
I' e n, huisvrouw van P. J. de B., dat de vel".
dachte haar een bezoek heeft gebracht toen hij
uitl het Huis van Bewar-ing te Den Bosch werd
ontslagen. Koosje heeft toen veel verteld over:
de vechtpartij in het café van de Louw. Aar.
zelend vertelt Glan de vrouw dar Koosje tegen
haar heeft gezegd: "Ik heb een groot mes geno-
men en ik heb van Galen daarmede aan den
grond vastgestoken. Ik kan wel duizend moor-
den op mijn geweten hebben."

De v e I' d ach t e springt op en zegt, dat de
verklaringen door deze vrouwafgelegd, haar
door wachtmeester De Gier zijn afgeperst.

Pre sid ent: U'moet hier zulke taal niet
spreken.

Ver d ach t e zegt, dat deze verklaringen
werkelijk zijn afgeperst, ofwel alles is gelogen.
Een boer kan dat zelfs wel snappen. Want wie
gaat er nu zeggen: "lk heb duizend moorden
op mijn geweten."

Rechter S c h r ö del" tegen den verdachte:
lk vind uw houding zéér ongepast. U weet goed
of u van Galen al dan niet hebt vermoord."

De ver d ach t e zegt dat wachtrneester De
Gier alle getuigen heeft bang gemaakt.

Weer en bekentenis. De volgende getuige mej. M. Art s vertelt
na aarzelen, dat de verdachte met een bebloed
gezicht de keuken van' het café is bin nenge-
komen, en val). de keukentafel een groot brood- '
mes heeft meegenomen."

_§ De schoonzoon van M. d. B. die gisteren
door de gemeente-politie is aangehouden, n.l.
P: A. V. B., heeft ook zijn aandeel bekend in den
roofmoord te Oyen, welk plan hij mede heeft
uitgewerkt. Hij wordt naar den Bosch overge-
bracht, om dezelfde verklaring ook voor den
Officier van Justitie af te leggen.
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Getuigenverhoor.

Dikken Toon de Soep en Bijs de Sijp en v, d'l
A. naar LHh was gegaan. Aangekomen bij de
woning van de gezusters van Eldijk heeft hij
v d. A. bevolen om op den uitkijk te gaan
staan.

Zij hebben toen maskers voorgedaan. Ver-
dachte heeft een raam opgeschoven waardoor'
zij met z'n drieën naar binnen ztjn gegaan. H:j
zelf heeft een der gezusters vastgehouden ~::J
een kussen op haar hoofd geduwd.

Dit heeft echter maar een minuut geduurd.
Met de twee anderen heeft hij het huis door-

snuffeld. Het gevonden geld is onderling ver-
De verdediger rnr, P. Sc he e f h a I s stelt dan deeld. De medailles hebben ze weggeworpen.

aan den getuige eenige vragen: Verdachte 'leeft de gevonden sigaren opge-
Hebt u Ciska de Bie ook gezien? rookt. De sigaretten heeft hij aan Hendriks ge.
Ja, zegt get u i g e. geven, want die waren niet naar zijn smaa I{.
De v e rd e d i g e r : Hebt u niet gezien dat De President vraagt lrem dan of h~j de

Ciska de Bie met een .hierglas wilde gooien? vrouwen heeft mishandeld.
Get u i g e zegt dat niet gemerkt te hebben. ,. Door den v er d ach t e wordt dit ontkend.
De ver d e dig e r: U hebt ook niet gemerkt 0,( Toon de Soep of de Sijp de vrouwen heeft

dat Ciska de Bie van Galen in de .gang van mishandeld weet hij niet en hij voegt er aan
het café 'heeft gevolgd. toe: "Ge houdt er oe verstand niet bij. Dat, if>

G é t u l g e heeft dat niet 'gezien. ' .', ook zenuwachtig werk, mijnheer de President".
" . Toen werd er nog gewaarschuwd dat er on-

Kasteleins' verklaring. raad. was en haastig hebben zij toen het café
verlaten.

Nu wordt als getuige gehoord P. F. de, 'De ver d ach t e v. d. A. geeft toe met de
L a u w-in wieris café de. vechtpartij heeft plaats, dr:ie', andere personen te hebben af'gesprokeu
gehad. . " . te ·gaan 'inbreken in het café van de gezusters

De pre sid ent zegt dan tegen hew: U bent van. Eldfjk te Lith. Hij zelf heeft slechts op
nu geen kastelein meer;,ik hoop dat, u thans geen den .1aitkijk -gestaan toen de andere de woning
kasteleinsverklar-ingen zult afleggen; '~!lt'hebt zijn ' bînll(JlJ.gedrongen. Verdachte weet niet
u v,an de. vechtpartij gezien?' . ..'.... meer of hij geld 9f sigaren heeft ontvangen ..

Get u' I g e zegt van de vechtpartii .iuets ge-,· . , '
zien te hebben daar 'hij juist bezig was de gla-
zen te'·w'asseh~h.' . . '. ' " ,
Pre sid ent· Die verklaring kennen we al

zoo lang. 't Is eên echte kasteleinsverklaring: U
moet echter iets bemerkt hebben want het ging
er zeer .rumoerig .naar toe. ..

G et u i g e zegt wel iets gehoord te.,?-el?ben;
maar wat er allemaal' gebeurd is weet h:1J met,

E.I: e sid ent: Er is met een. mes gestoken,
een broodmes. Hebt u dien avond 'geen mes ver-
mist? M,ej; 1. J. v. 1:': l-d ij k vroeger caféhoudster te

G 'e' t u ig è geeft het toe. Lith, verklaart dat zij des nachts om 2 uur
Pre sid ent: Dit mes, is des morgens na den door lawaai is wakker ·gewordeil.· Zij 'maakte

moord weer bij u terug gebracht, Wat :hehf u haar zuster wakker en deze maakte licht aan.
met dit mes gedaan? .. .Zij zag toen drie gemaskerde personen die om

G et u i g e zegt dat hij het mes heeft wegge- geld' vroegen. Een hunner duwde haar een kus-
:worpen... sen op den mond om het schreeuwen te belet-

be pre sid ent vraagt hem 'waarom oi hij t .
d d hen. .
at ge aan eeft. Getuige heeft hen toen gezegd: Ga maar' naar
Get u ige : -Ik weet-het niet. beneden. daar ligt geld. En als je honger hebt.
Pre s i d e n:t: Zal er geen bloed. aan het dan kun je nog ham hebben, die ].ig>t onder

mes?" 'aan de' trap. Zij hebben toen gezegd: Neen,
Get u i ge ; Ik weet het niet, ik heb het mes ham moeten we niet hebben; maar geld.

niet bekeken. . Getuige heeft later bemerkt dat de bandie-
De 0 f f i c i er va n Jus tit i e waarschuwt ten uit een busje f 10 hebben weggenomez.

den getuige de waarheid te zeggen en zich' niet Het geld was eigendom van een zangvereenl-
aan meineed schuldig te, maken ..·· . .' ging, waarvan haar ~uster p~nl1lngmt;esteres3e

Ge t u i ge blijft echter bij zijn verklaringen. is. Verder hebben ziJ nog sigaren, sigaretten
en eenige medailles gestolen.

De verdachte blij:t om de zaak heen draaien.
Rechter mr. Sc h I' Ö der zegt tot van K:

U bent een sldmmerik 'hé. U wilt ons om den
tuin leiden! '.. ,

De verdachte N. 'J. van G. wordt dan door
den president ondervraagd. Hij vertelt dan op
duidelijke wijze dat van E. hem f 100 had aan
.seboden indien hij -zijn huis in brand wilde
~teken. .' d H'" '

Verdachte gang ermee accooru, IJ IS toen
in contact gekomen met den brandstichter fT.
en van -B. en heeft hun verteld wat er te doen
was. . ..
Van G. had toen gezegd "Laat mu dat maar

opknappen". Van E. heeft ~oen a.an. van G.
een lucifersdoosje over-handigd, Hier-in zaten
vijf briefjes van tien gulden. .
Toen is verdachte N. J. van G.· met G. J.

van G en van B. In een café gaan drinken en
op 10' Augustus hebben ze het nuis in brand
gestoken. . De Bossche Beentbank deed heden uitspraak

De rest van het geld hebben ze toen ver-: in de Ossche strafzaken, welkeJp 21 October
dronken. . .' ,
De pre sid ent vraagt dan: a~n den ver- j.l. zijn behandeld. .

dachte van E.:' ,;U hoort het. Wat IS daar alle-
maal' van waar?"
Verdachte van' E. ,:Ik kan filet verstaan wat

er allemaal door hem is gezegd" ..
De 0 f fi c i er v.a n Jus tit ~e vraàgt dan

aan van E. hoe dikwijls zijn huis reeds is af-
gebrand.

De verdachte zegt dat er bij hem driemaal
brand is geweest.
Inspecteur van K e m pen, deelt dan een

en ander mede over het veeleden van den ver-
dachte' van E. Getuige zegt dat het· de' ge-
woonte is aan personen d~e brand hebben ge- Wegens den inbraak bij den slager- P, ,JansS/en
sticht een Iucifersdoosje te geven waarin geld te. -OsS in' den nacht van 20 op 21 ';aI;~a~i 1934
zi't.
De pre s i d ent: Een symbool dus gepleegd werd de 33-jarige arbeider -J. J. B.
Gefnigé acht het niet .onmogelijk dat. van E veroordeeld tot 'een jaar gevangeuisstrafc..

rI~or «ijn Vrouw beïnvloed is geworden. {Eü.-cb drie ~jà-:r'eft met ~ftrek-}.
Wat den verdachte van G=. bètl'eft, d'eze ·neeft '

de laatste jar énnog al goed opgepast. ~. en de 35-jari>ge arbeider- M. J. den B: tö1.·'~ê1i"
De landbouwer J. A. van Zan d v o 0 I' t.. jaar Em zes maanden gevangenisstraf,

bleef volharden bij zijn verklaringen in de vo- (Eisch .zes' jaren met aftrek) •. ," ,
rtge zaak afgelegd. . .
Hierna wer-d als' getuige gehoord.' de verdach-

te in de vor-ige zaak, G. J. van G. Deze zei
dat hij in contact was gekomen met N: J; van
G. en deze deed namens van E. het vocestel
or.r het huis van Van E. voor f 100 in brand
te steken.'

Getuige is later naar de woning van Van E.
gegaan om te vragen wanneer het moest gebeu-
l'en .:
De. ver d ach t e van E. zegt dat de getuige

van G. niet de waarheid sprak. .
De get u i g è van' G. bleef echter bij iij.u

verklar-ingen volharden. .

DE STAD'OSS.
. G. dit vreeselijk misdrijf alleen heeft ge-
pleegd en dat Van Berne hem daarbij be-
hulpzaam is geweest en gelegenheid daartoe
heeft verschaft door, toen Vall G. wegens
de hoogte van het uit riet en stroo samen-
gestelde dak hoven den hegarren grond dit
niet kon bereiken, dezen op te Leuren zoo-
dal hij (Van G.) met een lucifer het dak in
brand kon steken, hetgeen hij dan ook heeft
gedaan.

Dààr
piept
het'

Nu'hebt ge Abdijsiroop noodig!
Gij hebt kou gevat I Gij hoest en Gij "doel"
er niets aan. Past op! Bijna alle ernstige
rrorstziekten zijn.het gevolg van 'Iverwaar-
loczen eener verkoudheid. Kom dadelijk
de natuur te hulp, door de vastzittende slijm,
die ziektekiemen bevat, te verwijderen.
'Neem daarvoor' een zacht en toch krachtig
werkend middel, neem daarvoor Akker's
Abdijsiroop, die als balsem zal zijn voor Uw
zieke eri ontstoken ademhalings-organen.
De vastzittende slijm zal dan loskomen. Uw
ademhaling zal weer diep en vrij worden,
die hoest, dat piepende geluid verdwijnt.
Weldra zult Gij, evenals zoovelen vóór U,
de Abdijsiroop prijzen als een betrouwbaar
middel bij Hoest, Verkoudheid, Bronchitis,
Kinkhoest, Griep en Borsthenauwdheid.

Thans slechts 15 ct. per flacon! .

Requisitoir

[)e beide verdachten moeten een zware
straf hebben. De zwaarste straf komt ech-
ter toe aan den verdachte van K Spr. requi-
reert . tegen hem een gevangenisstraf van
acht [aar en tegen den verdachte van G'.
vijf jaar gevangenisstraf.

Eerste Blad
-.-

dat er van een afspraak geen sprake
was. ,

't Was louter toeval dat ze oij elkaar kwa-
men.' ,
Eenmaal bij -de woning van 'I'immerrnans aan-

gekomen is van Geenen, ook genaamd "Den
Blauwe" op den uitkijk blijven staan.
Van Berne is door een raam naar binnen ge·

klommen. Hij heeft vervolgens de deur open-
gemaakt en van Galen is toen door de deur
naar binnen gegaan.
Van Berne heeft een kistje weggenomen

waarin f 400 was. Dit geld is onderweg ver-
deeld.

De verdachte van Gee n e n zegt met OJ)
den uitkijk te hebben gestaan. Hij is alleen
maar meegegaan omdat hij toevalliger-w ijze III
een café te Oss met van Berne en van Gelder in
contact is gekomen.
De pre s i d ent vraagt dan aan Van Gee-

nen: Waarm hebt 'u dan aan den rechtercom-
missaris verklaard wel op den uitkijk te hen-
ben gestaan ? Wij houden u aan die ver-krat-Ing.

De ver d ach t e geeft toe dat hij .van de
twee andere verdachten geld heelt a~ngeno:~

Hierna wordt als getuige gehoord de arbeider
:Wo Koo len. .

De president maant hem ernstig aan de waar-.
hei d te zeggen en niets te verzwijgen. .

Getuige zegt, dat de verdachte ruzie had met
van Galen. De verdachte bloedde aan het ge-
zicht. Hij is toen weggeloopen, maar kwam
eenige oogenblikken later weer terug. Wat er
precies gebeurd is, weet getuige niet, doch van
Galen zakte plotseling ineen.

'Getuige F-. H. van Roo y, in het Huis van
bewaring te .Breda gedetineer-d, verklaart dat
van B. nadat hij uit het Huis van Bewarîrig
was-ontslagen, met hem over van 'Galen heeft
gesproken.
, Van B. zei toen tegen hem: Als ik hem niet

gestoken had, dan zou hij het mij hebben ge-
daan. . '. '

Tot slot wordt nog als getuige hoord de ge-
detineerde arbeider uit Oss M. d.e Reu ver.
~Hij -verklaart unet van B.'over de bewUst"

[Veohtpartij te hebben .gesproken.
Van B. 'heeft hem toen gezegd: "Vail Galen

1h;d,mij drie maar met een mes gestoken, ik ben
toen naar de keuken .-.gevlucht, heb daar een
mes W'egg,enomen" 'en' t<mn. .heh ,ik ·van. Galen
ne,~~gesto~en'.'~

c De ver d a. c h t e ontkent" zooiets " tegen de
Re,uver te hebben gezegd, . ." . -, .'
. Ik heb' alles bekend will ik hehrnisdaan zegt
!hij en als i'k dit feit zou hebben misdreven,
dan zou ik het ook hebben bekend,

Q.ffi.cier; U hebt een groote waschlijs:.
50 misdrijven. U kunt· daar 'dubbel eh .dwars
voor gestraft worden.

Requis.toir.

De officier van 'Justitie. mr. van Eve r-
d i n g e n, neemt hierria requisitoir.

Spr .. vindt. de. houding. van den verdachte
zonderling. Hij heeft zich .aan een heele,
reeks van misdrijven schuldig gemaakt,
waarvan er vele van ernstigen aard. Hij
heeft deze alle bekend, en daarom vindt
SpI". het eigenaardig dat bij dit misdrijf niet,
wil bekennen. Spr.' gaat hierna de diverse
getuigenverklaringen na en 'vindt bewezen
dat de verdachte zich aan doodslag heeft.'
schuldig gemaakt ..
Daar. de verdachte veel' heeft misdreven,'

~inbraken, roof'0vervall~I~. en vijftig' andere
"kleinere" misdrijven -en dit misdrijf vail
ernstigen aard,moet aan dell verdachte, die
ook a.s. Donderdag terecht stàat,' een groote

, straf worden opgelegd, Spr. ti'iq'uilsecrt te-
.gën hem een gevangenisstraf.. van tien jaar'~'
. met .aftrek van het -voorarrest, .. .

.Mr, P. Sc he e ih a I s bestrijdt in' zjjn
dooi verscheidene getuigen verklaringen .. , .

De verdediger wijst op de onbetrouwbaarheid
dezer getuigen, die zelf van de vechtpartij niets
hebben. bemerkt, doch alles slechts zouden heL-
ben zehoord van van 3; eli' er maar .op los ver-
klar:n om een' reisje naar den Bosch te kun-
nen -inaken, Spr. gelooft, niet dát .de verdaèh:te
dit misdrijf heeft gepleegd, Hij.~zo~. het- ~ndJers
ru1teI'lijk hebben bekend, zooals 'hIJ eertijk. be-
kend heeft 64 andere-misdrijven te hebben ge-
pleegd, . -- .. .

Mocht de rechtbank echter .aarmemen _dat
verdachte zich wel aan dit misdrijf heeft schul-
dig gemaakt, dan' moet toch .ook worden aan-
genomen dat de opzet om te deoden ontbreekt,
daar 'verdachte zon dronken .was •. dat hij.' ûcl'L
geen rekenschap kan geven van hetgeen. er
was gebeurd. Men moet aannemen. dat het
slachfóffèr' fiiéf alleen ûjtFheefi 1'fi1rar--ook zijfl
vriend was. Verdachte heeft in zijn jeugd een
ernstige ziekte gehad, waardoor hij bij dranK-
misbruik dÎirect alle beschaving :Verlie.st. Het is
dus begrijpelijk dat hij ,niet meer preCies we~t.
wat er gebeurd is.

Spr. besluit zijn pleidoOi met er op te 'wijzen 0

dat de verdachte het' reêht heeft :lijn eigen
leven te J)eschennen.· I

Roofovervalte Lith.
Nu word't behandeld' de in den nacht· van

3U op 31 Mei 1932 te Lith gepleegden, roofover-
val in de woning van de gezusteI s van Eldijk
èie door de daders op ergerlijke w~ize zijn mIS-
handeld. De buit bestond hier uit een gelds-
hedrag van ongeveer tien gulden. een pàar me-
dailles, sig.aren en sigaretJten en. '-11 pot drank,

VeI"dachten in deze zaak zijn de' 3.6-jarige a,·
beider J. J. ·V. G. eri de 32-jarige'd.rbeider J. A.
v. d. A. die ervan besohuldigd ",,'{)rden dat zij
het misdrijf tezamen en in ·vereen'Îlging met een
of meer anderen hebben gepleeg1d,

De laatste WOT'dt substidiair beschu,ldigd. van
medeplichtigheid door op den wïkijk 'te' gaan
staan en· van schuldheling.

:;Je verdachten bekennen
~. . . .. ..~

Nadat de officier' "ah Jtls:titie' de ·da.gv:aa'd:ing
heeft'voorgelezen, legt de''verdachte'vàn G: een
;yo.u~~~ ~.~t~_.uà~~. gij ~ dat bJj_met. ~

.De verdediger rnr, van Dijk uit -Ei ndhoven
d!e optreedt voor de beide verdachten vraagt
zich ar.. of ~r :tusschen de' braliustichting en De 0 f f i c i e I' van J ti s t i ti e achtte het
haar vreeselfjke gevolg'en -een causaal verhand bewijs geleverd.
bestaat. . .
. Uit het rapport dat' in '-1926 over deze zaak
IS opgemaakt blijkt dat de .familie Bevers die
de andere wo~ing beWoonde, ongehinderd het
brandende huis heeft kunnen verlaten. Zelfs is
er'B.o.g tijd genoeg geweest omrle ongelukkige
familie te redden. Men had de' deur maar in
behoe,,:en te trappen en men.Jïad ',de vrouw en.
haar kinderen gered. Men heeft dit echter niet
gedaan, en omdat Bevers dit .heeft nagelaten,
heeft _-men er zelfs' aan' gedacht Btwets te ver-
volgen. . ."'.. .. .
·<De twee verdachten konden rneenen, dat In-
dien 'het brandende huis was' -bewoond, aan
d~ bt;wo.ners hu~p ZOU worden verleend. Indien
dIt.,met IS geschIed, IJlag men hef hen niet euvel
duiden en daarom bestaat er "volgens de mee- De verdediger mr. E. van Zin ni c q Bel' g-
nmg van spr. geen causaal verband lusschen de ma n 11 'uit Den Bosch die optreedt voor ver-
brandstichting en haar gevolgeu.Bn spr.-meent, dachte van .E. begint zijn pleidooi met deel-
dat' de -jurisprudentie· deze rneen lng is toeae- neming te betuigen niet het lot van de vrouw
daan. . e . en kinderen die door de vlammen zijn omge·
- Pleiter wijst hierna op 'd'e: tragiek die zich komen en met het lol van den. door dit gruwe-

in het leven van den' verdachte. van G. vol- lijk 'misdrijf . diep getroffen vade r . . ..
trekt, Het verleden' wreekt het heden bitter en Pleider had ernstige bezwaren tegen de ui't
hard, want van G. '}lad 'Nch·~ree.ds -van het mi- gebl'achte dagvaarding. Wie is 111 dit geval de
lieu waarin hij leefde, losgemaakt om een:be; uitlokker en wie is de medeplichtige? .

Verdachte vitî:rG. zegt: Mijnheer de President; ter leven te beginnen, en hij had zich reeds der- Spr. was, van meemug dat van. E. III geen
ik heb op aanraden vande pol-Hie' alles bekend; mate gereclasseerd dat hij -door zijn superieu- geval de UItlokker .IS geweest en zal. daarom.
Vroeger heb 'ik nooit bekend; en als. ik het ren werd bevorderd. Op deze gronden bepleit I van rechtsvervolging moeten, worden ontsla-
thans :dqe, dan is dit een bewijs 'dat ik mijn Ie- spr, voor den verdachte van G.· een mildere gen.. . , '. .. . .
ven wil verbeteren. . . stra]', als de Rechtbank om .juri.dhche redenen .Vel'~er wees spr. op de omstandii.,ghe.d~n. waar-
. Mr. JUT!:[ ens, uit Ei.·ndhoven· die als'. ver- niet tot vrijspI"aak .mocht "overgaan, uit blijkt ~!lt er tusschen de hrandshichting el'!

~ . b . hten' f . " de vreeselijke gevolgen geen causaal verbano
diediger optrad voor eide véróàc en, re~·· bestaat, en dat dus bi] 'een e ventueele veroor-reert zich voor· wat den' vèr-dàchte van G;
betreft aan het oordeel van de ReOhlbank ..Voo-!" UITLOKKING DER BRAND- ~~~~~~~~tb~a~h~~ strafmaat in rekening moet
~~~f:erdachte V. d. A. bepleit hij een mildere STICHTING. Verder wijst spr. op de ometandîgheden die
. Naodat de uitspraken zijn bepaalCl op 18 No- een mildere straf kunnen rechtl'afm:lligen. .

1 Mr. Van D ij k die optreedt voor den ver-
vember wordt de ûHing tot 2 Ul~r gesC'lorst. dachte van G. sluit zich bij dit pleidooi aan ..

Voort5 staan terecht· ~ terzake. van opzette-
lijke uitlokking Va,n deze n.óodl.o.tti2'e brand- De pre sid ent vraagt aan de verdachi'en

~ of zij nog iets te zeggen hebben.
stichting doordat zij beide genoemde misdadi- De ver d ach t e van E.: Ik vraag vergif~
gers korten tijd tevoren voor hef in brand ste- fenis.
ken VIIll de woning geld hebben beloofd - 'de
58-jarige Ossche landbouwer H. L. V. E. en de
47-ja.l'ige Ossche arbeider N. J. v. G_.

De inspecteur van .de Ossche gemeentepolihe
Gemaskerde mann.e~1.. P, van K.e m pen, die hierna als jletuige worit

'geho01'd, ··zegt dat de brand- zoo ney,ig. was, dal
er niets te redden was. Men heeft alles gepro-
beerd om de kinderen te redden, doch dit is
niet mogen lukken.

Op verzoek van 'den president deelt de in-
specteur dan een ell ander mede over het ver-
leden van de twee "verdachten ..

De verdachte van. G., aldus : de iinspecteur
heeft zich aan vele lll'ISdrijven schuldig gmaakt,
Toch heb ik nog it;ts lUenschelijks in hem ont-
dekt - aldus gehnge - en ik ge.loof wel dat
hij in de toekomst. beter op zal passen.

De verdachte van B. heeft nog een ongunst;»
gel' reputatie. Hij heeft thans echter scheen
schip gemaakt en getuige' gelooft dat ook deze
verdachte die meer dan 10 misdrijven op Zijil
Rerfstok heeft nog een. beter mensch zal WOl'-
den. '. '. .
De twee ver cl ach t è n deelen hierna mede

dat een zekere van G. hen tot deze hrandsticn-
ting heeft aangezet. "
Op verzo'ek van den verdediger mr, Van

L ij k uit Eindhoven geeft inspecteur v a 11
K em pen een bescllrijlvtin 0' van de situatie
van het verbrande WOonhui~. .

'Hierna werd als getuige ~ehoord de 43-jarig~
J. A. van ZandvoOrt, wiens ~TOUW en drie
kleine kinderen in de vlammen -zijn omgeko-
men .. " . . .

Getuige zegt dat hij zijn woning' had verlaten
om op het land te g~~n werken. Van de brand-
stichting zelf weet hlJ niet veel. Hij was te veel
versuft. '
Zijn kinderen waren resp. 8, 3 en 2 jaren oud.
Het afgebrande hUlS \\ras eigendom van Van E.

Als getuige wordt gehoord J. S c h u U 1'-
m a n s, l;lrigadier-titulair van de Rijksveld-
Wacht te Lith, Deze heeft een onderzoek in net
café ingesteld. Een ruit was vernield, en in het.
café .lag alles overhoop..', . :

. "Hou je mond of ik schiet".

Mej. A. E. V. E I d ij k, kwam de verklaringen
door haar zuster afgelegd bevestigen.

Zij voegt er aan toe dat een der bandieten
haal' heeft bedreigd met een revolver terwijl
hij zei : ,.Hou je mond of ik schiet". _ .
Mej. J. M. V. El d ij k, een zuster van de

twee vorige getuigen, zegt, dat zij op de vlucht
was gegaan toen de bandieten binnen waren.
,Zij is toen naar van Mourik gegaan.

Hierna' wordt ills getuige gehoord de 32-jari-
ge gedétirieerde' arbeider A. L. H., bijgenaamd
.,de Dikke -Toon de S'0ep"~, '- .
-Getu~ge ~egt dal' bij met 00 drie andere per-

sonen 'had afgesproken te Lith te gaan' stelen.
Verdachte v.' d. A: moest op den' uitkijk gaan
staan. Getuige zelf beeft de drae vr-ou.wcri in
bètd lil1g. geh01tdml, och hij QP.~~Ilt' d<1-ar:Qij
geweld te hebben' gebruikt, :
Verdachte van G. heeft het huis

en vond een' kistje met geld.
·Dit geld is, onderweg veJ.'ldj;leld.. ..
.De pro es ide n-t 'vraagt aan getuige of de

verdachte V. d. A. ook een deel van het g:eM
heeft gekregen.

Getuige zei dat v, d. A.. een l;ledrag van f 2.50
heeft on tvangen. .' ',"

- Hoort u het v.. d. A.?, vraagt de pre s I..
denL' • '.
·Ver d a eh t e V. d ..A. zeglt geen geld te heb-

hen ontvangen. . . .

Bijs de Sijp als ge.tuige:
. " ..

De _.V'()lgellllegetuige is de ,.35-jarige gedeti-
neerde arbeider: Lambertus . V. bijgenJaamd
"B ij s deS ij p" die in een vorige- zaak niet
wilde getuigen.
Thans legt Bijs de Sijp op kalme en duidelijke

wijze zijn verklaringen weer af en bevestigt
grootendeels wat de Dikke Toon de Soep heeft
verklaard, . . .' ,..., .'

Getuige ontkent echter de gezusters te heb-
ben mishandeld, Wel heeft hij 'ze vastgegrepen.
zonder ze pijn 'te doen.

Toen er gewaarschuwd werd dat -er onraao
was zij.n··ze op. de vlucht gegaan. .
. Onderweg.Js het ge.vonden geld verdeeld en

v. d. ·A. heeft 'er ook zijn part van gekregen •..

Requisitoir.

De officier van' Justitie vond bewezen'
wat aan de twee verdachten IS ten laste
·gelegd.' Beiden staan zéér ongunstig be-
kend. De verdachte van. G.' heeft reed'S 8
jaar in de gevangenis do-orgebracht en is in
1933 nog tot 3. jaar 'gevang'erusstraf veroor-,
deeld, Beiden moeten een zware straf heb-
b~n én d~atom eischt hij tegen van G. een: .
gevangenisstraf van 'negen - laar zonder af-
'trek 'van "het voorarrest 'en tegen V. d. A.
een gevaJl.genisstraf van zes iaa.r _lnet aftJ:'~k
,van, bet yool'ltrr~st; , ,

VIER'nOODEN BIJ EEN
BRANDSTICHTING ..

MOEDER EN DRIE KINDEREN
KOMEN JAMME~LIJK IN DE'

VLAMMEN OM.
Om 2 ,~u~ wordt 'd~ .zitti~g_ hervat met de

behandeling van de brandstichtmg .. in 1926,
wa,arbij vier menschen omkwamen.

.De vreeselijke brandstichting.

Bekentenissen.

De Pre sid ent mr, U mme I s stelt aan
de twee verdachten de gebruikelijke vragen
omtrent hun naam, beroep en woonplaats,
waarna de officier van Justitie de dagvaarding
voorleest.

De v ~ I' d ach te 'v à rr -·G; legt- hierna .eert
volledige bekentenis af. Hij was met van B.
op stap gegaan teneinde den brand te stichten.

Van G. die het dak niet .kon bereiken, heen
..ah B; toen opgetild: daarna heeft van B. he-n
opgetild en hij heeft bet rieten dak met een
brandenden lucifer 'aangestoken.

,,AIs, ik het geweten had"

: ·Pr e sid ent: Wist u 'ook dat het huis be-
wo-ond was '? ,

Doop den ver d 8. chts van' G. wordt dlt
ontkend.
P,r ~ sid ent: Een moeder met drie kinde-

ren zijn in de vlammen omgekomen. U wist niet
dal zè ninnen waren.
, Verdachte van G.! Ik wist dat niet. Als
ik het geweten had, zou ik zoo iets nooit ge-
daan .hebben.
De pre sid ent: Indien u' het wel geweten

had 'ZGU het vreeselijk zijn geweest.

Nog iets menschelfiks.

Requisitorr,

De officier van JUstitie, mr, van Eve p-

_.9:::.1] g_l'l"_ .' ... !!Utrd. >me-"fl.a re_quisitoir in
de zaak die van ;lle Ossche misdr-ijven,
het gruwelijkst is. oP dit misdrijf staat le-
venslange gevang.enisstraf, doch daar de
twee verdachten een ruiterlijke bekentenis
):teb:ben afgelegd en niet het opzet tot .de
gevolgen hadden, 'wil spr. een straf opleg.
gen die niet levensIllng doch wel zwaar zal
zijn. Hij requireert tegen ieder del' verdach-
ten een gevangenisstraf van . twaalf' jaar
met aftrek van .de prevent.ieye hechtenis.
De ver 'd ach te" a n G. zegt dat hij de

geêisehtè straf ·nog al zwaar vindt.
Off i ci e r: Het l11isdrïjf is ook zeer ernstig.

Pleidooi.

men.
Gel uigenverhoor,

De inspecteur van de gemeentepolitie te Oss
wordt weer als getuige geho-ord.
, G e t u i g e deelt een ,enjander mede omtrent
het onderzoek dat hij ter plaats.e heeft inge-.
st eld. De verdachten staan ongunstig bekend.
Van Geenen is wegens poging tot noodslag
reeds totû jaar gevangenisstraf veroordeeld.

Hierna wordt de landbouwer '''. Tim m el'- ,
ill it TI s ah -getuigo gehoord. ,Hij verklaar-t qat
door hem een geldkistje met f 400 werd ver-
mist. '

Requiaitoir.

De offic·ier. van Justitie r~isi~ ..
toir nemend eisch te tegen van Berne twee
[aar, tegen -van Galen drie jaar. er. .tegen '0"

van Geenen ze~' jaar gevangenisstraf.' ..

I~ zijn pleidooi vroeg mr, van D ij Ii' 'om 'ju~.
ridische redenen· vriispraak voor vail Galen
evenals VOOT van Geenen.
. Nadat de uitspraken van deze zaken .waren.
bepaald op 18 November. deelde de présïdehr .:
de udtspraken mee aan de verdar .nten, die 1(
dagen geleden terecht stonden,

, UITSPRAI(EN.
STRAFFE~ VAN EEN TOT VIJF JAAR

.Ee,.,:verdachte vrijgesproken:

De roofoverval te Deurne •.

.De 29-jarige arbeider M. van den E: werd
van medeplichtigheid aan den roofoverval op
H. Gevers te Deurne v I' ij g'e s ;> rok e n,

(Eisch twee jaar met aftrek van preveridief) , .

Inbraak. te Oss.

De: roofoverval op Zevenbergell~

Aan dell 2'9~jarigen' schilder W. A. BI. werd
voor den roofeverval in de woning van J. Kuy-'
pers. gepleegd .op. 2 November 1930 .te.Dss, (Ze-
venhergen) een gevangenisstraf opgèlegd van
vijf jaren. ... ' ,

(Eisch acht [aren.)
aan den :Si-jarigen landbouwer F. de.R; drie.;

jaren.
(Eisth 'zes [aren).
en aan den 26-jarigen

vijf. jaren.
(Eisch acht [aren) .

arbeIder J. ~1,den B.

B]j de opgelegde straffen werd het voorar-"
rest in mindering gebracht. '0" .. ,.~

;;11..1 .ITS,

Mijn eerste.bezoek aan _een ~
.' rechtszitting.~' '~",_.-:.~
§ Als ik eenige indrukken moet :w~ergevcn.-

van mijn' eerste 'bezoek aan een zitting der ..
Bossche Rechtbank ter behandeling van ..-de
Ossche strafzaken dan is het op de eerste plaats

Pleidooi. waardeeri.ng voor velen, die met zoo'n ·ûtting'.
direct of' indirect te maken hebben.v c" __,
. Waardeering voor de heeren rechters' die.
elke zaak hun voorgelegd door de gemeetltg~~·
politie en de Kon. Marechaussee concentleus en
volgens eer en geweten hebben te behandelen
en 'dat werkelijk doen met stichtenden .ijVer gn
nauwgezetheid. Zij hebben het voor en-tegen .tQ'.
belichten, hebben te waarschuwen tegen over--
drijving en leugentaal, moeten de gemoed~-:
stemming van verdachten en de- pogin-g. ó'nh
onschuld ·te bewijzen den vrijen loop laféfl~"
treden' nu 'eens zachtmoedig dan. weer hruta ...I
op tegen ·getuigen naar gelang zij de. zaak. wen- ..
schen te dienen of te vertroebelen .en. fen slotte,
straffen zij aan ,de hand der wet naar eer. en
geweten. • .'. "
Waardeering voor de getuigen die 'onder' eëct

komen .staan en vaak schuchter hun meeuing
zeggen ten overstaan van de mannen der wet;
zrch niet altijd kunnen herinneren wat' vroeger-
in andere omstandigheden en' andere 'omgeving
door hun zeIr is gezegd; zich niet kunrien ver~'
dedigeri áls anderen met grooter tact en wel-
sprekendheid hun trachten te overbluffen.
Waardeering voor de verdediging, die, hoe

onmogelijk het soms lijken moge, iets in het
voordeel van' hun cliënt naar voren te brengen,
dat toch met tact en overtuiging tracht . te
doen.
Waardeering zelfs voor de verdachten _.dia

spijt hebben over begane misdaden en het be-
rouw voelen opkomen als het te laat is en die
hopeloos trachten aan te toonen dat ze het niet

Voor de in den nacht van 15 op 16 Odo.oel zus en niet zoo bedoeld hadden, maar dat ze
. , . . " 1933 te Oss gepleegde inbraak in de woning gezwicht zijn voor de verleiding o.f o.mgehaald

. De pre sId ent zegt. tegen _den verdachte van den 11l-jari,gen W. Tlimmertnans, waarvaÏl door het slechte voorbeeld van andefen.
van' E. U wee~ dat op·l0 Augustus'1926 is afge- de buit bestond uit een geldbedrag van f 400 Waardeering ook en niet het I11inst voor de
brand een hUlS dat door van Zandvoort en I küIllen gezamenliJk vo-or de reeds genoemde pers, de vertegenwoordigers van de Koningin
Bevers werd bewoond. Was dit huis van u. ITheodorus Johannes van Berne, alsmede di .der Aarde, die als om strijd onder en met elkaar

De'v e l' d ach te va á E. wil dan een uitvoe- 33-jarige Ossche arbeider P. J. v. Galen en de hun best doen om de groote wereld zoo vlug
rige .beschrijving geven van de wijze waarop hij 3S-jarige Ossche aI'beider P .. J. van Geenen. . en zoo vollerlig mogelijk in te lichten van het-
eIgenaar van dat huis is ge·wor<;len." .' Laatstgenoemde is subsidiair medeplichtig- geen zich daar in enkele uren tijds binnen in

Jl r.e sid ent: Met die kletspraat hebben we heid - op den uitkijk staan om bij onraaû de, Rec'htzaal afspeelt.
niet te maken. .. te waarschuwen - ten lasrie gelegd. En ik zou niet volledig zijn als ik ten slotte

ook niet mijne waardeering hetuigde met de
Weer bekentenissen. houding van het publiek dat uren vaak in

stilzwijgen .en aandachtig de besprekingen
volgt zonder Zich te uiten, zonder te rooken,
zónder iemand te hinderen of te storen .

Maar of ik meer waardeering heb voor de
tranen die ik zag vloeien dan voor die welke
ik niet zag, maar die ik voelde;.,.' daarov"t!"
laat ik mij ni.el uit. .....- , .-. - ,_.

Voor _f:50 leg ik het huis plat,

De Ossche arbeiders G. J. v. G. en TI~"J..
v, B. beiden 32 laar. Qud, hebben .zich te
verantwoorden voor de. op 10 Augus'lus.
1926 te Oss te zamen en in vereeniging Opr_ Hebt U dat huis in brand láten steken: ja
zettelijk gepleegde brands:tichtin,r in de wo-" dan neen?
ning, bewoond door de familIes Bevers en De ve'rdachte zegt dan dat hij in contact was
Van Zandvoort, tengevolge w<Jarvan deze. gekomen met van G., die tegen hem zei: "Is
.woning.is afgebrand en de echtgenootevan er niets te verdienen? Voor f 50 leg ik hef
'J. 'A. 'van Zandvoort en hun drie kinderen huis plat." .' .
in de vlammen zijn omgekomen. _-. '-,' :; I De pre s id e 11 t vraagt dan aan -den 'Ver-

~ fp ~ la.5.!8 &eleBd" ~ _¥aa 4acht~ of bij daarmede had ingestemd.

De ver d a c 11~'e va n E.: begint bij het ver ..
nemen van dezen eisch te huilen,
De' 0 f f 1c i e I' v à n J ti S tit i e voegt hem

toe: Je' had moeten huilen toen de vrouw' en
kinderen dood waren .

Drie inbrekers.

De -drip. verdachten bek'ennen vlot zich te
hebben sahuldig gemaakt aan dH misdrijf. Voor
de~:i rechter-commissaris hadden ~ij bekend dal
zij van tevoren 113dden afgesproken bij Tim-
mermans te gaan stelen. Thans echter kwam
v. Geel1!en (Blauw Pietje) hierop terug en he-

,.",._



· De familie De Bie sterft uit. !f:
WEER TWEE LEDEN IN ARREST. gr

m
h,- § Langzaam maar zeker verhuist de geheele

familie de Bie naar Den Bosch. Achtereen-
volgens verdwenen Piet, \Vimke, Peer en :\Iari-
nus de Bie, welke thans zijn gevolgd door Fran-
cisca de Bie en P. "an Buul-de Bie.

Op 6 Maart 1930 brandde de woning van Peer
de, Bie op het Schayksveld door "onbekende'"
oorzaak tot den grond toe af. De verzekerings-
maatschappij was er goed voor en betaalde de n
penningen uit aan de toenmalige vrouw van
Peer de Bie, t.w. Francisca de Bie, die kort
daarop naar Eindhoven vertrok en daar ver-
der leefde met een berucht lid van het Ossche
milieu. De gemeente-politie heeft echter zooveel
bewijsmateriaal weten te verzamelen, dat voor
haàt vaststaat, dat destijds deze woning door
hàar toedoen is afgebrand, reden waarom z'ij
deeer dagen door de gemeentepolltiete Eindho-
ven werd gearresteerd en naar Oss werd over- (
g'èJiräêht. -
" Op het politiebureau werd zij aan een streng
verhoor onderworpen, doch zij is even 'stand-
vastig in het ontkennen als de meeste andere
de' Bie's. Er is geen woord uit tè krijgen en zij
weet van niets. De gemeentepolitie weet even-
'Wél genoeg en heeft goede zintuigen eoodat haar
urith'elll1en wel niet zal baten. Zij zal dan ook op
transport naar Den Bosch worden gesteld. - '

Voorts arresteerde de gemeente-politie nog
een ander lid van de beruchte familie de Bie,
die 'ervan verdacht wordt medeplichtig te zijn
geweest aan den roofmoord te Oijen, waarvoor
verleden week ook :\Iarinus de Bie werd ge-
arresteerd. Thans arresteerde zij een schoon-
toon van Marinus n.l, P. A. van B. waar :\larinus
-PLf inwoonde. Hij wordt er mede van verdacht
mlichtlngen te hebben verschaft, die den bru-
talen overval mogelijk maakten en hiervoor
een gedeelte van het gestolen geld te hebben
ontvangen. Voorts zou hij op den uitkijk hebben
gestaan, toen de vier daders binnen waren, Hij
zou geen "waardig" lid van de familie de Bie
zijn als hij nu reeds tot een bekentenis zou zijn
gekomen. Hij ontkent dan ook ten stelligste
dat hij iets met deze zaak heeft uit te staan. Ook
tegen hem heeft de gemeente-politie echter vol-
doende bcwijsmateriaal verzameld en ook voor
hem zal het ontkennen niet baten. De familie
de Bie· kan als uitgeschakeld worden beschouwd
en daardoor alleen zou Oss al vrijer kunnen
adem halen. Ook voor deze ophelderingen ver-
dient onze gemeentepolitie den dank van de
gehéele bevolking. Steeds speurt zij verder
waardoor nog meerdere onthullingen kunnen
worden verwacht, alsmede nog meerdere arres-
taties.

DE ZAAK TEGEN PEER DE BIE
EN DEN BRUS.

In hooger beroep.
Naar men ons mededeelt heeft de officier

van Justitie hooger beroep aangeteekend tegen
het vonnis der Rechtbank te Den Bosch d.d. Z8
October j.l. waarbij. P. J. de Bie, 42 jaar. arbet-
der te Oss, (Peer) en L. A. v. d. Heuvel. 42 [aar
vrachtr-ijder te Heesch (den Brus) werden ve:
oordeeld tot 14 [aar gevangeniss+raf met aftrex
De eisch was 16 jaar zonder aftrek.
Ook Peer de Bie heeft hooger beroep aange

teekend.



GRIEKENLAND WEER MONARCHIE.
ATHENE, 4 Nov.
De voorloopige einduitslag van de Grieksche

volksstemming ,over de wederinvoering van de
monarchie is bekend gemaakt. Van de 1.527.714 ,
kiezers, die aan de stemming hebben deelgeno-
men, stemden 1.491..992 voor de monarchie en
32.454 voor de republiek, terwijl 3540 stemmen
ongeldig waren.
De Grieksche ministers hebben in handen van

den regent Kondylis trouwaan den koning ge-
zworen.

Kondylis verklaarde, dat slechts de korring
bevoegd is, de hangende politieke kwesties te
regelen. Wij zullen, zeide hij, aftreden en den
korring onze denkbeelden uiteenzetten, waar-
over hij dan zal hebben te beslissen.

DE "GRAF ZEPPELIN" TERUGGEKEERD.
FRIEDRICHSHAFEN. 4 November. (A. N. P.)
Het..luchtschip "Graf Zeppelin" is vanmiddag

van ZIJn 15de Zuid-Amerikareis van dit jaar te
Friedrichshafen teruggekeerd.

HET STAVISKY.PROCES
BEGONNEN.

'PARIJS, 4 November. (A. N. P.)
Vanmiddag is een aanvang gemaakt met het

St~visky-p~:oces. Het dossier bevat 35.000 pagi-
na s, ter wijl er 33 rapporten van deskundigen
verzameld zijn.

Lang voor de opening der zaal had zioh een
groote menigte voor het gerechtsgebouw 'ver-
zameld. Alleen houders van bijzondere kaarten
konden echter toegane verkrijgen tot de zaal
die voor dit belangrijke proces wel wat kleiz{
is. Journalisten, fotografen en advocaten had-
den toegang, doch een plaats moesten zij zich
veroveren. Nadat de lange rij van beklaagden

. __ onder sterke. politiebe.waking was binnen ge-
.. naar gernerd word~, zal de K~Iz~r waarschIJn-1 komen, namen de president, Barnaud, en de ge-
lijk het be_zoek, dat hij aan. het ZUlden zou bren- zworenen plaats. Op deze eerste zitting bestond
gen, tot eind November uitstellen, de belangrijkste handeling in het voorlezen

van de namen der beklaagden.

BOEKAREST. 4 Nov. (A.N.P.)
Sedert eenige dagen woeden in de Zwarte

Zee stormen, die ernstige schade aanrichten.
De scheepvaart is voor het grootste deel on-

jerbroken. De meeste stoomschepen kunnen
riet uit de Roemeensche ha verts vertrekken.
Vooral critiek is de toestand van een Turk-

.che stoomboot, die geheel bezet is met Turk-

.che emigranten uit Roemenië. Daar de scheep-
T<".I")r'f._n'!:Hlh:.,..h~nnii .;:1pl""'hh:: voor ppn henaald

LYNCHPARTIJ IN TENNESSEE.

NEW YORK, 4 November. (A. N. P.).
Bij Whitebluff in den staat Tennessee Is een

neger door een groep hlanken gelyncht. Men
beschuldigde den ongelukkige er van, dat hij
een hlanke vrouw had geleedigd en geslagen.
Twee politie-agenten wilden hem in een auto
n~ar de gevangenis brengen, doch het gepeupel
hield den wagen' aan en ontwapende de politie.
Het door kogels doorzeefde lichaam van den
neger werd later in het kreupelhout langs den
weg gevonden.

STORMEN OP DE ZWARTE ZEE.
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"s-Hertcgenbcsch, 7 November 1935.

J)oodslag te Oss in 1925. voor te bereiden en gemakkelijk te ma- Verda,chte Hen d rik s geeft een ver- een' groote reeks miSidrijven ge.pleegtd
ken en om bij betrapping op heeterdaad klaring welker inhoud we niet kunnen en re hebben een groot strafreigister •
aan zich zelven en hun deelgenooten de opvangen. Er is dus aanleiding voor een zware
vlucht mogelijk te .masen en het bezit Dan wordt die- aroeider P; Ver h 0 e- straf. ~n hun voordeel pleit, da.t ze be-
van het gestolene te verzekeren. ven uit Loon op Zand als getuige ge- kennen. Vos staat zeer ongunstig be-
Hen d rik s ondervraagd over den noord. Hij deelt mee dat hij 's nachts kend; het strafregtster van Hendriks

diefstal te Langenboom, erkent dit mts- om half drie is wakker geworden. Wàt is iets mlnder ol1Jg>Uu.stig.Spr. acht de-.
drijf met anderen gepleegd ·te hebben. hij hoorde kon hij niet zeggen. Hij deed zen verdachte iets mänder erg dan Voo..
Vooraf was daartoe de afspraak ge- de deurtjes van die bedstee open en zag :booT .hem loopt nog wel een goede
maakt. Van den Heuvel is door een raam dat de vensterluiken dicht waren, tee- draad.
binnengeklommen; deze heeft toen een wijl hij ze open had gelaten. .
ander 'raam geopend, waardoor de .Over. wat. er. toen gebeurde sprekende "De ofÎicie!L"vordert tenslotte ter zake
anderen naar binnen gingen. De Bie en. zegt g.etui'ge, dat er driè of vier mannen van de tenlaste gelegde felben veroor-
verdachte hebben een brandkast mee- waren; ze hebben hem vastgevat en deeling van Vos tot 12 jaar gevan-
genomen naar een nabijliggend bosch. .gebonden. Hij heeft re maar een mi- gen iss tra f en V'an· Hen d r i k s
De Bie .heeftde brandkast geopend met nuut. voor zich gehad, ZJOOda,thij niet tot 1 P j a. a r ge van gen iss tra f.
Inbrekerswerktuigen, dit daartoe waren weet of ze gemaskerd waren. ..
meegenomen. De brandkast werd open- President: Hebben ze je gedreig!d . J:);esgevraagd zeg,t Hendriks dat
gescheurd en De BIe ).lam er geld uit, met een revolver? het nog a,l veel is,
dat later f 1000·bleek 'te zijn. De buit Get u ige: Neen, ik ben niet ge- De pre s id ent: Ja, maar het was
, d ld d hte h ft f 2-0 d' 'd ook nog al wat die inbraken en over-IS ver ee ; ver ac ''', ee er o reigc. ,
van gekregen. Pre sid ent: Hebben ze ook een vallen. Als Ie nu nog naar flinke Jonge'
verdachte Vos bevestigt deze mede- prop in je mond geduwd, dat je niet menschen ging, maar je ging alt~id in-

deelingen. . kon séhreeuwen? breken bij oude mensehen, die zich niet,
Au.to n i us van Gaal, winkelier Getu,i g e: Neen, dat kOn niet, want verweren ~unnen, ..' . c" _,',

.en w.ndbouwer te Lartgenboom deelt ze hielden de dekëri. (lp ~g~t. .", _~e,n d.:nks zegt_. dat men (lat met
mede Qat hij is opgestaan, toen zijn President: MIáaa' }lèib, je niet ge- stèedB WLSt, . . ., •
dochter hem wekte met de mededeeling; àêhreéuWd?·· '.' ~' ...' '-.t ' •.. -. :', .Vo s geeft nog te kennen,. dat hI] m
dat e;i: ingebroken was. Aanvankelijk G'e t u i g e: Neên, dat 'mooht niet. alle misdrijven het mänste aandeer
!had zijl).. dochter gedacht dat hij op .P l' ~sid ent: Hebben z·e gezegd dat ih-eeH .gehad. . . .... .' '.' , '.' .' .' .
was, omdat zij gerueht hoorde. Getuige ze je zouden op!hangen?. De. verdecbger ~r,. t. H,? 0 f t ver-.
heeft ·een onderzoek ingesteld, waarbij '. Ge tuig e: Ja, err ze hebben me een klaart er van overtulgd te ZIJn dat een
bleek; dat, ook sigaren waren wegge.; 'strop 'om den hals gedaan, toen ik zed. zware l?traf moet \Y'Q'rdenopgelegd ..
nomen. drat ilt ~en.,geld had. \ Hij merkt echter. op, dat. als zij niet;
. Met zijn beide zoons is getuige aan- Verdachbe Vo s zegt, dat. De I;ne dien bekend hadden zoo~ls ze gedaan h~~-
stonds per fiets den \Veg .opgegaan, man' bang heeft gemaakt, maar van ben, er 'nog lang DIet zooveel zou zIJn
maar men zag niets meer. De brandkast een strop weet verd. niets. Opgeh.elderd.
is in het bosch teruggevonden. Getuige G et u i g e deelt nog mede, dat ze. ge- ' Er is vlot bekend en zelfs meer dan
bevestigt dat er omstreeks f 1000 in de me V h ft If htt 1kast was, zoomede o.m, het goud van dreigd hebben het huis in brand te n vroeg.. os ee ze s een ac .~
zijn overleden echtgeneote. steken. Hij. rook brandend papier, maar gevallen meegedeeld, yraarvan de poll-
. Het geld was verdachtes eigendom. er gebeUrde verder niets; Veirder ver- tie heelemaal ,~l1ets WISt,. . (1 '.

Vervolgens worden de verdachten on- telt ..h.ij dat twee der indr.in.'gers hem Dat moge bIJ de stratopleggtng over ..... b wogen worden,dervraagd over de .m raak te Reutum. • m:.~en.•aar boven heb.ben genomen, waar Verdachte Vos zegt ..nog dat hij wer ..
Hen d r i k s erkent dat men. daar met hlJ h~t geld aanwees. " kelijk meer daden bekend heeft waar ..

z.ijn vieren heen is gegaan.. Er werd in Verdachte Vos beve,stLgt dit. . . . t '. ~ '. . , .
het bewuste perceel. een raam openge- .Dé '0 f f i c ier neè'mt daarna requi- van me .~ens aangtfte was gedaan. .
braken. Een houten kastJ·e werd' mee';' sltoir! d f it .. bewezen en de De politieagent Ten We st ene n d• e el en zijn te Oss bevestigt dit,
genomen, dat aan de aChterzijde werd verdachten bekennen ruiteJrlij:k, dus dat De uitspraak wordt daarna bepaald op.
opengebroken. Verd. heeft er f 120 uit- ,geeft geen moeite. Spr. acht de feiten 21 Novemper.
gehaald. , I zeer ernstig. Beide verdachten hebben
Vos bevestigt dezer verklaringen.
De winkelier A. H. Men sin k te

Reutum deelt mede, dat hij in den be-
wusten nacht gewekt Was door zijn R f I M
knecht, die zeide dat er Ingebroken was. 00 overva te aren.
Naast het huis lag de openg.ebroken kast.
Hij kon ook overigens Zien; dat er in-
gebroken was, daar er een .raam open-
stond.
Verdachte Vos z.egt dat bet raam van

boven open stond; den arm er door
stekende kon hij gemakkelijk de schuif
losmaken.
GetUige .M e.n sin k deelt_ nog mede,

dat er omstreeks -f 90 verdwenen was.
De 33-Jarige lá.ndbouwer A. J:Hendriks van wederrechtelijke toeëigening hebben Van de inbraak zelf' bad' h~i niets be-

(Dikke· Toon de Soep) en de 35-jalt'ige L. .weggenomen een geldsbedrag van hon- merkt; hLi sliep boven- '., ......,
VO$ (Sijs de Sijp),,}:)eiden uit Oss en. hier deed en ,twintig gulden 01 daaromtrent Nu krijgen we het derde bedrijf. aldus
:ter stede ged€tineerd hebben zich te ver- __ althans eenig geld _:_ toebehoorende de pre s i cl ent, : die. daarop. de ver-
antwoordèn terzake: . aan dien Mensink _ althans aan een dachten ondervraagt over den .rootover-
A. ,dat zij tilden nacht van 29 op 30 ander dan aan hen verdachten of hun val te Loon op Zand. . Cc,:

Juli. 1933 of daaromtrent te Langenboom deelgenooten of een hunner _ zulks na Hoe wis.t je dat?, vraa.gt (hI,,; va)1-den
teaamen en in _. ' t f zieh den toegang tot die woning ver- Heuvel had je het meegedeeld he?.... . ... vereemgmg me een 0 ..~. He n d rik s geeft dat toe: van den
meer anderen gedurende' den voor de schaft te hebben door inklimming door Heuvel' is niet meegeg..aan~ die moest'
riaentrust bestemden tijd in de woning een raam en na het geld onder hun be- naar de Bossche markt. Men is er met
van A. van Gaal, waarin zij zich buiten reik te hebben gebracht door de kast z'n drieën heen gegaan.
weten en tegen den wU.van dien recht- waarin het lag, open te breken; P r è sI den t: Hoe ben je, er 'binnen
hebbende. bevonden;' met het oogmerk C. dat zij in den nacht van S op 9 gekomen? '
van w:-ederreehtelijke toeëigening hebben Februari 1935 of daaromtrent te Loon- He n dr i k s: Ik ben door een raam ge-

.,weggenomen een geldsbe<lrag van dui- op Zand tezamen en in vereentging met gaan Vos ook en toen hebben we de deur
zend gulden of' daaromtrent --- althans een of meer anderen gedurende den voor. opengemaakt voor De Bie. .
eentg: geld - teebehoorende aan dien de nachtrust bestemden tijd in de wo- Verdachte deelt mede, dat hij den be-
van Gaal·.,..., althans aan. een ander dan ntrig van Petrus Verhoeven met het oog- woner van het huis. vastgehouden heeft;
aan hen' verdachten of hun deelgenooten merk van wederrechtelijke toeëigening later heeft hij hem gebonden. en De Bie
of een hunner _. zulks.na zich den-toe- hebben weggenomen een geldsbedrag heeft dat nog eens over gedaan.
gang tot de plaats des misdrijfs te.heb- van honderd entwintig gulden of daar- Depresident: Dus jeluihebben
ben verschaft door inklimming door een omtrent - althans eenig geld - toebe- hem samen gebonden om hem weerloos
raam en-na he.t geld onder hun bereik te hoorende aan dien Verhoeven - althans te maken.
hebben",gebracht door. de brandkast" aan eenander dan aan henverdachten Hendriks geeft.dat.toe.
w-á8.riil henig oPen te breken; O;l'uin deelgenooten of ,een h~er -- na Vo s verklaart, dat hij naar geld ge-
B... dat zij in den nacht van 19.op 20 ZIch den toegang tot die woning te heb- zocht heeft· hij kon aanvankelijk niets

Sept. 1933 of daaromtrent te Hout'\}Ol ben verschaft door inklimming door een vinden maà.r tenslotte heeft Verhoeven
gemeente Tubbergen tezamen en hi. ver- .ràam, terwijl zij en hun déelgenooten zelf aangewezen waar het geld zich be-
e:enlging. met een of me~r anderen ge- dien diefstal hebben doen voorafgaan I vond. Het was f 200. '
durende den voor de nachtrust bestem- vergezeld gaan en volgen door geweld I' Pre sid ent: Jullie hebt nog ge-
den tljd,in de wonlng van Aibertus Hell';' gepleegd tegen dezen Verhoeven, be-. dreigd om brand te stichten! We gaan
drikus Monsink, waarin zij zi,ch buiten staande uit het hem krachtdadig' vast-· door maar vluchtig over heen, maar an-
weten' en tegen den wil van dien reent- grij.pen en vast houden en vast binden,' ders ZlOU het publiek ell' nog een heel
hebbende bevonden, met llet oog~i1'~ gepl~gd ~~,À~ ~xnerk ~~n di~f§,~l·~~f~1tl. kij~ op !a'ij~n,,~,_ .'::

", _t '4k,

Heden begon. de zi~tmg met uitsprn ..,ken. ....

. Tegen den arbeider P. Wijnen te Oss
heeft de officier van justitie mr. van
Everdingen op Donderdag 24 Oct. we-
gens dOodslag op 5 Dec. 1925 te Oss ge-
pleegd OP J. L. Hartogs, acht jaar ge-
vangenisstraf met aftrek van het voor-
arrest. geëischt.
Uitspraak doende heeft de rechtbank

hem vrij gesproken.

Hftsprakèn:

Uitlokking' v~n inbraak te
Berghem.

De al'lbeirlen:H. van de. Vondel"vood
(de .Snep) .te ,Berghem had. terecht. ge-
staan. wegens uitlokldng van inbraak in
zijn wonin-g, wé~e ÎIIl:bl'arukgepleegd
werd dIOOrA. HendJriks (D~klkeToon d-e
Soep) en L. VOS(Bijs de,.Sij,p). De om-
eter heeft deswege veroordeeling tot één
jaar .geva~~f met aftre-k val'!. hetyoora.p:est gevQil.'ldérq. .... ',. . '..

, De teclltbànk legde hem op: een Ja,ar
Brandsticbster. gevangemsstraf met aftrek der preven-

. . tiev'6 MCll1,tems. . .
J. L: M. va'n Heesw.jjk, wed. van Be~

nlngen te Oss; we terecht heeft gestaan
wegens.brandstichtin-g op n Mei 1935 te
Oss Irt ,haar woning, ,tengeYolge waarvan
deze' gèheel is. vernield, terwijl er' gevaar
voor omliggende perceelen te duchten
was, hoorde veertien dasen geleden één
jaar 'gevangenisstraf met aftrek van het
voorarrest .tegen zich elschen.,
Thans heeft de rechtbank haar voor-

waardelij'k veroordeeld tot één jaar,
onder bijzondere voorwaarden. Zij zal
worden o~nomen in "Maria. Regina." te
Sambeek, ..

De uitl(.kking van brandsiichting
te Megen •.

Vijf.' jaar gevangenissttaf met aftrek
van het voorarrest .luidde de eisch van
den officier tegen J. F. Benkers, hotel-
houder te Veghel,' d~ '.'zich te verant-
woorden heeft gehad wegens het .uït-
lokken· va.n·· de bf8.ru:lsticht!.ng ~ ..zijn
!bakkerij te Mage'll.. .
,De, rechtbank heeft bet ondersoek

niet volledig. geacht en gelastte een on-
dè~ , ·naar . véidaoh1;e$ geestvermo-
gens, ~ede ~~ast W01Xiende <1.qlt-
tói"e]l_ .JJM.:paiIj.e alhiier, en J;a"nsOOIlS te
,Vught •.

De inbraakbij N. de L9uw
te Oss.

Tel' zake van medeplichtigheid aan
den inbraak op 7 ~i 1933 te Oss; ge-
pleegd (tezamen met Peer de. Bie, A.
Hendriks en L. Vos) in de WQning van
N. de Louw, was tegen den arbeider
A. H. de Louw twee jaar en zes maan-
dien gevangenisstraf met aftre,k, van het
veerarrest geëischt.

Tl:lans veroordeelde de rechtbank hem
tot' één jaar en zes maanden met af-·
trek.

De 30-j~rige M. van Orsouw, arbeider
te Oss en de 37-jarige M. J. d~ Reuver,
arbeider te Oss, beiden gedetineerd te
's-Hertogenbosch, staan ..terecht terzake
dat zLi in den nacht van 8 op 9 Septem-
ber 1930 of daaromtrent te Maren ge-
meente Alem gedurende den voor de
nachtrust bestemden tijd tezamen en in
vereentging met een of meer anderen fu
de . woning van Willebrordus Albertus
Otten met het oogmerk van wederrech-
telijke toeêlgening hebben weggenomen
een. geldsbedrag van ruim drie duizend
, gulden of daaromtrent - althans eenig
gefd - toebehoorende aan de Boeren-
leenbank aldaar - althans aan een
ander dan aan hen verdachten of hun
deelg.l'moóten.of een ''hunner - zulks na
zich den toegang tot de plaats des mts-
drijfs. te hebben verschaft door in-
khmming door een raam en openbre-
king van een deur en: een luik. en ter-
WLilzij en hun mededaders' dezen dief-
stal .deden .voorafgaan en 'vergezeld
gaan .van geweld tegen dezen Otten en
zijn èchtgenoote bestaande in het .hen
krachtdadig aangrijpen en vasthouden
en. ter neder werpen en het aan Otten
ontnemen van diens revolver gepleegd
met het oogmerk om dien diefstal voor
te bereiden en .aemakkeütk te maken.
De 35-jarige arbeider. J. J. van Berne

heeft zich voor denzelfden .roofoverval
te verantwoorden. .'
.Op verzoek van den officier worden

deze zaken gevoegd, .
Allereerst wordt .Van Be r n e ver-

hoord; daaruit blijkt, dat er een be-
spreking is geweest omtrent den over-
val. Zekere Verhoeven is met hem naar
Maren gefietst om de. woning van Otten
te wijzim. Voorts heeft Verhoeven mee ...~~%~J.ijW>a8$ <;te •P~~ §itlo:nd. zoço,

mede verdere inlichtingen verstrekt.
Lateil" is men met de anderen in Ma-

ren teruggekeerd; M. de. Reaver heeft
in de buurt 'een hond losgemaakt. Toen!
zijn ze naar het huis gegaan, Verd. Van.
Berne heeft de woning geopend en poen
kwamen M. de Reuver. en M. van Or-
SOUiW ook binnen.
De inlichtingen welke· men van Ver-

hoeven had ontvangen bleken. juist te.
~~ . .
•Door een luik is men naar boven ,ge'"
gaan. Daar stond een man met een revel, ..,
ver; dien heeft men hem afgenomen. ,.
Toen heb je de vrouw vastgepakt? al-

dus de Pre s id ent.
Neen mijnheer, zegt Van Orsouw, daar

ben ik bij blijven staan.
Maar je hebt .Otten toch vastgehou-

denë vraagt, de pre sid ent.
Van Be r neerkent dat;. Otten j..g

meegegaan naar, de brandkast en heeft
die zelf opengemaakt Van orsouw was
bil de vrouw gebleven.
. L. de Reuver:is buiten gebleven om te
waarschuwen voor onraad. . .
Onderweg is het geld gedeeld; ieder

had een bedrag van 425 à f 500. .
De pre s i d ent vindt het brutaal dat

er tegen Otten is gezegd: het geld is
toch niet van' jou, wat kan het je sche ...
len. Het was toch geld van de BOeren";
leenbank .
Van he-t·verhoor van eenlge getuigen

word~ afgeiien.. .. ..
, De. kássier der boerenleenbank te
Màten W. ,... 0 ft endoet mededeelingen
.omtrenf de inbraak. Hij had gerucht ge-
hoord en. was opgestaan; in zijn kan";
toor .za.g_hij licht.

Van.aaag ~rdt de zevende extrazitting met artrek-van voorarrest. Tot nu toe 18
ter berechting. van Ossche strafzaken 74.jaar gevangenisstraf opgelegd aan 17
gehouden, :De ee~tvQlgende extrazitting verdachten, één is er vrijgesprokén.
zal eerst op 28 November plaats hebben" , In .de ~itting van heden worden zes
In de zes voorgaande zittingen heeft'de ,',strafzaken behandeld, waarin acht ver-

officier v~ justiti~" in totaal 264Y2 jaar dachten terecht staan.
gevangenisstJ."a,f'geelScllt, VOOre'en. deel

Toon de Soep en 'Bijs de Sijp
als. verdachten. "



DrIe mannen \kwamen de tl'alp op,
forceerden het Luik en grepen hem
aan. Twee hebben hem aan,geogrepen en
"plat geworpen", waarna zs o.p hem
gÏlI1g1enzitten; een der anderen bleef
ibij zijn vrouw staan.
Getuige 'kent de verdachten niet

terug. Hij deelt mede, dat er ruw f 3000
meegenomen is. .
De presiden t vraagt: Waren de

mannen gemaskerdç
Getuige 0 tt en: Ja, allemaál,
De ver d ach ten verklaeen deSlge-

vraagd dat zij den g!\tuige niet herken-
nen.
W.aohtmeMter D e Gj er krijgt te

veI1klaa"en over de reputatie dell" ver-
dachten. Ze staan niet gunstig bekend.

De 0. f f i c ier merkt in zijn requi-
sitoir op dat de verdaeëiten lang ont-
kend heb/ben. Nu is een bekentenis af-
gelegd; het bewijs is eenvoudig.
Wat de straf betreft, allen hebben al

versohe:idene veroorëeeüngen achter
den rug.
Ten slotte requireerde de Qffici,er voor

J. J. van Berne twee, VOOT M.
van Orsouw zes en VQQr M. J. de
Reuver eveneens zes jaar ge-
v a n gen is s t r af.
Hierbij is er rekening mee gehouden

dat tegen van Berne pas 6 jaar is ge-
etseht en dat van Orsouw pas veroor-
deeld is tot 6 jaar.
Mr. Pull e s uit Oss optredende voor

Van Orsouw en Van Berne pleit voor den
eersten verdachte clemente straf; voor
Van Berne vraagt hij eveneens een zoo-
danige straf dat hij nog iets van zijn
Ieven kan maken.
Mr. Sch e e fh a Is wijst er op, dat

De Reuver feitelijk altijd maar een lij-
dende rol heeft gespeeld; hij mocht er
eiglenlljk alleen maar bij zijn, omdat
men voor drie menschen banger zou zijn
en gewoonlijk mocht hij alleen maar op
den uitkijk staan. Deze verdachte heeft
zoolang gezwegen om zijn broer niet te
bezwaren.
"Spr. herinnert er aan dat verd. 4 jaar

gevangenisstraf heeft gehad; hij werd
om zijn goed gedrag met verkorten straf-
tijd heengezonden. In zijn _voordeelple~~,
(lat hij het gestolen geld met naar cafe s
bracht maar het in zijn huishouden ge-
bruikte.
Pleiter is ervan overtuigd, dat de man

zijn leven zal beteren.
Uitspraak over 14 dagen,

De 44-jarige arbeider L. L. de Reuver
uit Oss, thans gedetineerd, sta~t. op ~e
zelfde aanklacht terecht; su_l?sldlair IS
!hem ten laste gelegd,' dat ZIJn deelge-
nooten alleen dit misdrijf h~?ben ge.:
pleegd en dat hij hen opzettelüs; daarbli
behulpzaam is geweest en daartoe ge-
legenheid heef~ verschaft door in onder-
ling overleg, terwijl die. anderen die
woning met dit doel bmnen gmgen,
buiten op den uitklik te blijven staan
om bij onraad te waarschuwen.
Ver d ach t e bekent het hem ten

laste gelegde. Hij bevestigt dat men naar
Maren was gegaan om in te breken. Van
Berne is door een W. C.-ra.ampje naar
binnen gegaan; hij heeft toen de deur
geopend om de anderen binnen te Ia-
ten. Verdachte bleef buiten staan om
voor onraad te waarschuwen. Uit den
buit heeft hij f 475 ontvangen.
. J. J. van Be r n e wordt thans als
getuige gehoord; zijn mededeelingen
stemmen uiteraard overeen met die in
de vorige zaak.
De kassier 0 t ten bevestigde even-

eens zijn. verklaringen.
De 0 f f i c ier meent, dat deze ver-

dachte niet gerekend kan worden tot de
beruchte Ossche misdadigers. Ter zake
van medeplichtigheid en diefstal met
geweldpleging eischt hij v ier j a a r
ge van gen iss tra f met aftrek van
het voorarrest.
Ver d ach te vraagt of hij niet voor

voorwaardelijke veroordeeling in aan-
merking kan komen.
De president meent dat dat te

veel van 't goede is. ..'
De verdediger M 1'. Van DIJ k .Ult

Eindhoven refereerde zich ten aanzle~
der medeplichtigheid aan zijn pleidooi
van Maandag.
Op deze dagvaarding k~.I_lz.i. geen

veroordeeling volgeI_l.De geêisehte straf
is buiten verhoudmg. PI. vraagt ~e
eventueele straf te bepalen tot den tl.ld
van het voorarrest.
Wachtmeester De.q ier komt nog

bevestigen, dat de polltie van verdachte
geen last heeft; hU past goed op.
Uitspraak 21 November.

De 33-jarige koopman Lamb.. van
OrSO'Uw uit Oss, eveneens gedetineerd,
'heeft zich te verantwoorden wegens het
feit, dat, terwijl J. van Berne, M. van
Orsouw en M. de Reuver den roofover-
val pleegden, hij, verdachte, eenigen tijd
te voren te Oss - althans in het Arron-
dissement 's-Hertogenbosch - dit mis-
drijf Oopzettelijk heeft ~itg>el~kt, al-
thans opz-ettelijk gelegenheid, middelen
en inlichtingen heeft verschaft tot het
plegen van dit :rn.isdrijf door, vernomen
hebbende dat Gerardus Josephus Ver-
hoeven een plaats wist waar veel geld
te stelen was en zulks met dit oog-
merk aan gegadigden voor diefstal
wilde mededeelen, dezen Verhoeven
met d:a t doel in aanraking te brengen
cnet 6enoemden J. J. van Berne, aan
wten VwhoeiVen dan ook de woning van
Otten heeft aangewezen Oomveel geld te
stelen. '
Voorts is hem ten laste gelegd, dat hij

omstreeks eind September 1930 te Oss
- althans in het Arrondissement
's-Her1;og1enOOsch- opzettelijk, althans
terwijl het aan zijn schuld te wijten W1aS
dat zijn handeling door misdrijf ver-
Ikregen geld betrof - een door diefstal
- aLthans misdTijf - verkregen gelds-
bedrag van 25 gulden - althans eenig
geld - uit winstbejag :heeft vervoerd;
SubsWiafu' dat terwijl Gerardus Jo-

sephus Verhoeven alstoen aldaar op-
zettelijk - althans terwijl het aam. zijn
sehuld te wijten was oot zijn 'handéling

door misdrijf v:e~n geld Îbetrot - zegt van oordeel te zijn, daIt deze man
van hem, ve:n:lachte - althans van Ma- niet een straf vet"d:i.endzooals de offi-
rinus de Reuver of een rundeIr - twee eter eisent. De officier zegt zelf dat de
door dliefsta:l - alt1h:ans misdrijf - man niet behoort tot het Ossene milieu.
vel'Ikregen gouden tientjes als geschenk Is de straf dan niet onevenredig hOOI?
'heeft ~n; Pl. vraagt zich af waarop de. officier
!hij, V!erdadhte, alstoen aaOOar dit nu eigenlijk zijn bewijs baseert, Spr.

m;i.sdTijf oprz;etteliijik heeft uitgeJokt meent dat cIte processen-verbaal v-er- OSS, 6 Nov. Hedienavond te 7 uur werd
althans dezen o~tteiijk gelegeniheid keerd worden opgemaakt in dezen zin, in de groote zaal van het R. K. Bonds-
en middle,Ien tot !het plegen van dit dat de betrokken ambtenaar bepaalt, gebouw op dien Heuvel een groote en
mJisdrijf ilreeft v€iToobaftdoor dit geld dat een bepaald artikel is overschreden drukbezochte propaganda-avond gehou-
bij dien de ReUiVer(J·f dien ander te en dàn worden de vragen gesteld. Een den van de vereeniging "Otoene K:ruis"
halen en aan Vef1'Ihoev1enOYlerte geV!en. verdediger dle de zaak objectief bekijkt afd. Oss.
IVer d ach t e zegt, dat Ve7."hoeV'enweet dat hij de woorden die in soo'n De voorz. Dr. Wassmann sprak een kart

hem hwhaaildelijk heeft gezegd, dat hij verbaal staan niet QP een goudschaaltje wellromstwoord in het bijron4er tot Bur-
,gelidwist te zitten. HIij 2le1 dan: Ik wou mag wegen. gemsester Ploeg-makers en den heel'
dat ze het maae weg'll.a.a.ldenen dat ik Het gaat er nu over van wlen het plan Beijerma.nn, seeret:.e.m-generaa.l van het
er mijn dleel van kreeg. Toen heb ik het Is uitgegaan, want daar hangt de Groene Kruis, alsmede tot het opera-
emd'e'ijtk maar aan de anderen gezegd. kwestie van medeplichtigheid mee orkest, dat onder leiding van den heer
.... '1 M. Oeulemans dezen avond V!e'lXil&t zalAam vereoeven had verd. ge7Jelgn dat samen. opluisteren.
hij geen mb:reker was. Op de vraag of Verd. is een fatsoenlijk man; deze man Voort8 spoort. lûJ de aanwezigen drin-
hij er dan geen wist heeft hij er later zou tenslotte moeten hangen op de ver- gend aan allen lid te worden van deze
over gesproken. .' k1aring van een paar misdadigers. Ver- zoo uiterst nuttige vereeniiging.

Vleertien dagen na den overval kwam I hoeven heeft niets anders gedaan dan. Hierna sprak burgemeester Ploegma-
V:el'lhoev,envragen hoe hij aan het geld vermoedelijk schoorvoetend, het huis kers een openingsrede. Spr. uitte hierin
kon komen, Verhoeven moest van Berne van Otten aanwijzen. zijn verwondering dat het thans nog
of De Reuver hebben. Moet deze man nu Van Berne moeten noodig blijkt om V'OO'l' een vereeniging als

Verd. Is toen naar .De Reuver gegaan gaan uitnoodigen om in te breken? Hij deze n()g' een propaganda-avond te
d:~nheeft~a.:;.~ ::nhlJ~~= heeft niet uitgelokt. Opzet is zeer zeke!: houden.
gaf hem vier gouden tientjes. Daar heeft niet aanwezig geweest .. Do.k voor mede- Spec~l vestigt spr. de aandacht op
hit er twee van afg:egeven en de andere plichtigheid'is opret veretsent. de WlJ®verplegmg .~oor de verpleeg-
t~ee hield hij zelf. Verdachte is van PI. meent dat ,:,erd. ter zake zal moet zusters, hetwelk hlJ v~n een butters-
rneening, oot hij :reU tooh niets te ma- ten worden vrijges.prok~~. Hij neem IgeWlOOngroote beteekerna noemde.
ken. heeft met de.n diefs,tail.in Maren. niet aan ~t Verhoeven blJ hem geweest Na een dlank,baar applaus werd dtOOe
De pre s ict ent: Maar je 'begreep is om te lnformeeren naar het ~.ld: gloedVO~ rede nog gevolg!d door. de

toch wel, dat het geld dat je bij Van orsouw zal er we.l opgekomen z~n, v~I't<?OnlIlg van !'l~n propagandaiilm.
De Reuver gtnig halen van diefstal af- van de zes gouden tientjes toch hield Hlerm ~wan:- tot Ul~lllg het werk der
komstég was. hOO er zelf vier. vereenigäng III de diverse plaatsen ..
De heer oe ten uit Maren peJrSisteer- ~on .tragisch slot was het nog, dat pe 8ivond. weird verd~r o.p waardige

de bij zijn verklaringen.. verct. na het geld ontvangen te !hebbe~ 'WlJZ'e opgeludsterd dO?~.het bekende
Op een waag van den president deelt bedwelmd of dronken geraakt was. HIJ opera-orkest onder leld:ing van den

hij nog mede, dat er ruim 20 gouden was toen hij bijkwam z!-in ~?udel1 ?oor M. Ceul~s, ;welk optreden zeer
tientjes bij het gestolen geld waren. tientjes en zijn portemonnale kWlJt. III den smaak VleI.
M. J. deR e u Ver als getuige gehoord Mr. Schlpperijn vraagt tenslotte het Het mag dan ook een SCihittel'el1ldge_

verklaart aan L. van orsouw zes gouden voorarrest als straf OP te leggen en s1aa.~e avond genoemd warden, welke
'tieThtjesgegeven te hebben. verd. in vrijheid te stellen... voor het Groene Kruis on'lJ€twijfe1d
De p.r es ide n t: Het worden er De rechtbank begeeft ZIch In raad- rijpe vruchten zal dragen.

steeds meert . kamer. k Na de groote verdiensten te hebben
Ver ct ach t'e: Ik kan me met anders De rechtbank meent aan het verzoe gememoreerd van hetgeen deze ver-

voorstellen dan dat het er vier w8ire:t;l: niet te. kunnen voldoen - zoo deertltdde eentglng reeds tot stand heeft gebracht,
DeR e u ver verklaart dat vern. bIJ pre s Ld ent mede - en welge e zegt spr. toe dat indien de Groene Kruis

hem was gekomen met de mededeeling invrijheidstelling. vereemglng zalovergaan tot het be-
dat hij het geld kwam halen voor dien schikbaar stellen van kaarten, waarop
man uit Maren. Hervat wordt dan de zaak tegen Van de groote voordeelen der vereeniging tot
Ieder zou f 15 geven, was afgesproken, orsouw. bij uiting komen, spr. deze telkens bij het

omdat het, e'en arme man was, die uit Ver hoe ven "erklaa~t te f~lijte~ . d uitreiken van een trouwboekje daarbij
Maren met zijn hazelip. de verklaringen welke hil h~7 a ge eg. zal insluiten.

Jac. J. van Berne bbJft. eveneens Dr. Wassman dankte den burgemees-
De behandeling van deze zaak werd bU de reeds afgelegde verklarmgen'ta t ter voor ziine zeer waardeerende wooe-

daarop geschorst om te behandelen de De 0 f f. i c ie l' I?ee~t oot. vast.s :_ den en zal gaarne gehoor geven aan
zaak tegen dezen man: da.t verd. mtermedialr 15 geweest. Ul~~L sprekers voorstel.

..' I king in het niet; z.i. ~chte!l' wel m...........' Hierna werd het woord verleend aan
De. 44-Ja1'Jge M'belde:r G. J. Vea-lhoe- pliChtig.h71d aan <]£al dIefstal. den heer Betierman. die een gloedvolle

ven uit Oss, 1lhan1S gedettneerd. s~t De heling staat vast. rede hield, die met de grootste aan-
terecht te~ van het feit, dat teD:wij1 De officier waagt tenslotte drie j a a r dacht werd gevolgd.
J. J. van Berne, M. 'WIill OrsOIuw en M. an en i st r a f met aftrek Na de werkzaamheden aan !het Groe-
J. de Re'llver den roofove~ te ~n ge v g s. ne Kruis van haar oprichting tot op
pleegden, hij, ve:rdaclhte, eenigen tijd van het voora.rrest. heden te hebben gememoreerd. wijst spr.
tevoren aldaar - althans in het Arro~- De verdediger Mr. v.a.n Dijk Uteit op het verheugende feit, dat mede dank
dissement 's-Her~nbosoh - dat ~- Ei11IdhovenbetOOgto.m.! dat de ~nlas zij deze instelling het 'Sterftecijfer· van
oem-ijfheeët uibgleLo1kt,althans opl?:6tttelijk ,gelegde medeplichtig~~d. wettelijk niet zuigelingen zeer sterk gedaald en nog
inHc'htmgen,heeft verschaft tot ,het ple- kan bestaan na de wIJZIgmg van 1924.. steeds dalende is.
'gen van dit mdsdnjf door aan J. J. van Van heling is geen sprake; de man 15
Berne - altJha:ps aan een der daders - gewoon boodschappenlO?per geweest.
met dat oogmerk mede te deelen dat OOk hier zal dus vrijspraak moeten
in bedoelde woning veea geld lag en volgen. '. .
de won1i1gaan te wijzen; Uitlokking tot pelmg .is :r;net aanwe-
2e. dat hij omstreeks eind September zig. Blijft over medepbchtIgheid aan

1930 te ~ - altham in het ~~k heM~t heeft pl. buitengewoon verwon-t:om!~:~~;re~~~~~ z~ sohuld derd, dat deze ~!:Ulooz~!e~a~ ~:~~~
te wij.~n was dat zijn handeling door :e~dsVu:'~~:~n ~eo~sdaad. .
misdrlJf Vell"kregen~eld betro! ...__ van De geëischte straf vindt pl. buiten deLamoerbus van orsouw - alUJ..I ....us van
een ander - twee door diefstal - a:l- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~thans mlisdrljf - verkregen gouden
tlëhtj'es als gesohenlk heeft aamgene-
men,

Verdachte Verthoeven geeft toe,
dat hij gesproken heeft over de inbraak
te Maren, waar hjj toen woonde. Hij zt:t
uitvoerig uiteen hoe dat gegaan was. Hij
heeft het huis aangewezen, maar verder
niets. .
Pre sid ent: Maar je !hebt toch ge-

zegd waar de brandkast stond en waar
Otten sliep?
Ver d ach t e: Neen heelemaal niet,

ik ben daar nooit in huis geweest.
Verder zegt verd., 'dat hij niet wist

waarom hij het geld kreeg; hij dacht
wel, dat de gouden tientjes van den
diefstal afkomstig waren.

De pre sid ent leest verdachtes ver-
klaringen. voor den rechter-commtssarts
voor, opmerkend dat hij er gedeeltelijk
op terugkomt. Maar 't zal je niet baten,
voegt hij er aan toe.
De Marensehe kassier 0 t ten vol-

hardt bij zijn 'verklaringen.
De verdediger mr. S chi P per Ij 11

vraagt. of Verhoeven wel eens bij hem
aan huis is geweest.
De heer 0 t ten zegt dat voor zoover

hij weet Verhoeven nooit bij hem ge-
weest is, wel zijn vrouw.
L. van 0 r sou w verklaart, dat

verd. hem wel een keer of drie, vier ge-
vraagd heeft of hij niets wist.
Ve r d a c h t e: Niks van aan.
Van 0 r sou w: 0 nee, dat zal niet

zijn, wel drie vier keer.
Later na de inbraak heeft hij vern.

ontmoet; deze vroeg hem of hij al geld
had gekregen. Daarop is hij naar De
Reuver gegaan. die vier tientjes gaf,
waarvan hij er Verhoeven twee heeft
gegeven. .
Jac. J. 'ir a n B ern e bevestigt dat

Verhoeven hem heeft meegedeeld, dat hij
in Maren een brandkast wist te staan.
Ve rd a c ht e ontkent <lit.
Van B ern e heeft toen afgesproken,

dat hij wel eens bij hem zou komen en
toen is hij ook naar Maren gegaan.
waar hij met Verhoeven den stand heeft
opgenomen. Daarbij heeft Verhoeven ge-
zegd waar Otten sliep en aan welken
kant de brandkast stond.
De 0 f f i c ier acht beide feiten welke

Verhoeven zijn tenlaste gelegd, bewesen.
Hij meent zich geheel te kunnen houden
aan de verklaringen welke verd. aan <len
reohter-commïssarls heeft afgelegd.
De man behoort Jiie,t tot de .Ossche

misdadigers.
Spr. elsebt d r i e j a a r g e v a n-

g e n iss tra f met aftrek van het voor-
arrest.
De yerdedig~.i." Mr. Schipperij n

proporties. Zj. behoort de straf niet
langer te zijn dan de tijd in voorarrest
doorgebracht.
Vitspraak 21 Nov.
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Recapitulatie.

Eischen en uitspraken.

Tot nu toe zijn de volgende straffen
geêischt en uitgesproken tegen:

Eiseh
16 jaar
16 jaar

Ui tspraa k
14 jaar (roofoverval en inbraak).
14 jaar" "

P. J. de Bie (Peer)
L. A. v. d. Heuvel (Den Brus)
F. N. v. d. Wetering

<Den Brommel't)
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. Reuver
J. M. den Brq.1ç.
P. Wijnen 'k
J. L. M. v. HeeswU't
H. v. d. Vondervoor
N. de Louw' '
.J. F. Benkers
H. A. v. d. putten
P. W. <te Bie
A. J. Hendriks .

(Jonge Toon de soep)
J. P. oeeien
H. A. v. d. Putten

, A. J. Hendriks d Boe)
(Jonge Toon e P

J. P. Ceelen
Th. KooIen
J. J. van-Berne
J. :J. van Galen
J. A. v. d. Alkker
G. J. van Galen

. Th. J. v. Be'me
H. L. v. Erp
N. J. v. Geenen
Th. J. v. Berne
P. J. v. Galen
P. v. Geenen
A. J. Hendriks
L. Vos
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Laatste Nieuws.
.DE INWIJDING VAN DE NIEUWE

RUKSOORLOGSVLAG.
BERLIJN, 7 Nov. Hitler heeft heden

ails opperbevelhebber van de weermacht
de volgende oproep tot het leger gericht:

Soldaten der weermacht, met den dag
va:.;, heden geef ik de. weder opg~stane
weermacht van den algemeenen dienst-
plicht de nieuwe Rijksoorlogsvlag. Het
hakenkruis zij U het sytn~ool.der een-
heid en reinheid der natie, zlnnebeeld
der nationaal-sociaüstsche ~eJ?61dbe-
schouwing. onderpand der vrüheid e.n
sterkte van het Rijk. Het ijzeren krUIS
zal U doen denken aan de weergalooze
traditie der oude weermacht, aan de
deugden, die haar bezielden, .. aan het
voorbeeld, dat zij U gaf. De ~IJkskl~~rel;)
zwart-wit-rood zijt Gij verplicht blJ le-
ven en sterven trouw te dienen. Deze
vLag te volgen zij Uw trots. :pe voor~a.
lige rijksoorlogsvlag wordt In eere in-
gehaald. Ik behoud mij voor, haar op
bijrondere gedenkdagen te doen ont-
plooien". .
Onder belangstelling der bevolki»g is

de nieuwe Rijksoorlogsv!ag vanmorgen
te 8 uur op het Rijksministerie van oor-
log geheschen. Het hijsche!l der v~ag
op het Rijks1uchtvaartminl5rtene gmg
met eenige pleChtigheid gepaard en ge-
schiedde in aanwezigheid van een ~ere-
compagnie van het jachteskader Rich~-
noten en van vele autoriteiten, o.a. nu-
nister Goering. Te Potsdam werd in den
loop van den ochtend een groote parade
gehouden, waarbij 40000recruten be-
,eedigd" -
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vermist werd en vijf passagiers aan
boord had, veilig nabij Eagle in Ala:Ska
heeft kunnen landen. Ook de passagiers
zijn in veiligheid.

HET GRAN CHACO-CONFLIOT.
ASUNCION, 7 Nov. Het -ministerle van

buitenlandsche zaken van Paraguay
heeft gister-avonn officieel bekend ge-
maakt dat de Paraguaansche delegatie
op de vredesconferentie voor het Gran
Chaco-conflict te Buenos Aires de offi-
eleele bemiddelingsvoorstellen voor den
vrede met Bolivia heeft verworpen.

CHINA WILLIGT DE JAPANSCHE
EISCHF,N IN.

LONDEN, 7 Nov. De "Daily HeraJd'~
meldt uit Pelping dat China heeft toe-
gegeven aan de laatste Japansche
eischen, waardoor Noord-China een pro-
tectoraat zal worden onder Japansche
controle. Meer dan 40 vooraanstaande
figuren in Noord-China zijn tegelijker-
tijd gearresteerd. Tot hen behooren ver-
scheidene legerofficieren, die er op heb-
ben aangedrongen tegenstand te bieden
tegen de Japanners.
Het blad verneemt voorts dat de Ja.-

panache autoriteiten een Idjst hebben
opgesteld waarop de namen van nog 20
Chineezen voorkomen. De gouverneur
van de prvincie Hopei, generaal Sjan
Sjen, die enkele dagen geleden de boe-
ren aanspoorde tot verzet tegen Japan,
is thans van front veranderd. Het schijnt
'dat hij optreedt in overeenstemming
met de orders van de Nanklng-regeering.
Deze regeering is door den reeenten
aanslag op minister-president Wang
verzwakt. De Chlneesche gouverneur
heeft thans een bevredigend antwoord
gegeven op de Japar~che eischen van
31 October.
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Uitspraken:
Doodslag te Oss in 1925.

Tegen den arbeïder P. Wijnen te Oss
heeft de officier van justitie mr, van
Everdingen op Donderdag 24 Oct. we-

Hèden begon. de zitting ·met uiWpra.- gens doodslag op 5 Dec. 1925 te Oss ge-
ken. .. pleegd op J: L. Hartogs, acht jaar ge-

De uitlokking van ~rand$tichting vangenisstraf met aftrek van het voor-
.te Megen. . arrest geëischt.

.Uitspraak doende heeft de rechtbank
Vljf'.jaar ··gevange<nis.s-traJmet aftrek hem vrij ge sp r oke n,

van het .y-oOxarrest.iuidde de etsen, van
de:q,.offiCier tegen,J. F. Benkers, hotel- Uitlokking van inbraak te
houder te Veghel, die zich te verant- Bèrghem.
woorden heeft gehad wegens het Uit- De' a:r>'bèidea-,H. van de Vonde:rvooct
lok1ken ' van . de brandstiohtl:ng in' zjjn (dë ~p) te Berghem had terecht ge-
bl.ldterÎj ..te .:M.egen.· . staan wegens uitlokk:ing van inbraak in
.De :reehtibank heeft .het on~k zij~ woning, .welke l:nlbraruk gepleegd

niet volledig geacht en gelastte een on- werd door A. Hendriks, (Di!kJkeToon de
derroet naar verdaehtes geestvermo- Soep) en L. Vos (Bijs de Sijp). De offfi-
gens .. waa.rmed~ belast worden de dok- eief heeft deswege vè'tOOrél.ee1\ngtot één
1loren ~,~ en ~ t.è ~tra.f me' ~ VQJ3. he:

" . ·voorn.rrest ge'9'Wdèrd.
:Vugillt. De t........... .. re", '''''_lk legde hem op: een jaa.r

Brandstichster. gevangenisstràf met aftrek der preven-
tie're· h.ecihtetnis.J. L. M. van Heesviijk, wed. van Beu..,

n~gen te Oss. die terecht h~ft ges~~ De inbraak bij N. de Louw
wegens brandstichting op 11Mei ,1935te te Oss. .. .
Oss in, Laar woning, tengevolge waarvan Ter zaire van medeplicht~gheid aan
deze geheel is vernield, terwijl er gevaar' -dêî1 inlbraak op 7 ~i 1933 te Oss, g.e-
voor omliggende, perceelen te duchten pleegd (tezamen met Peer de Bie, A.
was, .hoorde veertien· dagen. geleden één Hendriks en L. Vos) in de WOIningvan
jaar gevangenisstraf met aftrek van het N. de Louw, was tegen den arbeider
voorarrest tegen zie:ileisenen. ' A. H. de Louw twee jaar en zes maan-
Thans heeft de rechtbank haar voor- den gevangenisstraf met a.ftrek van het

waardelij'k veroordeeld tot' één. jaar, voorarrest geëischt.
onder bijzondere voorwaarden. Zij zal Thans veroordeelde de reclltp.ank hem
warden opgenomen in ó,Miaria Regina" te tot' één, ,jaar en zes .maanden met af-
Sambeek. . trek.

V~ wordt de zevende extrazitting
ter berechting van Ossche strafzaken
gehouden .:Dè ..eerstvolgende extrazittin;g
zal.eerst op 28 November plaats hebben.
In de zes voorgaande zittingen heeft de

officier van justitie in totaal 264Vz. jaar
gevangeni.ssJtraf geëis{:llt, voor een -deel

m:et aftrek' van voorserest. Tot nu toe is
74,jaar gevangenisstraf opgelegd aan 17
'verdachten,. één is er vrijgesproken.

In de zitting van. heden worden zes.
strafzaken behandeld, waarin acht ver-
dachten, ter:echt staan."

Toon de Soep en- Bijs de Sijp
als verdachten. ' . :' '" '
De 33-jar~ tandbouwer A. 'J. Hendriks van wederrechtelijke toeëlgentng hebben

(Dikke Toon de'Soep) en de 35-jarige L. weggénomen een geldsbedrag van hon-
Vos fBijs de SijpJ, beiden uit Oss en hier derd en twintig gulden ot daaromtrent
ter stede gedetineerd hebben zich te ver- - althans eenig geld - toebehoorende
antwoorden te!tZà.ke:, ..... .' aan dien Mensink - althans aan een
.A. dàt zjj in den nacht van 29 op 30 ander dan aan hen verdachten of hun

Juli: 1933of daaromtrent te Langenboom deelgeneeten of een hunner - zulks na
tezamen en in vereenigifig met een of zich den toegang tot die woning ver-
meer anderen. gedurende den .voor de .sehaft te hebben door inklimming door
nachtrust',bestemden tijd Îll de woning een-raam en na het geld onder hun. be-
van A. van G;aal, w.,aann zij zic'hbuiten reik te hebben gebracht door de kast
weten ën. tegen: den wil van dien techt- waarin hèt lag, open te breken; .
hebbende be'lQnden, met _ilet oogmerk C. 'dat' zij in den nacht van 8 op 9
van wederrechtelijke toeëigening hebben Februari. 1935 of daaromtrent te Loon-
weggenom~m :e~I).~èldf;be4rà~ van dut- .op Zand tezamen en in vereenigmg met
zend gulooll':,of' -äaaro~trent - althans een of lileer anderen gedurende den voor
eenig geld - 1i()!l~~hO()rendeaan diep de nachtrust bestemden tijd in de wo-
van Gaal·_::_'a;ltlia:ns"aan een ander dan' .ning van Petrus Verhoeven met het oog-
aan herrverdachten of hun deelgenooten merk van wederrechtelijke toeëtgenmg
of. een hunner ~ zulks' na ztch den toe- hebben weggenomen een geldsbedrag
gang tot de. plaats des miscli-ijfs.te 'heb- van honderd en twintig gulden of daar-
ben verschaft door inklimming door een .omtrent - althans eenig geld - toebe-
raam en na he.t geld :onder hun lJer,eikte hoorende aan dien Verhoeven - althans
hebben gebraeht :door de' brandkast, .aan een ander dan aan hen verdachten
waarin "het lag open te breken; '. of hun deelgeneeten of een hunner - na
B. dat Zij in dén nacht van 19 op 20' .zich den toegang tot die woning te heb-

Sept. 1933 of daaromtrent te Holitum ben verschaft door inklimming door een
gemeente Tubbergentezamen en in ver- raam. terwijl zij en hun deelgenooten
eeniging met een df meer anderen 'ge- 'dIen diefstal hebben. doen voorafgaan
dure.nde .d.ell..voor .·de.na.·cht.rust be.stem""1 'ie.r.g..ezeld gaan en volgen door geweldden tijd in de woning van ,Albertus Hen- ;gepleegd tegen dezen Verhoeven, be-
drikus Monsink, waarin zij zich buiten staande uit het hem krachtdadig vast-
weten en tegen den wil 'van dien .recht- .grijpen en vast houden en vast binden,
hebbende b~vonden., me,t het OO&m,~~ . s:epl~eg<i~t het. oogmerk cUen cU~f~~l

's-Hertogenbosch, 7 November 1935,

VOOll' te bereideh en gema.kIOOlijkte ma- . Ver4aehte Hen d rik s geeft een ~r-
ken en om bij betrapping op heeterdaad klaring welker inihoud we niet kunnen
aan zich zelven en hun deelgenooten de opvangen.
vlucht mogelijk te maken en het bezit Dan wordt die aroeider P. Ve rho e-
van het gestolene te verzekeren. ven uit Loon op Zand als getuige ge-
Hen d rik s ondervraagd over den hoord. Hij deelt mee dat hij 's nachts

diefstal te Langenboom, erkent dit mis- om hal! drie is wakker geworden. Wàt
drijf met anderen gep~eegd te hebben. hij hoorde kon hij ndetzeggen. Hij deed
Vooraf was daartoe de afspraak ge- de deurtjes van de bedstee open en zag
maakt. Van den Heuvel Is door een raam dat de vensterluiken dicht waren, ter-
binnengeklommen; deze heeft toen een wijl hij ze open had gelaten. . ...
ander raam ,geopend waardoor de .Over wat er toen gebe')ll'de sprekende
anderen naar binnen gingen. De Bie en zegt getuige, dat er drie of vier mannen van die ten!l:aste" gelegde feiten veroor ..
verdachte hebben een brandkast mee- waren: . te hebben hem vastgevat en deelirng van Yo s tot 1 2 ja a r ge v a n- .
genomen naar een nabijliggend bosch. gebonden. Hij heeft· re maar een mi- gen iss t:r ~ f . en van Hen d rik s
De Bie heeft de ,brandkast geopend met nuut voor zilchgehad, zoodIat hij niet t"O t 1 O..J'a:ar ge van ge nis s tra f.
inbrekerswerktuigen, die daartoe waren weet of ze gemaskerd waren.
meegenomen. De brandJ{.ast werd open- Presiden t: Hebben ze je gooreigld Desge,vraagd zegt Hendriks dat
gescheurd en De Bie Jlam er geld uit, met een revolver? het nog al veel is,
dat later f 1000 bleekte zijn. De buit Getuige: Nelen, ik ben niet ge_ Oe president: Ja, maar het was
is verdeeld; verdachte heeft er f 250 dreigd, ook nog al wat die inbraken en over-
van gekregen. Pre sid ent: Hebben ze ook een vallen. Als je nu nog naar flinke jonge
'Verdachte Vos beVestigt deze mede- prop'in' je mond geduwd, dat je niet mense-hen ging, maar je ging altijd in-

deelingen. '. kon schreeuwen? ,brek~n.Qij.oude mensehen, die zich niet
An t;onlus. "y~.a.a.l, wink~1ier . Getuige: Neen, dat It.IDl niet,.want verweten kunnen.

-en landbouwer' te Langt..nboom deelt ze hielden de deken op mijn g~ht. . '. it ~n -doTi ks zegt, dat men dat niet·
mede qat hij is opgestaan, toen zijn . Pre sid ent: MIaaa: heb je niet- ge.. sreé$ Wist. . .
dochter hem wekte met de mededeeling, schreeuwd? VQ,s geeft nog te kennen, dat hij in
dat er ingebroken was, Aanvankelijk 'G~tui,ge: Neén, dat mocIht niet. al:1e .' misdrtjven . het minste aandeel
Ihad zijn dochter gedaCht dat hij op P rse s id ent: Hebben ze gezegd da,t Ihe,ef~gehad,
was, omdat zij gerucht hoorde. Getuige ze je zouden opihangen? De' veidècIiger Mr. 't Hooft ver-
heeft een onderzoek ingesteld, waarbij ,0 ()t u i ge: Ja, en ze hebben me een iklaatt -er ,vàn oyer:tuigd. te 'zijn dat een
bleek, dat. ook sigaren .waren wegge- ...sttóp om den hals gedaan, toen ik zei ~ .·straf moet worden opgelegd ..
nomen. dat ik geen geld had.. Hij!;merkt ..chter op" dat als zij niefi
Met zijn beide ,zoons is getuige aan- ,Verda-chte Vo s zegt, ®t De Bie d<en' be~~nd badden zooals ze gedaan heb-

stonds per fiets den Weg opgegaan, man bang heeft gemaakt, maar van. ben, -er nog.·lang niet zooveel zou zijn,
maar men zag niets meer. De brandkast .. opge.helderd.. .
is in het bosch teruggevond~n. Getuige een svrop Vreet verd, niets. .... G t-u I d It med! d t . Er is vlot bekend en zelfs meer dan ,bevestigt dat. "·"..omstreeks ·f 1000 in de e u 1g e ee nog !e, a, re,ge- men vroeg ·Vos heeft zelfs een achttal"-'- d 'gd h bbe h t h . '-- DId te v· •. .kast was, zoomede o.rn, het goud van rel e n.· et. lli:s m . uu.3; 1

ook Hij. ,_b .....~_.... geva len meegedeeld, waarvan de poli"zijn overleden echtgenoote. . s en. rook randend papier, maar
Het geld was verdachtes eigendom. er gebeurde verder niets. Vell'der ver- tie heelemaal niets wist.
Vervolgens worden de verdachten on- telt hij dat twee der ind'l'irngetrshem Dat moge ,bij de strafoplegging' over-.

dervraagd over de inbraak te Reutum. mee naar boven hebben genomen, waar wogen worden.
Hen d rik serkent datmen daar met hij het geld aanwees. Verdachte Vos zegt nog dathij wer-

zijn vieren heen is gegaan. Er werd in . Ver<l:aiChte·Vos 'bevestigt dit. kelijk meer daden bekend heeft, waar ..
het bewuste perceel een raam openge- De 0 f f i c ier neemt daarna requï- van niet eens aangifte was gedaan.
broken. Een, houten kastje werd mee- sttoir: de feiten zijn beweeen en de De politieagent Ten We s ten end

d t d h ·ternk d dat te Oss bevestigt dit. .genomen, a aan e ae terzijde werd verdachten bekermen rul lJ', us De uitspraak wordt daarna bepaald op
opengebroken. Verd. heeft er f 120 uit- ,geeft geen moeite. Spr. acht de feiten 21.November.
gehaald, I zeer ernstig. Be,ide verdachten hebben
Vos bevestigt dezer verklaringen. . '
De winkelier A. H. Men sin k te .

Reutum deelt mede, dat hij- in den be.. '
wusten nacht gewekt \VaS· door zijn R· . £ . 1t M
knecht, die zeide dat er ingebroken was. 00 overva e aren....
Naast het huis lag de opengebroken kast; . .
Hij kon ook overigens zien, dat er :in-
gebroken was, daar er een raam open- De 30-jarige M. van Orsouw, arbeider trilledeverdere inUchtingen v~trekt.
stond. te Oss en de 37-jarige M. J. de Reuver, Later is men met de anderen in .:M.a..
. Verdachte Vos zegt dat het raam van arbeider te Oss, beiden gedetineerd te ren teruggekeerd; M. de Re'Uver heeft
boven open stond; den arm er door 's-Hertogenbosch, staan terecht terzake in de buurt een hond tosgemaakt. Toen:
stekende kon hij .gemakkelijk de schuif dat z~i in den nacht van 8 op 9 Septem- zijn ze naar het huis gegaan. Verd. Van
losmaken. ...ber 1930 of daaromtrent te Maren ge- Berne heeft de woning geopend en toen
'Getuige Men sin k deelt. nog mede, meente Alem gedurende den voor de kwamen' M. de Reuver en M. van Or..
dat er omstreeks f 90 verdwenen was. nachtrust bestemden tijd tezamen en in souw ook binnen.
Van de inbraak zelf had .hij niets be- vereentging met een of meer anderen in De inlichtingen welke men van Ver..
merkt; hij sliep boven. .,~. , Ide .woning van' Willebrordus Aibertus hoeven had ontvangen bleken juist te
Nu krijgen we het derde bedrijf, aldus Otten met het oogmerk van wederrech- zijn.

de pre sid en t, die daarop de' ver- telijke toeëigenlng hebben weggenomen ..Door een luik is men naar boven ge..
dachten ondervraagt over den roofover- een geldsbedrag van ruim. drie duizend gaan. Daar stond een man met een revel ..
val te Loon op Zand. gulden of daaromtrent - altdhanBseenig ver; dien heeft men hem a.fgenomen .
Hoe WlS' t J'e' dat? v...."'.,.t !hiJ'··,· van den geld - toebehoorende aan e oeren- T d•....." lb' . oen heb je e vrouw vastgepakt? al..Heuvel had je het meegedeeld hé? een ank aldaar -,- althans aan een dus de Preside.n t. .. ,
·Hend "1' ks geeft dat toe,' van .den ander dan. aan hen verdachten of hun . . .. '• .. . . Neen mijnheer; zegt Van Orsouw, daarHeuvel I'S niet meegegaan, die' moest deelgeneeten of een hunner ;_ zulks na '. h ct ttl to" de, . ben ik bij blijven staan. ,.naar de Bossche markt. Men is er met ZIC' en. oegang ot de p aa ... esmis- Maar J'e hebt Otten toch vastgehou-

z'n drieën heen gegaan. drijfs te hebben verschaft door in-
, Pre sid ent: Hoe ben je er binnen klimming door een raam en openbre- den? vraagt. de pre s i d ent.' .
gekomen? . . . king van een deur en een luik, en ter- Van Be r neerkent dat; Otten .is
He n d rik s: Ik ben door een raam ge- wijl zij en hun mededaders dezen dief- meegegaan naar de brandkast en heeft

gaan, Vos ook en toen hebben we de deur stal deden voorafgaan' en vergezeld die zelf opengemaakt. Vàn Orsouw was
opengemaakt voor DeBie. '. gaan van geweld tegen dezen Otten en bij de vrouw gebleven. ....... .,-_.
Verdachte deelt mede, dat hij den be- ziin eehtgenoote bestaande in het hen . L. de Reuver is buiten: geblevel1~om te

woner van het huis vastgehouden heeft; ..krachtdadig aangrijpen en vasthouden waarschuwen voor onraad. . . .
later heeft hij hem gebonden en De Bie en ter neder werpen en het aan Otten : Onderweg is het geld gedeeld; .ieder
heeft dat nog eens over gedaan: ontnemen van diens revolver gepleegd had een bedrag van 425 a f 500.· '.
.De president: Dus jelui hebben met het oogmerk om dien diefstal·voor. 'Depresidentvindthetbrutaaldat

hem samen gebonden om hem weerloos te bereiden en gemakkelük te maken. . er, tegen Otten .is .gezegd: het geld is
te maken. De S5-jarige arbeider J. J. van Berne toch niet van jou, wat kan het je sche-
.Hen d rik s geeft dat toe. heeft zich voor denzelfden roofoverval len, Het was toch. geld van de Boeren-
Vos verklaart, dat hij naar geld ge- te verantwoorden. leenbank.

zocht heeft; hij kon aanvankelijk niets Op verzoek van den officier worden Van het verhoor van eenige getuigen
vinden. maar tenslotte heeft Verhoeven deze zaken gevoegd. wordt afgezien. .
zelf aangewezen waar het geld zich be- h Alled7'eerdstW?trdbtl.YktandaBtern e Vbeir: . ne kassier der boerenleenbank te
vond. Het was f 200. ,001'.' ,aarUl lJ, . er een e .. MW· 0 tt d t d d l'

P r.e sid ent: Jullie hebt nog ge- sprekmg 18 geweest 0n.:trent den over- ' . aren . A.· en oe me e ee mgen
drelgd om brand te stichten! We gaan val. Zeiken: Verhoeven 15 ~et hem naar omtrent de inbraak. Hij had gerucht ge..
daar maar vluchtig over heen, maar an- M<wengefletst om de wonmg van Otten hoord en was opgestaan; in zijn kan ..
ders zou het publiek er nog een heel 1 te wijzen. Voorts heeft Verhoeven mee- toor zag hij -Iicht;
~~.çr!l1Il kijk oP krijgen. '......,..~e.dee1d .wáar .de .brendikast stond, zoo-

een: groote reeks m.isclrijven gepleegd
en ze hebben een groot strafregister.
Er is OOs aanleiding voor een zware
strat, In hun voordeel pleit, dat ze be-
kennen. Vos staat zeer ongunstig be-
kend;· het strafregister van Hendriks
is iets mlnder ongunstig'. Spr. aeht de-
zen verdichte iets mänder erg dan Vos.
Door .hem lOopt. nog wel een goede
draad.
De officie!!.'vordert tenslotte ter zake

•



Drie rnannen k1wamJen de tr.a.p op,
forceerden het luik en grepen oom
aan. Twee hebben hem aangegrepsn en
"plat geworpen", waarna. ze op h€lIll
gingen zitten; een <lJe.r anderen bleef
ibij zijn vrouw staan.
Getuige kent de verdachten niet

terug. Hij deelt mede, dat er ruim f 3000
meegenomen is.
De presiden t vraagt: Waren de

mannen gemaskerd?
Getuige 0 tt en: Ja, allemaal,
De ver d ach ten verklaren desge-

vraagd dat zij den getuige ni:et herken-
nen.
Wachtmeester De G ier krijlgt te

verklaren Olver de reputatie der ver-
dachten. Ze staan niet gunstig bekend.

De 0 f f i c ier me,rkt in Zijn requi-
sitoir op dat de verdachten lang ont-
kend hebben. Nu is een bekentenis af-
gelegd; het bewijs is eenvoudig.
Wat de straf betreft, allen hebben al

verscheldene veroordeellngen achter
den rug.
Ten slotte requireerde de Qffk,teT voor

J. J. van Berne twee, VOOT M.
van Orsouw zes en voor M. J. de
Reuver eveneens zes jaar ge-
vangenisstraf.
Hierbij is er rekening mee gehouden

dat tegen van Berne pas 6 jaar is ge-
eLooht en dat van Orsouw pas veroor-
deeld is tot 6 jaar.
Mr. Pull e s uit Oss optredende voor

Van Orsouw en Van Berne pleit voor den
eersten verdachte clemente straf; voor
Van Berne vraagt hij eveneens een zoo-
danige straf dat hij nog iets van zijn
leven kan maken.
Mr. Sc he e f h a Is wijst er op, dat

De Reuver feitelijk altijd maar een lij-
dende rol heeft gespeeld; hij mocht er
elgenlijk alleen maar bij zijn, omdat
men voor drie menschen banger zou zijn
en gewoonlijk mocht hij alleen maar op
den ultkijk staan. Deze verdachte heeft
zoolang gezwegen om zijn broer niet te
bezwaren.
Spr. herinnert er aan dat verd. 4 jaar

gevangenisstraf heeft gehad; hij werd
om zijn goed gedrag met verkorten straf-
tijd heengezonden. In zijn voordeel pleit,
(lat hij het gestolen geld niet naar caté's
braent maar het in zijn huishouden ge-
bruikte.
Pleiter is ervan overtuigd, dat de man

zijn teven zal beteren.
Uitspraak over 14 dagen.

De 44-jarige arbeider L. L. de Reuver
uit Oss thans gedetineerd. staat op de
zelfde áanklacht terecht; subsidiair is
!hem ten laste gelegd, dat zün deelge-
ncoten alleen dit misdr~if hebben ge-
pleeg'd en dat hij hen opzetteltik daarbij
behulpzaam is geweest en daartoe ge-
legenheid heeft verschaft door in onder-
ling overleg, terwijl die anderen die
woning met dit doel binnen gingen,
buiten op den uitkijk te blitven staan
om bij onraad te waarschuwen.
'Verdachte bekent het hem ten

laste gelegde. Hij bevestigt dat men naar
Maren was gegaan om in te breken. Van
Berne is door een W. C.-raampje naar
binnen gegaan; hij heeft toen de deur
geopend om de anderen binnen te Ia-
ten. Verdachte bleef buiten staan om
voor onraad te waarschuwen. Uit. den
buit heert hij f 475 ontvangen.
J. J. van Be r n e wordt thans als

getuige gehoord; zijn mededeelingen
stemmen uiteraard overeen met die in
de vorige zaak.
De kassier 0 t ten bevestigde even-

eens zijn verklaringen. .
De 0 f f i c ier meent, dat deze ver-

dachte niet gerekend kan worden tot de
beruchte Ossche misdadigers. Ter zake
van medeplichtigheid en diefstal met
geweldpleging elsent hij v l e r j a ar
g e van gen iss tra f met aftrek van
het voorarrest.
Ver d ach t e vraagt of h~i niet voor

voorwaardelijke veroordeelmg in aan-
merking kan komen,

De president meent dat dat te
veel van 't goede is.
De verdediger Mr. "il anD ij kuit

Eindhoven refereerde zich ten aanzien
der medeplichtigheid aan zijn pleidooi
van Maandag.
Op deze dagvaarding kan z.i. geen

veroordeeling volgen. De geëischte straf
is buiten verhouding. PI. vraagt de
eventueele straf te bepalen tot den Wd
van het voorarrest.
Wachtmeester D e G ier komt nog

bevestigen. dat de politie van verdachte
geen last heeft; hij past goed op.
Uitspraak 21 November.

De 33-jarige koopman La:mib. van
Orsou!W uit Oss, eveneens gedetineerd,
heeft zich te verantwoorden wegens het
feit, dat, terwijl J. van Berne, M. van
Orsouw eh M. de Reuver den roofover-
val pleegden, hij, verdachte, eenigen tijd
te voren te Oss - althans in het Arron-
dissement 's-Hertogenbosch - dit mis-
drijf opzettelijk heeft uitgelokt, al-
,thans opzettelijk gelegenheid, middelen
en Inllchtingen heeft verschaft tot het
plegen van dit miS><Lrijfdoor, vernomen
ihebbende dat Gerardus Josephus Ver-
hoeven een plaatswist waar veel geld
te stelen was en zu~ks met dit oos-
lmeJ.'k aan gegadigden voor diefstal
!Wilde mededeelen, dezen Verhoeven
met dat doel Tn aanraking te brengen
enet genoemden J. J. van Berne, aan
wien Ve~hoeiVendan ook de woning van
Otten heeft aangewezen Olmveel geld te
stelen.
Voorts is hem ten laste gelegd, dat hij

omstreeks e'ind Sept1:ember 1930 te Oss
althans in het Arrondissement

's-Hertogenboseh - opzettehjk, althans
terwijl het aan zijn scnuld te wijten was
dat zijn handeling door misdrijf ver-
(kregen geld betrof - een door diefstal
- althans misdrij f - verkregen gelds-
bedrag van 25 gulden - althans eenig
geM - uit wmstbejag heeft vervoerd;

Subsidiair dat terwijl Gerardus Jo-
sephus Verhoeven alstoen aldaar op-
zettelijk - althans terwijl het aan zijn
schuld te wijten was dat zIjn handeling

door misdrijf vemeg'en geld betrof
van hem, verdachte - althans van Ma-
rtnus de Reuver of een ander - twee
door diefstal - althans misdrljI -
vea"1kregengouden tientjes als ~SC!henk
heeft aangenomen;
!hij, verdiadhte, alsIioen aldaar dit

JllÎ.SIdTijf ~tteldjlk heeft uitgelOlkt
althans dezen opzettelijk gelegeniheid
en mdddelen tot het plegen van dit
mJisdri.if hedt versehart door dit .g·eld
bij dien de Reurver Of dien ander te
halen en aalll VelltloeVienover te geVien.
,Ver d a c !h t e rtJegt, dat VeThoerven

hem !herthaa1del'ijlk heeft ~gd, dat hij
geld wist te zitten. Hiij zei dian: Ik wou
(iat ze het IIl/3.M' weg'haa>klen en <iatik
er mijlll dleel van kreeg. Toen heb ik het
eindelijk maar aan. de anderen ge~egd.
Aam verneeven hrud vent gez;egrl dat

hij geen mlbreker was. Op de vraag of
hij er dian geren wist heeft hij er Ia ter
over gesproken.
~ertk!n dagen na den overval kwam

Venhoev,en vragen hoe hij aan het geld
kon komen. Verhoeven moest van Berne
of De Reuver hebben.

Verd, is toen naar De Reuver gegaan
en heeft daar gezegd dJa.thij .kwam voor
den Maaskantscllen man. De RelUveil"
gaf hem vier gouden tJentjes. Daar heeft
hij er twee van afgegeven en de ~tlIdelre
twee hield hij Zlelf. VerdaChte 18 van
meening, dat hij zeU tooh niets te ma-
ken heert met den d1efs:tall.in Maren.

De president: Maar je begreep
toch wel, dat het geld dat je bij
De Reuver gtng halen van diefstal af-
komstig Wall.
De heer 0 it ten uit Maren persisteer-

de bij Zijn verklaringen,
Op een waag van den prestd.ent deelt

hij nog mede, dat er ruim 20 gouden
tientjes bij het gestolen geld waren.
M. J. deR e u ver als getuige gehoord

verklaart aan L. van Orsouw zes gouden
tientjes gegeven te hebben.

De p.r e sid ent: IHet worden er
steeds meer!
Ver d ach te: Ik kan me niet anders

voorstellen dan dat het er vier waren,
DeR e U ver verklaart da.t vern. bij

hem was gekomen met de mededeeling
dat hij het geld kwam halen VlOOrdien
man uit Maren.
Ieder zou f 15 geven, was afgesproken,

omdat het een arme man was, die uit
Maren met zijn hazeüp,
De oehandeüng van deze zaak werd

daarop geschorst om te behandelen de
zaak te~en dezen man:

De 44-jatrigle al'Ibeider G. J. Vea11!Oe-
ven uit Oss, thans gedetäneerd, staat
ter,ooht terzak;e van het feit, dat tetr'Wij'l.
J. J. van Berne, M. van Or.sou'Wen M.
J. de Reuver den roofoverval te Maren
pleegden, hij, verdachte, eenïgen tijd
tevoren aldaar - althans in het Arron-
dissement 's-He1'oog;elllboooh- dat mls-
dlrijf heeft ultgelokt, aJthan:s opi€,ttelij:k
inlichtingen heeft versehaft t,ot het ple-
gen van dit md:sida'ijfdoor aan J. J. van
Berne - althans aan een der daders -
met dat OOg1l:.llerk mede te deelen <la,t
in bedoelde WQniglg vee~___.geld~la,g en
de woninlg aan te. wîjzen; .

2e. dat hij omstreeks eind Septennlber
1930 te Oss - althens in het A:rrondis-
~.'èment 's-Hiertogenboscih. - oprzJette~ijik
_ althans terwjjl het aam zijn schuld
te wijten was dat zijn handeling door
misdrijf ver:Wegen geld betrof - van
Lamlbertus van Ol'\SlOlUW - althans van
e,en ander - twee door diefstal - ai-
thans mÏl&dxijf - verkregen gouden
tiJêhtjes als geschenk heett aangene-
men.

Verdachte Ve r ih oeve n geeft toe,
dat hij gesproken heeft over de in~!aak
te Maren, waar hij toen woonde. HIJ z~t
uitvoerig uiteen hoe dat gegaan was. Hij
heeft het huis aangewezen, maar verder
niets. "
Pre sid ent: Maar je !hebt toch ge-

zegd waar de brandkast stond en waar
Otten sliep?
Ver d ach te: Neen heelemaal niet,

ik ben daar nooit in huis geweest.
Verder zegt verd., dat hij niet wist

waarom hij het geld kreeg; hij dacht
wel, dat de gouden tientjes van den
diefstal afkomstig waren.
De pre sid ent leest verdachtes ver-

klaringen voor den rechter-commissaris
voor, opmerkend dat hij er gedeeltelijk
op terugkomt. Maar 't zal je niet baten,
voegt hij er aan toe. .
De :Marensche kassier 0 t ten vol-

hardt bij zijn verklaringen.
De verdediger mr. Schipperij n

vraagt. of Verhoeven wel eens bij hem
aan huis is geweest. .
De heer 0 t ten ze·gt dat voor zoover

hij weet Verhoeven nooit bij hem ge-
weest is, wel zijn vrouw. . .
L. va nOrsou VI ,verklaart, dat

verd. hem wel èen keer of drie, vier ge-
vraagd heeft of h~l niets wist.
Ver d ach te: Niks van aan.
Van Orsouw: 0 nee, dat zal niet

zijn, wel drie vier keer.
Later na de inbraak heeft hij verd.

ontmoet; deze vroeg hem of hij al geld
had gekregen. Daarop is hij naar De
Reuver gegaan, die vier tientjes gaf,
waarvan hij er Verhoeven twee heeft
gegeven.
Jac. J. van Be r n e beves.1ll:gtdat

Verhoeven hem heeft meegedeeld, dat hij
in Maren een brandkast wist te staan.
Ve rd ach te ontkent dit.
Van B ern e heeft toen afgesproken,

dat hij wel eens bij hem zou komen en
toen is hij ook naar Maren gegaan,
waar hij met Verhoeven den stand heeft
opgenomen. Daarbij heeft Verhoeven ge-
zegd waar otten sliep en aan welken
kant de brandkast stond.
De 0 f f i c ier acht beide feiten welke

Verhoeven .zijn tenlaste gelegd, bewezen.
Hij meent zich geheel te kunnen houden
aan de verklaringen .welke verd. aan den
rechter-oommissaris heeft afgelegd.
De man behoort niet tot de Ossche

misdadigers.
Bpr, etsent d r i e j a a r g e v a n-

g e n t s s t r a f met aftrek van het voor-
arrest:
De verdediger Mr. S chi P per ij n

zegt van oordeel te zijn, d:aIt deae man ,proporties. Zj. behoort de straf niet
niet een straf Verdiend zooals de Qffi- langer te zijn dan de tijd in voorarrest
eter eischt. De officier zegt zelf dat de doorgebracht.
man niet behoort tot het ossene milieu. Uitspraak 21 Nov.
Is de straf dan niet onevenredig hoog?
PI. vraagt zich af waarop de officier

nu eigenlijk zijn bewijs baseert. Spr.
meent dat de processen-verbaal ver-
keerd worden opgemaakt in dezen zin,
dat de betrokken ambtenaar bepaalt,
dat een bepaald artikel 1s overschreden
en dàn worden de vragen gesteld. Een
verdediger die de zaak objectief bekijkt
weet dathij de woorden die in zoo'n
verbaal staan niet op een goudschaaltje
mag wegen.
Het gaat er nu over Van wien het plan

is uitgegaan, want daar hangt de
kwestie van medeplichtigheid mee

Laatste Nieuws
DE INWIJDING VAN DE NIEUWE

RIJKSOORLOGSVLAG.
BERLIJN, 7 Nov. Hitler heeft heden

als opperbevelhebber van de weermacht
de VOlgendeoproep tot het leger gericht:
"Soldaten der weermacht, met den dag

van heden geef ik de weder opgestane
weermacht van den aLgemeenen dienst-
plicht de nieuwe Rijkooorlogsvlag. Het
hakenkruis zij U het symbool der een-
heid en reinheid der natie, zinnebeeld
der nationaal-socïaästsche wereldbe-
schouwing, onderpand der .~rijheid e.n
sterkte van het Rijk. Het Ijzeren knus
zal U doen denken aan de weergalooze
traditie der oude weermacht, aan de
deugden, die haar bezielden, .. aan het
voorbeeld, dat zij U gaf. De nJkskl~~en
zwart-wit-rood zijt Gij verplicht bIJ le-
ven en sterven trouw te dienen. Deze
vlag te volgen zij Uw trots. De voorma-
lige rijksoorlogsvlag wordt in eere in-
gehaald. Ik behoud mi] voor, haar op
bijzondere gedenkdagen te doen ont-
plooien".
Onder belangstelling der bevo1.king is

de nieuwe Rijksoorlogsvlag vanmorgen
te 8 uur op het Rijksministerie van oor-
log geheschen. Het hijschen der v'lag
op het Rijksluchtvaartministerie ging
met eenige plechtigheid gepaard en ge-
schiedde in aanwezigheid van een ~re-
compagnie van het jachteskader RICh~-
hofen en van vele autoriteiten, o.~. nu-
utster Goering. Te Potsdam werd III den
loop van den ochtend een groote parade
gehouden, waarbij 4000 recruten be-
eedigd werden.

VIJFTIGSTE REIS NAAR ZUID-
AMERIKA VAN DE "GRAF ZEPPEUN".
FRIEDRICHSHAFEN, 7 Nov. Vanmor-

gen te 6.48 uur is onder commando van
kapitein Lehmann het Iuchtschäp "Graf
Zeppelin" vertrokken voor zijn laats~e
reis in dit jaar naar Pernambuco en ~IO
de Janeir!l), die tevens de 50ste ~Ul~-
Amerika-reis van het luchtschip l!>'
Alle hutten zijn ook voor deze reis
bezet.' ht
Gedurende een maand zal het !uC1 -

schip voor de eerste maal een ZUIveren
postdienst zonder passagiers en ~~ht-
goed onderhouden tusschen Braziliê en
Afrika van Pernambuco uit, teneinde
daardoor mogelijk te maken, dat de
beide vliegtuigmoodersohepen van de
Duitsche Lufthansa, die als steunpunten
voor den regelmatigen luchtdienst over
den Atlantischen Oceaan tusschen de
Afrikaansche en Zuid-Amenkaanscne
kust gestationneerd zijn, de "Westfalen"
en de "Schwabenland" eenige !herstel-
lingen ondergaan.

AUTOBUS VERONGELUKT •
NEW YORK, 7 Nov. Te Rochester in

den staat New York raakte de stuur-
inrichting van een autobus van een der
groote autobusdiensten defect, met het
gevolg dat de auto van een viaduct af-
reed en terecht kwam op een gereed-
staanden trein onder het viaduct. Tien
personen werden bij dit ongeval ge-
wond.
TWEE MOORDENAARS VEROORDEELD
CHICAGO, 7 Nov. Na een beraadsla-

ging, die vijf uur duurde, heeft de jury
van de rechtbank te Chicago Frank
Vitale en Joseph di Chiari wegens
moord en brandstichting met h':'t doel
een verzekeringspremie los te krijgen,
elk hunner veroordeeld tot 99 jaar en
een dag gevangenisstraf.

ACHT MAN DOOR CHLOORGAS
BEDWELMD.

NEW YORK, 7 Nov. Bij het schoon-
maken van gaseylinders, die naar men
dacht, leeg waren, werden acht arbei-
ders. ,die daarmee bezig waren te Ro-
chester in den staat New York door
chloorgas bedwelmd. In vrij ernstigen
toestand werden zij naar het ziekenhuis
overgebracht, waar zij behandeld wer-
den. Gisteravond was hun toestand
redelijk wel.
VE;R.MlST TRANSPORTVLIEGTUIG IN

VEILIGHEID.
NEW-YORK, 7 Nov. Uit Fairbanks

In Alaska wordt gemeld, dat een trans-
portvüegtutg, bestuurd door den piloot
Jack Herman, dat sedert Zaterdag j.l.
vermist werd en vijf passagiers aan
boord had, veilig nabij Eagle in Alaska
heeft kunnen landen. Ook de passagiers
zijn in veiligheid.

BET GRAN CHACO-CONFUOT.
ASUNCION,7 Nov. Het mintsterle van

buitenlandsche zaken van Paraguay
heeft gister-avona officieel bekend ge-
maakt dat de Paraguaansche delegatie
op de vredesconferentie vO<?rhet Gra.n
Chaco-conflict te Buenos Aires de offi-
cieele bemiddelingsvoorstellen voor den
vrede met Bolivia heeft verworpen.

CHINA WILLIGT DE JAPANSCBE
EISCHEN IN.

LONDEN, 7 Nov. De "Daily Herald"
meldt uit Peiping dat China heeft toe-
gegeven aan de laatste Japanache
eischen, waardoor Noord-China een pro-
tectoraat zal worden onder Japansche
controle. Meer dan 40 vooraanstaande
figuren in Noord-China zijn tegelijker-
tijd gearresteerd. Tot hen behooren ver-
scheidene legerofficieren, die er op heb-
ben aangedrongen tegenstand te bieden
tegen de Japanners. ,
Het blad verneemt voorts dat de Ja-

pansche autoriteiten een lijst hebben
opgesteld waarop de namen van nog 20
entneesen voorkomen. De gouverneur
van de prvincie .dopei, generaal slan
Sjen, die enkele dagen geleden de boe-
ren aanspoorde t,ot verzet tegen Japan,
is thans van front veranderd. Het schijnt
dat hij optreedt in overeenstemming
met de orders van de Nankïng-regeering,
Deze regeering is door den reeenten
aanslag op minister-president Wang
verzwakt. De Chineesche gouverneur
heeft thans een bevredigend antwoord
gegeven op de Japar~che eischen van
31 October.

OSS, 6 Nov. Hedenavond te 7 uur werd
.in die groote zaal van het R. K. Bonds-
gebouw op den Heuvel een groote en
drukbezochte propaganda-avond gehou-
den van de vereeniging "G!roene Kruis"
afd. Oss.
De voorz. Dr. Wassmann sprak een kort

welkomstwoord in het bijZCllIldertot Bur-
gemeester P1oegma.ke1rs en den heer
Beijerma.nn, eecreterts-seneraar van het
Groene Kruis, alsmede tot het opera-
orkest, dat onder leiding van den heer
M. Ceulemans dezen avond verder z,aJ.samen. IU' teVerd. is een fatsoenlijk man; deze man op' 15 ren.

zou tenslotte moeten hangen op de ver- Voorts spoort hij de aanwezigen drin.-
klarlnz van een paar misdadigers. Ver- gend aan allen lid re women van deze
hrvoven'"heeft niets anders gedaan dan., zoo uiterst nuttige vereenigmg,
"" t h Hierna sprak burgemeester Ploegma-

vermoedelijk schoorvoetend, he UIS kers een openingsrede. Spr. uitte hierin
van Otten aanwijzen. zijn verwondenne dat het thans nog
Moet deze man nu Van Berne moete~ noodig blijkt om voor een vereeniging als

gaan uitnoodigen om in ~ breken? HlJ deze nog een propaganda-avond te
heeft niet uitgelokt. Opzet is zeer zeker houden.
niet aanwezig geweest. Ook voor mede- Speciaal vestigt spr. de aandaeht op
pltehtlgheid is Opzet vereischt. die wij'K,verpleging door <de verpleeg-
·PI. meent dat verd. ter zake zal moet zusters, hetwelk hij van een buiten-
ten worden vrijgesproken. Hij neem Isewoon groote beteekents noemde.
niet aan dat Verhoeven bij hem geweest Na een da.nk,ooar applaus werd dleZe
is om te info!1lleeren naar het geld. gloedvQlle rede nog g'evolgd door de
Van orsouw zal er wel opgekomen z~jn; v~l1i?Oning van ~~n propagandarüm.
van de zes gouden tientjes toch hield HIerro. kw~ tot Ul~liI1ghet werk der
hü elf vier. vereenigfng in de diverse plaatsen.
IJ. er zr~ isch slot was het nog, dat De avond werd verder op waardige

\le~~ n~ ~et geld ontvangen te ,hebbe~ wijze opgeludsterd dOl?r.het bekende
bedwelmd of dronken geraakt was. HIJ opera-orkest onder leiding van den
was toen hij bijkwam zijn ~ouden ~eer M. CéU}~S, welik optreden zeer
tlentfe en zijn pertemennare kWIjt. 111. den smaak VleI.
MIJ sSchipperijn vraagt tenslotte het Het mag dan ook een scllittel'ellld ge_

V(){)ràrrest als strar oP te leggen en slaagde avond genoemd WClirden,we1lre
verd. in vrijheid te stellen. 'V'OOr het Groene KroLs ongetw:ljfeld

De rechtbank begeeft zich in raad- rijpe vruchten zal dragen,
kamer. k Na de groote verdiensten te hebben
De rechtbank meent aan het verzee gememoreerd van hetgeen deze ver-

niet te kunnen voldoen - zoo ?ee;: ~~ eenigtng reeds tot stand heeft gebracht,
pre s I d ent mede - en weige zegt spr. toe dat indien de Groene Kruis
invr~ilheidstelling. vereeniging zalovergaan tot. het be-

schikbaar stellen van kaarten. waarop
Hervat wordt dan de zaak tegen Van de groote voordeelen der vereenigtnz tot

Orsouw. .. b'· uitina komen, spr. deze telkens bii het
Ver hoe ven verklaart. te bliiven 1.1 uitreiken van een trouwboekje daarbij

de verklaringen welke h~i heeft afgelegd. zal insluiten.
Jac. J. van 13ern e blLift eveneens Dr. Wassman dankte den burgemees-

bf de reeds afgelegde verklaringen·ta t ter voor zijne zeer waardeerende woor-
De 0 f fie t e r t;neent dat vast.s a den en zal gaarne gehoor geven aan

dat verd. intermediair is geweest. UltlQk- sprekers voorstel.
king in het niet; z.l, echter wel mede- Hierna werd het woord verleend aan
plichtigheid aan den diefstal. . den heer Beijerman. die een gloedvolle
De heling staaotvast. rede hield, die met de .grootste aan-
De officier waagt tenslotte drie j a a r dacht werd gevolgd.
. n gen iSS tra f met afbrek Na de werkzaamheden aan ihet Groe-
g e vat ne Kruis van haar oprichting tot op
van he;t voorarreë . . heden te hebben gememoreerd. wüst spr.
.De verdediger Mr. v.a.n Dijk uit op het verheugende feit. dat mede dank

Eindhoven bet~ o.m.~ dat de !enla~te z~j deze instelling het sterftecijfer van
'gelegde medeplIchtigheId wettelIjk met zuigelingen zeer sterk gedaald en nog
kan bestaan na de wijziging van 1924. steeds dalende is.
Van heling is geen sprake; de man is

gewoon boodoohappenlooper geweest.
OOk hie!!.' zal GUs vrijspraak moeten

volgen.
Uitlokking tot heling is 'niet aanwe-

zig. Blijft over medeplichtigheid aan
heling ..
Het heeft pl. buitengewoon verwon-

derd dat deze ·onnoozele zaak vervolgd
wordt· de man is om 't zoo te noemen
een stumperd in de misdaad. '.
De geëischte straf vlndt pI. buiten de

Recapitulatie.

EiSChen en uitspraken.

Tot nu toe zijn de volgende straffen
geëtscht en uitgesproken tegen:

Eisch Uitspraak
16 jaar 14 jaar (roofoverval en inbraak).
16 jaar 14 jaar" ..

P. J. de Bie (Peer)
L. A. v. d. Heuvel (Den Brus)
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 Reuver
J. M. den Brok'
P. Wijnen

. J. L. M. v. HeesWijk
H. v. d. Vondervoort
N. de Louw
J. F. Benkers
H. A. v. d. Putten
P. W. de Bie
A. J. Hendriks .

(Jonge Toon de Soep)
J. P. Ceelen
H. A. v. d. Putten
A. J. HendrLks

(Jonge Toon de Soep)
J. P. Oeelen
Th. KooIen
J. J. van Berne
J. J. van Galen
J. A. v. d. Akker
G. J. van Galen
Th. J. v. Berne
H. L. v. Erp
N. J. v. Geenen
Th. J. v. Berne
P. J. v. Galen
P. v. Geenen
A. J. Hendr1ks
L. Vos
J. J. van Berne
M.van Orsou'W
M. J. de Reuver
L. L. de Reuver .
L. van O'l'SOUW
G. Verhoeven ~

• = met aftrek voorarrest.

6 jaar·

1 jaar·
8 jaar·
5 jaar'"
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'"2Y2 jaar'"
5 jaar'"
10 jaar'"
3 jaar'"

10 jaar·
10 jaar'"
5 jaar

5 jaar
10 jaar
8 jaar*
10 jaar'"
9 jaar'"
6 jaar"
12 jaar'"
12 jaar'"
8 jaar
5 Iaar
2 jaar
3 jaar
6 jaar
10 jaar
12 jaar
2 jaar
6 jaar
6 jaar
4 jaar.
3.laar'"
3 jaar*

4 .. '" (in:brnak te Veghel).

Y2" "(medepl. die'fsta!).
5 *
3 :: '" (~br. met "geweldpleging).
1 " * (inor. met geweLdJpleging).
2 " * (brandst, Sportpark).
1%" '"
6 .. * (inbrnak Heè'S1Wijk).
6 ,,* " "
1Y2" * (medepl, diefst. en heüng).
vrij (medepl, roofoverval Deurne).
1 jaar* (inbraak P. Janssen).
1%" * (inbraak P. Janssen).
5" (roofoverv. Zevenbergen).
3 "" J'_

5 "" ,,.
vrij (dtoodalag).
1 jaar voorw. (hrandstleht1ng).
1 " '"lY2" *
onderroek geemvemrogens gelast.



Negen jaar tegen Beukers
geëischt.

jJS--DE OSSCHE STRAFZAKEN

Gisteren werd voor de rechtbank te 's-Her-
togenbosch opnieuw behandeld de zaak tegen
den 51-jarigen J. F. Beukers, hotelhouder te
Veghel, die terecht stond wegens uitlokking
van brandstichting in zijn bakkerij en woning
te Megen.

Deze zaak werd op 7 November opnieuw in
handen gesteld van den rechter-commissaris
om een onderzoek te doen instellen naar de
geestvermogens van den verdachte. Twee
psychiaters, dr. J. Casparie te 'a-Hertogen-
bosch en 'G. J. B. Janssens te Vught, ver-
klaren den verdachte toerekenbaar. Als ver-
dediger ,voor verdachte was nu aanwezig
mr, Hekklng uit Eindf.O'I"en,wiens bijstand de
Vorige maal door verdachte was geweigerd.
Gisteravond is verdachte's vrouw bij mr.
Rekking geweest om zijri hulp in te roepen.

Verdachte weigerde ook nu. zich' door den
toegevoegden verdediger te laten bijstaan .
..'Uit sympathte voor mijn kinderen, omdat ik
onschuldig ben," zei verdachte.
Mr. Schroeder; Denkt u, dat u het daardoor

iets beter voor u maakt?
Op dit zonderlinge gedrag van verdachte

wees de president den getuige deskundige, den,
psychiater, dr. J. G. Jannens, die verklaarde,'
dat verdachte geen oogenblik meegewerkt had'
aan het psychiatrtsch onderzoek. Hij heeft
zich zeer zonderling gedragen en het was'
duidelijk, dat hij simuleerde. Eigenaardig was,
zijil z.g, geheugenverlies. want hij versprak'
zich bij sP9~Bl:pe uitingen. Met de .brutaalste]
leugens trok hij de' vroeger afgelegde ver- i
killftngen weer iii. Er is geen enkele reden om It:~it:.' ~en;t{!n,dat, hij, niet toerekenings~at-'

, 'De' prestdènt 'ondervroeg den deskundige wat!
hU dacht" van -de z.g. mishandelingen en de
bekentenis bij de marechaussee. " :
.' Getuige vertelt dan, dat verdachte herhaal-'
delijk had gesproken over bedreigin.gen met
een stok doqr' de marechaussee. Over slaan
met een stok had, hij niet gesproken. Hij is
een groote leugenaar. -

Ve:rdachte: Mijnheer de dokter staat te
liegen.
De OffiCier van Justitie mr. Dubois: "De

dokter doorziet jou, al denk je nog zoo slim te
zijn. Hij is slimmer en doorziet jouw stomme
leugens:" _ .

Verdachte: "Ik heb den dokter op alles ant-j
woord gegeven."
Vervolgens werd de zenuwarts dr, J. Cas-

parle als deskundige gehoord, .die eveneens, zijn fl
rapport toelichtte en geen reden aanwezig

achtte psychische storingen bij verdachte aan
te ne~en. Verdachte bleef bij zijn verklaringen,
dat hij onschuldig is.

President: ."En uw bekentenis?"
Verdachte zeide, van het begin af ontkend

te hebben.
De officier van Justitie eischte tegen hem

neg e n j a a I' gevan.genisstraf.

Inbraak in slagerij te Oss.

De officier van justrtie mr. Dubois deelde
in' zijn requisitoir inzake de inbraak bij den
slager Janssen te Oss mede, datde verdachten

\

Van Berne en Reynders van meening waren,
dat de diefstal geoorloofd was, omdat het
vlsesch toch verzekerd was. Beide verdachten
komen maar eenmaal voor in het register van

. de Ossche strafzaken.
Wegens diefstal, meermalen gepleegd,

eischte Sip!". tegen Reynders drie jaar gevan-
gentsstraf met aftrek van voorar'reat en tegen
Van Berne wegens helmg een jaar voorwaar-
delijk met een proeftijd van drie jaren.

Uitspraak over veertien dagen.
Inzake de roofoverval te Heesch' merkte de

officier van justitie mr. Dubois, dat verdach-
te tot op zekere hoogte psychopaat is",

De psychiater kwam tot de conclusie, d8it,
als den verdachte straf zal worden opgelegd,
hij deze zal moeten ondergaan in de bijzondere
strafgevangenis te Scheveni~en.

Tegen den verdachte werd vijf ja.{lf,gevan-
genisstraf geëischt.



Omstreken enfoor Oss en

5Ie Jaargang

ABONNEMENT
(bij vooruitbetaling)

Per 3 maanden bij bestelling
per eigen bode •••••.•••••...•.•• f 0.76

Per 3 maanden f~er post f 0.87}
ADVERTENTIEN:

Van 1-6 regels ••••••••••••••..•••.. f 0.90
Elke regel meer ••••••••••••••••••••. f 0.15
Vraag en Aanbod·advertenties f 0.75

(bif vooruitbetaling).

Maas WaalLand van en
OPE."l"ING VERNIEUWDE ZAAK.

De Vlashoek gaat er op vooruit.Stadsnieuws.
§ Vandaag 'beleeft de Vlashoek een gebeurte,

nis, waarop de bewoners ·kots kunnen gaan :
de hernieuwde en geheel naar de eischen In-
.gericht'e zaak van de firma A. J. van Schijndel.
de Jong wordt heden heropend. Was het voor-
heen een pand waarin een goed zaakje werd
gedreven, spoedig bleek ail dat de ruimts te be,
krompen was, om zich geheel Te kunnen onto
plooien en eiselite de zaak ultbreidtng' met de
noodige verbouwing.

De architect, de beer J. A. de Reus alhier,
werd -ee [bij .gehaald en deze maakte een onto
werp, dat de goed'keuring wegdroeg der 'be-
troleken flirma en gaf deze opdracht tot ver.
bouw der zaak aan den heer Joh. v. d. Heuvel,
Timmerfabr-iek en aanneemheàrijf, School-
straat alhier. Deze voerde de verbouwing ge.
heel uit naar het ontwerp, waardoor dit stads-
ged·eelte een zaak rij.ker is geworden, die er
zijn mag. De s,childer, de heer H. Do-rsi, huis.
en de,cüratieschilder Palmstraat alhier, werk-

HEDEN: Kerkelijke viering van het feest van te in den trant Vtan het ontwerp door en wist
Sint Willibrord, patroon dezer plaats; om half k'leur t,e geven aan- dil mooie nieuwe pand. Het

t 11 plechtige Hoogmis. Na den middag om 3 uur geheel is "Sch.oün Oss" volkomen waardig.
vergadering voor de leden der H. Familie en Deze zaak in 'kolüuiaIe waren, tahak, sigaren
om half 5 Lof met preek. en sigareûen, wijn en Iikeuren, 'bevat boven,
DINSDAG: om half 8 weekdienst voor de dien nog zooveel artikelen, dat men er een

vereerders van den H. Antonius, die door hun ·kijkje dient te nemen om volkomen op de
offertje daartoe hebben bijgedragen; na de H. hoogte te komen. Er is o.m. verkrijghaar prima
Mis vereering der relikwie. kwaliteit brood, koek en beschuit; bonbons,

DONDERDAG: Feest van alle Heiligen voor chocolade en suikerwerken; pluimvee- en vee.
I onze Orde, is in deze kerk een volle aflaat te voeders en vooral speciaal duivenvoer-, verf-

verdienen. Om half 8 weekdienst voor de vet- waren en SChO()Ulllaakar,tlÎ'kelen; verhandmi d,
I eerders der H. Theresia, di?· door hun ~f.fertje delen, eau de cOlo'glles en verschiHende poe.

daa_rtoe hebben b~Jgedragen, na de H.. MIS ver- dcrs ; ten slotte kousen, garen, iband en saj-et.
1 eerrug ~er relikwie, Om 8 uur plecht.lge H~og- i teu; ver-der nog hondel'den kleine artikelen,

mIS en s avonds om 7 uur St. Theresia-Lof; ,JW zoodat het geheel o een bazar ."elij,kL Niet te
het Lof generale absolutie voor de leden «er ~ "te is het ee Pbkend'adres"van extra f"

I 3e Orde van Carmel. verger n .' n e' '., .r : ., IJIl
VRIJDAG: Allerzielen van onze Orde, zijn 'Gerook~ wmtersp.ek, dat smaak.t als ,koek. Moen

alle H. H. Missen voor de overleden leden en komt Jl1 deze. lll:)uwe za'lIJk llile:~ gauw tever-
weldoeners onzer Orde en voor de overleden geefs en .het kan daarom voor dit stadsgedeel,
leden der Aartsbroederschap van het H. Sea. te, dat ZIch, zoo gaarne Schoon Oss ~oemt, en

1 pulier; om 8 nur plechtige Requiemmis; op dien ook daar'hu.iten, als een groote aanwinst wor.
- dag is voor dezelfde overledenen een volle af. den ~eschouwd. . .

laat te verdienen. 'VIJ hopen dan ook gaarne dat de bewoners
ZATERDAG: 8. uur gez. H. Mis en's avonds

om 7 uur Lof ter eere van O. L. Vrouw van het
H. Scapulier.

VERLOTING FAINCY-FAIR.

§ Van de uitgelote prijzen ibij gelegenheid
van de fancy-fair, die deze week in het Recto-
raat gehouden is, is één prijs achtergebleven.
We verzoeken daarom de ,hOuder of houdster
van lot nr. 66, deze prijs, een taartschotel met
12 daarbij Ibehoorende schaaltjes, tegen over-
legging van het lot te wdhlen afhalen aan het
Patronaat op een der volgende Zondagen [us-
schen 4 en 8 uur. Na verloop van een maand
veronderstellen we, dat de winnaar op het. dan
nog niet in ontvangst ,genomen voorwerp .geen
prijs meer stelt en het ter besClhikking laat van
het Patronaat.

RECTORALE PATERSKERK.

ST. JORIS.

-ervan deze groote verbouwing en uitbreiding
zullen weten te appr ecieëren en wenschen de
ondernemende fir-rna van harte succes toe.

Bij de heropendng wordt als toegift nog wat
extra's 'gegeven, waarvoor wij. verwijzen naar
de in ddt blad voorkomend- advertentie.

Toen de drie bandieten weggingen zei er een:
Als je durft te kikken steek ik het huis in brand.
Benige oogenblikken later raakte ook een
hoopje papier aan 't branden.

---
De officier van justitie mr. Van Eve r-

din gen noemde de bewezen feiten alle
drie van ernstigen aard. De verdachten zijn
herhaaldelijk veroordeeld en er is alle reden
om hen een zware straf op te leggen. In hun
voordeel pleit dat zij bekennen, hoewel dit
bij V. zeer laat kwam.

'Vat H. betreft, deze staat ruinder ongun-
stig bekend. Maar ook V. die den laatsten
tijd goed' geobserveerd is blijkt nog iets
goeds te hebben. .
Spreker eischte wegens diefstal met ge·

weldpleging ell twee diefstallen met braak
tegen V. twaalf jaar gevangenisstraf en te-
gen H. tien jaar, voor beiden met aftrek van
voorarrest.

De President vraagt dan aan de twee verdach-
ten wie den brand heeft gesticht.
De ver d ach te V. zei dat Peer de Bie het

heeft gedaan.
Pre sid ent: Alweer Peer de Bie? En heb-

ben jullie dan niets gedaan '!

ST. MICHAEL.

§ Donderdagmiddag 2 uur algomeene leden-
vei-gadering van den R. K. Politiebond "St. Mi-
chael" afd. Oss en -Ornstreken in het R.K. Bonds-
gebouw op den Heuvel. Hooge straffen geëischt.

BLOEMENTENTOONSTELLING.

Men wordt er aan herinnerd dat Zondag a.s.
de jaarlijksche bloemententoonstelling gehouden
wordt van Floralia in het R. K. Bondsgebouw.

De opening, waarbi, de opvoering van een
aardige operette, zal plaats hebben des middags
om 12 .uur. De tentoonstelling is daarna voor
publiek geopend en belooft zeer interessant te
worden. Aardige stands zijn te bezichtigen zoo-
dat een bezoek aan de tentoonstelling Floralia
IS aan te. bevelen.

De pre sid ent voegt den verdachten nog
toe, dat zij laf zijn opgetreden door t~lkens
oude manuen te overvallen. Als het DOg jonge
pootige kerels waren. .

Ver d ach t e H.: Dat wisten we ook niet
te voren.
.P res ide n t: Het is loch toevallig, dat het

telkens zoo is.
Ver d ach t e V, begrijpt niet, dat tegen

hem die het geringste aandeel in de misdrijven
had' een hoogere straf wordt. geëischt.

D~ pre s i d ent: Dat is voor ons moeilijk
nit te maken, Jullie hebben het samen gedaan.

Pleidooi.

EEN BEKENTENIS TE OSS.
Naar wij vernemen heeft Jó M. J. heden tegen-

over de gemeentepolitie een bekentenis afgelegd
inzake de spekdiefstal bij v. d. Worp in Lithoyen
gepleegd in Maart 1929.

Hij is op transport naar Den Bosch gesteld.

,. Riehting- Verkeer
Dit re lde bord met
witte streep beteekent:
gesloten voor alle ver-
keer in deze richting----.-

De Ossehe misdadigersbende
voor lie Bosscbe RechtbankDe slagersgezellenhond St. Joris houdt zater-Idagavond een algemeene ledenvergadering ill

het R. K. Bondsgebouw op den Heuvel, waartoe j'

alle leden dringend worden uitgenoodigd,

De vcrdcrligei mr. 't H Q 0 f t die optreedt
voor de beide verdachten, zegt, dat ofschoon de
twee verdachten veel op hun kerfstok hebben,
zij toch aanspraak mogen maken op clementie
omdat door hun volledige bekentenissen veel
in Oss is opgehelderd wat tot nu toe nog duis-
ter is gebleven. Zij hebhen dus de politie mede-
geholpen bij de schoonmaak die- te Oss is ge-
houden en dit is misschien dan ook een reden
om hen thans clement te behandelen en een
mildere. straf op te leggen.Soep en Bijs de Sijp voor.

De pre s lod ent vraagt hierna aan de twee
verdachten Of ze nog iets te zeggen hebben.

.ûachten terecht staan} is in den nacht vall 19 De ver cl acht Ei H. zegt dat hij de straf te

I 20 A t 1933 g 1 d' I .. zW'aar vindt.
0.p ; ugU~ us .. ep ,eeg In.( e womng van, Ook de ver d ach t e V. vindt de geëischte"
den winkelier Albertus. H. Mensink te Reutum, straf veel te hoog. ik heh aan de politie een
gemeente ~ubbergell~ Ook tot deze woning had- hoop ~aken pekend gemaakt, waarvan de pOlitie
den de helde verdachten en hun .deelgenouten nog mets WISt-. '. ._

I _ vol éri ·d . da \' rdin , h' '" . Wachtmeester de ,G i e r die naar vorenI .. g s. ~ .g a~ ng - ZlC ,tQega~ ver- wordt geroepen zegt daarvan niets te,~wete.n.
schaft door inklimming door' een raam. UIt een De agent van politie Ten W' e sf e n e n ct
brandkast, welke werd opengebroken, 'werd een snerkt op dat V. inderdaad pas kort gereden een
geldsbedrag van ongeveer f 120 gestolen, heele re~1l:s zaken heeft opgehelderd. ~'. .
D . •. d h t . A J H' td' t' ·h··.. Pre S 1 cl e. n t: Dan zullen we daar rekening

.Ó: eve r ace,·.. . . zeg a lJ een mee houden.
raam had opgeschoven waarna ook de ver-
dachte L. V. naar binnen is gegaan. H. zegt, dat
hij alleen de brandkast heeft opengebroken en
het geld er uit heeft genomen. 't Was een be-
drag van f 120.
De verdachte V. geeft toe het misdrijf'te za-

men met H. te hebben gepleegd. .
Als getuige wordt hierna gehoord de winke-

lier Men sin k, die zegt dat f 120 door hem
werden vermist. .

Geen foto's maken.

Even voor dat de roofoverval te Maren werd
behandeld: heeft zich nog een incident voorge-
daan. '
Een persfotograaf werd 'door een wachtmees-

ter der marechaussee betrapt dat hij in de
rechtzaal foto's zat te maken.
Door den wachtmeester werd het toestel in

beslag genomen en aan den officier van [ustitie
overhandigd.

Getuigen verhoor.

De roofoverval te Loon op Zand.

De nu behandelde roofoverval, waarvan weer
dezelfde _verdachten worden beschuldigd. heeft
in den nacht van 8 op 9 Februari l.I..plaats ge-
had te Loon-op-Zand in de woning van den
arbeider Petrus Verhoeven. Na ook hier via een
raam binnen gekomen te zijn, hebben verdach-
ten en hun deelgenooten dien Verhoeven kracht-
dadig vastgegrepen en vastgebonden, .waarna
zij met een buit van f 120 zijn verdwenen.

De overval te Maren.
De volgende zaken hebben alle betrekking op

den 'in den nacht van 8 op 9 September 1930 te
Maren, gemeente Alern, gepleegden roofoverval
in de woning van den kassier der Boerenleen-
bank te Maren, A. Otten, die, nadat de daders
.zich tot zijn woning toegang hadden ver-
schaft door inklimming door een raam en open-
breking van een deur en een luik, evenals zijn
echtgenoote overmeesterd werd, terwijl hem zijn
revolver werd ontnomen. Deze roofoverval heeft
de rijke buit van ruim drie duizend gulden op-
geleverd.
Het eerst hebben zich tezamen te verantwoor-

den de Ossche arbeiders M. v. O. en M. .T. d..R.
resp. 30 en 37 jaar oud en de 35 [arige Ossche
arbeiders J. J. van B.

.. ,
Dé v e r d a c hl e H. zegt, dat hij van ' den

Brus inlichtingen heeft ontvangen. Bij. Verhoe-
ven te Loon op Zand moest veel geld zitten. H.
is toen met L. V. en Peer de Bie naar Loon-op-
Zand gegaan. Den Brus kon niet mee gaan, want
die moest den volgenden morgen naar de Bos-
sche veemarkt.
Verdachte .H. heeft een raam opgeschoven

waarna alle drie naar binnen zijn geklommen.
Toen zij drinnen waren werd Verhoeven wak-

ker. H. heeft Verhoeven toen vastgegrepen die
toen op bed werd geworpen en aan handen en
voeten werd gebonden. Een prop werd hem in
den mond geduwd.
Pre sid ent: Wie heeft dat gedaan '!
De v.e r d ach t e V. zegt dat hij het heeft

" gedaan.
11 Daarna hebben ze hel huis afgezocht. Ten-

slotte hebben ze f 120 gevonden. Het geld heb-
I: Iben ze onderling verdeeld.

d I Het verhaal van Verhoeven.

Als getuige wordt hierna gehoord de arbeider
P. Ver hoe ven. Deze legt op kalme wijze
zéér bezwarende. verklaringen af. Hij .geeft een
uitvoerig relaas van den roofoverval. Hij is wak-
ker geworden door rumoer en toen hij op wilde
staan' werd hij door drie gemaskerde! bandieten
overvallen.

Op verzoek van den Officier van .Justitie zijn
hun zaken gevoegd.

Nadat de Officier de uitgebreide dagvaarding
had voorgelezen, stelt de President aan ver-
'daèhte van B. eenige vragen.
. Deze geeft dan een uitvoerig relaas. Hij was
in contact gekomen met den arbeider G. J. V.
uit Aalst en den koopman L. van O. uit Oss, die
hem inlichtingen hebben verschaft. Zij hadden
hem gezegd dat er veel geld lag en ook de
woning van Otten hebben ze aangewezen. Met
z'n drieën zijn ze toen op stap gegaan, terwijl
toen ze daar aankwamen L. L. de R. reeds aan-
wezig was. Deze zou op den uitkijk gaan staan.
Ze zijn toen met z'n drieën de woning binnen-
.gedrongen, De man die een revolver bij zich
had, werd overmeesterd en de revolver werd
hem afgenomen.

De vrouw-van Otten 'werd ook overmeesterd
en vastgehouden.
De president vraagt dan aan verdachte van B.

op welke wijze zij naar binnen zijn gekomen.
Van B. zegt dat zij een deur hadden openge-

broken alsmede een luik. waardoor zij naar
binnen zijn gegaan. Zij hebben met den sleutel
de brandkast geopend en bet geld dat erin zat
hebben zij eruit genomen.
't 'Vas een bedrag van ongeveer f 3000.
Op den Kruisheekschediik hebben ze het geld

onderling verdeeld. Ieder kreeg een bedrag van
f ,450.
Terwijl de verdachte dit alles bekent staat

hij er bij te lachen.
De President zegt tegen hem: Je be-

hoeft er niet bij staan te lachen. De zaak is
daar vee) te ernsig voor."

Dreigementen.

Dezen vroegen heiu naar zijn geld; Toen hij

~

..z.ei.dat hij geen geld. had. bonden. ziJ.'h.em, aan
handen en voeten. Een hunner zei "Als Je,niet
zègt, waar je geld is, dan hangen wij je_op".
Getuige kreeg toen een touw om zijn nek en

een del' bandieten begon aan het touw te trek-
ken.
De Pre s id ent vraagt dan aan de verdach-

ten: Wie heeft dat gedaan '?
De ver d ach t e V. zegt dat Peer de Bie dat

'~e~ft gedaan. ..
Get u i g e zegt hierna dat hij door de drel-

reineiiten van de bandieten bang is geworderi.
Hij heeft toen de plaats aangewezen waar het
eld lag. Dit lag op zolder, . De 65-jarige· ka~ _ ~1eeobaDk



2 DE STAD OSS
W. A. o t ten wordt hierna als getuige ge-lOt t e 11, kassier der Boerenleenbank te Maren. f
hoord. Hij had des nachts bemerkt dat er licht Deze zei dat in de brandkast minstens 20 gou-
brandde in zijn kantoor. den tientjes hebben gezeten. .
Met een revolver in de hand is hij toen naar De volgende getuige is 1\1. J. deR., die ver-

zijn kantoor gegaan. Daar werd, hij door drie klaart aan verdachte zes gouden tientjes te
gemaskerde bandieten besprongen, ,die hem hebben ~egeven.... •
dwongen de. brandkast te openen. Terwijl Pre s i d ent: Nou ZIJn 't er al zes! Verdacn-
twee andere personen de vrouw van getuige in te hoort u bet? .,
bedwan IT hielden en bonden haar aan handen en De ver d ach teweet met precies meer
voeten ~ast. hoeveel gouden tientjes hij ontvangen heeft. Hij
Het geld dat in de brandkast lag, hebben ze dacht: vier. , . ,.

meegenomen. 't Was een bedrag van f 3040. Ge.t u I ge zegt dan dat de verdachte' hlJ
Wachtmeester Chr. de G ier, die hierna als hem IS gek~)jnen namens G. J. V. om geld te

getuige 'wordt g~hoord, zegt, dat de drie ver. halen. GotUl~e l!eeft het geld toen meegel!(}-
dachten ongunstig bekend staan en reeds voor men. De zaak tegen L. van O. wordt thans ",C-
diverse misdrijve~l zijn veroordeeld. schorst en "de houteren" moet als verdachte
Van het hooren der overige getuigen wordt terecht staan.

afgezien.

Requisitoir

Mr. v. Everdingen bespreekt na de schuld
der verdachten als bewezen te hebben aan-
genomen, het Ieven der verdachten. Over
van B. heeft niet veel meer gezegd worden.
hij heeft al terecht gestaan. Van O. is zelfs
al tot zes jaar gevangenisstraf veroordeeld.
De R. is vroeger reeds tot een jaar gevan-
genisstraf veroordeeld, daarna in 1931 tot
vier jaren. Er staan nog meer feiten op .zijn
straflijst. Nadat hij weer in vrijheid was

• gesteld, heeft hij zich in den korten tijd
goed gedragen.
Wegens diefstal met braak en înkfim-

ming elscht spreker tegen v. H. twee jaren,
tegen van O. zes jaren ell tegen de R. ook
zes jaren gevangenisstraf, voor den laatste
met aftrek van voorarrest.
De pre sid ent vraagt aan de drie verdach-

ten of ze nog iets te zeggen hebben.
Alle drie vinden de geëischte straf nog al

hoog en vragen een mildere straf.

Pleidooien.•
Mr. P 11 II c s uit Oss treedt op ah verdediger

voor de verdachten .M. van O. en J. van B. Hij
wijst op de bekentenissen die door de twee ver-
dachten zijn afgeleged en vraagt deze hekente-
nissen te willen beschouwen als een eerste
stap naar een beter leven. De verdediger was
van meening dat de rechtbank door het opleg-
"en van een mildere straf de verdachten zouden
~ersterken in hun goede voornemenS, om, wan-
neer zij in de maatschappij terugke~ren, weer
aoede burgers kunnen worden. Pleiter vraagt
~ekening t~ houden met het feit, dat beide ver-
dachten al terecht hebben gestaan.

Mr. P S eh e e f h a I s verdediger van den
verdachte M. J. de R., wijst er op dat de ver-
dachte reeds tot 4 jaar gevangenisstraf is ver-
oordeeld en' dat hij in de gevangems een voor-
beeldig leven heeft geleid.
Pleiter dringt dan ook met klem aan op een

mildere straf.
De pre s f d ent vraagt hierna aan de ver-

dachten of ze nog iets te, zeggen hadden.
Alle drie vragen clementie ook terwille van

vronw en kinderen.
Pre sid ent: Daar had je eerder aan moe-

ten denken.

De kippenkoning.

Ervan beschuldigd, den overval melde te heb-
ben gepleegd, staat afzonderlijik terecht de 43-
jarige Ossèhe arbeider- L. L, de- R. bijgtenaamd
,.De kippen:koning" - wien suhsidi::tir ten Jast~
iÏ'S gelegd, dat hij op dien. ui tkijk; heeft gestaan.

~1i1I 'lI'~;l"4.aç,b.te ~~ en ~ècP~ bek.e&.
s. verzo 'Ya'ii~ an . as naar

• Maren gefietst. Bij de woning van den kassier
van de Boerenleenbank is hij op den lûtkij.li
gaan staan om bij onraad te waarschuwen.
Verdachte zei gezien te hebben dat eenigen tijd
later van B. door een W. C.-raampje de 'wG-
niing van den kassier is binnen gedrongen ell
dat hij een tiJdje later de woning met nog twee
andere personen verliet. Van B. had een geld-
k!istje bij zich, Met z'n vieren zijn ze daarna
naar huis gefietst. Onderweg, ter hoogte van
de Kruisbeeksche Dijk, heeft van B. het geld
verdeeld.

Getuigenverhoor.

Als getuige wordt hierna gehoord J. J. van B.
die verdachte is geweest in de vorige zaak.

Getuige .zei dat L. de R. op zijn verzoek op
den uitkijk is gaan staan en dat hij zijn deel
van den bruit heeft outvangen.
Ook de kassier W. A. 0 tt e n legt Merna nog

eenige verklaringen af omtrent den roofoverval.

Requisitoir.

De officier van Justitie merkt op
dat de verdachte niet ongunstig hekend
slaat, maar daar het feit van ernstigen aard
is moet ook een gevoelige straf worden op-
gelegd. Spr. wil rekening houden met het
feit dat de verdachte niet tot de echte Cs-
sche Bende behoort en daarom eischt hij
'{'gen hem een gevangenisstraf van vier
'aar met aftrek der preventieve hechtenis.

De eisch buiten elke verhouding;

:VIr. Van Dij k uit Eindhoven pleitte hierna
vrijspraak op juridische gronden.

Mocht de rechtbank met spr. meening niet
meegaan dan zou spr. nog iets willen ze.rgen
over de strafmaat. Volgens zijn meerring is de
geëischte straf buiten iedere verhouding ten
aanzien van het gepleegde misdrijf en het ver-
leiden van den verdachte die niet ongunstig
bekend staat.

Spr. bepleit subsidiair dan ook een mildere
straf.

De Pre sid ent roept hierna wachtmeester
de Gier naar voren.
Wachtmeester de Gier verklaart dat de er-

dachte den laatsten tijd op het goede pad is.

Uitlokking en heling.

Den 32-jarigen Ossehen koopman L. v. O.
(het Schoentje) is tenlaste gelegd, dat lliJhet
misdr-ijf opzettelijk heeft uitgelokt door, ver-
nomen hebbende, dat V. een plaats wist waar
veel geld te stelen was, met drit oogmerk dezen
V. met J. J. v. B. in aanraking heeft gebruch+,

In de tweede plaats wordt hij er. van be-
schuldigd, dat hij omstreeks eind September
1930 te Oss een door diefstal verkregen gelds-
bedrag van f 25 uit winstbejag heeft vervoerd,
terwijl hem, subsidiair tenlaste is gelogd. dat
hij de door V. geheelde twee gouden tientjes hij
de R. of een ander afgehaald en aan V. over-
gegeven heeft.

De ver d ach telegde een volledige beken-
tenis af. In het café van de Louw heeft hij van
V'; vernomen datdeze veel geld wist te zitten.
Hij heeft toen V. in contact gebracht met J.
van B. ' .
Eenigen tijd na den roofoverval heeft hij bij

de R. vier gouden .tientjes gehaard en twee
daarvan heef.t hij op verzoek van de H. aan \I.
gegeven. Hij wist goed dat dit geld van diefstal
afkomsfig was. .

Getuigenver hoor.

"-:-:'·~tWbi& yer'Volgêns.genoord;)£;. A.

De houteren.

Den 44-jai·jgen te Aalst woonaohtigen arbei
der G. J. V. (De honteren) is in de eerste plaats

! ten laste gelegd, dat hij het misdrijf opzettelijk
heeft uitgelokt door aan J. J. v. B. - met het,
oogmerk van inbraak - mede te deelen, dal
in de woning veel geld lag, terwijl hij die wo-
ning tevens heeft aangewezen.
In de tweede plaats wordt hij van heling be;

schuldigd doordat hij omstreeks half Septem-
bel' 1930 te Oss van Lambertus van O. twee
door diefstal verkregen gouden tierutjes ten
geschenke zou hebben aangenomen.

Een halve bekentenis.

I De ver d ac 11 t e zegt, dat hij aan J. J. van
B. inlichtingen heeft verschaft nadat van O.
hem met van B. in contact hooft gebracht. Ver-
dachte zegt aan van B. het huis van den kas-
sier te hebben aangewezen alsmede de plaats
waar de kassier sliep.
Pre s i.d ent: En u hebt de plaats aange

wezen waar de brandkast stond.
Ver d ach t e zeg.t dat hij dit niet heeft ge-

daan.
Pre sid e 11 t Straks zult u wel anders hoo-

ren.
Rechter mr. Sas sen vraagt wie op het idee

was gekomen om bij Otten te gaan inbreken
De ver d ach t e zegt dat dit idee natuur,

lijk van Van B. was uitgegaan.
Pre sid ent: Later hebt u nog twee gouden

tleutjes aangenomen van Van O. die deze u na-
mens Van B. en de R. moest geven. U wist
goed dat dit geld van diefstal afkomstig was?
De ver d a c 11 t e zegt, dat niet geweten te

hebben.
Pre s i ,(.1ent: Aan den Hechter-Commissa-

ris hebt u dat bekend.
Ver d ach t e : Dat is niet waar.
Hierna worden voorgelezen de verklaringen

welke V. voor den Hechter-Commissar-is heeft
afgelegd.

"De boeren hebben geld genoeg"

Getuige L. van O. zegt, dat hij met V. meer.
malen in 't café van de Louw heeft gesproken.
Aan getuige heeft verdachte gevraagd of deze
niemand wist, om eens naar Maren te gaan. Hij
had er aan toegevoegd: "De boeren hebben geld
genoeg, en ik kan 't goed gebruiken."

De getuigen.

Een.igen tijd na den diefstal kwam getuige
den verdachte tegen op den Stationsweg en op
verzoek van verdachte is getuige naar de H.
gegaan om geM te halen.'

Getuige heeft aan verdachte vier gouden
tientjes overhandïgd.

De ver Itach t!! zf;l.gl: ,niet geweten te heb-
tJtn dat het geld van diefstál afkomstig was,

De agent van politie Ten W est ene n d legr
eenige verklaringen af omtrent het verleden
van den verdachte. Verdachte maakte vroeger
veel misbruik van sterken drank.
De volgende getuige is J. J. van B., die zei

dat hij door van O. met den verdachte in con-
tact is gekomen. Deze heeft hem de plaats aan-
gewezen waar .(te woning van Otten stond.

Getuige weet niet of V. luter geld heeft aan,
genomen.

Requisitoir

De 0 f fie i e I' van Jus tit i e acht be-
wezen mede door verdachte's verklaringen
aan den rechter-commissaris dat de ver-
dachte den diefstal heeft uitgelokt en dat
hij zich aan heling heeft schuldig gemaakt.
Spr. requireert tegen hem een gevangenis-
straf van drie jaar met aftrek van het voor-
arrest.

Pleidooi.

Mr. Sc hip per ij n die optreedt voor den
verdachte V. zegt dat zelfs indien de verdachte
het misdrijf had gepleegd de geëischte straf
niet in verhouding staat met het misdrijf. Spr. j
acht echter niet bewezen dat V. zich heefë
schuldig gemaakt aan wat hem ten laste is ge-
legd en hij bepleit dan ook vrijspraak met de
onmiddellijke Invrijheidstelling van den ver-.
dachte,

.De rechtbank begeeft zich hierop in raad-
kamer, waarna de president mededeelde dat
er geen termen aanwezig zijn den verdachte
onmiddellijk in vrijheid te stellen.

Weer de zaak tegen van O.

Hierna moest de verdachte L. van O. weer
in het beklaagdenbankje zitten.
Door de rechtbank werd afgezien van hel

hoor-en der overige getuigen,

Requisitoir.

De officier van Justitie mr. v a 11 Eve r-
din gen oordeelt, dat verdachte zich heeft
schuldig gemaakt aan medeplichtigheid aan
den roofoverval te Maren door V. in con-
tact te brengen met van B., wetende dat
er dan gestolen zou worden. Verder acht de
officier bewezen dat de verdachte uit winst-
bejag eenige gouden tientjes heeft vervoerd
welke van diefstal afkomstig waren.
Spr. eischte een gevangenisstraf van drie

jaar met aftrek der preventieve hechtenis.

De ver d ach te zelf vroeg een mildere straf

Pléidooi.

De verdediger mr. van Dij k uit Eindhoven
wijst op het funeste systeem om verschillende
verdachten in een zaak tegen elkaar uit te spe~
len als getuigen. Op juridische gronden acht
spr. bewezen dat de verdachte zich aan geen
ander strafbaar feit heeft schuldig gemaakt dan
aan medeplichtigheid aan heling, Verdachte
zelf heeft zich daarvan geen rekenschap gege-
ven. Hij is door de Ossche bende misbruikt en
is een wer-kelijke stumperd in de misdaad.

Pleiter meent dat de eisch van 3 jaar uiziten
alle verhouding staat tot het gepleegde mis-
drijf en spr. dringt er met klem op aan der
verdachte alleen maar te veroordeelen tot der
tijd van het voorarrest.

De uitspraken der Donderdag behandelde za
ken zijn bepaald op 21 November. .'
De volgende Ossche strafzakc» .. ·.-.,1('11 iJ(

handckl 2R November.

IBISSIWi
~

VOOR DE PIJP

ROOKT IBIS EN G ~ ~N ANDERE SHAG

UITSPRAKEN.
DE VERDACHTE VAN DEN
DOODSLAG OP HARTOGS

VRIJGESPROKEN.

Een onderzoek naar de geestoermogens
van den Megenschen bakker.

De Bossche Rechtbank deed Donderdag uit-
spraak in de Ossche strafzaken, die op 24 Oc-
tober [.l. worden behandeld.

De doodslag op Hartogs.

Zij sprak den 3S-jarigen Ossehen arbeider P.
W. vrij van den doodslag op J. L. Hartogs op 5
December 1925 te Oss.

Verdachte werd onmidde lliik in vrijheid ge-
steld. (Eisch acht jaren gevangenisstraf).

Brandstichting.

Voor brandstichting in de woning van A. F.
van der Heijden te Oss, welke door haar vader
werd bewoond, gepleegd op 11 Mei j.I, werd de
27-jftrige weduwe J. L. :'If. van B. van H. voor-
waardelijk veroordeeld tot een jaar gevange-
nisstraf. (Eisch een jaar gevangenisstraf).
De Rechtbank bepaalde een proeftijd van een

jaar, gedurende welken tijd verdachte onder

toezicht zal staan van de R. K. Reclasseerings-I
:ereenigin? te Oss e~ zij O~ge,~lOme.n zal wor?en
III het gesticht ,,:\Ial'la Regina . te Sambeek. \ er-
dachte werd onmiddellijk in vrijheid gesteld.

Uitlokking tot inbraak.

Wegens, uitlokking van inbraak in zijn eigen
woning te Berghem op 30 Mei 1934 gepleegd.
werd de 48-jarige fabrieksarbeider H. van de
V. overeenkomstig den eisch veroordeeld tot
ee.; jaar gevangenisstraf met aftrek van voor-
arrest. '.

Inbraak te Oss.

De 39-jarige A. H. de L. uit Oss werd tel' zake
van den inbraak op 7 Mei 1933 in de woning
van den wijnhandelaar N. de LOllW, die ver-
dachte met anderen zou hebben gepleegd ver-
oordeeld tot een jaar en zes maanden gevange-
nisstraf met aftrek van preventief. (Eisch twee
jaar en zes maanden).

De brandstichting te Megen.

De zaak wegens uitlokking van brandstichting
in zijn bakkerij te Megen in den nacht van 7 op I
8 Juni 1933 tegen den 5I-jarigen hotelhouder
J. F. B. te Veghel, tegen wien vijf jaren gevan-
genisstraf werd geëischt werd terug gewezen
voor nader onderzoek door den rechter-com-
missaris, om door de psychiaters dr, Casparie
te 's-Hcrtogenbosch en dr. Janssens te Vught
rxpport te Iaten uitbrengen over de geestver-
mogens van verdachte.

HOOGERBEROEP IN DE
OSSCHE RECHTZAKEN.

Naar men ons mededeelt heeft de officier van
Justitie bij de Arr-ondissements-rechtbank te
den Bosch hooger beroep ingesteld tegen de
vonnissen in de Ossche rechtzaken van die
rechtbank d.d, 28 October j.l. waarbij: F. N. Y.

d. W. werd veroordeeld tot 4 jaar gev. straf.
eisch 6 jaar; A. S. tot 5 jaar, eisch 8 jaar; A. J,
v. d. W. tot 6 maanden, eisch :;: [aaar.
Tegen de vonnissen d.d. 31 October j.l. waar-

bij: A. J. O. werd veroordeeld tot 3 jaar gev.
straf, eisch 5 jaar; P. A. S. tot 1 jaar, eisch 2
jaar; J. F. A. V. tot 2 jaar, eisch 3 jaar; \. H.
d. B. tot 6 jaar, eisch 0 jaar; :M. v. O. tot 6 ja!",
eisch 8 jaar; Ch d. B. tot 1Y:, jaar, eisch 3 jaar;
N. H. S. tot 1% jaar, eisch 4 jaar.

en tegen de vonnissen d.d. 4 November 1935
waarbij M. v, d. E. werd vrijgesproken, eisch
2 [aar gev. straf; J. J. B. werd veroordeeld
tot 1 jaar gev, straf, eisch 3 jaar; M, J. d. B.
tot 1% jaar, eisch 6 jaar; W. A. B. tot 5 jaar.
eisch 8 jaar; F. de It tot 3 jaar, eisch 6 jaar;
J. 1\1. d. B. tot 5 jaar, eisch 8 jaar.
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klaringen voor den rechter-commissaris nu eigenlijk zijn bewijs baseert. Spr.
voor, opmerkend dat hij er gedeeltelijk meent dat de processen-verbaal ver-
op terugkomt, Maar 't lal je niet baten, keerd worden opgemaakt in dezen zin,
voegt llij er aan toe. dat de betrokken ambtenaar bepaalt,
De Marensche kassier 0 t ten voi- I dat een bepaald artikel is overschreden

nardt bij zijn verklaringen. en dàn worden. de vragen gesteld. Een
De verdediger mr. Sc hip per ij n verdediger die de zaak objectief bekijkt

vraagt or verneeven wel eens bij hem weet dat hij de woorden die in zoo'n
aan huis is geweest. verbaal staan niet op een goudschaaltje
pe heer 0 t ten zegt. da t..voor zoover mag wegen.

hij we~t Verh~~ven noott bIJ hem ge- Het gaat er nu over van wien het plan
weest IS, wel ?liln vrouw. is uitgegaan, want daar hangt de
L. van 0 r sou w ver~art,. dat I kwestie van medeplichtigheid mee

verd. hem wel een keer 01: drie, VIer ge- samen
vraagd heeft of hij. niets wist. V d i'S e fatsoenlijk man' deze manVer d ach te' NIks van aan er. . en ,

Van 0 r sou w: 0 nee, dat' zal niet zou _tenslotte moeten har:gen,~p de ver-
ziJn, wel drie vier keer. klarmg van een paar mlsda<.ügers. Ve~-
Later na de inbraak heeft hij verd. hoeven h<:~ft niets anders gedaan dan,

ontmoet; deze vroeg hem of hij al geld vermoedelijk sC!;t0orvoetend, het huis
had gekregen. Daarop is hij naar De van otten aanwijzen.

I Reuver gegaan. die vier tientjes gaf, Moet deze man nu Van Berne moete~
waarvan hij er Verhoeven twee heeft gaan uitnoodigen om in te breken? Hij
gegeven. heeft niet uitgelokt. Opzet is zeer zeker
Jac. J. van B ern e bevestigt dat niet aanwezig geweest. Ook voor mede-

Verhoeven hem heeft meegedeeld, dat hij plichtigheid is opzet vereïsent.
in Maren een brandkast wist te staan. PI. meent dat verd. ter zake zal moe-
Ver d ach t e ontkent dit. ten worden vrijgesproken. Hij neemt
Van Be r ne heeft toen afgesproken, niet aan dat Verhoeven bij hem geweest

dat hij wel eens bij hem zou komen en is om te inrormeeren naar het geld.
toen is hij ook naar Maren gegaan, Van Orsouw zal er welopgekomen zijn;
waar hij met Verh~even den stand heeft van de zes gouden tientjes toch hield
opgenomen. Daarbij .heert Verhoeven ge- hij er zelf vier.
zegd waar Otten süep en aan welken Een tragisch slot was het nog, dat
kant de brandkast stond. verd na het geld ontvangen te hebben
De 0 r f i c~.eracht beide feiten welke bed~elmd '-of dronken geraakt was. Hij

Ve!hoeven zijn tenlaste gelegd, bewezen. was toen hij bijkwam zijn gouden
Hij meent z1ch.geheel te kunnen houden tientjes en zijn portemonnaie kwijt.
aan de verklaringen welke verd. aan den Mr. Schipperijn vraagt tenslotte het
reenter-commissaris heeft afgelegd. voorarrest als straf op te leggen en
:pa ~n behoort niet tot de Ossche verd in vrijheid te stellen.

misdadIgers.' De rechtbank begeeft zich in raad-
Spr. etsent d r i e j a a r g e v a n- kamer,

gen iss tra f met aftrek van het voor- De rechtbank meent aan het verzeek
arrest - niet te kunnen voldoen - zoo deelt de
. '. '.. pre s id ent mede - en weigert de

De verdediger M r:. Sc hlp per IJn invrijheidstelling.
Z€1gtvan oordeel te ZIJn, dat deze man '
niet een straf verdiend zooals de orrt- Hervat wordt dan de zaak tegen Van
cier eischt. De officier zegt zelf dat de Orsouw. .
man niet behoort tot het Ossche milieu. Ver hoe ven verklaart te blijven biJ
Is de straf dan niet onev-enredig hoog? de verklaringen welke hij heeft afgelegd.

/

De Ossche misdadigersbende
voor het gerecht.

<Reeds opgenomen in een gedeelte
• onzer vorige oplaag>.

mede verdere inlichtingen verstrekt.
Later is men met de anderen in M'.a~

ren teruggekeerd; M. de Re,uver heeft
(¥ervolg dei!."zitting van glst«en). in de buurt een hond l06gelll1laa-kt,Toen
Voortgezet wordt de behaOOelling der zijn ze naar het huis gegaan. Ve~. Van

. Berne heeft de woning geopend en toen
zaak tegen A. J. Hiendirlks en L. Vos, kwamen M. de Reuver en M. van Or-
ter zake van Inbraken te I.I<IDg1enboom, rouwook binnen.
Tubber:gen en Loon op Zane!. De inlichtingen welke men van Ver-
Het getuigenverhoor VliJU den arbet- hoeven had ontvangen bleken juist te

der p. Ve:r'hoeven uit Loou op ZaniCl f;ijn.
wordt voortgezet, D I 'k i 'I..~Over wat er toen gebeurde sprekende oor een UI S men naar eoven ge-
zegt getuige, dat er drie ot vier mannen gaan. Daar stond een man met een revol-

ver; dien heeft men hem afgenomen.
waren; 2)8 hebben hem vastgevat en Toen heb je de vrouw vastgepakt? al-
gebonden. Hij heeft ze maar e€n mi- dus de Pre s id ent.
nuut voor zich gehad, zoodat hij niet Neen mijnheer, zegt Van orsouw, daar
weet of ze gemaskerd waren, ben ik bij blijven staan.

Pre sid ent: Hebben ze je g,e>ctrelgd Maar je hebt otten toch vastgehou-
met een revolver? den? vraagt de pre oS ide n t.

Get u i g e: Neen, ik ben niet ge- Van Be r neerkent dat; otten is
dreigd. meegegaan naar de brandkast en heeft

Pre sid ent: Hebben ze ook een die zelf opengemaakt. Van Orsouw W!Ui
prop in je mond geduwd, dat je niet bij de vrouw gebleven.
kon schreeuwen? L. de Reuver is buiten gebleven om te

Get u i g e: Neen, dat kon niet, want waarschuwen voor onraad.
ze hielden de deken op mijn gezict1t. Onderweg is het geld gedeeld; ieder

Pre sid ent: Maar heb je niet ge- had een bedrag van 425 à f 500.
sehreeuwd? De pre sid ent vindt het brutaal dat

Get u i g e: Neen, dat mocht niet. er tegen otten is gezegd: het geld is
Pre sid ent: Hebben ze gezegd dat toen niet van jou, wat kan het je sche-

ze je zouden ophangen? len. Bet was toch geld van de Boeren-
.Get u i g e: Ja, en 2Jehebben me een leenbank.

strop om den hals gedaan, toen ik rei Van het verhoor van eenige getuigen
dat ik geen geld had. wordt afgezien.

Verdachte Vos zegt, dat De Bte den De kassier der boerenleenbank te
man bang heeft gemaakt, maar van Maren W. A. ott endoet mededeellngen
een strop weet verd. niets. htGet u i ge deelt nog mede, dat ze ge- omtrent de inbraak. Hij had geruc ge-
dreigd hebben het huis in brand te hoord en was opgestaan; in zijn kan-
tI H" k b d _.:.1' toor zag hij licht.s exen. IJ roo ran eUMpapier, maar Drie mannen lewamen de tra.p op,

er gebeurde verder niets. Verder ver- forceerden het luik en grepen hem
teLt hij dat twee der indringers hem aan. Twee hebben hem aangegrepen en
mee naar boven hebben genomen, waar
hij het geld aanwees. "nlat geworpen", waarna ze op hem

Verdachte Vo s bevestigt dit. glng'en zitten; een der anderen bleef
De 0 f fie ier nee,mt daarna requt- b~j zijn vrouw staan,

sitoir: de feiten zijn bewezen en de Getuige kent de verdachten niet
verdachten bekennen ruiterl~lk. dus dat terug. Hij deelt mede, oot er ruim f 3000
geeft geen moeite. Spr . .aollt de feiten meegenomen is.
zeer ernstdg. Beide verdachten hebben De pre sid ent vraagt: Wlaren de
een groote reeks misdrijven gepleegd mannen gemaskerd?
en ze hebben een groot strafregister. Getuige 0 t ten: Ja, a1lem.a.at
Er is dns aanLeiding voor een zware De v e r d ach ten verklaren desge-
straf. In hun voordeel pleit, dat ze be- vraa;gd dat zij den getuige niet hersen-
kennen. Vos staat, zeer ongunstig be- nen,
kend; het strafregtster van Hendriks Wachtme~ter De G l e r krij,gt te
is iets mlnder ongunstig. Spr. acht de- verklaren over de repu-tatie der ver~
zen verdachte iets mänder erg dan VOoS. dachten. Ze staan niet gunstig bekend,
Door hem loopt nog wel een goede De 0 f f i c l e r merkt in zijn recut-
draad. sitotr op dat de verdachten lang ant.

De Oofficie'l"vordert tenslotte ter zake kersd hebben. Nu ts een bekentenis af-
gelegd; het bewijs is eenvoudig.

van de tenlaste gelegde feiten veroor- Wat de stra! betreft, allen hebben al
deellng van VOos tot 1 2 ja a r ge Va n- verseheldene veroordeelmgen achter
genisstraf en van Hendriks den rug.
t o.t 1 0 j a a. r g vag en i s t .a f. Ten-slotte requlreerde de offioje.:r voor
. Desgevraagd zeg.t He,ndrlks dat J. J. van Berne twee, VOQIl." M.
het nog al veel is. van Orsouw zes en voor M. J. de

De president: Ja, maar het was
ook nog al wat die inbraken en over- Reuver eveneens zes jaar ge-
vallen. Als je nu nog naar flinke jonge van gen i S 8 tra f.
menschen ging, maar je ging altijd In- Hierbij is er rekening mee gehoud_'(m
'breken bij oude menschen, die zich niet ~t tegen van Berne pas 6 jaar is ge-
verweren kunnen. etseht en da,t van Orsouw pas veroor-

Hendriks zegt, dat men óat niet deeld is tot 6 jaar.
steeds wist. Mr. Pull es uit Oss optredende voor

VOos geeft nog te kennen, dat hij in Van Orsouw en Van Berne pleit voor den
alle misdrijven het minste aandeel eersten verdachts clemente straf; voor
heeft gehad. Van Berne vraagt hij eveneens een zoo-

De verdedlg-eT ;M:r. 't Hooft ver- dan1ge straf dat bij nog iets van zijn
klaart er van overtuigd te zijn dat een leven kan maken. .
zware straf moet worden Oopgelegd. M 1'. Sc he e f bal s wijst er op, dat
Hij merkt echter op, dat als zij niet De Reuver feitelijk altijd maar een lij~

bekend hadden zooals ze gedaan h~~. dende rol heeft gespeeld; hij mocht er
ben, er nog lang niet zooveel zou ZIJn e1glenUjk alleen maar bij zijn Oomdat
opgehelderd. , men voor drie e h b ' ..Er is vlot bekend en zelfs meer dan m nsc e~ angel' zou zlJn
men vroeg. Vos heeft zelfs een achttal en gewoonlijk mocht hij alleen maar op
gevallen meegedeeld, waarvan de poli- den uit~ijk staan. Deze verdachte ?eeft
tie heelemaal niets wist. zoolang gezwegen om zijn broer met te
Dat moge bij de strafoplegging over- bezwaren.

wogen worden. Spr. herinnert er aan dat ver~: 4 jaar
Verdachte Vos zegt nog dat hij wer- gevangenlsstraf heeft gehad; hlJ werd

kelijk meer daden bekend heeft waar" om ~IJn goed gedrag met verkorten straf-
van niet eens aangifte was ged~an. tijd heengezonden. In zijn voordeel pleit,
De politieagent Ten We s ten end dat hij Aet gestolen geld niet naar carë's

te Oss bevestigt dit. bracht maar het in zijn huishouden ge-
. De uitspraak wordt daarna bepaald op bruikte.
21 November.' Pleiter is ervan overtuigd, dat de man

zijn leven zal beteren.
Uitspraak over 14 dagen,Roofoverval te Maren.

De 44-ja.rige arbeider L. L. dè Heuvel'
uit Oss, thans gedetineerd. staat Ol) de
zelfde aanklacht terecht: subsidiair is
!hem ten laste gelegd, dat z~ln deelge-
nooten alleen dit misdrijf hebben ge-
pleeg-d en dat h~i hen opzettellik daarbij
b~hulm:aam is geweest en daartoe ge~
legenheid heeft verschaft door in onder-
ling overleg, terwijl die anderen .dte
woning met dit doel binnen gingen,
buiten op den uitkUk te bl~lven staan j;

om bij onraad te waarschuwen.
Verdach te bekent het hem ten

laste gelegde. Hij bevestigt dat men naar
Maren was gegaan om in te -breken, Van
Berne is door een W. C.-raampje naar
binnen gegaan; hij heeft toen de deur
geQpend om de anderen binnen te la-
ten. Verdachte bleef buiten staan om
voor onraad te waarschuwen. Uit den
buit heeft hij f 475 ontvangen.
J. J. va. n Be r n e wordt thans als

getuige gehoord; zijn mededeeUngen
stemmen uiteraard overeen met die in
de vorige 1ilaak.
De kMsier 0 t ten bevestigde even-

eens zijn verklaringen.
De 0 f f ic ier meent, dat de3e ver-

dachte niet gerekend kan worden tot de
beruchte Ossche mi.&dadigers. 'rel.' zake
van medeplichtigheid en diefstal met
geweldpleging etsent hU v ier j a. ar
g e van gen iss t J.'I a! met aftre~ van
het voorarrest.
Ver d a e h t e vraagt of hU niet voor

voorwaardelijke veroordeeling in aan-
merking kan komen.

De Dr es ide n t meent dat dat te
veel van 't goede is.
De ver-dediRer Mr. V a. n D ~ikuit

Eindhoven refereerde zicih ten aanzien

De 30·jarige M. van Orsouw, arbeider
te Oss en de 37-jarige M. J. de Reuver.
arbeider te Oss, beiden gedetineerd te
's-Hertogenbosch, staan terecht terzake
dat z~i in den nacht van 8 op 9 Septem-
ber 1930 of daaromtrent te Maren ge-
meente Alem gedurende den voor de'
nachtrust bestemden ti.jd tezamen en in
vereeniging met een ot meer anderen in
de woning van Wlllebrordus Albertus
Otten met het oogmerk van wederreen-
teliike toeëlgentng hebben weggenomen
een geldsQedrag van ruim drie dulze~d
gulden of daaromtrent - althana eenlg
geld - toebehoorende aan de J3oeren-
leenbank aldaar - althans aan een
ander dan aan hen verdachten ot hun
deelgenooten of een hunner - zulks na
zich den toegang tot de nïaata des mts-
driifs te hebben verschaft door in-
klimming door een raam en openbre-
king van een deur en een luik. en ter-
wi.1l zLi en hun mededaders dezen dief-
stal deden voorafgaan en vergezeld
gaan van geweld tegen dezel_l Otten en
z~in echtgenoote bestaande ut het hen
krachtdadig aangrijpen en vasthouden
en ter neder werpen en het aan otten
ontnemen van diens revolver gepleegd
met het oogmerk om dien diefstal voor
te bereiden en Itemakkeliik te maken.
De 35-.larige arbeider J. J. van Berne

heeft zich voor denzelfden roofoverval
te verantwoorden.

Op verzoek van den officier worden
deze zaken gevoegd.-

Allereerst wordt Van B e-r n e ver-
hoord; daaruit blijkt, dat er een be-
spreking is geweest omtrent den over-
val. Zeke're Verhoeven 18 met hem naar
Maren gefietst om de woning van Otten
te wijzen. Voorts heeft Verhoeven mee.
gedeeld waar de brandkast stond, zoo-
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der medeplichtigheid aan zijn pleidooi
van Maandag.
Op deze dagvaarding kan z.f, geen

veroordseltng volgen. De geëischte straf
Is buiten verhouding. Pl. vraagt de
eventueele straf te bepalen tot den tijd
van het voorarrest.
Wachtmeester D e G ier komt. nog

bevestigen, dat de politie van verdachte
geen last heeft; hU past goed op.
Uitspraak 21 November. '

De 33-jarige kooprnan Lamb. van
orsouw uit Oss, eveneens gedetineerd,
. heeft zich te verantwoorden wegens het
feit, dat, terwijl J. van Berne, M. van
orsouw en M. de Reuver den roofover-
val. pleegden, hij, verdachte, eemgen tijd
te voren te Oss - althans in het Arron-
dissement 's-Herto·genbOsch - dit mis-
drijf opzetteli,ik heeft uitgelokt, al-
thans opzettelijk gelegenheid, middelen
en inlichtingen heeft verschaft tot het
plegen van dit m.isdrijf door, vernomen
hebhoend;e dat Gerar<ius Jo~ephus Ver~
hoeven een plaats wist waar veel geld
te stelen was en zulks met dit oog-
merk aan gegadig<len voor diefstal
wilde mededeelen, dezen Verhoeven
met dat doel in aanraking te brengen
met genoemden J. J. van Berne, aan
wien verhoeven dan ook de woning van
Otten heeft aangewezen om veel geld te
stelen.
Voorts Is hem ten laste ge-le?:d, dat hij .

omstreeks eind September 1930 te Oss
althans in het Axrondiseemen.t

's-Hertogenbosch - ovzettelijk, althans
terwijl het aan zijn SChuld te wijten was
dat zijn handeling door misdrijf ver-
kregen geld betrof - een door diefstal
- aLthans misdxijf _ verkregen gelds-
bedrag van 25 gulden ~ althans eenig
ge,ld - uit winstbejag heeft vervoerd;

SubsidiaLr dat terwijl Gerardus Jo-
sephus Verhoeven alstoen aldaar op-
zettelijk - althans terwijl het aan zi,ln
schutd te wijten was dat zl.in handeling
door misdrijf verkregen geld betrot -
van hem, verdachte _ alth.?ns van Ma-
rinus de Reuver of een ander - twee
door diefstal - althans misdri,if -
verkregen gouden tientjes als geschenk
heeft aangenomen;
hij, verdachte, alstoen aldaar dlt

misdrijf o~ttelijk he€ft uitgelolkt.
althans dezen OPzettelijk gel~enheid
en middelen tot het "legen van dit
m.1sdiriif heeft verS1Chaft door dit geld
bij dien de Ranver of dien ander te
halen en aan Verhoeven over te geven,

Ver d ach t e zegt dat Verhoeven
hem herhaaldelijk, heeft geoogd, dat hij

ld . t te itt b . d Ik P. J. de Bie (Peer)ge WlS ZI en. ",..ij zei an: wou L. A. v. d. Heuvel (Den Brus)dat ze het maar weghaalden en dat ik
er mijn deel van kreeg. Toen heb ik het F. N. v. d. Wetering
eindelij'k maar aan d~ anderen gezegd. (Den Broll]omert)
Aa-n Vernoeven hlLd vem:" gezegd dat A, J. v. ~. WIelen (Slappe Toon

hij geen inbreker was. On de vraag or van Mieneks de Soep)
hij er dan geen wist hee!t hij er later A. Snabel
over gesproken. I A. J. Ottens
Veertien dagen na den overval kwam P. A. Schuurmans

Verhoeven vragen hoe hij aan het geld J.. F. A. Verhoeven
kon-kome'n. Verhoev~ moest; van Bern~ N. H. SCPUJLers
of De Reuver hebben. A. ~. den Brok

Verd. is toen naar De Reuver gegaan M. van Orsouw
en heeft daar gezegd dat hij kwam voor Chr. den Brok
den Maaskant5chen ma De Reuve'l' M. A. v. d. Elzen
gaf hem vier gouden tien~·es. Daar heeft ~ ~. ~:~e~~Ok
hij er twee van afgegeVen en de andere W· À Bloemers
twee hield hij zelf. Verdachte is van F .de' Reuver
meerring, dat hij zelf tOCh niets te ma- J' M den Brok
ken heeft met den. diefstal in Maren. p'. Wijnen

De pre s l d ent. Maar je begree.l? J. L. M. v. Heeswijk
toch wel, dat het geld dat je bIJ H. v. d. Vondervoort
De Reuver ging halen Van diefstal af- N. de Louw
komstig was. J. F. Benkers
De heer 0 tt e n uit ~ren persisteer- H. A. v. d. Putten

de bij zijn verklaringen. P. W. de Bie
.~p een vraag van den presddent deelt A. J. Hendriks

hIJ nog mede, dat Elf ruim 20 gouden (Jon.ge Toon de Soep)
tientjes bij het gestolen geld waren. J. P. Ceelen
M. J. d e R e u ver als getuige gehoOit'd H. A. v. d. Putten

verklaart aan L. van Orsouw zes gouden A. J. Hendriks
tientjes gegeven te ~bben. (Jonge Toon de Soep)

De p.r e 13 1d ent: liet worden er J. P. Ceelen
steeds meer! Th. KooIen
Ver d ach te: Ik tan me niet anders J. J. van Berne

voorstellen dan dat het er vier waren. J. J. van Galen
DeR e u ver verklaart dat vern. bij J. A. v. d. Akker

hem was gekomen IJlet de mededeeling G. J. van .aaIen
dat ~ het geld kwam halen voor dien Th. J. v. Berne
man uit Maren. ' H. L. v. Erp
Ieder zou f 15 geven, Was afgesproken, N. J. v. Geenen

omdat het een arme rnan was, die uit Th. J. v. Berne
Maren met zijn haZel1P. P. J. v. Galen

P. v, Geenen
De behandeling van deze zaak werd A. J. Hendrtk.s

daarop geschorst Oomte behandelen de L Vos
zaak tegen dezen man: J: J. van Berne

. . M. van OrsouwDe 44-Jaxl€e a1"beider G. J. Verhoe- M J de Reuve'!.'
ven \lit Oss, thans gede~ineerd, s~t L.' L: de Reuver
terecht terzake van het felt, dat te;rwijl L. van Orsouw
J. J. van Berne, M. van Ol'SOUwen M. G. verneeven
J. de Reuver den roofoverval te Maren
pleegden, hij, verdaChte, eenig1en tijd • == met aftrek voorarrest.
tevoren aldaar - althans in het Arron-
dissement 's-He:rtogenbosch - dat mis-
drijf heeft uitgelokt. althans ol)2:ettelijk
inlichtingen heeft verSChaft tot het ple-
gen van dit mdsdirljf dQor aan J. J. van
Berne ~ althans aan een der daders ~
met dat oogmerk lUede te deelen dat
in bedoelde woning veel gelod lag en
de woni:ng aan te wijzen;

2e. dat hij omstreeks eind September
1930 te Oss ,- althans in het Arrondis-
sement 's·HertogenbOSeh - OIlW€tteli,ik
- althans terwijl het aan zijn schuld
te wijten was dat zijn han~ling door
misdr~j! verk1"eg>engeld betrof - van
J.,ambertus van OrSlOUw- althans van
een ander - twee dOOq' diefstal - al-
thans rnisdrlj f - verkregen gouden
tièhtje.s aïs gesohenk heeft aangeec-

Reeapitulatle.

Eischen en uitspraken.

Tot nu toe zijn de volgende straffen
geëischt en uitgesproken tegen:

Uitspraak
14 jaar (roofoverval en tnbraak).
14 jaar

Eisc h
16 jaar
16 jaar

6 jaar*

1 jaar"
8 jaar*
5 jaar*
2 jaar*
3 jaar*
11 jaar'"
B jaar
8 jaar
3 jaar*
2 jaar*
3 jaar*
6 jaar*
ajaar
6 jaar
8 jaar
8 jaar*
1 jaar'"
1 jaar*

2Y2 jaar*
5 jaar*

10 jaar*
3 jaar*

IQ jaar*
10 [aar"
5 jaar

5 jaar
10 jaar
8 jaar*
10 jaar*
9 jaar*
6 jaar*
12 jaar*
12 jaar'"
8 jaar
5 jaar
2 jaar
3 jaar
6 jaar
10 jaar
12 jaar
2 jaar
6.laar
6 jaar
4 .iaar*
3 jaar*
3 jaar'"

4 " ... (inbraak te Veghel).

Yz" * (medepl. diefstal).
5 *3 :: * (in,br. met "geweldpleging).
1 " * (inbr. met geweldpleging).
2 " * (brandst. Sportpark).
IV2" * " "6 " * (inbraak Heeswijk).
6 ,,* " "
lYz" * (medepl, diefst. en heling),
vrij (medepl, rootoverval Deurne).
1 jaar* (in.braak P. Janssen).
1Y2" * (inbraak P. Janssen).
5 ,; (roofoverv. Zevenbergen).
3 ,J t, tt

5 " tivrij (doodslag).
1 jaar voorw. (brandstichtdng) ,
1 *
1Y?" "Ol1:derooek geestvermogens gelast.

men,

Verda.cbte Ve r ill. o eve n geeft toe,
dat hij gesproken beeft over de inbraak
te Maren, waar hij toen woonde. Hij zet
uitvoerig uiteen hoe dat gegaan was. Hij
heeft het buis aangewezen, maar verder
niets. \Pre sJde n t: Maar je hebt toch ge-
zegd waar de brandkast stond en waa.~
Otten sUep? .

Ver dach te: Neen heelem.aal niet, J
ik ben daar nooit in huis geWee5t.

VeJ:'der zegt verd., dat bij niet wist
waarom hij het geld kreeg; hij dacht
wel, dat de gouden tientjes van d~n
diefstal afkomstig waren. .
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Jac. J. van Bern e blijft eveneens

bU de reeds afgelegde verklaringen.
'De o f f i c ier meent dat vast staat

dat verd, intermedialr is geweest. Uitlok-
king in het niet; z.i. echter wel mede-
plichtigheid aan den diefstal. '
, De heling staat vast.
De officier vraagt tenslotte drie j a a r

ge van g"e nis s tra f met aftrek
van het voorarrest. , ,
De verdediger Mr. v.a.n . Dijk uit

Eindhoven betoogt o.m., dat de tenlaste
gelegde medeplichtigheid 'Yettelijk niet
kan bestaan na de, wijziging van 1924.

Van heling is geen sprake; de man is
gewoon boodschappenlooper geweest.
, Ook hier, zal dus vrijspraak moeten
volgen. ,
Uitlokking tot hellng is niet aanwe-

zig. Blijft over medeplichtigheid aan
heling. ,

Het heeft, pl. buitengewoon 1 verwon-
derd, dat deze onnoozele zaak vervolgd
wordt; de man is om ,t zoo' te noemen
een stumperd in de misdaad.
'De geëischte straf vindt pl. buiten .de

proporties. Z.i. behoort de straf niet
Ianger te zijn' dan de tijd in voorarrest
doorgebracht.
Uitspraak 21 Nov.

(Reeds opgenomen in een gedeelte
onzer vorige oplaag).

VIJFTIGSTE REIS NAAR ZUlD-
AMERIKA VAN DE "GRAF ZEPPELIN".
rnmDRICHSHAFEN, 7 Nov. Vanmor-

gen te 6.48 uur is onder commando van
kapitein Lehmann het luehtschip "Graf
Zeppelin" vertrokken voor zijn laatste
reis in dit jaar naar Pernambuco en Rio
de Janeir,o, die tevens' de 50ste Zuid-
Amerika-reis van het luchtschip is.
Alle hutten zijn ook, voor deze reis
bezet. ,
Gedurende een' maand zal het lueht-

schip voor de eerste maal een zuiveren
postdienst 'zonder passagiers en vracht-
goed onderhouden tussehen Brazilië en
Afrika van Pernambuco uit,' teneinde
daardoor mogelijk' te maken, dat de
beide vliegtuigmoederschepen van de
Duitsche Lutthansa, die als steunpunten
voor den regelmatigen luchtdienst over
den Atlantischen Oceaan tusschen de
Afrikaansche ,en Zuid-Amerikaansche
kust gestatlonneerd zijn, de "Westfalen"
en de "Schwabenland" eenige herstel-
lingen ondergaan. "

AUTOBUS VERONGELUKT.
NEW YORK, 7 Nov. Te Rochester in

den, staat New York raakte de stuur-
inrichting van eèn autobus van een .der
groote autobusdiensten defect, met .het
gevolg dat de auto van een viaduct af-
reed en, terecht kwam op een gereed-
staanden tretn onder 'het Viaduct; Tien
personen. werden bij dit ongeval ge-
wond.
TWEE MOORDENAARS VEROORDEELD
cmCAOO, 7, Nov. Nà een beraadsta-

ging, die vijf uur duurde, heeft de jury
van de rechtbank te Chicago Frank
Vit.ale en Joseph di Chiari wegens
moord en brandstichting mët het doel
een versekeringspremie los te krijgen,
elk hunner veroordeeld tot 99 jaar en
een dag gevangenisstraf. ..

ACI_iT MAN DOOR CHLOORGAS
BEDWELMD.

NEW YORK, 7 Nov. Bij het sehoon-
maken van gascylinders, die naar men
dacht, leeg waren, werden acht arbei-
ders, ,die daarmee bezig waren te Ro-
chester in den staat New York door
Chloorgas bedwelmd. In vrij ernstigen
toestand werden zij naar het ziekenhuis
overgebracht, waar zij behandeld wer-
den. Gisteravond was hun toestand
redelijk wel.
VERMIST TRANSPORTVLIEGTUIG IN

VEILIGHEID.
NEW-YORK, 7 Nov. Uit Fairbanks

In Alaska wordt gemeld, dat een trans-
portvliegtuig, bestuurd door den piloot
Jack Herman, dat sedert Zaterdag j.l.
vermist werd en vijf passagiers aan
boord had, veilig nabij Eagle in Alaska
heeft kunnen Ianden, Ook de passagiers
zijn in veiligheid.

HET GRAN CHACO-CONFLIOl'.
ASUNCION, 7 Nov. Het ministerie van

buitenlandsche zaken van Paraguay
heeft gister-avonct officieel bekend ge-
maakt dat de Paraguaansche delegatie
op de vredesconferentie voor het Gran
Ohaco-conflict te Buenos Aires de offi:-
eleele. bemtddenngsvoorstetlen voor. .den
vrede met Bolivia heeft verworpen.
DE. GODSDIENSTSTRIJD IN MEXICO.

MExrqp CITY,,7 !'fov._ ~~ar aanlel-

van voorarrest.
Eisch 5 jaar gevangenisstraf.

kanaal Dongensche weg. Jagermeester
de heer J. Pessers.

heeft thans een bevredigend antwoord
gegeven op de Japansche eischen van
31 October.

De oorlog. BRANDSTICHTING ONDER
GILZE-RIJEN.

De kellner S. S. afkomstig uit Eind-
hoven werd gisterenmorgen door de Bre-
dasche Rechtbank wegens brandstichting
in een dennenbosch onder Gilze-Rijen
tweemaal gepleegd, veroordeeld tot 3 jaar
gevangenisstraf met aftrek van voor-
arrest.
Eisch 2 jaar gevangenisstraf.

Makalle nog niet bezet.
ROME, 7 Nov. De oorlogscorrespondent

van het D.N.B. meldt: de kring om de
stad MaIkalle sluit zich steeds nauwer.
Een· afdeelmg onder bevel van overste
Marone heeft hedenmorgen het belang-
rijke kruispunt, Agoela, van belang
vooral voor het verkeer naar het Abes-
synsohe binnenland, bezet. Men ver-
wacht voorts dat in den loop van den
dag de Inboorlmgen van de cUvisie
Pirzio Biroli het ptaatsie Nasobo ten
Noorden van Makalle zal bereiken, ter-
wijl men hoopt dat de troepen van de
divisie van Man'Ona Mai Makden zullen
bezetten. Beide laatst genoemde plaatsen
lIiggen hoog en beschermen Makalle.
Vol,gens de laatste berichten van het

front ·zou Maka11e zelf pas. Vrijdag of
Za terdag bezet worden, In strijd met de
verwachting schijnt het dat deze bezet-
ting .niet zonder stTijd zal kunnen ge-
scP:ieden, aangezäen de Negus thans
instructies zou hebben gegeven de stad
te verdedigen. Omtrent den strijd bij den
berg Gundi zij nog geen bijzornderheden
bekend. .
Abessynsche vrijscharen schijnen een

miboo.rlilllgen-patrouille onder leiddng
van Italiaansche offi:c1.eren te hebben
aangevallen.

Italiaansch legerbericht.
ROME, 7 NOIV. Het 39ste legerbericht

van generaal de Bono luidt: In den
ochtend van 7 November is de opmarsen
over het geheele front hervat. Tijdens
een zuiveringsactie stuitte het inland-
sche legeroorps op tegenstand van ver-
schillende Vijandelijke troepen. De Aibes-
synen hebben op het. verloren terrein
verscheidene dooden achtergelaten.
Aan onzen kant werden twee officieren

gewond, twee Inlaridsehe gegradtU,eerden
gedood en 10 Askariës gewond. Het
tweede Jegercorps heeft het belangrijke
centrum van Selaclaca ten Westen van
Aksoem .bezet. De onderwerpingen blij-
ven voortgaan en de 1uchflmacllt zet
haar werlk voort.

Duitschland en de sancties.
BERLIJN, 7 Nov. Het D.N.B. deelt

mede dat in buitenlandsche bladen be-
richten zijn gepubliceerd over een
demarche van den Duitschen consul te
Genève b~i een hoogen functionaris van
den Volkenbond. Deze berichten aldus
D.N.B. zijn niet juist.
Een dergelijke demarche is niet on-

dernomen. Het Duitsche standpunt no-
pens neutraliteit .en het deelnemen aan
de sancties is bekend en. hierin is op
geen enkele wi.ize verandering- gekomen.
. Indien een buitengewone toename
Vall den invoer van bepaalde grondstof-
fen of levënsmlddelen in de binnenland-
sche Duitsche economtscne " situatie
merkbaar zal worden. dan zal de rUlts-
regeerlng deze door gepaste maatregelen
verhinderen. Alle· anders luidende be-
richten in de buitenlandsche pers zijn
onjuist. Voor het overige wordt opge-
merkt dat de rtjksregeertng direct na
den aanvang van net Italiaansch-Abes-
stinsch conflict. dus reeds lang voor de
bèkende maatregelen van de sancties
den uitvoer van oorlogstuig en munitie
naar beide staten heeft verboden.

SMOKKELAAltS VEROORDEELD.
De drie bekende smokkelaars P. V.,

P. J. en C. v. M. uit Tilburg die in den
nacht van 1 op 2 Juli te Goirle een
maréchaussee hadden mishandeld wer-
den hedenmorgen door de Bredasche
Rechtbank veroordeeld resp. tot 1 jaar
en 6 maanden gevangenisstraf: 1 jaar
gevangenisstraf en 1 jaar en 3 maanden
gevangenisstraf allen met aftrek van
voorarrest.
Eisch luidde tegen beide eerste ver-

dachten anderhalf jaar en tegen den
derde 2 jaar gevangenisstraf.

BELEEDIGING.
HAARLEM. 7 Nov. De burgemeester

van Haarlem heeft bU den officier van
justitie te Den Hll:ag een klacht wegens
beleediging ingedlend tegen het week-
blad "Haagsche Post". Naar aanleiding
van het feit dat de burgemeester wegens
een doodelijke aanr~iding in Haarlem-
merliede eenige weken geleden voor de
Haarlemsche rechtbank heeft terecht
gestaan, pubticeerde de "Haagsche Post"
van 28 October [.l. een artikel waarin
o.a, de volgende zinsnede voorkwam:
"Ettelijke jaren geleden heeft de bur-
gervader. voor eenzelfde feit terecht ge-
staan." De Burgemeester acht dezen zin
beleedigend en onjUist en heeft daarom
een klacht tegen het weekblad inge-
diend.

BOUWVERGUNNING VERLIEST GEEN
RECHTSKRACHT BIJ GEBIEDS-

OVERGAVE.
Ook voorbereidende werkzaam-
heden behooren tot het begrip
"bouwen".

DEN HAAG, 7 No'V. De Hooge Raad
heeft heden arrest gewe~en in de civiele
procedure t1JSschen. de gemeente Breda
en <Len Bredasehen bouwondernemer J.
J. C. M. van Keep· Op 7 Dec. 1926 heb-
ben B. en W. der gemeente Teteringen
aan v. Keep S(:hl"iftelijk vergunning
verleend tot het bOuwen van een aantal
woningen in dit ge<ieelte van Teteringen
dat met ~g van 1 Mei 1927 bij Breda
is gevoegd. Op dJien datum moesten nog
10 wonmgen waarvooc het .grond- en
rioolwerlk gereed was, verder gebouwd
worden.
B. en·W. Vall Breda hebben dezen ver-

deren bouw ecb~r. belet op grond dat
v. Keep daarvoor a';i.n het bestuur der
gemeente, waaronder de .grond thans
ressorteerde, geen vergunning wilde
vragen. De bouwer heeft toen, naar zijn
zeggen, tot October moeten wachten
alvorens hij ver<ler kon gaan. Op grond
van onreohtmattg optreden door de ge-
meente Breda vorderde v. Keep schade-
vergoeding. Het verweer del' gemeente
was primair dat na 1 Mei 1927 niet
mocht .worden gebouwd ter plaatse zon-
der vergunning van B. en W. en subsi-
dair dat de bOUwer zich niet gehouden
had aan art. 10 der Bouwverordening
van 'retering~n VolgenS hetwelk de ver-
gunnmg verviel indien binnen 6 maan-
den na dagteekening niet een "begin
met het bouwen" was gemaakt.
De rechtbank te Breda heeft het

primair~ verweee verw0!PBn en v, Keep
toegelaten door getulgen te bewijzen
dat hij binnen den gestelden termijn
met het bouwen een begin had ge-
maakt. De gemeente Breda kwam in
hooger beroep bij het gerechtshof te
's-Hertogenbosch, dat echter het vonnis
der Rechtbank bevestigde.

Hiertegen kwam de gemeente in
cassatie bij Den Hoogen Raad; welk
college heeft overwogen dat een bouw-
vergunning wordt verstrekt uit kraehte
en ter uitvoering van art. 5 der woning-
wet en niet van 'n gemeenteverordening
en volgens het sYsteem der wet eenmaal
gegeven - behOUdens in geval van niet-
nakoming van de voorwaarde - niet
kan worden teruggenomen.
Die vergunning verliest haar rechts-

kracht niet, nOch iS de nieuwe v~rgun-
ning vereischt, indien cloor gebieds-
overgang of anderszins voortaan voor
die plaats een andere autorttelt bevoegd
zal, zijn tot het verleenen van bouwver-
gilDning.
Voorts heeft de lIóOge Raad nog over-

wogen dat onder, "bouwen" ook vanen
werklzaamheden waarmede reeds uit-

'voering wordt gegeven aan het bouw-
plan. '
. Op deze gronden is het cassatieberoep
verworpen en d~ gemeente Breda ~er-
oordeeld in de kosten van het gedmg.

JHR. MR. F. X. J. A. VERHEYE'N.
NaM het D. v. N. verneemt heeft de

kantonrecihter van Zevenbergen Jhr.
Mr. F. X. J. A. Verheyen ontslag uit
zijn ambt aangevraagd. Jhr. Verheyen
bereikt deee maand den 70-jaritgten
leeftijd.

TWEEDE KAMER.
DEN HAAG, 7 Nov. Het Lid E. TIh. Lo-

ckefeer legt in handen van den vOorzLt-
ter de vereischte eeden af en neemt
zitting. (Vacature Fleske!D!S.) .
Aan .de orde zijn de a1getneeQ1e be-

rohou'Wingen voor de rij~begrooting
1936.
Het Lid Alb a rd. a (S.D.) crstiseert de

houdäng' van den. Gouverneur-generaal
jegens de N.S.B. Spr. schetst deze als
een gevaar voor de democratische Instel-
linge~ in. Nederland.· Spa'. critrseert de
houd!ia1g <Le'r.Haagscihe politie ten voor-
deere van in Scoovendngen cOtlportee-
rende N.S.B.-ers. .
, Spr .. b~pleit instelling van een kleine
commtssg, van voorbereiding Lz. de
aangekondigde voorstellen tot grond-
wetSherziening. Spr. betoogt dat. de
economische politiek van de regeenng
ondoeltreffend .is gebleken en ontkent
dat de opleving in Zweden gevolg zou
zijn· van oorlogsomstandizheden- SUf.

WERKTlJD- VERKORTING VOOR HET
P. T. T.-PERSONEEL?

DEN RAAG, 7 Nov. Woensdag 6 No-
vember j.l. kwamen de viel!."samenwer-
kende postale organlsatdes (Ned. Bond
van Chr. Prot. Post, Telegraaf en Tele-
foonpersoneel "Door list tot reeht",
Centrale Ned. Ambtenaarsbond, Ned.

. R. K. Bond van PO'st, Telegrnaf en Te-
lefoenpersoneel "st. Petrus". en Oentrale
Bond van. Ned. Post, Telegraaf en Tele-
foonpersoneel) in den persoon van
haar voorsrtters bijeen, ter bespreking
van het vráagstU'k der werktijti-ver-
kortmg voor het P. T. T.-personeel,
met behoud eener weoc'kWeekvan maxi-
maal 48 uur. .
Op de memorie aan den minister van

binnenlandsene z:aktm was nog geen
antwoord ontvangen. Vooral met het
oog· op de veelvuldig voorkomende zeer
slechte .diensten van het personeel en
de' toch. ongetwijfeld gr,)(l>t~ . m~eHjk-

held van een belan.grijlke werkverrui-
ming, achten de gedelegeerden het
noodzakelljk verdere stappen te doen
inzake deze aangelegenheid.
De .samenwerkende organisaties zullen

zich tot versehülende Kamerfracties
richten met verzoek in een bespreking
haar . zienswijze nader te mogen toe-
lichten. Indien het vraagstuk der werk-
verruiming proe-fondell'Vmdelijlk:' zou
worden beproefd, zou een proef bij het
uistekend rendeerend staatsbedrijf der
P. T .. T. een goed resultaat afwerpen
en tot deze alleseins belangrij'ke werk-
vel'rUtming voeren.

Bre.da.
Het programma van Breda luidt:
9 Nov. Wandelrit.
23 NO'v. Eenvoudige cross country.

13.30 uur.
30 Nov. st. Nicolaasrit. .
6 Dec. Cross country, ·13.30 uur.
14. Dec. Jachtrit. Eenvoudige hinder-

. nissen.
28 Dec. Rallye Paner, 13,30 uur.
4 Jan. Jachtrit. Eenvoudige hinder ..

nïssen.
11 .ran. Wandelrit.
17 Jan. Cross country, 13.30 uur.
1 Febr. WlIlndelrit.

14 Febr. Cross country, 13.30 uur.
29 Febr. Schritkkelrit (snipperparcours

achter vos).
14 Maart Wl!U1delrit.
27 Maart Cr(À."SCOUT' try, 13.30 uur.
4 Anrll Springconcours, Cav.'kazerne.

14,00 uur.
11 Antil W.ande1"'it.
IR April Rallye Paper en cross, 13.00

uur.
2 Mei Afscheids-wandelri.t.

ZEEVAARTINSTITUUT
WILLEM BARENDTSZ.

!TERSCHELLING, 7 Nov. Onder groote
belangstelling heeft gisteren de opening
plaats gehad van het internaat van de
zeevaartschool Willem Barencttsz al-
hiel'. In de fraaie studiezaal van het ge-
bouw. dat aan de Dellewal is verrezen,
onder architectuur van den heer Meijer
uit Amsterdam, heette de burgemeester
de heer J. A. Reijnders de genoodigden
onder wie B. en W. en leden van den,
gemeenteraad van Terschelling en den
inspecteur van de, scheepvaart welkom.
Spr. bracht in herinnering dat men te
Terschelling bevreesd was. dat de school
zou lijden onder de algemeene versobe-
ring van het zeevaartkundig onderwijs.
Gelukkig heeft de Willem Barendtsz-
school zich aldaar kunnen handhaven.
Spr. richtte woorden van dank tot den
architect en droeg daarna het gebouw
over aan den directeur den heer de Groot
en den heer !Teensma, die belast is met
de dagelijksene Ielding. De directeur het
gebouw aanvaardend, gaf een overzicht
van het onderwijs tn deze gemeente en
bracht dank aan zijn voorganger den
heer Knop, die na een 3Q-jarig direc-
teurschap verleden jaar wegens gezond-
nerdsredenen ontslag moest nemen. Na
een rondgang ·werd een thee geserveerd,
terwijl de dag werd besloten met een
diner in het internaat.

ITALm VERBREEKT DE
SPORTBETREKKINGEN.

ROME, 7 Nov. De sporbbetrekkingen
tussohen Italië en de landen, die. be-
sloten hebben sanctiemaatregelen te-
gen Italië toe te passen, kunnen Teeds
als afgebroken worden beschouwd. Te
Rome werd heden een vergadering ge-
houden van het C. O. N. 1., het Natio-
naalOlympisch Comité, waarin alle
ltaliaansche turn- en sportorganisaties
zijn vertegenwoordigd. In deze verga-
dering zou het. besluit tot verbreking·
der sportbetrekkingen vallen. Inmid-
dels heeft de partitsecretarts, Tarrace,
reeds de deelneming van Italië aan de
tegen het einde dezer week te Parijs te
houden wedstrijden voor het Europeesch
kamptoénschap gewichtheffen verbo-
den. Ook in de rensoort ziet men reeds
de uitwerking van de sanctiemaatrege-
len tej!en Italië. Op de renbaan te Rome
verschenen gisteren voor het eerst de
officieeJe preeramma's zonder eenlge
Engelscbe soorttermen. aanzezten men
alle gebruikelüke soorttermen door
ltaliaansche woorden had vervangen.
Te Milaan ziin de taarlfiksehe wed-
strijden om den nriis VOO/l' het beste
ingevoerde ren-paard afgelast.

Sport-nieuws.
Dammen.
Precies 8 uur Maandagavond j.1.

maakten de leden der Bossche Damclub
zich gereed tot het spelen der 7e ronde
voor het clubkamploenschap, Dat het er
dien a vond zoude spannen, bleek al
aanstonds uit de indeeling der spelers
en spoedig waren allen in een vree-i-
zamen strijd gewikkeld, met als resul-
taat: Archerl-J. Peperkamp 1-1; Aarts
~Roeffen 2-{); Vloelmans-c-P. Peper-
kamp 0-2; DammeT-v. d. 1.00 1-1.
De partij Archerl-J. Peperkamp ging

aanvank'elijk goed tegen elkaar op, doch
in het eindspel liet het' zich aanzien,
dat wit het beste spel had, doch door
de juiste antwoorden kon zwart zich
herstellen en bleek spoedig dat remise
de juiste verhouding was.
De partij Aarts-Roeffen was de

grootste verrassing van dien avond
want zwart ging nog steeds ongeslagen
aan den kop en was het geen der spe-
lers gelukt een overwinning op dezen
sterken speler te behalen, Doch de heer
AMts was dezen avond bijzonder ge-
conditioneerd, hetwelk bleek uit het ge-
Speelde eindspel, waarvan de laatste
10 à 12 zetten zeer sterk gespeeld waren,
zoodat zwart geen gelegenheid had zich
te herstellen, waardoor wit correct won.
De partij Vloeimans-P. Peperkamp

bewees dat wit vorderingen maakt want
zwart kon geen voordeel behalen tot
het eindspel en de partij met wederzij-
dig een 8-tal stukken positioneel gelijk-
waardig was, doch hier beging wit de
fout de onderschatting van de waarde
van een stuk, daar een offer en het niet
regelmatig taxeeren van zijn stand,
waardoor hij het in het eindspel tegen
zijn sterkeren partner moest afleggen.
De partij Dammer-v. d. Loa ken-

merkte zich door bijzonder sterk spel,
Hollandsch geopend, ontstond al spoe-
dig een heftigen strijd om het centrum,
t.erwijl -hoofdzakelijk wederzijda stevig
positief spel werd vertoond.
De eindstand van 5 tegen 5 stukken

was zeer interessant:
Wit 26, 27, 38, 39 en 40.
Zwart 16, 17, 18, 29 en 30

met' wit aan zet en speelt 38~32 om
zwart te verlokken tot 30-35, waardoor
hij op slag zou verllezan door 26-21.

Zwart ziet evenwel den val en speelt
rustig 17-22, wit voor een nieuw pro-
bleem stellen, doch ook wit doorziet de
bedoeling van zwart die een doorbraak
forceert ten koste van een stuk door b.v.
wit 40-35? Doch het antwoord van wit
is 26-21, zwart 22· X 31,. wit 39-34 of
40-3,5, waardoor de partij remise is.
Maandag a.s, voortzetting met de 8e

ronde .

Beurs.
AMSTERDAM, 7 Nov. 2 uur.

De kooplust was vandaag minder
groet dan OP vorige dagen. Bijgevolg
kwam geen bijzondere koersversohillen
voor en verliep de handel kalm. Voor
Suikerwaarden was winstaanbod aan de
markt waardoor H. V. A. een reactie
onderging van ruim 3%. Ook de andere
suikeraandeelen handhaafden zich niet.
Rubberaandeelen en tabakken waren
weinig in trek en ondergingen ook
weinig verandering. Kon. Olie opende
prijshoudend maar spoedig brokkelde
de koers af. Scheepvaaxtaandeelen lagen
vast maar door den handel werd terug ..
hoüdendhetd in acht genomen.Voor Phi-
lips trad een verbetering in van 3%,
terwijl Unilever aangeboden was. Arne-
rikaansche waarden waren zeer vast.
Ned. Beleggingswaarden waren vast.

Noteeringen van heden.
4% Neder!. 1934 97%; 3% Neder!. Cert.

8634; 2Y2% Neder!. Cert. 7514; 4Y.!% In-
dië 1931 97%; 4% lndië 1934 96V2; Steel
28%; Beth. Steel 25V2; Smelting 35V2;
Anaconda 12'5/'6; Kennecot 167"6; Union
57%; Rails 6Vs,; Erie 6%; Wabash 11/,;
Gulf 4; Vorstenl. 2114; H. v. A. 213;
Jav. Cult 119; Nisu 106; Kolon. B. 4514;
Ind. B. 8414; Handelsm. 129; A'dam
Rub.10914; Silau Rub. 66V2; Bandar
109; Deli Bat. Rubber 66y'!; Vico 113Y.!;
Int. Rubber 19/,8; Deli Bat. Tabak 148;
Deli Mij. 172; Oostkust 34; Senembah
17~j Jav Ch. Jap. 3414; Rotterd. Lloyd
4012; Kon. Boot 1314; Scheepv. Unie,
47Yz; st. v, Nederland 40; Koninklijke
2061/2; Contin. Oil 157/16; Shell Union
7%; Perlak 85; Peudawa 514; Gaboes
1714; Redjang 148: Exploratie 175: Uni-
lever 102%; PhiUpsl. 237; A.ku 25%;
Calvé 59y'!; Van Berkel 48V2; Ford 248;
7% Duitschl. 20; 5V:> Young}. 24; 7%
België 64V2. ~

Marktberichten.
VLIJMEN, 7 Nov. Op de heden gehou-

den veiling werd besteed voor:
Toma ten 3--4 ct. per kilo.
Peren 4-13 ct. per kilo.
Appelen 2-9 ct. per kilo.
Goudreinetten 3-9 ct. per kilo.
Bellefleuren 2-8 ct. per kilo.
Sterappelen 3-9 ct. per kilo.
Spruitjes 13-18 ct. per kilo.
Spruitjes n 7-10 ct. per kilo.
Koolraap lY.!-2V2 ct. per kilo.
Wortelen 1-1 y.! ct. per kilo.
Knolselderie 2-3 ct. per stuk.
Prei 1V2-2 ct. per stuk.
Roodekool 3-8 ct. per stuk.
Sa voijekool 1-4 ct. per stuk.
Wortelen 2-5 ct. per bos.

OFFICmELE OMREKENINGSKOERSEN
AMSTERDAM, 7 Nov. 3 uur. Londen

7.2414; Berlijn 59.21; Parijs 9.7014; Brus-
sel24.84; Zwitserland 27.88; Kopenhagen
32.35; Stockholm 37.35; Oslo 36.40; New-
York 1.475/16;Madrid 20.15; Milaan 12.00;
Praag 6.10; Prolongatie 314.

Paardensport.
Rij- en Jachtvereeniging
's-Hertogenbooch- Vught.

In het programma. ..van Novemlber is
nog lngelascht: '
Zaterdag 23 November 1935: Cross

country. Open wedstrijd.
Paarden, die deelnemen aan de cross

van 20 November, mogen onder den-
zalfden ruitee niet uitkomen in deze
cross country!
Begin ern.· eindpunt: GeitenlW'eide.

Start: 2.45 uur n.m. Middelsoort hinder-
nissen. Lengte pI.m. 3500 M.om 2 UU[' n.m, Wordt de cross onder
leidin,g gelöopen.
Op Zalierdag 16 Novemba" 1935 2lal

een wandelrit plaats hebben onder
leiding van den heer J. Bendi'ks.
Vertrek' 2.30 Vughtsche manege.

Tilburg.
Op Zo.nda"g 10 November a.s. heeft te

Tilburg de Hu~tusrit der T. R. V.
plaatn, Bi.i.eenkomst om 10A5 v.an., ba'ug

Aanbestedingen.
SAMBEEK, 6 Nov. Aan de aannemers

Fleuren en Fransen te Beugen werd na
gehouden publieke aanbesteding gegund
timmer- en metselwerk van een· voor
rekening van den heer Th. Peters te
Overloon te bouwen burgerwoonhuis te
Stevensbeek voor de som van f 3150.



I
I Naar men ons mededeelt zullen op
Donderdag 28 November a.s. voor .de
Arrondissements-Rechtbank alhier wor-
den behandeld de navolgende Ossclhè
strafzaken:

C. J. v, Baardwijk, 2.0 jaar, vroeger te
Oss, thans te Amsterdam;
H. van Lieshout, 28 jaar, arbeider te

Oss, gedetineerd: ,
C. L. Ulijn, 29 jaar, arbeider te Oss,

gedetineerd, ,
als verdacht van inbraak bij van Hal

te Oss in October 1932, inbraak bU van
Orsouw te Heesch in October 1932 en
inbraak bij Bwiers te Oss in Februari
1930.

DE BERECHTING DER OSSCHE
MIS.DRIJVEN.

G. Timmers, koopman te Heesch, ge-
detineerd, als verdacht van oplichting
van een Verzekeringsmaatséhappij door
met L. Vas <Bijs de Sijp) af te spreken
dat deze bij hem zou inbreken zooals
ook Is geschied, tevens als verdacht van
doen van een valsche aangifte bij de
Marechaussee.
J. W. Lagarde, 32 jaar, arbeider te Oss,

gedetineerd, als verdacht van roofover-
val in den avond van 15 Januari 1929 te
Geffen bij L. Smulders.
M. J. de Reuver, 27 jaar, arbeider te

Oss, gedetineerd;
A. W. van Bakel, 31 Iaar, arbeider te

Oss, gedetineerd;
W. H. TUnissen (de Klits), 48 jaar,

arbeider te Oss, gedetineerd te Arnhem,
als verdacht van roofoverval gepleegd

te Nistelrode in den nacht van 28 op 29
April 1930.
J. de Veer, 36 jaar. arbeider te Oss,

gedetineerd, als verdacht van uitlokklng
van brandstichtng in zün woning in Mei
1932 te Oss gepleegd.
J. J. van VUght: 40 jaar, te Oss, ge-

detineerd, als verdacht van uitlokking
van brandstichting in zi.in woning ge-
pleegd, te Oss op 16 Januari 1932.
J.M. de Brok. '25 jaar, arbeider te Oss,

gedetineerd; ,
H. C. van Galen, 25 jaar, arbeider te

Oss. gedetineerd;

M. van Riekevoort, 58 jaar, arbeider te
Oss gedetineerd,

r

a,is verdacht, van d",enrO,o,fovervalge-
pleegd te Heesch in den nach~ v.an 24 op
25 December 1933 bii H. cnnsüaans,

, ,._ a~'-' __ '" o::I4 !~nsve !rel'lIlJ!J.y,.-....._--~~-- ..



DIEI"ST AL TE OS8.

Door de gemeentepolitie uit Oss werd voor
den heer Officier van Justitie alhier geleid M.
Th. B., 21 jaar, arbeider te Oss, als verdacht van
diefstal van een partij aardappelen te Oss in
begin December 1935.
Na door den heer Rechter-Commissaris te

zijn gehoord werd hij ingesloten in het Huis
van Bewaring alhier.



l)E;,QSSCHE .STRAFZAKF;N.,
" Als,y~~§îgérS iÏl~'d:e Osschè,S;S-!tf+'i<c
'zaken op 28 November a.s. .zullen ifJP-l:
treden: ' '
Voor H. v, .Lleshout, C. Ulijn eri. C.

van' 'Baardw~k, Mr. Bloemaerts •. Den
.Bosçh. .' . ,
.: ~Vöor J ..W..Lagarde, Mr. Pulles te Os!l.-'
. Voor W, Tu:p.nissen en M. de Reuvèr,
Mr.' B1oemaerts, Den Bosch .
•...•Voor- ·G. Timmers, )\'Ir. Ge.x:rits, Den
- Bosch. '-

Voor J. v, Vught, Mr. Bloemaerts, Den
Bosch.
Voor M. v, Riekevoort, J. de Brok en

H. v, Galen, Mr. Bloemaerts, Den Bosch.
Voor J. de Veer, Mr. Hulsman, EindJ-

hoven.. . -
Voor A. -v; Bakel, Mr. v. d. Dungen,

Eindhoven.
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en 's-Hertogenbossche Courant * TWEEDE BLAD 1

Grootsche huldiging der politie
te Oss.

Koninklijke waardeering voor haar we'rk.
Onderscheidingel\.

Het heeft Hare Majesteit de Koningin behaagd de
volgende onderscheidingen te verleenen:
EeremedaiIle, verbonden aan de Orde van Oranje
Nassau:
1. in goud aan: P. H. van Kempen, Inspecteur
van Politie, tevens onbezoldigd Rijksveldwachter
te Oss;
2. in goud met de zwaarden aan: A. van der
Weerd, wachtmeester-titulair bij het Wapen van
de Koninklijke Marechaussée te Oss;
3. in zilver aan: a. J. Leemhuis, agent van politie,
tevens onbezoldigd rijksveldwachter te Oss; b.
H. A. J. ten Westenend, agent van politie, tevens
onbezoldigd rijksveldwachter te Oss;
4. in brons met de zwaarden aan: J. W. van den
Berg, marechaussée te Oss.

In de Troonzaal der Justitie.

In de hooge gerechtszaal van het Pa-
leis van Justitie te 's-Hertogenb~ch
heeft gisteren deze voorname plechtig-
iheid plaats gehad, van de uitreiking
der Koninklijke Onderscheidingen aan
de politiemannen van Oss, .als blijk van
waan ring voor het kranige werk dat
de politie in Oss heeft verricht ter zui-
vering van de crimineele toestanden
aldaar.
Het podium, waar het gerechtelijk

college placht zitting te nemen, is ont-
ruimd, en daar waar de banken voor
verdachten en getuigen moeten staan,
is nu een leege ruimte. Klokslag drie
uur wordt die ruimte gevuld door man-
nen in verschillend uniform, doch van
hetzelfde instituut deel uitmakend:
Politiemannen van Oss. 'I'egenover hen
nemen op zetels plaats de Hooge Hee-
ren van het Gerecht. Dicht opeen vul-
len zich de rijen. Ten behoeve van den
fotopersdienst worden eenlge schik-
kingen getroffen. T,enslotte st~t links
voor het podium de afdeelmg Ge-
meentepolitie onder Inspecteur van
Kempen. Rechts stelt zich de blauwe
massa op der Koninklijke Marechaus-
sées van de kazernementen Heesche-
weg en Elzenburg onder Opperwacht-
meester Mintjes. Het geheel stond onder
de bevelen van den Kapitein-districts-
commandant der Koninklijke Mare-
ehaussées in het district 's-Herro.gen-
bosch, Luitenant W. Kist. Allen in groot
tenue. De zware kolbakken der Mare-
cnaussées reiken hoog boven de ge-
stalten die op de zetels tegenover hen
hebben plaats genomen.

onder dezen merken wij op de hoog-
geplaatsten uit de rangen van Justi-
tieele en Politioneele autoriteiten. Zoo
zien wij daar:' den Procureur-Generaa.
der Koningin :Mr. E. L. M. H. Baron
Speyart van W~rden, zijn a..mbtsvoo.r-
ganger den gepensioneerden Procureur-
Generaal :Mlr. Th. W. F. A. Miathon, den

SINT
NICOLAAS

rookt zelf ook

A Z IJ NMA N'S
MISKLEUR

tegen de bekende LAGE ,PRIJZEN.
Op zijn verzoek ook in kistjes van 25

stuks met dezelfde verlaging.
En natuurlijk alleen bij:
~;O'~.." ....... .",......::...-... .1Il~U Ii

UI"&' -nt:LËirgelscb-vänPA""'01. !'RENT
dOOI Al>A VAN ARKEL.
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- Het is gevaarlijk om haar te ver-

voeren. Ik zal een verpleegster zenden.
Ik zal haar moeten opereeren, zei de
dokter tegen Sylvester. :
Deze gaf hem zijn kaartje.
_ Spaar geen kosten. U kunt er op

rekenen dat de admiraliteit voor de be-
taling' verantwoordelijk' is.
De dokter verborg zijn verbazing.
- Ik moet juffrouw Glyn spreken.
- Zij is nog bewusteloos. Val haar

zoo weinig mogelijk lastig".
- Is de wond gevaarlijk.
- Ja, maar er is toch goede kans op

herstel.
Sylvesteir's gelaat was vol sympathie

toen hij naast haar bed zat.
- Zeg me alles wat er geoeurd is. Ik

moet het weten, u begrij,pt me niet-
waar?
- Niemand weet, dat hij al168 ont-

dekt heeft. Daar ben ik zeker van, fluls-
terde ze.
- Goddanik, zei hij. Kan ik iets vow

Mvocaat-Gene:raal bij het Gerechtshof
Mr. H. W. Massink; den President van
de Rechtbank Mr. W. J. M. U:mmels; de
sub. Officieren Mr. J. G. C. H. Dubois
en Mr. J. J. G. van Everdingen; den
Divisie-Commandant der Koninklijke
Marechauscées A. W. de Konin,gh uit
's-Hertogenbosch; den Districtscom-
mandant der Rijksveldwaéht OVerste
E. V. L. M. Diekhof; den Distrïctscom;
mandant der Koninklijke Marechaus-
sées te 's-Hertogenbosch Luitenant W.
Kist en idem te Nijmegen, Kapitein
Jhr. G. A. Bowl,e'r.
Bovendien vinden wij Mer nog tegen-

woordig Burgemeester J Ploegmakers,
Hulp-Officier van Justitie te Oss. Ten-
slotte geeft van groote belangstelling
blijk de Divisie-Commandant der Ko-
ninklijke Marechaussées te Maastricht,
MR.ioorA. P. H. Boellaard,
Ter zijde naast de mannen, die ge-

huldigd worden, staat opgesteld de
Onperwachtmeester der Koninklijke
Marechaussée uit 's-Hertogenbosch de
heer G. van der Tang, met eenige zijner
wachtmeesters,

gespannen verwachtingen overtrof.
Niet met meer kracht kon uiting

worden gegeven aan de voldoening over
het groote succes van politiedurf, politie-
tact en politie-inspanning, dan door het
feit, dat Hare Majesteit met eigen hand
het gouden eers-teeken Harer Konink- FERDINAND KLAASSEN J I K k T I~~~rd:.aardeering twee uwer op de borst . . , uwe ier, er stro35, e. 406.
Voor de betrokkenen het hoogtepunt .. II WB',..~ ..·-~~

in hun politieloopbaan, hebt' gij allen
ongetwijfeld begrepen, dat deze onder-
scheiding meer was dan een hulde van
hun persoon alleen, dat deze mede ge-
bracht werd aan en mede verdiend was
door hun 'medewerkers in den strijd voor
recht en orde.
Voor elk politieman, werkzaam in de

Ossche zaken en 'deelhebbend aan het
daarin bereikt succes, waren de aan twee Baron Speyart van Woe,rden onder-
hunner verleende onderscheidingen en brak hier zijn rede.
de uitzonderlijke wijze van uitreiking 'n Dreunend daverden de zwaar gelaars-
bewijs der groote oovredenheid onzer de beenen der politiemannen door 't op
regeering, dat thans de Ossche mis- 't podium gespreide tapijt. Fel klapten de
dadigersbenden allengs werden ontrnas- hakken te samen en zwierig groetten de
kerd en onschadelijk gemaakt, waarbü witgeschoeide handen hun hoogsten chef
de omvang der tot dan bereikte resul- met een plechtig saluut aan kolbak of
taten keuze van corps en persoon be- of kepi geheven.
paalden. Terwijl de overigen ernstig en met
Reeds op dien o.ag gaf Harro-Majesteit's sch1tterende trots-oegen toezien, speldt

woord grond voor de verwachting, dat onder doodsche stilte de Procureur Ha-
meerdere verdiensten zouden worden rer Majesteits getrouwen het eeremetaal
beloond. En sedert dien dag hebben op de brave borsten.
marechaussee en gemeentepolitie als om ' Opnieuw klappen de hakken, weer
strijd gewerkt, in ononderbroken. ijver groetten de handen en dan keeren de
en speurzin en het geluk, dat - na Jaren makkers terug bij de wachtenden, die
beide corpsen te hebben ontbroken - vier gelederen diep staan opgesteld in
aanvankelijk alleen het corps der Kon. deze ruime zaal waar de gouden klok
Marechaussee scheen toe te lachen, heeft zoovele bange minuten heeft afgetikt
sedert - gul en eerlijk - beider werk tijdens welke de vierschaar gespannen
met succes gekroond. . .. stond rond de misdadigers uit het Ossche
In den strijd tegen de misdaad bllJft milieu die dank 't onvergelijkelijk elan

naast kennis en· ijver, ook geluk een waarmede de tot het uiterste op hun
groote, in den regel zelfs een omrusbare eer geprikkele politiemannen hen ach-
factor. Thans heeft de Nederlandsche tervolgden en punt voor punt het sluwe
regeering den tijd gekomen geacht te net. l'\\lIU;lerZWijgzaamheid en misdadig-
onderlijnen hoe hoog uw verdIenste%: hem w,isten te ontwarren, veroordeeld
worden geschat, hoe gt:,oot ha!~ vól-. konden worden. Dit is een dag der eere.
doening is over de door ~ sete!ktè resul- .Ossene politie van Rijk en Gemeente!
taten. Bij de ontvangst i.~I.0 1f.!.er~JJ;-. I
dingsteekenen gewerd mlf~:s,.1 ~gef',~,"!, De Procureur vervolgt dan ongeveer
directeur van politie, tevens de opdrac.it IÜS volgt: .
deze uit te reiken.
Gevolg gevend aan deze hoogst aan-

gename opdracht, ben ik overtuigd ..te
handelen in den geest van de regeent\g
'door deze uitreiking te doen geschieden
in deze plechtige omgeving! in tegen-
woordigheid van uwe chefs, d~eallen met
zoo groote belangstelling U in uw werk
hebben gevolgd, die allen zich thans met
U verheugen, wier aller tegen~oordlgheld
bij dit belangrijk gebeuren, GlJ - Ossche
politiemannen - met mij op hocgen prus
zult stellen.
De beide Osschë politlecorpse~ zullen

in de thans verleende onderscheldmge."1,
naast een erkenning der persoonlijke
verdiensten der betrokkenen, evenzeer
een erkenning der respectieve corps-
verdiensten mogen .zien. - .
Ik zeg dit met bljzondere voldoening,

omdat door de thans verleende onder-
SCheidingen blaam, die- onverdiend van
meerdere zijden o~ I1et'Ossche gemeen-
telijk politiecorps IS geworpen, wordt te
niet gedaan. .
Beide corpsen hebbeh zeer ver~lenste-

lijk werk geleverd, beider werk leidde tot
herstel van rust en orde, tot succes:
beider succes vindt thans de. welyer-
diende belooning, beider beloonmg vmdt
thans gemeenschappelijk plaats. '. .
Deze gemeenscha!>pelijke plechtIgheId

worde tot cement \Vaarmede wordt op-
getrokken een hecht en sterk monument
van politie-samenWerking te Oss,. alt
blokken van wederkeerige ~aardeermg,
wedèrkeerige hulpvaardigheId en weder-
keerig vertrouwen. .

Thans komende tot de uitvoermg der
mij verleende opdr~cht deel ik U ~ed:~,
dat het Hare Majesteit de Konmgm
behaagd heeft te verteenen. de eere-
medame, veroonctea aan de OI'CLevaD;
Oranje Nassau: ._

1. in goud aan: P.. ~. van Kemipen,
Inspecteur 'van polItIe, tevens onbe-
roldigd Rijksveldwachter te Oss;

2. in goud met <\e zwaarden aan:
A. van der W~erQ, wachtmeest~r-ti~u-
.laix bij het Wapen van de Koninklijke
MareoM ussée te Oss; .

3. in ~ilver aan: a. J. Leemhuds,
agent van politie, t.evens onbezoldigd
rijksveldwachter te oss; b. H. A; J. ten

EEN DANKBAAR

, ST I NICOLAAS-GESCHENK
is een FOTO van

A.TELiER SCIHIREURS
TELEFOON 614, VUGBTERSTRAA',l'52.

U zoekt nog naar 'n passend geschenk?
WIJ KUNNEN U DAARAAN HELPEN.
ONGEKENDE SORTEERING. NIET DUURt

W.134-16

De oud Procureur-Generaal Mr. Th.
W. F. A. Mathon, die in de zware dagen
dat. gansch Nederland dag in dag uit
scnier, werd opgeschrikt door de alar-
meerende berichten van roof en moord
en doodslag en brand en overvalover Oss
en Brabant, voor een ondoorgrondelijk
raadsel stond en een schier bovenmen-
schelijke taak had te verrichten, de
taak om het Recht te brengen in Oss
waar het zoovele jaren was vertrapt, die
oude Procureur die in stilte heeft ge-
zwoegd en .gepeinsd, heeft ook de man-
nen toegesproken. "Zijn mannen" die
voor hem, en met hem zwoeren te over-
winnen en misdadig Oss te liquideeren.
Mr. Mathon sprak ongeveer het vol-

gende:
, De geschiedenis van Oss is uit de
couranten bekend. Ik behoef U wel niet
te zeggen mijn trots en voldoening toen
mij de eerste berichten bereikten dat
eindelijk in die criminaliteit een veran-
dering was gekomen en eindehjk paal en

Na aldus gevolg te hebben gegeven perk zou worden gesteld aan toestanden
aan de opdracht van de regeering stel die gedurende jaren en jaren daar had-
ik er prijs op den eerst~ te ..zijn om U den geheerscht, Hoe die toestanden zich
met. ~e verleende KorunklIJke onde.r.- ontwikkeld hebben? Het is hier niet de
scheldingen geluk te wens~J:1en. Ik wil plaats om daarover uit te wijden. maar
U wel zeggen dat het ,:oor mu ee!1groote I wel wensch ik te zeggen dat wij in
voldoenm~ ~as toen ik het ~e~lCht der Januari 1928 meenden dat er een einde
onderschel~ng. ontvm~ en mu werd op- zou komen aan de ongunstige toestan-
gedragen die uit te r:elk~n:. den in Oss door de arrestatle van een
Deze hulde van. uitreiking IS bedoeld Europeesch inbreker die door de Maré-

als een onderschelding voor U. Ik t;eb chaussées in Waalwijk werd aangehou-
gemeend aan de opdracht der regeermg den waar een groeten diefstal werd ge-
niet beter te kunnen voldoen dan op deze pleegd, .
wijze, in deze zittingzaal, in deze plech- Het was toen dusdanig geworden dat
tige omgeving. En ik stel het op prijs ik, wanneer ik op het parket kwam
dat alle autoriteiten die ik uitgenoodigd 's ochtends, eerst informeerde: waar is
heb tegenwoordig te willen zijn, daaraan er ingebroken? En het antwoord was
gevolg hebben gegeven. Ook zij onder- zoo goed als iederen dag dat in Oss of
lijnen daarmede de groote beteekenis omstreken een meer of mlnder zware
van hetgeen in Oss is tot stand gebracht. inbraak had plaats gehad.
Moogt gij in den vorm van deze uitrei- 'I'oen die man dan was gearresteerd
king een bliJk van persoonlijke waardee- verkeerden wij in de meening - en ook
ring zien ik heb het daarbij niet willen zelden dat de Maréchaussées - dat
laten en' heb daaraan willen toevoegen 'hiermede het doel bereikt was en aan-
een blijvend blijk daarvan in dezen gehouden was degene die Oss en Oost-
vorm dat ik U aanbied: de kleine draag- Brabant onveilig had gemaakt. Want ik
medailles. Ik heb daarnaast vernomen mag dat in herinnering brengen. De lof
dat Opperwachtmeester Mintjes en die toegezwaaid. i~ a~n Maréchaussées
Wachtmeester de Gier ook niet in het en Gemeentepolitie 18 volkomen ver-
bezit der kleine draagmedailles: zijn en diend en blijf ik erkennen. Maar er mag
mag ik hun verzoeken voorwaarts te ko- niet uit het oog verloren worden, dat er
men, . vóór die tijden niets zou gebeurd zijn,

zooals in verschillende kranten ten on-
Huldiging Procureur-Generaal rechte is voorgesteld.

Integendeel. Toen die crtmlnalîteib
,Mr. Tb. W. F. A. Mathon. zoo toenam is gedurende de winter-

maanden in overeenstemming met de
toenmalige Brigadecommandanten van
Marechaussées en Rijksveldwacht en
burgemeesters, gedurende den geheelen
winter surveillance vastgesteld, zoodat
ik dikwijls verwonderd heb gestaan hoe
de menschen in de koude van de barre
winternachten zoo gesurveilleerd heb-
ben. Dat werd toen verricht door Maré-
chaussées, Gemeentepolitie, Gemeente-
veldwachters en Rijksveldwachters.
Maar helaas. Het bracht niet tot vol-

doende uitkomst en ook de aanhouding
van den international en inbreker bleek
niet voldoende. hoewel bij hem waren
personen die thans in het Huis van Be-
waring vertoeven.

Westenend, agent van politie, tevens
onbezoldigd rijksveldwachter te Oss;

4. in brens met de zwaarden aan:
J. W. van den Berg, marechaussée te
Oss.

Ik wil verder een woord van dank
richten tot den President van de Recht-
bank en tot mijn ambtsvoorganger den
heer Mathon, die deze plechtigheid wil-
den bijwon.en.
Zich richtend spedaal tot den heer

Mathon zeide spr. dat het voor dezen wel
zeer groote voldoening moest zijn deze
gebeurtenis mee te maken. Deze toch is
daartoe, zegt spr. de aanleiding ge-
weest. Toen de criminaliteit op het
hoogtepunt was, bent U het geweest die
daags na den moord te Oyen opdracht
gaaft aan de Officieren van Justitie,
onmiddellijk maatregelen te nemen tot
versterking der politie in en om Oss,
orde te brengen en een krachtig bewind
in het leven zou worden geroepen. En
met' zooveel nadruk werd de opdracht
tot versterking der politie gegeven, dat
nog voor Pinksteren de noodige bespre-
kingen tusschen de Officieren van Jus-
titie en de Commandanten der Konink-
lijke Marechaussées konden plaats heb-
ben en dat met voortvarendheid werd
doorgezet blijkt hieruit dat reeds twee
dagen later uitgewerkte voorstellen ge-
reed waren en maatregelen konden wor-
den genomen.
Vervolgens zegt spr. dat van verschil-

lende zijden in de laatste tijden ge-
tracht werd hem gelukwenschen te doen
toekomen. Hij meent die niet verdiend
te hebben. Spr. heeft daarom gemeend
hier voor de historie, te moeten vastleg-
gen dezen gang van zaken opdatmen
wete dat de oude Procureur-Generaal in
zijn oude functie doortastend en af-
doende wist op te treden zooals door
Zijn beleid hier is gebeurd. Spr. meent
het aan dezen oud-procureur en aan zich
zelf verplicht te zijn dit hier naar voren
te brengen.

Memoires van den Procureur-
Generaal Mathon.

Ossehe Politiemannen van Rijk
en Gemeente.

Onmiddellijk nadat Luitenant Kist
"Qrlde" heeft bevolen, richt de Procu-
reur-Oeneraal zich tot de mannen
onder bovenstaanden titel, en spreekt
daarna het volgende:

Ossehe po1itiemannen van rij'k em. ge-
meente.
Toen uw vasthoudendheid, beleid,

en ijver een dam opwierpen tegen be-
roepsmisdadigheid en een bres maakten
in den eeuwenouden "grooten muur" Van
zwijgzaamheid, waarachter een gilde
van bandieten zich veilig wist tegen
invallen van justitie en politie, toen
onrust en angst week bij de vreedzame
bevolking van Brabant's platte land, die
wederom haar nachtrust ongestoord kon
gaan genieten, niet langer bevreesd te
zullen ontwaken in den ruwen greep van
gemaskerde schurken of door den
vonkenregen van gestichten brand, toen
allengs de rij en van de Ossche bende-
leden werden gedund en zich de cellen
van het Bossche Huis van Bewaring
vulden, toen overgave in waarachtige
bekentenis lucht gaf aan menig opge-
kropt verhard gemoed, dat jarenlang een
drukkenden gewetenslast had mee-
getorst, toen lag het voor de hand dat
zoo belangrijke verdiensten van de 'Zijde
de.~ regeering niet onopgemerkt zouden
blijven, doch, zoodra de tijd daarvoor
'gekomen was, de gerechtvaardigde waar-
deering zouden ondervinden.
Toch zal het voor U allen een ver-

rassing geweest zijn, toen reeds op een
tij clstip, waarop het onderzoek nog in
vollen gang was, die waardeering werd
getoond in een vorm, die zeker de hoogst \

I
I U doen?

- Alleen een ding, laat, Hallam ZOO
gauw mogelijk bij me komen.
- Dat zal moeilijk zijn, de vloot ligt

in gevechj;gpositie.
- Ik verlang om hem. nog éénmaal

te zien.
- Wie zullen ons best doen.
~ Dank u, zei re dankbaar.

HOOFOOTUK XLVII.

Admiraal Langton zat in zijn kan-
toor. .De rimpels in zijn gelaat waren
dieper, maar zijn oogen stonden helder
en vastberaden.
- Geen nieuws van juffrouw Glyn?

vroeg hij aan Sylvester.
- Ik kom [uist van haar huis. Ze is

hetzelfde als gisteren.
- Wordt ze nog niet wat sterker?
- Noon, mijn.ieer. Het is zoo jammer

dat we Hallart niet te pakken kunnen
krijgen. Ze vraagt voortdurend naar
hem.
- Ik heh juist bericht van hem. U

weet natuurlijk dat de Clytie in het
gevecht bij Helgoland was.
Sylvester knikte bevestigend.
- Hij is gewond en aan wal ge-

bracht. Het i8 gelu!kkig niet emstig;

- ~J.QVVJ.'ÇJ..L Y>C;'J.J.,Q,'115\)..'C" JU,LJ.J.Vu.w Ulyl1

am 'juffrouw Cruneron te zien. Zij· is
gisteren gekomen.
- En zijn ze weer goede vrienden?
..:..·Schijnbaar wel.... Ik heb van-

morgen met den dokter gesproken. Hij
gelooft niet, dat er veel kans op is, <lát
ze beter wordt.

- Arm. meisje. Ze heeft ons een groo-
ten dienst bewe~en. Ik zou dat beest
van een baron kunnel!J.:mg~l7n;1is~1!G.;'i."
admiraal plotseling. ~~r<,; :rtrST.~~_l ~
BrandJen? '. ·1(:,::'C!"'" T· .;: ~

- In nechtents, Z-ehebben 'besloten
hem niet te ondervragen voor de oorlog ,
voorbij is. Hij heeft helaas niets ge-
daan, nadat de oorlog is verklaard, en
kan dus niet voor den krijgs:raad wor-
den gëdaagd.
- Dat is jammer. Ik zou dien vent

hebben willen zien doodschieten,
.,.....Ik heb medelüden met juffrouw

GlY'll, maar het is misschien toch beter
da t zij sterft. MIjnhoor Hallam zou
haar getouwd hebben, maar ik betwij-
fel of ze gelukkig zou zijn geworden, ...
Als ik bedenk wat dat meisje VOO!l."
Engeland· heeft gedaan.

Sier Uw Huis
SCHILDERIJEN uit

met

BORZOKUNSTHANDEL
Verwerstraat 21.
Telefoon 937.

- En vergeet Hallam niet - hij
hooft onschatbaar weif"kgedaan en nu
kunnen we hem .beloonen. De kapitedn
van de Clytie meldt dat hij schitterend
werk heeft gedaan in . Helgoland. Hij
krijgt stelllg' het D.S.O. (distinguished
service Order) en komt ook voor bij-
zondere promotie in aanmerking. Als
u juffrouw Glyn weer spreekt, groet
haar dan hartelijk van me, eindigde
de admiraal.
. - Ik ben van plan haar vana vond
nog op te zoeken. Mag ik zeggen dat er
groote kans bestaaf dat Hallam zal
komen? .
- Ja, ik geloof wel dat het zeker is,

,~flX ik zal even het hospitaalopbellen.
,,2 Ik. zal even wachten, mijn~eer.
. Een uur later was Sylvester in Old
Cavendish straat. Stella kwam hem in
de hall tegemoet en legde haar vingers
op de lippen. .
- Ze slaapt. Ga mee naar de zitka-

mer, fluisterde zij.
- Ik heb nieuws voor u. Luitenant

Hallam is licht gewond. Hij komt in de
stad. en zal tegen twaalf uur hier. zijn.
- Daar ben ik heel blij om.
- Wilt u juffrouw Glyn op z.ijn be-

:.roek v~bereiden? . t:~~lilJáL.i!i,i:Mi~~.i
- Ja. I L.L_:.......LJ.: ..

woordde zij 'met onvaste stem.
_ Wij mogen nooit vergeten wat zij

voor Engeland gedaan heeft. Zij gaf
haar leven, toen ze trachtte den baron
te verhinderen met zijn mensenen te
telefoneeren. Daaraan hebben wij te
danken, dat wij dezen oorlog zoo gun-
stig zijn begonnen, U weet dat ze ster-
ven zal? eindigde hij en zijn stern
drukte droefheid uit.
SteLla begon zachtjes te schreien. Ze

was nu zonder eenige [alouzie en had
nu alleen nog maar medelijden met de
vrouw, die haar vriendin was geweest.
- Ik heb zoo'n medelijden met haar.

Ze is zoo veranderd en draagt haar
pijn met zooveel geduld. En zoe weet,
dat ze niet kan blijven leven, Toch is
ze niet bang voor den dood. Ze ver-
langt alleen maar om mijnheer Hal-
lam nog eens terug te zäen, Ik geloof
dat dat het eenige is, waarvoor ze nog
blijft leven.

- Arm kind, zei Sylvester en zijn
stem was niet vast.

.(Wordt vervolgd)'.
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daan van de plannen der Nationale gingen in de werkloozenzorg ook toe te Th.
R. K. Commissie voor Jeugdwerklocsen- passen op de jeugdige werkloozen. Dit ~en
zorg voor het volgende jaar. waarvoor veranderde toen de jeugdbeweging van uit
zooals gezegd een ton noodig is, voor het allerlei richting zich met het geval ar-
bijeenbrengen waarvan een nationale ging bemoeien. ord
collecte gehouden wordt onder goedkeu- Gevolg was, dat gemeentelijke cur- 1s~
ring en aanbeveling van het EpLs- sussen werden gesticht, ....e ontspanningcopaat. • '" m-
We mogen thans enkele woorden en ontwikkeling, speciaal voor jeugdigen, de

wijden aan de jeugdwerkloosheid in het verzorgden. )ss
algemeen en de pogingen om deze in In 1935 waren reeds 158 gemeenten :lie
haar gevolgen te bestrijden. met pl.m. f 400.000 rijkssubsidie bij dit ;'e-
Wie het verschijnsel der jeugdwerk- werk betrokken en 229 gemeenten had- n-

loosheid ontleedt aanschouwt een treu- den plannen in voorbereiding. Dit werk üe
rig beeld. Tot lediggang gedoemd te zijn, omvat alleen het zoogenaamde cultu- !r-
niets te kunnen verdienen, uit eigen reele of cursuswerk. In tien gemeenten m,
kracht het bestaan niet te kunnen ver- kwamen speetale vakopleldlngscursussen, ,1-
krijgen, afhankelijk te zün van steun en o.a. te WaalWijk in handschoen maken
hulp van anderen. en in 14 gemeenten kwamen land- en ::le

Werken willen, werken kunnen en dan tuinbouwcursussen tot stand. In nage- et
Huldiging te Oss. beroofd te zijn van de gelegenheid om noeg alle betrokken gemeenten werden sn

eigen idealen in vervulling te brengen. sport en ontspanning verzorgd, maar het at
Hoevelen worden door moedeloosheid, duurde niet lang of men zag de belang- 1-

onverschilligheid aangegrepen wanneer stelling voor de cursussen verminderen. m
zij zien hoe zij onbekwaam en onge- Geen zakgeld, geen loon, geen steun, !11
schikt dreigen te worden voor het geen uitzicht om het geleerde te kunnen h
familieleven, voor het maatschappelijk toepassen, deed al spoedig de deelname
en bedrijfsleven. aan de zuiver theoretische cursussen Ie
Daar is op dit oogenbük zoo ontzaglijk verflauwen en men ging naar andere ir

veel leed, onder deze opgroeiende jeugd middelen omzien, om de gevolgen der .n
om gebroken illusies, om verloren ,jeugdwerkloosheid te lenigen. .e
idealen. l-
De jonge mensch stelt hooger eischen Men begon met practisch werk. n

aan het leven, heeft grootere verwach- Men begon met werkverschaffing. i-
tingen van het leven dan de ouderen, In ruim 70 gemeenten in ons land is [-
omdat de ouderen dikwijls al geleerd men thans met dit wer.k bezig. Het !-

hebben te berusten, veel leed en veel omvat 't aanleggen van sportvelden,
desillussies te doorstaan. speelweiden, speeltuinen, zwemplaatsen, ,t
De gevolgen der jeugdwerkloosheid het bouwen van jeugdherbergen, met n

voor individu en gemeenschap zijn clubhuisverfraaiïng, bouw van uitzicht- is
funest. torens, het maken van een boothuis, .s
Een gedeelte van onze volkskracht het maken van werkloozenwerkplaatsell, ,f

gaat verloren; de economische weer- tehuiz-en, openluchttheaters, museum- 'e
baarheld van ons volk daalt snel; de inrichting, nestkastjes, naambordjes, '"
erlminallteit neemt toe. voor plantsoenen, enz. enz. ....
In sneller tempo, dan tot op heden het Gebrek aan geldmiddelen bij de [eugd- IC

geval was, zullen de jeugdwerkloosheids- ,'ereenigingen deed al spoedig naar rijkst .t
gevolgen zich in de toekomst mant- gemeentelijke of particuliere hulpmldde .. :
festeeren. len uitzien. 11::
Massa's jongeren verliezen door dit Waar het overgroote deelobjecten f

euvel hun eigenwaarde en. zelfbewust- waren ten algemeene nutte, werden zij s
zijn; worden door vermindering van hun door het Rijk goedgekeurd en werd •
verworven vakkennis of wetenschap, subsidie verleend of toegezegd.
voor het door hen gekozen beroep on- Verder bestaan er in ons land reeds
bekwaam; werpen geloof en geweten
overboord; verliezen ieder noodzakelijk vele gemeenten met centrale werk- ,

t . hui paatsen voor de jeugdige werkloceen,
evenwicht; on groeien iuisgezm, om- waarin geheel volgens de sfeer der werk-
geving en maatschappij. Zli zün: de
overbodigen, de zwaarmoedigen, de on- plaatsen wordt gewerkt.
evenwichtigen, de crimineelen, de radl- Een van de belangrijkste pogingen
calen. om de jeugdwerkloosheid in zijn gevel-

'11 Ernstiger verschijnsel dan de eco- gen te bestrijden zijn geweest de z.g,
nomische crisis zelf is de werkloosheid leer- en werkkampen. De A.J.C., die reeds
onder de jongeren. lang aan kampwerk deed, was een van
Het eerste leidt tot verregaande mate- de eerste, die in de bestaande karnpen

rïeele verarming, het laatste ontneemt de jeugdige werkloozen in groepen van
onze volksgemeenschap haar vitaliteit 30 tot 50 jongens bijeenbracht om naast
en schept toekomstige wanorde en goede voeding en ligging, ontspanning
steeds toenemende decadentie. en ontwikkeling, practische en nuttige
De Jeugdwerkloosheid is een gevaar, arbeid te verrichten. De A.J.C. in het

greeter dan menigeen vermoedt. Met jaar 1932.
volle waar.deering voor hetgeen tot op Daarna volgden de A.M.V.J. de katho-
heden door organisatles of van partreu- Heke en andere richtingen in de jeugd-
liere zijde werd verricht om den nood beweging in 1933. Vooral de katholieken
van deze tallooze jongeren te lenigen, hebben zich op dit terrein krachtig ge-
mag niet Worden verheeld, dat radicale weerd.
maatregelen moeten worden getroffen Er waren voor de maand 1935, waarop, I
om de jongeren in het beroepsleven in de regeering de werkloozenzorg op het I
te schakelen, minstens hen arbeid te departement samentrok en het kamp-
geVJ:' wezen er al op, dat het aantal werk op andere wijze ging organiseeren I

dt in ons land 30 verschillende [eugdver-
[eugdwerkloozen geschat wor op eenigingen, die het kampwerk ver- Il00~OO. dAllerwegen groeide bij alle richtingen zorg en.
het b-esef dat hier geholpen moest wor- De groote promotors, stuwende kracht
den zoo ook in eigen Katholieke krin- voor dit kampwerk waren de Landelijke
gen: wat o.a. blijkt uit de stichting en commissie tot bestrijding der gevolgen
de werkzaamheid van onze Nationale der jeugdwerkloosheid en daarnaast voor
R. K. Commissie voor Jeugdwerkloozen- ons de Nat. R.K. Commissie voor jeugd-
zorg, die in 1932 te Nijmegen gesticht werktocsenzorg.
wera en sml1stnslI ~enfi.ilC w'én1ft!{îaaÏl Hoewel nu sinds eenige maanden )e
heeft. landelijke commissie door den Minister
Naast het houden van een enquête om van Sociale Zaken is omgezet in de

den omvang van de jeugdwerkloosheid Rijkscommissie van advies inzake het
'last te stellen, werd op vele plaatsen in vraagstuk van de [eugdwerkloosjiesa "l1
het land door voorlichting en propagee- het secretariaat Is overgegaan naar het
ring het cursuswerk voor de werkloozen Departement van Sociale Zaken, is de
lier hand genomen. In het bii2l0nder werd uitvoering van het kampwerk voor het
de aandacht besteed aan het kamp- en grootste gedeelte toch in handen geole-
internaatswerk voor jonge werkloozen. ven van de jeugdorganisaties, in samen-
Aanvankelijk werd er voor de werk- werking met de genoemde instituten,

toezen in het algemeen gezorgd. :Naast dat wil zeggen, de Regeering heeft nu 4
het verstrekken van steun kwam echter groepen uit de Nederlandsche samenle-
spoedig de vraag aan de orde van de ving te weten: de katholieke (Nat. R.K.
ontspanning, de ontwikkeling, de bezig- Commissie voor Jeug_dwerkloozenzorg);
heidverschaffing aan werkloozen. de protestanten (Centrale voor Werkloo-
Bij dezen arbeid dacht men niet zenzorg) ; de neutrale (Federatie voor

direct en niet allereerst aan jeugdigen. Werkloozenzorg); de soctallstlsche
Feitelijk werd er geen onderscheid ge- (Moderne Centrale voor Werkloozenzorg)
maakt, men had geen oog voor de voor dit werk erkend.

d'd' b ld In de subsidieering en opzet van het
speelale no aden er jeug }ge ar e ers. kampwerk zijn echter zeer ingrijpende
Jeugdvereenigingen werden dan ook niet wijzigingen' door de regeering aange-
betrokken bij den' arbeid voor de werk- bracht, die het niet gemakkelijk maken
loozen. Deze werden in den beginne voor de [eugdvereenlgtngen om dit
genegeerd, of liever: vergeten. - kampwerk op dezelfde wijze te blijven

de gemeentesecreta- Dit kwam~ omdat men onvoldoende in- voortzetten.
lIs voorzitter van de I zicht had 111 het vraagstuk der [eug- Gaan we nu eens na wat de Katholie-
hoofd van het seere- dige wcrkloozen, hun spueciale ncoden ken bij al dit werk deden.

. en behoeften niet kende, en bovendien De R. K. Wel'kliedenvereenigingell en
len te hebben geuit, .- onbekend zijnde met de methode van volksbonden, waarvan er 950 in ons land
drachtige samenwer- de vrije jeugdvorming - er in het ge- bestaan - gesteund door 286 a.fdeellngen
!t secretaneoersoneel heel niet aan dacht om deze methode
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en de beide politie-corpsen. Spr. ziet in , petseon uit één stuk, wat u zegt, zoo zal
de huldlgtng, welke deze poütie-ambte- het geschieden. Spr. hoopte met opper- D 1
n~ren is te beurt gevallen, een huldi- wachtmeester Mintjes dat Ih.ij nog vele
gmg van den geheelen ambtenarenstand [aren aan het hoofd van de Brigade
van Oss, ja van geheel Nederland; hij Kon. Marechaussée te Oss werkzaam . "
sloot. met de hoop dat het moge geluk- zal zijn. (
ken in de toekomst nog meerdere sue- Inspecteur van Kempen dankte den" +
~essen te boeken, en dat men nog vele burgemeester voor den steun en waar- ~N.
Jaren met genoegen op dezen dag zal devolle leiding, en zeide uit naam van R!
mog~n terug zien. het geheele politie-corps dat het steeds
Hierop nam opperwachtmeester alles zal doen wat het kan. ,

M ntjes het woord; hij bracht dank aan Voorts dankte hij allen, die aan deze 'J.
Burgemeester Ploegmakers, voor de grootsche hulde hun medewerking ver- '!'.lIl
groote hulp welke hij in de jaren dat hij leenden. .6
in Oss is, van hem heeft mogen ont- Nadat daal' alle aanwezigen gebruik __
vangen, en sprak de hoop uit dat het was gemaakt van de gelegenheid tot het, -
hem gegeven moge Zijn, nog vele jaren feliciteeren van de onderscheiden amn- ge-
in deze gemeente werkzaam te zijn. tenaren, werd vooraf gegaan door de toen
Burgemeester Ploegmakers zegde den fanfare allereerst het poll tIecorps naar iend

spreker toe, dat hij steeds OP zijn vollen net Gem. Politiebureau gebracht, waar- lend
steun en medewerking kan rekenen en na oak de brigade Kon. Marechaussée leg-

~~tV;~d~e:s~~n ~Ïs\~~r~~~~t;ee~~t~~ na~~ d~e~e~t~~:e~~ ;;r~~z:i~ige wijze T~~
MmtJes heeft samengewerkt. U bent een haar politie-ambtenaren gehuldigd. af-
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Grootsche huldiging der politie
te Oss.' \

Koninklijke waardeering voor haar werk.
Onderscheidingen ..

Het heeft Hare Majesteit de Koningin behaagd de
volgende onderacheidingerr te verleenen:
EeremedaiIle, verbonden aan de Orde van Oranje
Nassau:
1. in goud aan: P. H. van Kempen, ' Inspecteur
van Politie, tevens onbezoldigd Rijksveldwachter
te Oss;
2. in goud met de zwaarden aan: A. van der
Weerd, wachtmeester-titulair bij het Wapen van
de Koninklijke Marechaussée te Oss; .
3. in zilver aan: a. J. Leemhuis, agent van politie,
tevens onbezoldigd rijksveldwachter te Oss; b.
H. A. J. ten Westenend, agent van polifie, tevens
onbezoldigd rijksveldwachter te Oss;
4. in brons met de zwaarden aan: J. W. van den
Berg, marechaussée te Oss.

In de Troonzaal der Justitie.
In de hooge gerechtszaal van het Pa-

leis van Justitie te 's-Hertogenbosch
heeft gisteren deze voorname plechtig-
heid plaats gehad, van de uitreiking
der Koninklijke Onderscheidingen aan
de politiemannen van Oss, .aLsblijk van
waan:' .ring voor het kranige werk dat
de politie in Oss heeft verricht ter zui-
vering van de crlmineele toestanden
aldaar. htelükHet podium, waar het gerec .IJ
college placht zitting te nemen, is ont-
ruimd, en daar waar de banken voor
verdachten en getuigen moeten staan,
is nu een leege ruimte. Klokslag drie
uur wordt die ruimte gevuld door man-
nen in verschillend uniform, doch van
hetzelfde instituut deel uitmakend:
Politiemannen van Oss. Tegenover hen
nemen op zetels plaats de Hooge Hee-
ren van het Gerecht. Dicht opeen vul-
len zich de rijen. Ten behoeve van den
fotopersdi-enst worden eenige schik-
kingen getroffen. Tenslotte staat links
voor het podium de afdee~ing Ge-
meentepolitie onder Inspecteur van
Kempen. Rechts stelt zich de blauwe
massa op der Konin.klijke Marechaus-
sées van de kazernementen Heesche-
weg en Elzenburg onder Opperwacht-
meester Mintjes. Het geheel stond onder
de bevelen van den Kapitein-distrlcta-
commandant der Koninklijke Mare-
ehaussées in het district 'a-Hertogen-
bosch, Luitenant W.' Kist. Allen in groet
tenue. De zware kolbakken der Mare-
chaussées reiken hoog boven de ge-
stalten die op de zetels tegenover hen
hebben plaatsgenomen.

onder dezen merken wij op de hoog-
geplaatsten -uit de rangen van Justä-
tieele en Politioneele autoriteiten. Zoo
zien wij daar: den Procureur-Generaa.
der Koningin Mr. E. L. M. H. Baron
Speyart van woerden, zijn amotsvooe-
ganger den gepensioneerden Procureur-
Generaal Mr. Th. W. F. A. Miathon, den

SINT
NICOLAAS

rookt zelf ook

A Z IJ NMA N'S
MISKLEUR

tegen de bekende LAGE PRIJZEN.
Op zijn verzoek ook in kistjes van 25

stuks met dezelfde verlaging.
En natuurlijk alleen bij:
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VISCHSTRAAT 12 - PENSMARKT 18.
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G E V A A R L IJ K SPE L.
Uit net Engelscb van PAUl. TRENT

door ADA VAN ARKEL.

109)

_ Het is gevaarlijk .om haar te ver-
voeren. Ik zal een verpleegster zenden,
Ik zal haar moeten opereeren, zet de
dokter tegen Rylvester.
Deze gaf hem zijn kaartje.
_ Spaar geen kosten. U kunt er op

rekenen dat de admiraliteit voor de be-
taling verantwool'delijk -is.
De dokter verborg zijn verbazing.
- Ik moot juffrouw Glyn spreken.
- Zij is nog bewusteloos. Val haar

zoo weinig mogelijk lastig".
, - Is de wond gevaarlijk.

- Ja, maar er is toch goede kans op
herstel.
Sylvester's gelaat was vol sympathie

toen hij naast haar bed zat.'
- Zeg me alles wat er gebeurd is. Ik

moet het weten, u begrijpt me niet-
waar?
- Niemand weet, dat hij alles ont-

dekt heeft. Daar ben ik zeker van, rluis-
terde ze.
- Goddank, zei hij.- Kan ik iets voor

Adv:ocaat-GerulTaal bij het Gerechtshof
Mr. H. W. Massink; den President van
de Rechtbank Mr. W. J. M. trmmets: ~
sub. Officieren Mr. J. G. C. H. Dubois
en Mr. J. J. G. van Everdingen; den
Divisie-Oommandant der Koninklijke
Marechaussées A. W. de Koningh uit
's-He~togenbosch; den D1s.trictscom-
mandant der Rijksveldwacht Overste
E. V. L. M. Diekhof; den Districtscom-
mandant der Koninklijke Marechaus-
sées te 's-Hertogenbosch Luitenant W.
Kist en idem te Nijw.J8g'en, Kapitein
Jhr. G. A. Bowier,
Bovendien vinden wij hier nog tegen-

woordig Burgemeester J Ploogmake!f,s,
Hulp-Officier van Justitie te Oss. Ten-
slotte geeft van groote belangstelling
blijk de Divisie-Commandant der Ko-
ninklijke Marechaussées te Maastricht,
MIniaor A. P. H. Boellaard.
Ter zijde naast de mannen, die ge-

huldigd worden, staat' opgesteld de
Opperwachtmeester der KJoninklijke
Marechaussée uit 's-Hertogenbosch de
heer G. van der Tang, met eenige zijne'!:
~t_lJleesteTS.

Ossche Politiemanne'n van Rijk
en Gemeente.

gespannen verwachtingen overtrof.
Niet met meer kracht kon uiting

worden gegeven aan de voldoening over
het groote succes van politiedurf, politie-
tact en politie-inspanning, dan door het
feit, dat Hare Majesteit met eigen hand
het gouden eere-teeken ,Harer Konink-
lijke waardeering twee UWerop de borst
spelde.
Voor de betrokkenen het hoogtepunt

in hun polltieloopbaan, hebt gij allen
ongetwijfeld begrepen, dat deze onder-
scheiding meer was dan een hulde van
hun persoon alleen, dat deze mede ge-
bracht werd aan en mede verdiend was
door hun medewerkers in den strijd voor
.recht en orde.

Voor elk politieman, werkzaam in de
ossene zaken en .deelhebbend aan het
daarin bereikt -succes, waren de aan twee
hunner verleende onderscheidingen en
de uitzonderlijke wijze van uitreiking 'n
bewijs .der groote tevredenheid onzer
regeering, dat thans de ossche mis-
dadigersbenden allengs werden ontmas-
kerd en onschadelijk gemaakt, waarbij
de omvang der tot dan bereikte resul-
taten keuze van' corps en persoon be-
paalden.
Reeds op dien dag gaf Har&' MajeS'teü's

woord grond voor de verwachting, dat
meerdere verdiensten zouden worden
beloond. En sedert dien dag hebben
marechaussee en gemeentepolitie als om
strijd gewerkt, in ononderbroken .ijver
en speurzin en het geluk, dat - na jaren
beide corpsen te hebben ontbroken -
aanvankelijk alleen het corps der Kon.
Marechaussee scheen toe te lachen, heeft
sedert - gul en eerlijk _ beider werk
met succes gekroond.
In den strijd tegen de misdaad ~lijft

naast kennis en ijver ook geluk een
groote, in den regel zelfs een onmisbare
factor. Thans heeft de Nederlandsche
regeering den tijd gekomen geacht te
onderlijnen hoe hoog uW verdiensten
worden geschat, hoe groot .hare vol-
doening is over de door U bereIkte resul-
taten. Bij de ontvangst der onderschei-
dingsteekenen gewerd mij als fungeerend
directeur van politie, tevens de opdracht
deze uit te reiken.
Gevolg gevend aan deze hoogst aan-

gename opdracht, ben ik overtuigd te
handelen in den geest van de regeering
door deze uitreiking te doen geschieden
in deze plechtige omgeving, in tegen-
woordigheid van uwe chefs, die allen met
zoo groote belangstelling U in uw werk
hebben gevolgd, die allen zich. thans met
U verheugen, wier ancr tegenwoordigheid
bij dit belangrijk gebeuren, Gij - ossene
politiemannen - met mij op hocgen prijs
zult stellen.
De beide Ossche PDlitlecorpsen zullen

in de thans verleende onderscheidinge:l,
naast een erkenning der persoonlijke
verdiensten der betrokkenen, evenzeer
een erkenning der respectieve corps-
verdiensten 'mogen zien. .
Ik zeg dit met bijzondere vnldoenmg,

omdat door de thans verleende onder-
scheidingen blaam, 9.kf onverdiend van
meerdere zijden op hé!;"Ossche gemeen-
telijk politiecorps is geworpen, wordt te
niet gedaan. .
Beide corpsen hebben zeer verdIenste-

lijk werk geleverd, beider werk leidde tot
herstel van rust en orde, tot succes:
beider succes vindt thans de welver-
diende belooning, beider belooning vindt
thans gemeenschappelij~ plaats.. .
Deze gemeenschappelIJke plechtIgheId

warde tot cement, waarmede wordt op-
getrokken een hecht en.sterk monume~t
van politie-samenwerking te Oss, UIt
blokken van wederkeerige waardeering,
wederkeerige hulpvaardigheid en weder-
keerig vertrouwen.

Thans komende tot de uitvoering der
mij verleende opdracbt .deel ik U ~e~e,
dat het Hare MajesteIt de Konmgm
behaagd heeft te verleenen, de eere-
medaille , verbonden aan de {)r1devan
oranje Nassau:

1. hi goud aan: P. H, van KemlP€P,
Inspecteur van' politIe, tevens onIbe-
zoldigd Rijksveldwachter te OS'S;

2., in goud met de . ZWaarden a:tn:
A van der Weérd, wacntmeeste!f-tItu-
la:ir bij het Wapen van de Koninklijke
Marechaussée te Oss;
3. in zdlver aan: a. J. Le,enm~,

agent van politie, tevens onbezoldIgd
rij'ksveldwachter te OSS;b. H. A. J. ten--EEN DANltBAAR
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WestenEmd, agent van politie, tevens
onbezoldigd rijksveldwachter te Oss;
4. in brens met de zwaarden aan:

J. W. van den Berg, marechaussée te
Oss.

Baron Speyart van Woerden onder-
brak hier zijn rede.
Dreunend daverden de zwaar gelaars-

de beenen der politiemannen door 't op
't podium gespreide tapijt. Fel klapten de
hakken te zamen en zwierig groetten de
witgeschoeide handen hun hoogsten chef
met een plechtig saluut aan kolbak of
of kepi geheven.
Terwijl de overigen ernstig en met

schitterende trots-cogen toezien, speldt
onder doodsche stilte de Procureur Ha-
rer Majesteits getrouwen het eeremetaal
op de brave borsten.
Opnieuw klappen de hakken, weer

groetten de handen en dan keeren de
makkers terug bij de wachtenden, die
vier gelederen diep staan opgesteld in
deze ruime zaal waar de gouden klok
zoovele bange minuten heeft afgetikt
tijdens welke de vierschaar. gespannen
stond rond de misdadigers uit het Ossche
milieu die dank 't onvergeüjkelljk elan
waarmede de tot het uiterste op hun
eer geprikkele politiemannen hen ach-
tea-volgden en punt voor punt het sluwe
net hunner zwijgzaamhetd en misdadig-
heid wisten te ontwarren, veroordeeld
konden worden. Dit is een dag der eere.
Ossche politie van Rijk en Gemeente!

De Procureur vervolgt dan ongeveer
als volgt:

Na aldus gevolg te hebben gegeven
aan de opdracht van. de regeering stel
ik er prijs op den eerste te zijn om U
met de verleende Koninklijke onder-
scheidingen geluk te wenschen. Ik wil
Uwel zeggen dat het voor mij een groote
voldoening was toen ik het bericht der
onderscheiding ontving en mij werd op-
gedragen die uit te reiken.
Deze. hulde van. uitreiking is bedoeld

als. een onderscheiding voor U. Ik heb
gemeend aan de opdracht der regeering
niet beter te kunnen voldoen dan op deze
wijze, in deze zittingzaal, in deze plech-
tige omgeving. En ik stel het op prijs
dat alle autoriteiten die ik uitgenoodigd
heb tegenwoordig te willen zijn, daaraan
gevolg hebben gegeven. Ook zij onder-
lijnen daarmede de groote beteekenis
van hetgeen in Oss is tot stand gebracht.
Moogt gij in den vorm van deze uitrei-
king een blijk van persoonlijke waardee-
ring zien, ik heb het daarbij niet willen
laten en heb daaraan willen toevoegen
een blijvend blijk daarvan in dezen
vorm dat ik U aanbied: de kleine draag-
medailles. Ik heb daarnaast vernomen
dat Opperwachtmeester Mintjes en
Wachtmeester de Gier ook niet in het
bezit der kleine draagmedailles. zijn en
mag ik hun verzoeken voorwaarts te ko-
men.

Huldiging Procureur-Generaal
Mr. Th. W. F. A. l\'Iathon.

Ik wil verder een woord van dank
richten tot den President van de Recht-
bank en tot mijn ambtsvoorganger den
heer Mathon, die deze plechtigheid wil-
den bijwonen.
Zich richtend spedaal tot den heer

Mathon zeide spr. dat het voor dezen wet
zeel' groote voldoening moest zijn deze
gebeurtenis mee te rnaken. Deze toch is
daartoe, zegt spr. dte aanleiding ge-
weest. ToËm de criminaliteit op het
hoogtepunt was, bent U het geweest die
daags na den moord te Oyen opdracht
gaaft aan de Officieren van Justitie,
onmiddellijk maatregelen te nemen tot
versterking der politie in en om Oss,
orde te brengen en een krachtig bewind
in het leven .zou worden geroepen. En
met zooveel nadruk werd de opdracht
tot versterking der politie gegeven, dat
nog voor Pinksteren de noodige bespre-
kingen tusschen de Officieren van Jus-
titie en de Commandanten der Konink-
lijke Marechaussées konden plaats heb-
ben en dat met voortvarendheid werd
doorgezet blijkt hieruit dat reeds twee
dagen later. uitgewerkte voorstellen ge-
reed'waren en maatregelen konden wor-
den genomen.
Vervolgens zegt spr. dat van verschil-

- En vergeet Hallam niet - hij
heeft onschatbaar werk gedaan en nu
kunnen we hem beloenen. De kapitein
van de Clytie meldt dat hij schitterend
werk heeft gedaan in He1goland. Hij
krijgt stellig het D.S.O. (distinguished
Service Order) en komt ook voor bij-
zondere promotie in aanmerking. Als
u juffrouw Glyn weer spreekt, groet
haar dan hartelijk van me, eindigde
de .admiraal.
- Ik ben van plan haar vanavond

nog .op te zoeken, Mag ik 'zeggen dat er
groote kans bestaat dat Hallam zal
komen?
- Ja, ik geloof wel dat het zeker :i:s,

maar ik zal even het hospitaalopbellen.
- Ik zal even wachten, mijnheer.
Een uur later was Sylvester in Old

Cavendish straat, Stella kwam hem in
de hall tegemoet en legde haar vingers
op -de lippen.
- Ze slaapt. Ga mee naar de zitka-

mer, fluisterde zij.
- Ik heb nieuws voor u. Luitenant

Hallam is licht gewond. Hij komt in de
stad en zal regen twaalf uur hier zijn.
. - DaM' ben ik heel blij om.
- Wilt u juffrouw Glyn op zijlll 00-

ooek vooobere1den?
- Ja.. I _LL..

lende zijden in de laatste tijden ge-
tracht werd hem gelukwenschen te doen
toekomen. Hij meent die niet verdiend
te hebben. Spr. heeft daarom gemeend
hier voor de hlstorle .te moeten vastleg-
gen dezen gang van zaken opdat men
wete dat. de oude Procureur-Generaal in
zijn oude functie doortastend en af-
doende wist op te treden zooals door
zijn beleid hier is gebeurd. Spr. meent
het aan dezen oud-procureur en aan zich
zelf verplicht te zijn dit hier naar voren
te brengen.

Onmiddellijk. nadat Luitenant Kist
"Ol'CJ..e" heeft bevol-en, richt de Procu-
reur-Oeneraal zich' tot de mannen
onder bovenstaanden titel, en spreekt
daarna het volgende:

Ossche politiemannen van rijk en ge_
meente.
Toen uw vasthoudendheid, beleid,

en ijver een dam opwierpen tegen be-
roepsmisdadigheid en een bres maakten
in den eeuwenouden ,;grooten muur" Van
zwijgzaamheid, waarachter een gilde
van bandieten zich veilig wist tegen
invallen van justitie en politie, toen
onrust. en angst week bij de vreedzame
bevolking van Brabant's platte land, die
wederom haar nachtrust ongestoord kon
gaan genieten, niet langer bevreesd te
zullen ontwaken in den ruwen greep van
gemaskerde schurken of door den
vonkenregen van gestichten brand toen
allengs de rij en van de Ossche b~mde-
leden werden gedund en zich de cellen
van het Bossche Huis van Bewaring
vulden, toen overgave in waarachtige
bekentenis lucht gaf aan menig opge-
kropt verhard gemoed, dat jarenlang een
d.rukkenden gewetenslast had mee-
getorst, toen lag het voor de hand, dat
zoo belangrijke verdienstenvan de zijde
der regsering niet onopgemerkt zouden
blijven, doch, zoodra de tijd daarvoor
gekomen was, de gerechtvaardigde waar-
deering zouden ondervinden'.
Tach zal het voor U allen een ver-

rassing geweest zijn, toen reeds op een
tij dstip, waarop het onderzoek nog m
vollen gang was, die waardeering werd
getoond in een vorm, die zeker de hoogst

u doen?
- Alleen een ding, laat Hallam. zoo

gauw mogelijk bij me komen.
- Dat zal moeilijk zijn, de vloot ligt

in gevechtspositie.
- Ik verlang om hem nog éénmaal

te zien.
- Wie zullen ons best doen.
- Dank u, zei ze dankbaar.

HOOF'lJSTUK XLVII.

AdJrhiraal Langton zat in zijn kan-
toor. De rimpels in zijn gelaat waren
dieper, maar zijn oogen stonden helder
en vastberaden,
- Geen nieuws van juffrouw Glyn?

vroeg hij aan Sylvester.
- Ik kom juist van haar huis. Ze is

hetzelfde als gtsteren.
- Wordt ze nog, niet wat sterker?
- Neen, mün.ieer, Het is roo jamaner

dat we Hal:larl niet te pakken kunnen
krij gen. Ze vraa.gt voortdurend naar
hem.
- Ik hèb juist bericht van hem. U

weet natuurlijk dat de Clytie in het
gevecht bij Helgoland was.
Sylvester knikte bevestigend.
- Hij is gewond en aan wal ge-

bracht •.Het is gelukkig niet ernstig;

een kogel door den ann en hij zal wel
kunnen reizen. Ik zal naar het hospi-
taaä telegrafee:ren.
_ Gisteren verlangde Juffrouw Glyn

Om. juffrouw cameron te zien. Zij is
gisteren gekomen. .
_ En zijn ze weer goode vrienden?
_ Schijnbaar weL... Ik heb van-

morgen met den dokter gesproken. Hij
gelooft niet, dat er veel kans op is, dat
ze beter wordt.

- Arm. meisje. Ze heeft ons een groo-
ten dienst bewè~en. Ik zou dat beest
van een baron kunnen wurgen,' zei de
admiraal plotseling. Waar is baron
Branden?
- In hechtenis. Ze hebben besloten

hem niet te ondervragen voor de oorlog
voorbij is. Hij heeft helaas niets ge-
daan, nada t de oorlog is verklaard, en
ka;n dus niet voor den krijgsraad wor-
den gedaagd. .
-,- Dat is jammer. Ik 2lOUdien vent

hebben willen zien doodschieten.
- Ik he,b medelijden met juffrouw

(llyn, maar het is misschien toch beter
dat zij sterft. Miljnheer Hallam rou
haar getouwd hebben, maar ik betwij-
fel of ze gelukkig zou zijn geworden ...•
Als ik bedenk wat dat meisje voor
Engeland heeft gedaa.n.

Memoires van den Procureur-
Generaal Mathon.

De oud Procureur-Generaal Mr. Th.
W. F. A. Mathon, die in de zware dagen
dat gansch Nederland dag in dag uit
schier, werd opgeschrikt door de alar-
meerende berichten van roof en moord
en doodslag en brand en overvalover Oss
en Brabant, voor een ondoorgrondelijk
raadsel stond en een schier bovenmen-
schelijke taak had te verrichten, de
taak om' het Recht te brengen in Oss
waar het zoovele jaren was vertrapt, die
oude Procureur die in stilte heeft ge-
zwoegd en .gepeinsd, heeft ook de man-
nen toegesproken.· "Zijn mannen" die
voor hem, en met hem zwoeren te over-
winnen en misdadig Oss te liquideeren.
Mr. Mathon sprak ongeveer het vol-

gende:
De geschiedenis van Oss is uit de

couranten bekend. Ik behoef U wel niet
te zeggen mijn trots en voldoening toen
mü de eerste berichten bereikten dat
eindelijk in die criminaliteit een veran-
dering was gekomen en eindelijk paal en
perk zou worden gesteld aan toestanden.
die gedurende jaren en jaren daar had-
den geheerscht. Hoe die toestanden zich
ontwikkeld hebben? Het is hier niet de
plaats om daarover uit te wijden, maar
wel w~nsch ik te zeggen dat wij in
Januarl 1928 meenden dat er een einde
zou komen aan de ongunstige toestan-
den in Oss door de arresta tie van een
Europeesch inbreker die door de Maré-
chaussées 'in Waalwijk werd aangehou-
den waar een groeten diefstal werd ge-
pleegd..
Het was toen dusdanig geworden dat

ik, wanneer ik op het parket kwam
's ochtends. eerst informeerde: waar is
er ingebroken? En het antwoord was
zoo good als teeteren dag dat in Oss of
omstreken een meer of minder zware
Inbraak had plaats gehad.
Toen die man dan was gearresteerd

verkeerden wiJ in de meenlng - en ook
zeiden dat de Maréchaussées - dat
hiermede het doel bereikt was en aan-
gehouden was degene die Oss en Oost-
Brabant onveilig had gemaakt. Want ik
mag dat in herinnering brengen. De lof
die toegezwaaid is aan Marécnaussées
en Gemeentepolitie is volkomen ver-
diend en blijf ik erkennen. Maar er mag
niet uit het oog verloren worden, dat er
vóór die tijden niets zou gebeurd zijn,
zooals in verschillende kranten ten on-
rechte is voorgesteld. .
Integendeel. Toen die crlminallteit

zoo toenam is gedurende de winter-
maanden in overeenstemming met' de
toenmalige Brigadecommandanten van
Marechaussées en Rijksveldwacht en
burgemeesters, gedurende den geheelen
winter surveillance vastgesteld, zoodat
ik dikwijls verwonderd heb gestaan hoe
de mensch en in de koude van de barre
winternachten zoo gesurveilleerd heb-
ben. Dat werd toen verricht door Maré-
chaussées, Gemeentepolitie, Gemeente-
veldwachters en Rijksveldwachters.
Maar helaas. Het braent niet tot v.ol-

doende uitkomst en ook de aanhouding
van den internationalen inbreker bleek
niet voldoende, hoewel bij hem waren
personen die thans in het Huis van Be-
waring vertoeven.

Sier Uw Huis met
SCHILDERIJEN uit

KUNsmANDEL BORZOVerwerstraat 21. .
Telefoon 937.

VAKKUNDIG INLIJSTEN.
W.115-7

_ En wilt u er om denken dat ze
nog steeds zijn aanstaande vrouw is?
_ lik zal het niet vergeten, ant-

woordde zij met onvaste stem.
_ Wij mogen nooit vergeten wat zij

voor Engeland gedaan heeft. Zij gaf
haar leven, toen ze trachtte den baron
te verhinderen met zijn mensehen te
telefoneeren. Daaraan hebben wij te
danken, dat wij dezen oorlog zoo gun-
stig zijn begonnen. U weet dat ze ster-
ven zal? eindigde hij en zijn stem
drukte droefheid uit.
Stella begon zachtjes te schreien. Ze

was nu zonder eenige jalonzie en had
nu alleen nog maar medelij den met de
vrouw, die haar vriendin was geweest.
- Ik heb zoo'n medelijden met haar.

Ze is zoo veranderd en draagt haar
pijn met zooveel geduld, En ze weet,
dat ze niet kan blijven leven. Toch is
ze niet bang voor den dood. Ze ver-
langt alleen maar om mijnheer Hal-
lam nog eens terug te zäen. Ik geloof
dat dat het eenige is, waarvoor ze nog
blijft leven.
- Arm kind, zei Sylvester en zijn

stem was niet vast.
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Donderdag 28 November.
IDLVERSUM 301.5M.

A. V. R. O.
8.00 oramorconmusiek,
9.05 Jonny Kroon's Ensemble.
10.00 Morgenwijding.
10.15 Gramafoonmuziek. •
10.30 Het ensemble Jonny Kroon.
11.00 Orgelconcert: Pierre Palla,

m.m,v. Piet Dekker, viool. .
12.00 Het Omroepcrkest,
2.15 Halfuur voor de vrouw.
2.45 Gramofoonmuziek ..
3.00 Knipcursus.
3.45 Gramafoonmuziek.
4.00 Voor zieken en thuiszittenden.
4.30 Gramofoonmuziek.
4.45---5.30 Radiotooneel Vaal" groote

kinder'en.
V. P. R. O.

5.30-6.00 Gesprekken met luisteraars.
A. V. R. O.

6.00 Het Omroeporkest.
6.30 L. A. de Lange: "Mijn zleefvlleg-

ervaringen in Duitschland".
6.45 Sportpraatje: Han Hollander.
7.00 " .... en nu, naar bed".
7.05 Julia Noach, piano.
7.30 Engelsche les.
8.00 Nieuwsberichten.
8.10 Gramofoonmuziek.
8.15 Het Concertgebouworkest o.l.v.

Prof. Dr. Willem Mengelberg. Soliste:
Maria Müller, sopraan.
10.40 Gramofoonmuziek.
Pl.m. 10;45 Intermezzo: Nabeschou-

wine over de te Delft in de "Studenten-
Sociëteit" gespeelde 25ste partij van den
wedstrijd om het wereldkampioenschap
schaken tusscnen Dr. M. Euwe en Dr. A.
Aljechin.
11.00 Nieuwsbel·ichten.
11.l0-12.00 Kovacs Lajos en zijn

orkest.
HILVERSUM 1875 M.

K.R.O.
8.00-9.15 Gramofoonmuziek.

N. C. R. V.
10.00 Gramafoonmuziek.
10.15Morgendienst.

10.45-11.00 Leger des HeiIs-kwartiertje
K.R.O.

11.00-11.30 Gramofoonmuziek.
11.30-12.!00 GOdsdienstig halfuurtje.
12.01-12.15 Politieberichten.
12.15-12.30 oramoroonmuatek.
12.30-1.00 Het K.R.O.-Orkest.
1.00-1.10 Gramafoonmuziek.
1.10-1.30 Het K.R.O.-Orkest.
1.30--1.40 GTamofoonmuziek.
1.40-2.00 Het K..R.C.-Orkest.

N. C. R. V.
2.00 Cursus fraaie handwerken.
3.15 Gramofoonmuziek.
4.00 Bijbellezing.
5.00 Cursus ~handenarbeid.
5.30 Het "Amsterdamsch Kame:pnu-

ziekkwartet" .
6.30 Kristlik Frysk SeIskip;
7.00 POlitieberichten.
PLm. 7.15 "Een kwartiertje radio-

reportage".
7.30 Weekoverzicht.
8.00 Weer- en nieuwsberichten.
8.05 Orgelconcert uit de Groote kerk

te Naarden: Valentijn Schoonderbeek.
9.00 "Toestanden en verhoudingen in

Amerika".
9.30 Het Christelijk Radio-koor.
Pl.m. 10.10-10.15 Nieuwsberichten.
10.10-n.30 Gramofoonmuziek.

Verschillende progra.mma's.
LTJXEMBURG 1304 M; 7.45 gram.,

12.20, 12.50, 1.5Dconcert, 6.05 gram., 7.35,
8.25, 9.00, 9.25 concert, 10.30 liederen,
10.50 concert, 11.20 dansmuziek.
BRUSSEL 484M. 7.05, 8.20, 12.20gram.,

12.50 concert, 1.50 gram., 5.15 concert,
6.50 gram., 7.35 gram., 8.20, 9.35 concert,
10.20 gram.
BRUSSEL (Vlaamsch) 322 M. 7.05,

'1.50,8.20, 8.50, 12.20 gram., 12.50 concert,
1.50 gram., 5.20 zang, 6.W, 7.35 gram.,
S.20 concert, 10.20 gram.
DEUTSCHLANDSENDER 1571 M. 5.50

concert, 9.35 zang, 11.20. 1.05, 5.10, 6.20,
7.35, 10.20 concert.
DROITWléH 1500M. 11.25 orgel, 12.10

concert, 1.20. 4.30 gram., 5.05 orgel, 5.35
dansmuziek, 6.50 zang, 8.20 viola-recital.
S.50 gevar. progr., 10.40 concert, 11.35
dansmuziek.
KALUNDBORG 1261 M. 11.20, 2.05,

7.20 concert, 9.50 dansmuziek.
KEULEN 456 M. 5.50, 6.20, 11.20, 12.20

concert, 1.35 gram., 3.20 piano, 4.20, '1.30,
10.00 concert.
PARIJS 1648M. 7.05, 8.40 gram., 12.35

concert, 5.20 en 9.05 tooneel, 10.05 dans-
muziek.
LONDEN REG. 342 M. 11.05 concert,

12.05 orgel, 12.35, 1.35, 2.20, 3.20 concert,
4.20 muz. spel, 5.20 gram., 5.35 kinder-
uurtje, 6.50, 7.20, 7.50 concert, 8.~0 too-
neel, 9.50 concert, lO.2û dansmuslek.
ROME 421 M. S.lO opera. La machere,

van Mascagni.

!E,rmoet iets bijzonders gebeurent , lang in is geweest, be1alng5tellen, en met
Beveelt de P. G. Het zwijgen zIJn hart er aa;n v~~l:tOnden. .

Zoo verheug ik mij over de beloonmgen
van Oss. die door Hare Maje$teit de Kon:lnginz:ljn

uitgereikt. Die beloonlngen zijn hoog,
eervol en tenvolle verdiend.
Ik dank U, mijnheer de P:rocureur-

Generaal, dat U mij in de gelegenheid
hebt gesteld, deze plechtigheid bij te
wonen.

Zoo is het doorgegaan. Een tijdje wat
beter, dan weer minder. Gewoonlijk werd
de toestand in het voorjaar wat beter
en werd de extra surveillance, die niet
vol te houden was, weer opgeheven. Zoo
is doorgegaan tot den roofmoord te
Oyen, die mü aanleiding heeft gegeven
te zeggen: Er moet iets 'bijzon-
ct ers geb e ure n, want het kan op
die manier niet doorgaan met die be-
roovingen, inbraken, verschillende met
doedelijk gevolg. Het was niet dat wij
onbekend waren met de personen van
wie het waren. Evenmin als met de
twee raenschen die doodgestoken en ge-
schoten zijn in Oss. Dat werd wel ver-
moed en in vele gevallen leidde dat ver-
moeden tot aanhoudingen. Maar het on-
gelukkige was dat men in Oss de ge-
woonte had aangenomen te zwiJgen, bij
de verhocren van Marechaussées, Ge-
meentepolitie, Rijksveldwachters en
zelfs Rechter-Commissarlssen. Het gaf
allemaal niets! Er werd in Oss eenmaal
gezwegen!
Dus, wanneer er tot dusverre geen

succes werd behaald, was dat volstrekt
niet te wijten aan de politie, maar aan
de toestanden die daarin Oss heersen-
ten een toestand die vroeger ook heeft
bestaan in het Rucphensche Heike en
wat Overste Thomson nog zoo goed
heeft uiteengezet. Ook daar het systeem
van het zwijgen en men kwam niet
verder.
Na den roofmoord in oven heb ik on-

middellijk met den toenmaligen (subr-
Officier van Justitie, Mr. Vermeulen be-
spreking gehouden die er toe geleid
heeft dat kapitein Bowier een uitste-
kend voorstel heeft gedaan om een
doeltreffende surveillance te krUgen.
Door uitbreiding van het corps werd
gedaan gekregen dat de brigade Oss nog
meer zou kunnen surveilleeren en niet
te veel in beslag genomen was door ad-
ministratieve werkzaamheden, maar
zich geheel kon wijden aan de surveil-
lance.
Dat voorstel van Bowler werd ook door

zijn overste goedgekeurd en had ook de
instemming der overige autoriteiten en
zoo is de extra dierist tot stand gebracht
door versterking van de brigade Oss en
uitzetting van twee detachementen. Dat
heeft succes gehad, want na Pinksteren
1934 heeft men van roofovervallen bijna
niet meer gehoord.
.Van daar is gebleken dat de vermeer-

dering der marechaussees, al leidde het
niet tot arrestatle der misdadigers, toch
dit voordeel mee bracht van preventief
optreden, want men was bang geworden
in Oss.
Er moet natuurlijk ook geluk zijn ge-

weest, want zonder geluk kan de knapste
rechercheur niet veel succes behalen.
Daarna is er geluk geweest, en daarna
ihebben de marechaussees en gemeente-
politie door taai vasthouden groote suc-
cessen behaald, en mogen wij nu aan-
nemen dat de toestand gezuiverd is, de
criminaliteit in hooge mate verminderd
is, en Oss niet meer zal bekend staan zoo-
als helaas tot dusverre, als plaats waar
geroofd, gemoord en gestolen werd.
Dit is het groote succes. Dat ik mij

daarover verheug, behoef ik U niet te
zeggen, want al is men gepensionneerd,
men blijft toch in een vak waar men zoo

Ontroerd en dankbaar Burge-
meester,
Sterke drank bracht Oss in
ellende!

Het moet voor den Burgemeester van
Oss, den heer J. Ploegmakers, een ont-
roering zijn geweest en een moment dat
hem met dankbaarheid zal hebben ver-
vuld. Na den oud-procureur-generaal
heeft de sympathleke burgemeester, die
in zijn functie van Hulp-Officier van
Justitie zoo vele malen in het Ossche
milieu wem teleurgestetd wijl het den
goeden naam van zijn stad in opspraak
braent. eenige woorden tot zijn ge-
huldigde mannen en tot de marechaus-
sées gesproken, Sympathieke woorden,
wijl zij geen onderscheid maakten tus-
schen zijn eigen politiemannen en de
mannen van Elzenburg en Heeschenweg.
De burgemeester begon met te zeggen

dat men zal kunnen begrijpen hoezeer
hij deelt in de eer en de vreugde van
deze mannen. Spr. is met den oud-Pro-
cureur Mr. Math.on overtuigd dat de
beide corpsen het zich tot levenstaak
hadden gesteld een einde te maken aan
de onveiligheid in en rond Oss. Er is ten
onrechte wel eens gezegd dat de ge-
meentepolitie niet voldoende ijver had
en niet voor haar taak berekend was.
Mijnheer de Procureur, U ~ebt het al

aereleveerd en het doet IIUJ genoegen
dat hier erkenning volgt. Niemand beter
dan ik weet hoe hard er is gewerkt en
met welk een tact en energie geijverd
en gearbeid om succes te bereiken. .
spr. apprecieerde dat de 0l1:<;lersche,l-

dingen door U P.-G. p~onl.lJk en. m
deze omgeving worden uitgereikt. Belde
corpsen deelen in de eer. Wat de ge-
meentepolitie betreft, wijst spr. er op
dat het slechts het toeval was welke
ambtenaren voor specialoendienst werden
aangewezen.
Hij is overtuigd dat ieder der anderen

met evenveel ijver en succes het doel
zou be<reikt hebben
Politie van Oss! Wlanneer op een dag

als deze zulke hooge onderscheidingen
worden ultgereikt, dan beteekent dat
een groote eer, maar het legt ook zware
verplichtängen op. Van U woNlt ver-
wacht dat Gij nog meer dan tot nu toe
werken zult opdat Oss nooit meer zal
terugvaüen in den staat waarin wij het
voor eenige Jaren gevonden hebben.
De koninklijke onderscheiding bevor-

dere dat gij met nog meer ijver en
werklust paal en perle zult weten te
stellen aan al wat ongeoorloofd is.
Wanneer wij dan nagaan wat in den
grond de oorzaak en eerste stap is ge-
weest op het pad van het ongeluk, dan
was het het mishru~k van' sterken
drank. Bij de vernocren is dat. zoo dui-
deliJk gebleken als de mensenen zel-
den: "Töen i'k in het gezelschap kwam
en daar had g<ed<r<)n:k!'l:r..heb ik mij
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en de beide politie-corpsen. Spr. ziet in • persoon uit één stuk, wat u zegt, zoo zal
de huldiging, welke deze politde-arnbte- het geschieden. Spr. hoopte met opper-
naren is te beurt gevallen, een huldi- wachtmeester Mintjes dat ,hij nog velt'
ging van den geheelen ambtenarenstand jaren aan het hoofd van de Brigade
van Oss, ja van geheel Nederland; h~i Kon. Marechaussée te Oss werkzaam
sloot met de hoop dat het moge geluk- zal zijn.
ken in de toekomst nog meerdere sue- Inspecteur van Kempen dankte den
cessen te boeken, en dat men nog vele burgemeester voor den steun en waar-
jaren met genoegen op dezen dag zal devolle leiding, en zeide uit naam vall
mogen terug zien. het geheele politie-corps dat het steeds
Hierop nam opperwachtmeester ,111eszal doen wat het kan.

MIltjes het woord; hij braent dank aan Voorts dankte hij allen, die. aan deze
Burgemeester Ploegrnakers, voor de grootsene hulde hun medewerking ver-
groote hulp welke hij in de jaren dat hij leenden.
in Oss is, van hem heeft mogen ont- Nadat door alle aanwezigen gebrulk
vangen, en sprak de hoop uit dat het was gemaakt van de gelegenheid tot het
hem gegeven moge zijn, nog vele jaren feliciteeren van de onderscheiden amn-
in deze gemeente werkzaam te zijn. tenaren. werd vooraf gegaan door de
Burgemeester Ploegmakers zegde den fanfare allereerst het pohttecorps naar

spreker toe, dat hij steeds op zijn vollen het Gem. Politiebureau gebracht, waar-
steun en medewerking kan rekenen en na ook de brigade Kon. Marechaussée
hij voegde er aan toe, dat hij nog zelden naar de kazerne werd vergezeld.
met een persoon als opperwachtmeester Oss heeft hiermede op waardige wijze
Mintjes heeft samengewerkt. U bent een haar politie-ambtenaren gehuldigd.

J .V: d.leer & Zn.,
WONINGINRICBTING, Zorg voor de werklooze J.euqd.
SCHAPENMARKT 17.

Gisteren hebben we mededeeüng ge- door het betrekken der jeugdverooni-
daan van de plannen der Nationale gingen in de werkloozenzorg ook toe te
R. K. Commissie voor Jeugdwerkloozen- passen op de jeugdige werkloozen. Dit
zorg voor het volgende jaar, waarvoor veranderde toen de jeugdbeweging van
zooals gezegd een ton noodig is, voor het allerlei richting zich met het geval
blleenbrengen waarvan een nationale ging bemoeien.
collecte gehouden wordt onder goedkeu- Gevolg was, dat gemeentelijke cur-
ring en aanbeveling van het Epis- sussen werden gesticht, "l.e ontspanning
cO~feat.mogen thans enkele woorden en ontwikkeling, speciaal voor jeugdigen,

verzorgden.
wijden aan de jeugdwerkloosheid in het In 1935 waren reeds 158 gemeenten
algemeen en de pogingen om deze in
haar gevolgen te bestrijden. met pl.m. f 400.000 rijkssubsidie bij d1t
Wie het verschünsel der jeugdwerk- werk betrokken en 229 gemeenten had-

'loosheid ontleedt aanschouwt een treu- den plannen in voorbereiding. Dit werk
rig beeld. 'rot lediggang gedoemd te zijn, omvat alleen het zoogenaamde cultu-
niets te kunnen verdienen, uit eigen reele of cursuswerk. In tien gemeenten
kracht het bestaan niet te kunnen ver- kwamen speetale vakopleidingscursussen,
krijgen, afhankelijk te ziln van steun en o.a. te Waalwïjk in handschoen maken
hulp van anderen. en in 14 gemeenten kwamen land- en
Werken willen, werken kunnen en dan tuinbouwcursussen tot stand. In nage-

Huldiging te Oss. beroofd te zijn van de gelegenheid om noeg alle betrokken gemeenten werden
.Men meldt ons Uit 0 s s: Dat men zich eigen idealen in vervulling te brengen. sport en ontspanning verzorgd, maar het

hler ver.ueug], over de ondersche ..dingen Hoevelen worden door moedeloosheid, duurde niet lang of men zag de belang-
welke H. M. de K()ningin verleend heeft onverschilligheid aangegrepen wanneer stelling voor de cursussen verminderen.

. . zij zien hoe zij onbekwaam en onge- Geen zakgeld, geen loon, geen steun,aan eenige leae~ ,van de corpsen rijks- dr . t d h t ~
ell gemeentepolItIe alhier bleek wel schikt .eigen e wor en voor e geen uitzicht om het geleerde te kunnen
Dinsd.agavond, toen velen voorafgegaan familieleven, voor het maatschappelijk toepassen, deed al spoedig de deelname
coor het bestuur 'Van Oss Belang en de en bedrijfsleven. aan de zuiver theoretische cursussen
fanfare Montagne tegen half zes naar Daar is op dit oogenblik zoo ontzaglijk verflauwen en men ging naar andere
het station trokken. Zoodra de man- veel leed, onder deze opgroeiende jeugd middelen omzien, om de gevolgen der
schappen den trein hadden verlaten om gebroken illusies, om verloren jeugdwerkloosheid te lenigen.
speeloe de fanfare het Wilhelmus. i;d~~ejönge mensch stelt hooger eischen Men begon met practisch werk.
Hierna vertrokken de manschappen aan het teven, heeft grootere verwach- Men begon met werkverschaffing.

voorafgegaan door de fanfare naar het tingen van het leven dan de ouderen, In ruim 70 gemeenten in ons land is
gemeentehuis alWaal' in de hal de groote omdat de ouderen dikwijls al geleerd men thans met dit werk bezig. Het
huldiging plaats yond. . hebben te berusten, veel leed en veel omvat 't aanleggen van sportvelden,
Bij deze huidiglllg welke geschiedde op desillussies te doorstaan. speelweiden, speeltuinen, zwemplaatsen,

initiatief van de vereeniging Oss Bèlang, De gevolgen der jeugdwerkloosheid het bouwen van jeugdherbergen, met
waren o.m. aanWezig de voltallige voor individu en gemeenschap zijn elubhuisverfraafïng, bouw van uitzicht-
gemeenteraad van Oss, en nagenoeg alle funest. torens, het maken van een boothuis,
gemeente-ambtenaren. k 1 ts. ~adat. ziclL de' burgemeester- met de Een gedeelte·· van onze volkskracht het maken varïwerkloozenwer p aa ell,
belde wethouae.rs'en het corps gemeente gaat verteren: de economische weer- tehuizen, openluchttheaters, museum-
politie met inspecteur van Kempen aan baarheid van ons volk daalt snel; de inrichting, nestkastjes, naambordjes,
het hoofd aan de eene zijde en de brigade crtmlnahteit neemt toe. voor plantsoenen, enz. enz.
der Kon. mareehaassee met opperwacht- In sneller tempo, dan tot op heden het Gebrek aan geldmiddelen bij de jeugd-
meester Mintjes aan het hoofd, aan de geval was, zullen de [eugdwerklooshetds- vereeniglngen deed al spoedig naa,r rijks.
andere zijde hacl.den opgesteld, werd gevolgen zich in de toekomst mam- gemeentelijke of particuliere hulpmidde-
andermaal het Wilhelmus gespeeld. festeeren. . len uitzien.
Allereerst nall1 daarop de heer Marij- Massa's jongeren verliezen door dlt Waar het overgroote deelobjecten

nissen, voorzitter van Oss Belang het euvel hun eigenwaarde en zelfbewust- waren ten algemeene nutte, werden zij
woord. zijn; worden door vermindering van hun door het Rijk goedgekeurd en werd
Hij feliciteerde den burgemeester in verworven vakkennis of wetenschap, subsidie verleend of toegezegd.

zijn kwali.teit van hulpofficier van voor het door hen gekozen beroep on- Verde.r bestaan er in ons land reeds
justitie en hOOfd der politie met de bekwaam; werpen geloof en gewet.~n vele gemeenten met centrale werk-
ondersche~~nge:n. aan de rijks en ge- overboord; verliezen ieder noodzakelIJl~ paatsen voor de jeugdige werklooeen,
meentepolitte Verleend. Spr. verklaarde evenwicht; ontgroeien huisgezin, om-
dat de fanfare Montagne als steeds aan- gevmg en maatschaunit. Zii zün: de waarin geheel volgens de sfeer der werk-
stands bereid was gevonden aan deze overbodigen, de zwaarmoedigen. de on- plaatsen wordt gewerkt.
huldiging deel te nemen. evenwichtigen, de crimineelen, de radi- Een van de belangrijkste pogingen
Nadat de fanfare een "lang zullen zij calen. om de jeugdwerkloosheid in zijn gevel-

leven" had gespeeld nam burgemeester 'n Ernstiger verschijnsel dan de eco- gen te bestrijden zijn geweest de z.g.
Ploegmalters het woord. nomische crisis zelf is de werkloosheid leer- en werkkampen. De A.J.C., die reeds
Namens de beide politiecorpsen dankte onder de jongeren. lang aan kampwerk deed, was een van

hij hartelijk vOor de vriendelijke atten- Het eerste leidt tot verregaande mate- de eerste, die in de bestaande karnpen
tie deze-r eerVolle ontvangst. rieele verarming, het ·laatste ontneemt de jeugdige werkloozen in groepen van
Ik mag, zoo zeide hij o.m., thans ook onze volksgemeenschap haar vitaliteit 30 tot 50 jongens bijeenbracht om naast

de beide politiecorpsen nog toespreken en schept toekomstige wanorde en goede voeding en ligging, ontspanning
namens het bestuur van deze stad. steeds toenemende decadentie. en ontwikkeling, practtsche en nuttige
Politiemannen van Oss, wellicht zal er De Jeugdwerkloosheid is een gevaar, arbeid te verrichten, De A.J.C. in het

geen dag in de geschiedenis worden op- grooter dan menigeen vermoedt. Met jaar 1932.
gateekend met meer beteekenis dan deze volle waardeering voor hetgeen tot op Daarna volgden de A.M.V.J. de katho-
dag. heden door organisaties of van parbleu- Heke en andere richtingen in de jeugd-
Vandaag zijn vijf uwer namens H. M. here zijde werd verricht om den nood beweging in 1933. Vooral de katholieken

de Koningin. oen bij monde van den van deze tallooze jongeren te lenîgen, hebben zich op dit terrein krachtig ge-
Procureur-Generaal Mr. Baron Speyaart mag niet worden verheeld. dat radicale weerd.
van Woerden 01:) Koninklijke wijze onder- maatregelen moeten worden getroff~n Er waren voor de maand 1935,waarop
scheiden. - om de jongeren in het beroepsleven III de regeering de werkloozenzorg op het
Van mannen van de 35 waarmede wij te schakelen, minstens hen arbeid te departement samentrok en het kamp-

hedenmiddag naar ])en Bosch vertrok- geven d'
ken; dit wil echter niet zeggen, dat de We .wezen er al op, dat het aantal werk op an ere wijze ging organiseeren
eer van deze onderscheidingen alleen Jeugdwerkloczen geschat wordt op in ons land 30 verschillende jeugdver-
regardeert deze vijf personen. Neen, deze 160.000. eenigtngenr die het kampwerk ver-
eer betreft de beide corpsen; al deze Allerwegen groeide bij alle richtingen zorgden. .
mannen die hier staan, mogen het zich het besef dat hier geholpen moest wor- De groote promotors, stuwende kracht
tot een eere :rekenen da~ eenige on~t:r den, zoo aalt in eigen Katholieke krin- voor dit kampwerk waren de Landelijke
hen thans zijn onderschelden. Ik fellel- gen, wat o.a. blijkt uit de stichting en. commissie tot bestrijding der gevolgen
teer U dan Ook allen namens het 001- de werkzaamheid van onze Nationale der jeugdwerkloosheid en daarnaast voor
lege van B. en W. R. K. Commissie voor Jeugdwerkloozen- ons de Nat. R.K. Commissie voor jeugd-
Het is voor hen, die onderscheiden zijn. zorg, die in 1932 te Nijmegen gesticht werkloozenzorg.

een hooge eet, maar deze onderscheiding werd en smdsdïen zegenrijk werk gedaan Hoewel nu sinds eenige maanden de
geeft hun ook Magere plichten en gij heeft. • landelijke commissie door den Minister
zult moeten zorgen deze waardig te zün, Naast het houden van een enquete om van Sociale Zaken is omgezet in de
want hierdoor wordt ook een hoogere den omvang van de [eugüwerkloosnetd RiJk.scommissie van advies inzake het
verwachting gesteld ten opzlchte van uw 'last te stellen, werd op vele plaatsen 111 vraagstuk van de jeugdwerkloosheid en
persoon. . het land door voorlichting en propagee- het secretartaat is overgegaan naar het
Bij deze gelegenheid, zoo zeide spr'ring het cursuswerk voor de werkloozen Departement van Sociale Zaken, is de

verder o.m., moet mij. nog iets van het ter hand genomen. In het büzonder werd uitvoering van het kampwerk vaal' het
hart. In het verleden is er steeds _het de aandacht besteed aan het kamp- en grootste gedeelte toch in handen geble-
eigenaardige verschijnsel geweest, dat internaatswerk voor jonge werkloozen. ven van de jeugdorganisaties, in samen-
is niet alleen in. Oss maar in bijna alle Aanvankelijk werd ervoor de werk- werking met de . genoemde instituten,
plaatsen, dat wanneer een burger in loozen in het algemeen gezorgd. Naast dat wil zeggen, de Regeering heeft nu 4
c.onflict komt met de politie bijna altijd het verstrekken van steun kwam echter groepen uit de Nederlalldsche samenle-
door de burgers de partij van den burger spoedig de vraag aan de orde van .fle ving te weten: de katholieke (Nat. R.K.
wordt gekozen, en men zich nooit eens ontspanning, de ontwikkeling, de bezig- Commissie voor Jeugdwerkloozenzorg) ;
afvraagt of de politie hier niet staat heidverschaffing aan werklaazen. de pretestanten (Centrale voor Werkloo-
tegenover een duren plieht dien zij te Bij dezen arbeid dacht men niet zenzorg) ; de neutrale (Federatie voor
vervullen heeft. direct en niet allereerst aan jeugdigen. Werkloozenzorg) ; de socialistische
Burgers van Oss, laat dit los, en keert Feitelijk werd er geen onderscheid ge- (Moderne Centrale voor Werkloozenzorg)

u aan de zijde van de politie diet toch d de voor dit werk erkend.
tl 11 h t t d maakt, men ha geen oog voor In de subsidieerin g en opeet van "hetin negen van de len geva en e s ee s d der Teuzdl b id rs "'~bij het goede eind heeft. P.olitiemannen speelale noo ~n er leudg 19dear ~ e. t kampwerk zijn echter zeer ingrijpende

ik feliciteer u nogmaals, en ik spreek de Jeugdvereenigmgen wer en an 00 me wijzigingen 'door de regeering aange-
hoop uit dat gij deze onderschelding betrokken bij den arbeid voor de werk- bracht, die het niet gemakkelijk maken
nog vele jaren in eere zulks mogen Ioczen. Deze werden in den beginne voor de jeugdvereeniglngen om dit
dragen. . genegeerd, of liever: vergeten. - kampwerk op dezelfde wijze te blijven
Vervolgens sprak de gemeentesecreta- Dit kwam~ omdat men onvoldoende in- voortzetten.

ris Mr. G. Konig als voorzitter van de I~;i.cht had In het vraagstuk der [sug- Gaan we nu eens na wat de Katholie-
A. R. K. A. en als hoofd van het score- dige werkloozen, hun spueciale nocden I ken bij al dit werk deden.
tariepersoneel. en behoeften ruet kende, en bovendien De R. K. Werklie-denvereenigingen en
Na gelukwenschen te hebben geuit, .- onbekend zÎJnde met de methode van 1volksbonden, waarvan er 950 in ons land

r?€mde .pr. de eei..drachtige sameuwer- de vrij~ [eugdvorming - er in het ge- bestaan - gesteund door 286afdeelingen
king tusschen het secretarieuersoneel heel met aan dacht om deze methode

HEBT U
St. Nicolaas laten
weten dat wij zoo'n
prachtcollectie
kleine meu belen
hebben?
Clubtafels, Mimitjes, O. H,-
Stoeltjes, Boekenstandaards,
Paufies ...• , ooIt echte Per-
zische Kleedjes.
Hij brengt er beslist iets van!

W.170-30

laten mretT'Q'Ilenen ben VlOOrden eer-
sten keer het slechte pad opgegaan."
Spr~ spoort daarom aan te strijden

tegen dit drankIn.is:bruik, den eersten
stap tot verderf.
Tenslotte dankte hij den procureur-

generaal die hem de gelegenheid bood
hier tegenwoordig te zijn en deze woor-
den te spreken.
De huldiging was hiermede geëin-

digd. De gansche politiemacht stelde
zich nu achter de zetels van de auto-
ritetten op, waarna de fotoper&dienst
hen vereeuwigde. Justitie en Politie van
OoSS!
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(Vervolg van het verslag in ons blad
van heden-namiddag).
De directeur der Verzekerings-Mij. te

Arnhem, Gille sAn d r é del a
Por t e doet vervolgens mededeelingen
over de behandeling van het geval door
zijn onderneming. Hij had goedgevonden
dat f 375 als schadevergoeding werd uit-
betaald. Aan den heer Goedhart inspee-
teur der maatschappij is opgedragen de
zaak verder af te wikkelen; spr. weet
uit de administratie dat het be,drag ge-
zonden' is aan den agent ter uitbetaling
aan den verzekerde, die tevens geroyeerd
werd, omdat het de tweede maal was.
De inspecteur der Arnhemsene Ver-

'zekeringsmaatschappij F red e ric In verband. met eenige inbraken te I gen iss tra f met een proeftijd van
G 0 e dh art deelt mede dat aan Os h bb . h t twoorden:den heer Creb as opdracht was gegeven . seen ZIC e veran woor ·en.· drie jarenGornelis Josep.h van Baardwijk, ge- V '. .
de zaak te regelen. boren te Hamborn (D.) 13 Januari 1915, oor van LIeshout vraagt spr. eén

omtrent de afwikkeling verklaart ge- wonende te Amsterdam; jaar en Voor Ulijn.tcwee jaar, bei-
>tuige nader: de SChaderegeling is 'ten - Heinrieh ,v'~n Lieshout, geboren te den met aftrek van ·net. voorarrest.
slotte in orde gemaakt door den direc- Ess!')n, CO.) 14 Augustus 1907, "Wonende Als verdediger treedt op mr. Blo e m-
tepur..G . t d ' keri te Oss; . .. art s. Hij merkt O.m. op dat de feiten

." eve r s, agen er verze ermgs Corrielis ~mbertus UllJn, geboren te bekend geworden zijn door eigen be-
.maatschappij tel Nuland, krijgt. vervol- Oss 23 Jum 1906, wonende te Oss, de kentenis: hadden ze .niets . gezegd dangens te Vierklaren over de aangitte van t·, ..
de inbraak. Hij heeft Timmers ech- beide laatsten hier ter stede gede 1- stonden ze hier niet. Het betreft kleinere
ter niet gesproken. Denzelfden dag heeft =s=. . .. delicten dan de andere Ossche zaken.
.hU 'de maatschappil telefonisch opgave Hun IS t~n laste gelegd, dat Z,IJ te- De verdachten hebben getoond voor
gedaan en om instructie verzocht. Een I zamen en m vereemgmg met. een of verbetering vatbaar te zijn. Naar plei-
inspecteur zou de zaak komen regelen, meer ander~J? met ~.~t ~gmerk van ters meening zijn er termen voor deze
maar van die regeling weet hij niets. wederrechtehjks toeéigening .hebben drie mensch en voor een voorwaardelijke
Wel werd hem nadien f 375 gezonden weggenomen waarbij zij zich den toe- veroordeeling. Hij had dan ook voor alle
met opdràcht deze aan verdachte uit te gang tot. de plaats des misdrij~s, telkens
b~a~n, hclg~n g~chl~ ~'~ b~~- ~nwomn~~~bmftH~anm.~v~A ~~~~~~~=~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ling is geschied aan 'I'Immers ten ZIJ- door veTbrekmg van een glasruit en in .

nen huize'; bij die gelegenheid is aan B en C door inklimlllling door een R·oofovervaI te Nistelrode.getuige getoond hoe de inbraak ge- raam:
pleezd zou zijn. . A. verdachten van Baardwijk en
Getuige deelt verder mede, dat vroeger Ulijn omstreeks half October 1932 te

aan verd. een bedrag van f 130 is uit- Oss in de woning van A. A. van RaJ. Dan komen er Weel" drie verdachten
gekeerd ook in verband met een in- een geldsbedrag 'van vijf gulden of tegelijk Voor het hekje, n.l. Marmus
braak. daaromtrent - althans eenig geld; Johannes de Reuver, geboren' te Oss 25

1I. Cr eba s te Arnhem, die als ex- B. dezelfde verdachten in o.f om- Juni 1898, arbeider thans uit anderen
pert optreedt voor de verzekerings- streeks den zomer van 1932 te Oss in hoofde gedetineerd te 's-Hertogenbosch,
maatschappij deelt mede· dat hij de de woning van C. van Orsuw een hor- Adnanus Wilhelmus van Bakel geboren
S?haderegeling.. bij !Timmers ver- loge en ketting, een wekker, een kruis- te Oss 26 Maart 1904, arbeider, gedeti-
rtcht heeft. HIJ had de schade bepaald beeld en eenig klein geld; neerd te 's-Hertogenbosch en Willem
op f 400. " . . C. verdachten van Lieshout en Ulijn Hep~;ik Tunnissen, bijgenaamd "de
.Vo~~ende getuige ISLam?. Vos (BljS omstreeks half Februari 1930. te Oss in KIlts, geboren te Siebengewald 5

de SIJP) deelt mede, dat hI] met TIm:: de woning van H. Swiers een geweer, Januart 1887, landbouwer, u.a.h, gede-
mers ~en afspraak had.gemaakt,om ~IJ een mes en een spaarbankboekje; tineérd te Arnhem.
hem ~ te .breke!!; 'verdachte zou. dan alle welke genoemde voorwerpen en - Hun is ten laste gelegd, dat zij in den
een uttkeering krijgen. ". gelden toebehoorden respectievelijk aan nacht van 28 op' 29 Ap.ril,1930 of daar-
,P res i de n t: Is dat van h~m uitge- genoemde bewoners _ althans aües aan omtrent te. Nistelrode gedurende den

gaan of van U? een ander d . h da ht . voor de nachtrust bestemden tijd teza-
G t u i ge' Datzou ik niet meer met '.. an aan en ver c en or men en in vereeniging met een of meer
e. . . Mis' h' . 1 een hunner anderen in d lil' g va J h .zekerheid kunnen zeggen. sc len we D d' h t b k .... e,won n 0 annes van

van mij, ik weet dat niet meer. ' eve r ac ~n e ennen de hun Grinsven met' het .oogmerk 'van weder-
Getuige verklaart verder, dat hij vooraf ten laste gelegde m?raken. . rechtelijke toeëtgenmê hebben weggerio-
eenige zakken uit de woning van Tim- Eerste getuige tSo A. Keu I t Jes, men een geldsbedrag Van omstreeks vijf-
mers had overgebracht naar het huis hoofdagent van plottie te Oss. tien gulden - althans eenig geld - een
van zijn (getuige's) ouders. Hoe staan d~ze mannen bekend? horloge met ketting, SPek en eieren, toe-
Pre sid ent: 's Avonds bent u toen vraagt de pre s i d ent. . . behoorende aan dien van Grinsven -'

naar het huis van Timmers. gegaan? Het gaat nog al, aldus ~ e tUI ge. althans aan een ander dan aan hen ver-
Get u i g e: Ja, met z'n drieën! .Het !pat nog al, het zun de ergste dachten of hun deelgenooten of een hun-
Pre sid ent: Dat is weer een nieuw met. he?, zegt de pre s i d ent, die ner:- zulks na zich den toegang tot

gezichtspunt; eerst was je het alleen. overigens opmerkt, dat de. rapporten die woning verschaft te hebben door een
Wie waren er dan bij? voor Ge verdacht~n verschillend znn; gat in den muur uit te breken - althans
Get u i g e noemt twee namen, van voor de!l een Iuidt het rapp0t:t: "zeer Ieen raam "Uit te breken - en daardoor

welke we aileen dien van L. de Re-uver ong~nstlg", voor een ande1" "mECt"gun- .binnen .te klimmen. hebbende zij en hun
kunnen opvangen. sttg en yoor den derde "ongUIll:?tlg. deelgeneeten dien di~stal doen vooraf-

Getuige verklaart dan van de zooge- . Van LIeshout heeft een voeteuvel en gaan en verge~e.ld gaan door geweld te-
naamde inbraak. Men had een gat in loopt met .~e!l kruk. . . . gen dezen van Grinsven bestaande in het
het dak gemaakt en daardoor ging men . Maar .hIJ IS :!lP genoeg, zegt getuige hem krachtdadig va,st grijpen, vasthou-
naar binnen. Er werd natuurlijk niets Keu 1t Jes; bIJ een mbr~ak ging hIJ Iden, op den grond werpen en een kleed
meegenomen, want wat gestolen moest zelfs door een W. C."raampJe. . over het hoofd werpen, gepleegd met het
worden was weg. De boekhandelaar A..': a n H a ~ te Oss oogmerk dien diefstal voor te bereiden
Over het bedrag der belooning was niets verklaart omtrent hI] na de .Inbraak en gemakkelijk te maken
afgesproken. had geconstateerd.' . .'. .
Pre si den t (tot verd.): Maar je hebt De landbouwer C. van 0 r sou w u~~ DeR e u ver erkent met anderen

hem toch f 75 gegeven als belooning voor He~sch dee~t vervolgens mee w.at ~r bIJ naar Nistelrode te zijn gegaan om daar
zijn mooie daad. de inbraak In ZIJnw0I?-mgve~'UllstIS... in te breken, zooals vooraf was afge-

Ver d ach teerkent dat. Hij vertelt De koopman H. Zw 1ers uit Oss krIjgt sproken.
zich niet meer te kunnen voorstellen, eveI?-~ens t~ verklaren over de inbraak Van Bakel h;ad het zaakje eigenlijk
dat er ook over De Reuver is gesproken. te zijne hm~e. . . . opgeworpen, he? vraagt de pre s t-
De wachtmeester der marechaussée J. De 0 f f 1C1e r daarna requlsltolr den t.

C I a ass e n te Geffen doet daarna nemend. merk.~ op, dat de tenlaste ge- Van Bak e 1 erkent dat; hij heeft
mededeeling over de aangifte van de legde feiten zIJP b~wezen. . .. mededeelingen voor de inbraak gedaan.
Inbraak, welke door Timmers geschiedde. Van Baardwijk die al eemge vo?mssen Thans deelt hij mede, dat men's nachts
De gemeenteveldwachter P. Jon g te achter de~ rug heeft, gedraagt ZIch den. in Nistelrode aankwam; men was er te

Erp (voorheen te Heesch) verklaart om- laatsten tIJd goed.l?e feiten waarvoor hij voet heengegaan.
trent een en ander hetzelfde. nu terecht .~taat ZIJn gepleegd voor die Tun nis sen geeft te kennen, dat

De officier Mr. van Eve r cl i n- vonnissen ZIJn ~e':'lezen.. hij nàar' huis wilde; hij wou er niet bij
gen acht de oplichting en de valsche Het :vare weirug paedagogiseh dezen. zijn. : . r Johannes Wilhelmus La,garde, geboren woning van Lambertus Smulders met
aangifte bewezen. man, dl;e nu goed oppas~, weer I!J-de g~~ ".Bij het verdere verhoor blijkt, dat Van, te Berghem, 17 Maart 1903, arbeider, wo- het oogmerk van wederrechtelijke toe-
Een groote straflijst heeft verdachte vangenis ~e brengen. Er IS een uitgebreid Berne een gat had gemaakt om .In de nende te Oss, thans gedetineerd te eigening heeft weggenomen een gelds-

niet; hij staat niet zeer ongunstig be- reclasseermgsrapport over hem. , -wonlng binnen te komen. 's Hertogenbosch heeft zich te verant- bedrag van twintig gulden of daarom-
kend, hij is maar een paar maal veroor- Spr. vraagt v o o r w a a r cl e I ij k e _ Koosje van Berne en De Reuver zijn woorden terzake van het feit, dat hij in trent - althans eenig geld - toebehoo-
deeld. Met het reclasseertngsrapport dat . t t é é • door, het gat naar binnen gegaan; zij den avond van 15 Januari 1929 of daar- rende aan dien Smulders - althans aan
voorwaardelijke veroordeeling verzoekt, veroordeeling 0 e n J a a r g e v a n- hebben" de deur opengemaakt en toen omtrent te Geffen tezamen en in ver- ieen ander dan aan hem, verdachte, of
kan spr. niet meegaan. Hij requireert zijn, ,de anderen ook blnnengekomen.. eeniging met een of meer anderen in de I zijn deelgenooten, - zulks terwijl zij dien

Oplichting van een verzeke-
ringsmaatschappij en valsche
aangifte.

Hij betoogt dat van verd, het plan
voor het misdrijf niet is uitgegaan. In
de Ossche zaken komt zijn naam .ner-
gens voor. De inlichting in de stuk-
ken, dat de man niet gunstig bekend
staat, wordt niet door bewijzen ge-
staafd. Pl. wijst er nog op, dat zijn
cliënt de schade aan de verzekerings-
maatscnappi] wil vergoeden door maan-
deäiksche termijnen. van f 25, waar-
mede de maatschappij genoegen neemt.
Tenslotte merkt pl. nog op, dat Tim-

mers niet tot de ossene bende behoort.
Hij zit nu al sinds Augustus in voodoo-
pige hechtenis. Ook met het oog op het
rapport dm- .reclasseerlng verzoekt pl.
den man een kans te geven door een
voorwaardelijke vero<>rdeeling.
Uitspraak over 14 dagen.

veroordeelin:g tot een j a a r g e v a n-
g.e nis s tra f met aftrek van het
voorarrest.
. De verdediger M r. G err its er-
kende dat het een ernstig feit geldt,
doch de straf vond hij veel te hoog. Z.i.
is het plan uitgegaan van Vos.
In het verleden van verd. zijn toch

wel lichtpunten; het strafregister zou
pI. blanco willen noemen.

Verschillende inbraken te Oss.

drie een requisitoir in dien zin ver-
wacht.
De antecedenten van Van Lieshout

zijn niet. zoo bar slecht; hij komt ook
uit een fatsoenlijk milieu. Van een sa-
menwerking tusschen reclasseertngsver-
. eeniging en gezin is z.i. veel te velr-
wachten.
Ook Ulijn komt van huis uit uit een

fatsoenlijk milieu. Hij is in het goede
spoor te houden en is voor verbetering
vatbaar.
Ten aanzien van Van Baard<wijk ver-

wijst pI. o.m. naar het reclasseerlngs-,
rapport. Er zijn z. i. alle termen om
met het requisitoir van den officier
mede te gaan. De jongen wil beter en
heeft daar veel voor over.
Met klem dringt pl. ten slotte voor

alle drie op voorwaardelijke veroordee-
ling aan.

De 0 f f i c ier wil inspecteur Van
Kempen nog hoeren, Hij vraagt hoe de
milieux van Van Lieshout en KIijn zijn.
Inspecteur Van K e m pen deelt

mede, dat hij met verwondering van
het pleidooi heeft kennis genomen. Het
milieu, waarin die jongens verkeeren
is geheel verkeerd, Het is geen wonder,
dat die jongens het verkeerde pad zijn
opgegaan.
'De v'e r d edt g e r ineemt graag- te-

rug wat hij ten deze ge.Z'egdheeft; hij
gaat af op informaties. Maar z. i. zou
een reclasseerings-ambtenaar toch veel
kunnen bereiken.
Inspecteur- Van K e m p e n meent

dat de. jongens dan toch zeker niet
meer in. Oss terug moeten komen.
De uitapraak wordt daarna bepaald

op heden over viertien dagen.

MaarIk niet direct, zegt Tun nis sen,
want Ik. wou weg.
Pre sid ent: Jawel, dat is goed maarlater toch. ' , ,
Tun nis sen: Ja ik kon niet weg
Verder blijkt uit het verhoor, dat to~n

de bewoner te voorschijn kwam verd
Van Bakel bij hem was gebleven. .
Va n Ba keI zegt dat hij hem niet

heeft vastgegrepen.
Mr. Sas sen: Bij de politie heb je

klaard dat je hem hebt vastgebonden en
later dat je hem vastgehouden had.
Van Bak e I zegt verder, dat de

man had gezegd dat ze het slecht trof-
feri, want hij had niets.
Tun nis sen verklaart, dat de man

zelf de brandkast heeft opengemaakt.
Presiden t: Ja, ten slotte!

. Verder vernemen we dat De Reuver,
Van Bakel en Van Berne het huis door-
zocht hebben. ,
Tu nn iss e n: Maar ik heb niets ge-

daan.
Vast komt te staan wat er gestolen is'

over de verdeeling van den buit kOli.
men het ter terechtzitting niet meer

-,eens worden.
Er zou direct gedeeld worden, zegt

Tunnissen, maar hoe dat precies zit
weet ik niet meer.
M. Hey n e n wachtmeester der Kon.

Marechaussée, thans te Millingen, doet
vervolgens mededeelingen over het
onderzoek. Hij vertelt, dat toen Van
Grinsven gerucht hoorde, hij uit de
bedstee kwam; toen zag, hij iemand
buiten voor -het' raam staan, Terwijl
hij met den rug tegen de deur zijn ge-
weer stond te laden, werd hij plotseling
omver geworpen, waarna de inbrekers
hem in bedwang hielden. Zoo had van
Grmsvén o.m. verklaard.

J. van B ern e (Koosje) wordt
eveneens als getuige gehoord. Hij geeft
toe, dat et" een afspraak was gemaakt'
om in Nistelrode te gaan inbreken. Hij
vertelt, dat alle drie verdachten mee
naar binnen zijn geweest. Getuige heeft
van Griensven vastgehouden en De Reu-
ver heeft hem daarbij geholpen. De man
heeft zelf de brandkast opengemaakt;
er was maar een kleinigheidje in. In de'
bedstee heeft getuige nog een porternon-
naie en een horloge met een ketting ge-
vonden. 't Geld was f 15 bij elkaar. Ge-
tuige heeft zijn aandeel aan Van Bakel
gegeven, omdat deze zonder werk was.
Getuige zegt verder, dat hij van Grins-

ven een laken over het hoofd heeft ge-
gooid "omdat hij zoo rilde".
Hij mocht niets zien, hé? aldus de

president.
Get u i geverklaart er niets van te

weten, dat Tunnissen niet mee wou.
Pre sid ent: Is hij geheel vrijwillig

meegegaan of he'bben jelui er op aan-
gedrongen?
V á n Be r n e: Hij is vrijwillig mee-

gegaan, maar h~i wilde eerst niet naar
binnen; hij was bang.
Pre sid ent: Jelu! hebt hem later

nog voor lafaard uitgescholden, hé?
De 0 f f i c ier releveert in zijn requi-

sitoir.. dat Van Grinsven inmiddels over-
leden is; men heeft echter de verklarin-
gen van den wachtmeester, die hem ge-
hoord had.
Het tenlaste 'gelegde is in vollen om-

vang bewezen.
Met reeds opgelegde straf rekening

houdende vraagt spr. voor De Reuver
d r t e j a a r gevangenisstraf, voor Van
Bakel v ier j a aren voor Tunnissen
(die zooals spr. opmerkt bekend staat
als een groote dief, die al verscheidene
malen veroordeeld is) ach tja a r
g e van gen iss tra f.
Nadat de ver d ach ten nog eenige

opmerkingen hebben gemaakt, komt de
verdediging aan het woord.
Voor De Reuver treedt Mr. Sc h e e t-

h a I s op. Na verwezen te hebben naar
zijn vorig pleidooi ten gunste van dezen
verdachte betoogt pl. dat De Reuver er
eigenlijk maar bij moest wezen als de
boeman. Teveel wordt het milieu uitge-
speeld. De Reuver komt "uit een fat-
soenlijk gezin; de wachtmeesters ver-
klaren bijzo~er gunstig over hem.
Marinus de Reuver verdient heusch niet
de kwade reputatie, welke hij heeft. Pl.
zou gaarne zien dat er een rapport
kwam over het verleden van verdachte.
Hij is al veroordeeld tot 5 jaar en wil

daarin berusten. De rechtbank geve hem
de gelegenheid van het tweede deel van
zijn leven iets te maken.
PI. wijst op de opruiming van 1890. De

mannen van thans zijn uit dien tijd ge-
boortig. Daar kan men een aanwijzing
in vinden. Men bedenke dat ook vrouw
en kinderen de straf zwaar ondervinden.
De verdediger hoopt dat de rechtbank
den eisch van 3 jaar ernstigzal herzien.
Mej. Mr. C. van den Dungen uit

Eindhoven, voor Van Bakeloptredend,
schetst de moeilijke omstandigheden
waarin haar cliënt verkeerde, welke er
toe leidden dat hij het verkeerde pad
opging.

De verdachte heeft zich reeds gebe-
terd; hij is hier kostwinner. Hij had een
blanco strafregister en sinds 5 jaar heeft
hij niets misdaan. Door een veroordee-
ling worden vrouwen kinderen gestraft.
PI. vraagt voorwaardelijke veroordeeling.
Mr. Bloemarts merkt op, dat

Tunnissen niet de Urheber van deze zaak
is. Hij beveelt hem aan voor clemente
beoordeeling.
Tun nis sen zelf vraagt nog voor-

. waardelijke veroordeelîng,
Uitspraak over veertien dagen,

-
Diefstal met geweldpleging te
Geffen. . .



diefstal deden voorafgaan en vergeze.ld Inam daarop de pook en sloeg daannee I wegens medeplichtigheid.
gaan door geweld tegen dezen Smulders in het rond. Spr. merkt o.m. op dat van Riekevoort
en zijn echtgenoote, bestaande in het Later had, naar zij meende, dezelfde 20 maal veroordeeld is tot tezamen 8 jaar.
hen gewelddadig vastgrijpen, vast hou- man iets in de' hand dat op een revolver Hij heeft een ongunsttgen invloed uit-
den en slaan en hem op den grond wee- leek. Hij zeide: je moet je mond hou- geoefend op de van de Berries e.a.
pen en == bedreiging met geweld be- den. De officier vordert tegen Den Brok
~taande 111 h~.t hen een ~evolver v0t;>r Dat er gezegd is: "je geld of je leven" d I' i e j a a r, tegen Van Galen zes
noud;,n daarbij roepe~~e "Je geld of ie dat heeft ze niet gehoord.
leven, althans dergelijke ~oorde~, ge- Ver d ach t e noemt het verzinsels. j a a I' en tegen Van Riekevoort zes
pleegd met het oogmerk dien ~lefstal Hij heeft geen revolver gehad. j a a I' g e van gen nis s t I' a f.
voor te bereiden en gemakkelijk te Get u i g e: Zooals ik het gezegd heb, Van Ri eke v o o I' t zegt, dat hij
maken.. .. zoo is het. toch zoo vaak niet veroordeeld is, we-V. e r d ach t.7 volhardt bIJ de beken- Overigens deelt zij mede, dat de porte- . gens diefstal maar vijf keer. Ze zouden
te~lls welke hIJ voor den reenter-com- monnaies verdwenen zijn. ' zonder hem ook wel gaan stelen, maar
missans heeft afgelegd. '" J. van Be r n e (Koosje) wordt ver- I .
Met Van Berne en Va~ Orsouw IS hI] volgens als getuige gehoord. Hij weet

naar Geffen gegaan. BIJ den overval. . hit U-tI kk- b dsti h ·waren allen g~maskerd met.meer precies wanneer IJ den over- 1 0 Ingvan ran sttc tinq. . . val 111 Geffen heeft gepleegd ..:o~p r.e SId en t. Je had een knuppel Pre sid ent: Je bent er toch maar ,
bIJ Je, he? .. , . eens geweest? Johannes van de Veer, geboren te Oss
Verd a c 1: tewIJst: Zoo n stukje. Get u i g e bevestigt dat. 23 Nov. 1899, arbeider, wonende te Oss,
D~ pre s l d ent: Dus g.ewoon e.en Hij deelt o.a. mede, dat van .orsouw thans gedetineerd te 's-Hertogenbosch,

stukje hout,. maar dat nam. Je toch me; op het raam had geklopt. Uit zijn verdere krijgt zich vervolgens te verantwoorden
met vre~ellevende bedoelïngen mee. verklaringen teekenen we op, dat hij een ter zake van het feit, dat, terwijl op of
Hoe heb ~e de menschen 111 bedwang stok bij zich had; Lagarde had er geen; omstreeks 12 Mei 1932 te Oss Jacobus
gehouden. . voorts dat getuige den man op den grond
Ver d ach te. Ik ben er voor gaan heeft gegooid en dat hij de bedstee had Johannes van Galen, Henricus Cornelis

staa? .' doorgezocht. Hij vond niets, maar nadien van Galen en Maricus van Orsouw -
PIe sid ent. Dus rrte t vastgebonden kwam van Orsouw met drie portemen- althans een of tWee hunner - met het

of geslagen. riales uit de slaapkamer. oogmerk om zien (if een ander ten na-
Ver d.~ eh te: Neen. Getuige deelt mede, dat Lagarde eerst deele van den verzekeraar wederreen-
Het blijkt verder, dat een der ander~n niet mee wou, toen spr. bleef aanhouden, telijk te bevoordeejsn, opzettelijk brand

Smulders ~el .heeft vastgebonden, WIe, ging hij mee. ' hebben gesticht in verdachte's tegen
dat weet hI] met. Het masker had verd. Pre sid ent: Waarom wou je hem brandgevaar verzekerde woning en in
van de a;nderen gekregen. . . mee hebben? l;ijn aldus verzekcl'den inboedel dier wo-
Pre s i d ent: Heb Je. J.?-let.gezlen dat Get u i g e: Omdat het veiliger was ning door daarin licht brandbare stof-

er met een revolver gedreigd IS. met drieën dan met tweeën. fen vlam te doen vatten waardoor die
V. er d ach t e: Ik heb geen revolver Op een vraag van den verdediger ver- woning bijna geheel en de inboedel ge-

gezien.. . . klaart hij nog, dat hij niet gezien heeft, deeltelijk is verbrand terwijl daarvan
P r.e s 1.den t: En met datstuk hout da t iemand een revolver had. gemeen gevaar voor aan derden toebe-

heb Je mets gedaan? . . hoorende goederen te duchten was, hij,
Ver d ach te: Absoluut heelemaal De 0 f f 1 C I e I' acht het ten laste ge- verdachte, kort tevoren aldaar _ al-

niets! . legde bewezen en eischt d I' i e j a a r thans in het Arrondissement 's-Herto-
De 75-jarige landbouwer L. Sm u 1- g.e van gen iss tra f met aftrek van genbosch - dit llJ.isdrijf, door aan deze

der s te Geffen, als getuige gehoord, voorarrest . daders _ althans aan een of twee hun-
deelt mede, dat er den bewusten avond . . d . ld lth .op het raam geklopt was. Toen hij vroeg .J?e verdediger ~.r. P ~.11 e s. uit Oss ner - aarvoor Vijftig gu en - a ans
wie er was, werd er gezegd d~t het zijn WIjst er op, dat znn cliënt ZIch heeft eenig geld - te beloven, opzettelijk
zwager Egelmeer was. Hij moest maar la;ten bepraten om mee te gaan. Het .~s heeft uitgelokt.
eens opendoen. Hij heeft dat gedaan en met goed te praten, maar wel te begrü- Ve r d ach t e geeft toe, dat hij Pukkie
toen kwamen er drie gemaskerde man- pen, als men bedenkt dat. de .man werk- van Galen f 50 beloofd heeft als hij zijn
nen binnen. loos was en er een glaasje bier gedron- huis in brand stak. .
. '!" r.e sid ent: Had de voorste een stok ke~if~~'IJ''en wil heeft de man nu zeven De pre sid ent: Je hebt nog gezegd

bIJ ZIch? . d t Zoo . .. dat jelui den VOlgenden dag naar een
Get ~ i g e bevestigt dat. Jaar goe opgepast, IJn superreuren ZIJn gouden bruiloft lllocht. Is dat zoo?
P ld t· H" h ft j bov nop vol lofover hem. Verdachte' J dat zal weI Ikweet. res 1 en. IJ ee e e Het l'S een typisch gevolg van werk- . a .'Je hoofd geslagen? . het niet meer, ik was dronken.
Get u i g e: Neen, mij heeft hij omge- loosheId.. Pre sid ent: Je hebt het aan den

worpen. Hij heeft mijn vrouw geslagen. De man toonde berouw en hee~~ rechter-commisssjqg verteld. Hoe. kwam
Uit het verdere verhoor vernemen we Smulders l_1et gestolene vergoed. HIJ je daar dan toe?

nog, dat getuige een der mannen met staat g~~Stlg bekend. ,!"I.verzoekt voor- Ver d ach t e: Dat .Is dan zoo in de
een pook heeft geslagen. Een der man- waardelijke veroordeelm~ desnoods voor gauwigheid gegaan.
nen bleef bij hem staan, maar hij deed een deel van den straftijd, Pre sid ent: :t-{een,dat gebeurt niet
niets. Zijn vrouw hoorde hij o.a. zeggen: . Inspecteur Van ~ e m pen ~eves- in de gauwigheid dat doet de rechter-
We zullen je wat geld geven, laat ons tigt, dat verdachte met ongunstig be- oommissaris niet ..
dan met rust. Later heeft hij geconsta- kend staat ..Het is een der zwakkelingen, Verdachte geeft dan toe wat hem is ten
teerd dat er drie porternonnaies weg De laatste Jaren gaat het heel goed. De laste gelegd. Alleen beweert hij dat hij
waren die op de beddeplank hadden directeur van de fabriek waar hij werkt geen brandbare !ltcHen op den zolder
gelegei:l. Er zat ongeveer f 20 in. heeft hem vorige week nog verklaard, heeft gebracht.
E I i sa bet hEg elm eer, echtge- dat het buitengewoon goed gaat. De politle-agent H. Fel d kam p te

noote van den vortgen getuige verhaalt Uitspraak over 14 dagen. Oss deelt mede ¢Lt het huis groeten-
hoe het den bewusten avond gegaan Te half twee wordt de zitting ge- deels tegen den grond lag toen hij
was. schorst tot half drie. kwam. Het huis lag in de hei. Vlak ei'De man die het eerst binnen kwam
had een stuk hout bij zich. Hij sloeg 'I1eruim Ihalf drie heropent de presl- aan grensden dennenbosch en kreupel-
haar daarmee. Dezelfde man heeft 'haar dent de zitting. hout. Er was wel degelijk gevaar voor
echtgenoot op den grond gegooid. Deze belendende eigen'Jorr~rnen van anderen,

bevestigt getuige op de vraag van den
president ..
J. J. van Galen, gedetineerd te :

Breda wordt v'ervolgen1Sals getuig'e ge- '
hoord.
Hij z€lgt dat zijn broer hem had me-

degedeeld, dat Van de Veer hem f 50
had beloofd als hij zijn huis afstookte.
Met zijn broer en met Van Orsouw is
getuige naar de ·woning van v. d. Veer
gegaan.
Pre'Si den t: Was er op den zolder

alles klaar gezet?
Get u i g e: Er stond petroleum en

brandhout.
Pre sid e. n t (tot verd.) : Hoor je

het nu.
Get u i g e dealt voorts mede, dat hij

de petroleum oVer het hout heeft ge-
goten en toen is de boel aangestoken.
Van het geld heeft getuige f 20 ge-

had en Van Orsouw flO.
De verdediger rnr. H u 1)5 man vraagt

of getuige niet geboord heeft, dat Zijn
broer aan Van de Veer gevraagd heeft,
of zijn huis niet in brand gestoken kon
worden.
a e t u i g e ontkent dat.
De v.erzekenngsag,ent G. van

Sc h ij n del te oss deelt nog mede dat
de maatschappij f 1750heeft uitgekeerd.
De 0 f r ,ic iermerkt op, dat verd. I

gunstig bekend staat. Wegens uitlokking
van brandstichting eischt hij een
I a are n zes m a and e n ge-
vangenisstraf met aftrek van het voor-
arrest.
De verdediger Mr. Hul sma n meent,

dat het initiatief eigenlijk is uitgegaan
van H. van Galen. Daarom is het jam-
mer dat deze kroongetuige niet gehoord
kan' worden. De officier zegt zelf dat
verd. gunstig bekend staat. Na;ar pleiters
oordeel is verd. alleen de rigurant in
het drama en zooals figuranten op het
tooneet een lager gage krijgen dan een
hoofdrol hoopt pl. dat deze figurant ook
clement behandeld zal worden.
Uitspraak over 4, dagen.

Roofoverval te Heesch.

\hij wist den weg binnendoor goed en
dien wees 'hij hun.
De pre sid ent is van oordeel, dat

hij thuis had moeten blijven en dat hij
het er nu niet beter OP maakt,
Mr. Blo e ma l' ts betoogt o.a., dat

Van Riekevoort niet als de hoofddader
kan worden aangemerkt. Men houde ook
rekening met zijn hocgen leeftijd.
Den Brok is een gesloten natuur maar

hij meent dat hij nu tot beter inzicht
is gekomen dan waarvan hij tot nu toe
deed blijken.
De uitspraak wordt bepaald op heden

over 14 dagen,

heeft uitgelJOlktdoor aan <Idedaders _
althans aan een van genoemde per-
sonen, daarvoor vijftig guldien - al-
thans eenig geld te beloven.
De verdachte bekent.
Presiden t: Hoe ben je daar toe

gekomen?
Ve r d a eh t e: Uit armoede.
Pre s id ent: 't Is anders nog al iets!
De politie-agent Fel d kam p deelt

mede bij den brand aanwezig te zijn
geweest. Het huis is grootendeels afge-
brand. In de omgeving stonden geen
huizen, alleen een paar bocmen.
Op een vraag van den verdediger deelt

getuige nog mede, dat het een heele
goede kerel is; alleen als hij drinkt is
hij lastig.
De slager Joh. van Len t verklaart

dat hij het huis van Van Vught gehuurd
had. In den bewusten avond lag hij te
bed; hij werd wakker toen het huis al In
vlammen stond. Er konden nog eenige
meubels in veiligheid gebracht worden.
Hoe de brand ontstaan is, kan getUige
niet verklaren. .
Getuige A. van Er p, agent van de

Brandwaarborgmaatschappij van den
~.C.B. te Oss doet vervolgens mededea-
Iingen over de verzekering van het huis

van Van Vught. Na den brand is f 206(1'
uitbetaald.
A. H. den B rok, gedetineerd alhier,

wordt tenslotte als getuige gehoord. Hij
erkent met H. van Galen en zijn broer
J. den Brok brand te hebben gesticht
in het huis van Van Vught.
Van H. van Galen had hij gehoord,

dat op verzoek van Van Vught zijn door
Van Lent bewoond huis in brand geste-
ken zou worden.
Terwijl zijn broer buiten bleef is hij

met Van Galen naar binnen gegaan om
den boel in brand te steken.
Eenige dagen later hoorde hij van

Van Galen dat hij het geld van Van
Vught had ontvangen.
Toen is hij ook naar Van Vught ge-

gaan, van wien hij naar hij meende f 16
ontving.
De 0 f fie i eo I' merkt op dater hier

weer een zelfde geval is als het vooe-
gaande. Het ten laste gelegde is bewezen
te achten.
Er was hier sprake van levensgevaar.
Spr. etsent t wee j a are n zes

m a and e n gevangenisstraf met af-
'trek van het voorarrest.

De verdediger mr. Pull e IS verklaart
niet te gelooven dat het voorstel tot de
brandstichting van zijn eliënt is uitge-
gaan. Hij meent dat de Van Galens er
niet geheelonschuldig aan zullen zijn.
De verd. staat niet zoo ongunstig be-

kend. Er is een reclasseertngsrapporf
aangevraagd: dat zaJ in gunstigen zin
worden uitgebracht. De man zou led-
ding noodig hebben. PI. vraagt een voor-
waardeIijke veroordeeüng, eventueel
gedeeltelijk; hij beveelt den man voor
een mild oordeel aan.
Inspecteur Van K e m pen YeTkJaal

dat de man flink aangepakt moet WOl
den; het gaat de laatste jaren heel goe.
maar hij zal den drank moeten latei
Uitspraak over 14 dagen.
Te 4 uur sluit de pre sid ent de:

achtste extra zitting.

Eischen en uitspraken.
Recapitulatie.

Tot nu toe zijn de volgende straffen
geëlscht en uitgesproken tegen:

Elsc h
16 jaar
16 jaar

Johannes Marinus den Brok, geboren het huis gestaan en vandaar had ik geen
te Oss 7 April 1909,arbeider, wonende te gezicht op het huis en den weg.
Oss, thans u. av.h. gedetineerd te 's Her- Aanvankelijk had deze verdachte niet
togenbosch. mee willen gaan, zoo blijkt uit zijn ver-
Henricus Cornelis van Galen, geboren dere mededeelingen, maar hij deed het

te Oss 22 September 1910, arbeider, wo- toch en hij had het huis aangewezen.
nende te Oss, thans u. a. h. gedetineerd Pre sid ent: En van Galen waar
te Breda en van Riekevoort, geboren te stond hij?
Oss 19 Mei 1877, arbeider wonende te Van Ri eke voo I' t: Die stond
Oss, thans gedetineerd te 's Hertogen- ook buiten, dicht bij me, maar korter op
bosch zijn gedagvaard om terecht te het huis aan.
staan ter zake dat zij in den nacht van De 0 f f i c ier: Als er onraad was ge-
24 op 25 December 1933 of daaromtrent weest, dan zou je toch gewaarschuwd
te Heesch tezamen en in vereenigfng hebben.
met een of meer anderen gedurende den Van R i eke voo I' t geeft dat
voor de nachtrust bestemden tijd in de toe. Van het geld heert hij den volgenden
woning van Hendrikus Wilhelmus Chris- dag zijn deel gehad.
tiaans met het oogmerk van weder- De rijksveldwachter J. P. Wen suit
rechtelijke toeëeigening hebben wegge- Heesch verklaart vervolgens een onder-
nomen een geldsbedrag van omstreeks zoek te hebben ingesteld toen den vol-
f 110.-, althans eenig geld - tcebe- t
hoorende aan dien Christiaans _ al- genden m?rgen aangif e was .. gedaan.
thans aan een ander dan aan hen, ver- Omtrent .dIt onderzoek doet hIJ nadere
dachten of hun deelgenooten of een hun- me~~deelmg.. ..
ner _ hebbende zij en hun deelgenooten BIJ het huis heeft hlJ o.m. voetsporen
zich den toegang tot die woning ver- van drte mensch en aange~ro~fen ..
schaft door inklimming door een raam .De landbouwer H. Chr 1s ~I a a n.~
en dezen diefstal doen voorafgaan, ver- UIt Heesch IS de vol~~~de getuige. HIJ
gezeld gaan en volgen door geweld tegen deelt mede dat hij 111 den bewusten
dezen Christiaans bestaande in het hem nacht ~~treeks 2 uur wakker geworden
krachtdadig vastgrijpen en vasthouden, was. HIJ v.:er~ aangegrepen door twe.~
slaan en vastbinden met het oogmerk onbe~enden, hij nep om hulp toen hIJ
'om dezen diefstal voor te bereiden en I bed!elgd. w~rd ~et de w?orden "je geld
gemakkelijk te maken en om bij betrap-lOf Je leven. HIJ heeft ZIch bewusteloo~
ping op heeterdaad zich en hun deelge- gehouden en een der m~nn~~ heeft nog
nooten de vlucht mogelijk te maken en I getracht ,een doek .. IJ.?-ZIJn mond te
het bezit, van het gestolene te ver- doen. Nadien heeft ~IJ ZIch weer bewo-
zekeren; I gen en toen werd. hIJ gebonden.
subsidiair indien ter zake v!l;nhet bo- Het heele .huis was doorgezocht en

'venstaande geen veroordeelmg volgt toen de mannen weg waren was het
voor Van Galen en van Riekevoort dat I geld ook verdwenen.
de anderen dat misdrijf alleen hebben I Th. Van Be r n e aLs getulge ge-
gepleegd en dat zij beiden opzettelijk hen hoard, deelt mede, dat hij met de an-
daarbij behulpzaam zijn geweest en hun deren naar Heesch was gegaan om er
daartoe gelegenhei~ en mi<l;delen he~- in te breken. Hij heeft een raampje
ben verschaft- door In onderllng overle~" geopend, en is daardoor naar binnen
.terwtit di~ ander~n met ~at doel die gegaan om vervolgens de deur te
wonmg binnen gmg~~, bulten op de?,- openen teneinde de anderen binnen te
uitkijk te gaan en blijven staan om bIJ laten. Van Galen en van Riekevoort
onraad te :wa~rschuwen. ZIjn buitengebleven. VIOOil'een. zelfde feit krijgt zich te
De 0 f f IC 1 e r deelt mede dat. van 1 Deze getuige zegt dat hij biJ Ch1ris- verantwoorden Johannes Josephus van

Galen wegens psychtsche stoorrussen ti bI' Vught, geboren te Oss 21 December 1895,
niet aanwezig; kan zijn. .aans ~aS' ge .even. wonende te Oss, thans gedetineerd te
Tegen hem wordt verstek verleend. .p res Id ent. ~eJ€ft Den Bro~ hem 's-Hertogenbooch.
Den n r o k ondervraagd deelt mede, met met een mes in de .hand gepikt. De tenlastelegglng luidt, dat terwijl

dat Joh. van Berne en M. van Orsouw er I .Den Brok: Jawel, maar dat was op of omstreeks 16 Janua:ri 1932 te Oss
ook bij waren, met om he~ te verwonden,
De pre sid ent vraagt hoe Den Brok De Pre ~ Ide n t geeft te kennen dat Antonius Hendrikus den Brok en Hen-

het raam heeft opengemaakt. het toch met· bedoeld was als een ricus Gornelis van Galen - althans een
Dat weet ik zoo precies niet meer. al- vriendelijkheidsbetuiging; hunner en een of meer anderen - met

dus ver d ach t e die voorts mededeelt, Den Bra k verklaart verder nog dat het oogmerk om zich of een ander ten
dat Van Galen e~ Van Riekevoort bui- hij Christiaans gebonden heeft: de bee- nadeele van den verzekeraar weder- i
ten bleven staan. Verd. opende de deur nen met een laken, de banden met rechtelijk te bevoordeelen, opzettelijk I
en liet Van Berne en Van Orsouw bin- touw. brand hebben gesticht in verdachtes
nen. Men doorzocht het huis doch vond Getuige Va 11 Bel' nevertelt nog, door Johannes van Lent bewoonde te-
niets. Toen kwam de bewoner; hij werd dat hij van Van ÛTSOUWeen deel van gen brandgevaar verzekerde woning,
aangegrepen en gebonden aan handen den buit heeft ontvangen. door deze vlam te doen vatten door
en voeten. oo' . Pre sid ent: Jelui zijn toch wel m.i.ddel van licht brandbare stoffen,
Verd. verklaart, dat hI] Christlaans menschlievend, want je hebt voor de waardoor die woning grootendeels is .

heeft gebonden. Wie het geld genomen politie verklaard, dat je Christiaans toen afgebrand, terwijl daarvan. Ievensge-
heeft weet hij niet, maar Van Orsouw hij gebonden was, op een deken hebt vaal' VOQ!I' dLe zich in dat huis bevin-
had het later ~el. gelegd, omd~t het zoo koud was! . .. dende bewoners en gemeen gevaar voor
.En wat zeg JIJ erv!1n? vraagt de pre- De 0 f f 1 C ier acht het subsidiair goederen te duchten was' _ hij ver-

SId ent aan Van Rlekevoort. ten laste gelegde bewezen; Den Brok . .. '
Ik ben er niet bijgeweest zegt Van moet veroordeeld worden wegens dief- l dachte .eenlg'en tijd t:vol'en al~aar -

Ri eke voo I' t; ik was buttengebte= t stal door twee of meer vereenigde per- althans In het Arrond~se~ent s-H~~-
ven. maar ik heb. OPwel 25 meter achter sonen met geweldpleging; de andere togenboson - dat lllIlsdTlJfopz;ettelIJk

P. J. de Bie (Peer)
L. A. v. d. Heuvel (Den Brus)
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. vernoèven
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 Reuver
J. M. den Brok
P. Wijnen
J. L. M. v. Heeswijk
H. v. d. Vondervoort
A. H. de Louw
J. F. Benkers
H. A. v. d. Putten
P. W. de Bie
A. J. Hendriks

(Jonge Toon de Soep)
J. P. Ceelen
H. A. v. d. Putten
A. J. Hendriks

(Jonge Toon de Soep)
J. P. Ceelen
Th. KooIen
J. J. van Berne

J. J. van Galen
J. A. v. d. Akker
G. J. van Galen

Th. J. v. Berne
H. L. v. Erp

N. J. v. Geenen
Th. J. v. Berne
P. J. v. Galen
P. v. Geenen
A. J. Hendriks

(DÎ'k~e Toon de Soep)

L. Vos

J. J. van Berne
M. van Orsouw
M. J. de Reuver
L. L. de Reuver
L. van Orsouw
G. Verhoeven
G. Timmers
C. J. v. Baardwijk
H. v. Lieshout
C. L. Ulijn
M. J. de Reuver
A. W. v. Bakel
W. H. Tunnissen
J. W. Lagarde
J. M. den Brok
H. C. van Galen
Van Riekevoort
J. v. d. Veer
J. J. van Vught

• = met aftrek voorarrest.

1 jaar-
8 jaar·
5 jaar*
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*

2Y2 jaar"
5 jaar·
10 jaar*
3 jaar*

10 jaar*
10 jaar·
5 jaar

5 jaar
10 jaar
8 jaar*
10 jaar*

9 jaar*
6 jaar*
12 jaar*

12 jaar*
8 jaar

5 jaar
2 jaar
3 jaar
6 jaar

10 jaar

12 jaar

2 jaar
6 jaar
6 jaar
4 jaar*
3 jaar*
3 jaar*
1 jaar*

voorw.Ijaar
1 jaar*
2 jaar*
3 jaar
4.laar
8 jaar
3 jaar*
3 jaar
6 jaar
6 jaar

lY2 jaar*
2Y2 jaar*

Uitspraak
14 jaar (roofove'l'Val en inbraak),
14 jaar "

4 " * (inbraak te Veghel).

Y2.. * (medepl. ddefstal).
5 *
3 :: * (mbr. met "geweLdJpleginl
1 " • (inbr. met geweldpleging
2 " • (brandst, Sportpark).
1Y2" >10 " "
6 " >10 (inbraak Heeswijk).
6 .. * " »
1Yz» * (medepl. diefst. en heIm
vrij (medepl. roofoverval Deurne
1 jaar* (inbraak P. Janssen).
lY2" * (inbraak P. Janssen).
5.. (roofoverv. Zevenbezye:
3 it "

5 " "vrij (doodslag).
1 jaar voorw. (brandstichting).
1 " *
1Yz" *
onderzoek geestvermogens gelast
8 jaar (roofoverval Uden)
lY2" " "

"

3 ". u n8 " ,. (moord op v. d. Pas)
vrij (uitlokking roofoverval Ude
teruggewezen rechter-commtssa,

(doodslag op J. v. Gale
6 jaar· (roofoverval Lith)
3 " ..
8 " • (brand:st. bij ~. Zantvo

o
8 " • (mede-pl. " "
nader onöees. (uitlokking brands

2 j~. (~br. bij ~ermando
3 "*,, a u

3" " " 11

10 " (inbr. Langenboom,
Tubbergen en Loon op Zand)'
(Inbr. Langenboom.

Tubbergen en Loon op Zand)'
.. (roofoverval Maren)

10. "

5
4
5 " ..

lYz " • (medepl. roofov~. 'Maren)
1 • (medepl. en helmg idem)
2 " • (uitlokk. en heling idem)

" "



Hervatting der extra terecht-
zittingen.

De samenstelling der rechtbank is na-
genoeg dezelfde; alleen zit thans mr,
Huizinga in plaats. van mr, Schröder.

J)~o5$che Courdn.é
/)ond.<?rdéJ3. ss /t!ove>mbpr I~J6-

De Ossche misdadiqersbende
voer het gerecht.

Zooals men zich herinneren' zal is op
7 November de zevende extrazitting ter Opltchttng'.van een verzekerings-
berechtsng Ivan Ossche strafzaken ge- maatschappij en valsehe aan-
houden' door de àrroridissementsrecht- gifte.
bank. Na 'dien datum is een ,korte rust- Gerardus Timmers, geboren te Heesch
poos ingetreden, die slechts onderbroken 20 Maart 1888, koopman, wonende té
werd 'door een aantal uitspraken. Heesch, thans gedetineerd, te 's Herto-
Degenen; die' bij de eerste serie straf- genbosch, staat terecht ter zake, dat hij
zaken betrokken waren zijn nu meeren- Ie. omstreeks het einde van April1931
deels veroordeeld, in eersten aanleg al- te Heesch - althans in Nederland ~
thans want men weet, dat de officier met het oogmerk zich of een ander
van j~stitie van verscheidene vonnissen wederrechtelijk te bevoordeelen, de
in hooger beroep is gegaan, evenals naamlooze vennootschap "Arnhemsche
trouwens velen der verdachten Verzekeringmaatschappij tegen brand-
Onze'"taak om verslag te doen van de schade" te Arnhem - althans den dlreo-

behandeling der nu volgende strafzaken teur daarvan Gilles André de la Porte '
hervattende mogen we vooraf nog een en de daaraan verbonden Frederik Cor-

recapitulatie nelis Goedhart, Petrus Gevers en Her-
man 'Crel:>asof een of meer hunner _

geven van- den uitslag van de eerste heeft bewogen tot afgifte van een gelds-
• serie zaken. , , ,bedrag van J 375 of daaromtrent - al-

Er zijn dan zooa1s gezegd 7 extra- thans eènlg geld - door, bij deze maat-
~ittingen gehouden, in den loop waarvan schappij tegen inbraak verzekerd zijnde, I
49 maal verdachten zich te verent- listig en valsch alf?volgt te handelen:
woorden kregen. We spreken niet van ,49 Verdachte sprak af-met Lambertus Vos
verdachten, want eenigen kwamen een dat deze des nachts bij hem, verdachte
paar maal, voor verschillende delicten. ill te Heesch zou inbreken' en een aantai
de beklaagdenbank. goederen uit zijn pand, tijdelijk zou weg-
be substituut-officier van justitie Mr. voeren; zoo geschiedde in den nacht van

van Everdingen heeft in totaal 310Y2 22 op 23 April 1931of daaromtrent; ver-
jaar gevangenisstraf, deels met artrek dachte deed bij, de -polttie aangifte van
van het voorarrest geëischt. De Recht- dezen' gefingeerden diefstal met braak
ban kneett er ruim een eeuwafgedaan en' inklimming en gaf zulks ook op aan
en in totaal 188~-'2jaar gevangenisstraf den agent der maatschappij Gevers te
opgelegd, voor een deel met aftrek var. Nuland - althans aan een van diens
de voorlöopige hechtenis. huisgenooten - en daarna aan Crebas
Drie verdachten werden vrijgesproken, die namens de maatschappij de toestand

ten aanzien van een ander werd een ten hulze-van verdachte kwam opnemen
onderzoek naar zijn geestvermogens terwijl verdachte tevens aan dezen op~
gelast en in drie gevallen werd een nader gd welke goederen zoogenaamd ont-:
onderzoek bevolen. l' vreemd waren.
Aldus is de stand nu we de nieuwe Tengevolge van verdachte's aldus han- l

series aanvangen, delen ,werd he1'1 de bovengenoemde som
v~n,we,'l~Tde di1ê,(itie", diè-r maatsehappij 1
uftbetaald, '"
, 2e. Op of omstèeeks. 23 AprU 193t te
Heesch aan den wachtmeester d.er maré-
chaussee J. F. otaassen; aan den maré-
chaussee A. J. J., Pijnappel en aan den
gemeenteveldwacliter'~ .l. Jong, aangif-
te heeft" gedaan' dat ',ill ',den a,fgeloopen
nacht. ten zijnen, verdachte's. huize,dief- !
stal met braak en i.nklimming van spek,
kruidimierswaren" ,man:.ufactm;en en
kleedingstukken was ge~eegd~ wetehde
dat dit misdrij.f niet was ,gepleegd,
Vèrdachte 'jj€kent he"t 'he~' ten'

I laste gelegde., .: '.' I

De president Mr. W. U~els rele- j
veert de verschil1,ende, feiten tlie, in, de
dagvaarding zijn vermeld; v e,r c:J. ach t e
geeft toe dat. een en: ander IS zooals
daarin staat aangegeven. Vos heeft een
gat in het dak gemaakt- door pannen
weg te nemen; zoo kwam hij binnen.

[

'Verdachte erkent ook' aangifte bij de
marechaussee gedaan te heb,ben, weten-
de' dat de aanklacht valsen was.
be bedoeling was toch U te bëvoor-

deelen ten nadeele der Arn:qemsehe
Maatschapplj? vraagt de pre s id ent.
Ver d ach te: Maar ik wil ze terug-

betalen. •
Pre s i d ent: Maar het is toch ga-

'beurd, hè?
Verdach te ,zegt verder; dat hij

van de' maatschappij een bédrag van
f 375 had gebeurd. Vos freett f 75 ge-
kregen.

De president: U hebt dat al eellS,
meer bij de 'hand gehad, , '
Verdachte: Ja, een [aar of zes

geleden. Ik had geld noodig.
De president: 't Is een mooie ge-

schiedenis ,
Ver d ach te zegt' dat hij opgegeven

had dat de schade f 1200beliep. Hij was
€ehter maar voor f 1000 verzekerd en
nader bepaalde de maatschapptl de ver-

I
goedlng op f 375. Aan: den agent ~er
maatschappij P. Gevers had hij aangifte
van de gefingeerde inbraak gedaan. I

(De zittIng duurt voort)
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Maas Waaloor Oss Omstreken .en enen

'De huldiging.der Ossclie politiemannen in hel Paleis van Iustitle op Dinsdag j.l. te 's-Hertogenbosch •.

De Ossche uemeenlepOlilie en· D1ar8chau see uehulmUd.
Koninklijke onderscheidingen.

DOOR DEN PROCUREUR-GENERAAL
BIJ HET GERECHTSHOF

UITGEREIKT.

De verdiensten der gemeente-politie
volledig erkend.

daarvoor gekomen was, de gerechtvaardigde
waardeering zouden ondervinden.
Toch, zal het voor u allen een verrassing ge-

weest zijn, toen reeds op een tijdstip, waarop
het onderzoek nog in vollen gang was, die waar-
deering werd getoond in een vorm, die zeker
de hoogst gespannen verwachtingen overtrof.

ST. NICOLAAS.
Door den Directeur van het Postka~~ al-

hier, wordt verzocht bij de verzending van St.
Nicolaaspakketten

1) de pakketten stevig in te pakken, ver-
pakking in slappe cattonnen doozcn en dunne
houten kistjes beveiligt den inhoud niet vol-
doende;

2) een afschrift van hef adres in het pakket
te sluiten;

3) de adressen op hef pakket zelf te schril-
ven, adressen door middel van lak vastgehecht
laten makkelijk los en zijn daarom niet toege-
laten; .

4) de labeladreskaarten met sterk touw aan
de pakketten te bevestigen;
5) naam en adres van den afzender, mede

op het pakket te vermelden, echter zoo dat
geen verwarring kan ontslaan mel het adres
van de geadresseerde.

Mr. Mathon en burgemeester
Ploegmakers eeren het werk.

In tegenwoordigheld van vele rechterlijke en
politioneele autoriteiten heeft de procureur-
generaal bij het Gerechtshof te 's-Hertogen-
bosch Dinsdagmiddag in 'qe 'zittingzaal van ihet
Hof koninklijke onderscheidingen uitgereikt
aan leden van de brigade der Koninklijke mare-
chaussee te Oss en van de Ossche gemeentepo-
Iifie, Beide corpsen stonden in groet tenue vol-
ta),lig opgesïeut; evenars rnanscnappen van 'Oe
Brigade 's-HerLogenbosc.b: der Maréooaussee.

Inspecteur. v~ politie Yan Kempen.

trictscommandant te Nijmegen :kapitein Jhr. G.
Bowler, de distr-ictscommandant te 's-Hertogen-
bosch, eerste lultenant Kist en de oommandant
van het eerste district Rijksveldwacht majoor E.
Diekhoî,

Rede van den procureur-generaal.

Mr. E. 'Baron Speyart van Woerden
sprak de manschappen der beide corpsen met
de volgende woorden toe:

Ossche politiemannen van Rijk en gemeenten:
Toen 'uw vasthoudendheid, beleid, flinkheid

en ijver. een dam opwierpen tegen beroepsmis-
dadigheid en een bres maakten in den eeuwen-
ouden ,'"groöten muur" van zwijgzaamheid,
waarachter een gilde van bandieten zich veilig
wist tegen invallen van justitie en politie, toen
onrust en angst week bij de vreedzame bevol-
king van Brabant's platte land, die wederom
haar' nachtrust ongestoord kon' gaan genieten,
niet langer bevreesd te zullen ontwaken in den
ruwen greep van gemaskerde schurken of door
den vonkenregen van gestichten brand, toen
allengs de rijen van de Ossche bendeleden wer-
den. gedund en zich de cellen van het Bossche
Huis van Bewaring vulden" toen overgave in
waarachtige bekentenis lucht gaf aan menig
opgekropt verhard gemoed, dat jarenlang een
drukkenden gewetenslast had meegetorst, -
toen lag het voor de hand, dat zoo belangrijke
verdiensten van de zijde der Regeering niet on-
opgemerkt zouden blijven, doch, zoodra de tijd

Burgemeester Ploeqmakers,

Op het podium waren aanwezig de president
van het Gerechtshof, Mr. A. Vliegenthart, de
vice-president Jhr. Mr. E. van- Meeuwen, de
oud-procureur-generaal Mr. Th. Mathon, de vice-
president der Bossche Rechtbank Mr. W. Urn-
mels, de advocaat-generaal bij het Hof Mr. Mas-
sink, de officier van Justitie bij de Rechtbank
Mr. Steenberghe en .de substituut-officieren Mr.
Dubois. en Mr. van Ever-dingen, burgemeester J.
F. Ploegmakers te Oss, de divisie-commandant
der Kon. Marechaussee te Maastricht luitenant-
kolonel A.. Boelfaard, de divisiecommandant te
's-Hertogenbosch majoor' A. de Koningh, de dis-

I
I

IDe huldiging van de marechaussee te Oss op 1- Juni u. door den procureur-qeneraal van het
Gcrechisho] te 's-Hertoqenboscli, znr. E. L. M. H. Baron Speijart van Woerden. Geheel links
op de [oio Baron Speijart VUil Wocrden. Op den achtergrond (solueerend ) de opperurachl-

mecsicr Minties, daarnaast uiacliimeesters De Gier cti Vall der Weerd.

Niet roet meer kracht kon uiting worden ge-
geven aan de voldoening over het groote succes
van politiedurf, politietact . en politie-inspan-
ning, dan door het feit, dat Hare Majesteit met
eigen hand het gouden eere-teeken harer ko-
ninklijke waardeering twee uwer op de borst
speldde.

Voor de betrokkenen het hoogtepunt in hun
politieloopbaan, hebt gij allen ongetwijfeld be-
grepen, dat deze onderscheiding meer was dan
een 11 Ide van hun persoon alleen, dat deze
mede ebracht werd aanen mede verdiend was
door hun medewerkers in den strijd voor-recht
e.n. Ol: "

Voot- elk politieman, werkzaam SI1 de t)SSc11C

zak/en en deelhebbend aan het daarin bereikt
succe waren de aan twee hunner verleende
onderscheidingen en de uitzonderlijke wijze van
uitreÎ'~ing een b~iJs der groote, tevredenheid
onzer Regeering, dat thans de Ossche misdadi-
gersb nden allengs werden ontmaskerd en on-

gemaakt, waarbij de' omvang der tot
resultaten keuze van. corps .en

bepaalden.' . '
dien dag- gaf Harer MajesteWs

Politie, tevens de opdracht deze uit te reiken.
Gevolg gevend aan deze hoogst aangename

opdracht, ben ik overtuigd te handelen in den
geest van de Regeering door deze uitreiking te
doen geschieden in deze plechtige omgeving, in
tegenwoordigheid van talrijke autoriteiten uit
de kringen der Rechterlijke macht en Politie,
in tegenwoordigheid van uwe chefs, die allen
met zoo groote belangstelling u in uw werk
hebhen gevolgd, die allen zich thans met u ver-
heugen, - wier aller tegenwoordigheid bij dit
belangrijk gebeuren, gij - Ossche politieman-
nen - mel mij op hoogen prijs zult stellen.
De beide Ossehe politiecorpsen zullen in de

thans verleende onderscheidingen, naast een
erkenning der persoonlijke verdiensten der be-
trokkenen, evenzeer een erkenning der respec-
tieve corpsverdiensten mogen zien.

Ik zeg'"dit met bijzondere voldoening omdat
door de thans verleende onderscheidingen
blaam, die onverdiend van meerdere zijden op
het Ossche gemeentelijk politiecorps is gewor-
pen, wordt te niet gedaan.
Beide corpsen hebben zeer verdienstelijk

werk geleverd, beider werk leidde tot hers lei
van rust en orde, tot succes; beider succes vindt
thans de welverdiende hclooning, beider hcloo-
ning vindt thans gemeenschappelijk plaats.
Deze gemeenschappelijke plechtigheid wordo

tot cement, waarmede wordt opgetrokken een
hecht en sterk monument van politiesamenwer-
king te Oss, uit blokken van wederkeerige waar-
deerin3, wederkeer ige hulpvaardigheid en wc-
derkeerig vertrouwen.
Thans komende tot de uitvoering der mij ver-

leende opdracht deel ik U mede, dat het Harer
Majesteit de Koningin behaagd heeft te verlee-
nen:
de Eeremedaille, verbonden' aan de Orde vàl1l

Oranje-Nassau:
1. in goud aan:
P. H. van Kempen, Inspecteur -van Politie, {e-

vens onbezoldigd Rijksveldwachter te Oss;
2. in goud met de zwaarden aan:

Dz'nsifafl uierden ~n hef Bossche Gerechtshof de Mal'ec1wzzssec's en hel Ossche Politiekorps'
gehuldzgd, uiaarbii dool' =: Proczzrezzr~Generaal van het Gerechtshof, mI'. E. L. N. If. Baron
Spyart van Woerden, aan diverse tnoediqe mam/en Kon. onderscheidingen uierden. uitqereiki.

ASTERSTRAAT Sf OSS
Heeft alles in voorraad voor amateur fotogratie

der ondersCheidingsteeke-, Jll6uDls jn alle prjj~en
fungeerend Directeur van

woord grond voor de verwachting, dat meer-
derer verdiensten zonden worden beloond.
En sedert dien dag hebben Marechaussee en

Gemeentepolitie als om strijd gewerkt, in on-
onderbroken ijver en speurzin en het geluk,
dat -I- na [aren beide corpsen te hebben ont-
broken - aanvankelijk alleen het corps der
Koninklijke Marechaussee scheen toe te lachen,
heeft sedert - gul en eerlijk - beider werk
met succes gekroond.

In den. strijd tegen de misdaad blijft naast
kennis en ijver, ook geluk een groote, in den re-
gel zelfs een onmisbare factor.
Thans heeft de Nederlandsche Begeerdug

den tijd gekomen geacht te onderlijnen hoe hoog
uwe verdiensten worden geschat, hoe groot
Hare voldoening is over de door u bereikte
resultaten.

Bij de ontvangst
nen gewerd mij als

Vraagt aan ST. NI(OLAAS
EEN FOTOTOESTEL

GIJ KUNT GEE" MOOIER
CADEAU WENSCHEN
FOTOHANDEL

KUIJTEN
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A. van der Weerd, Wachtmeester-titulair bij
het Wapen van de Koninklijke Marechaussee te
Oss; "

3. in zilver aan:
a. J. Leemhuis, agent van politie, tevens on-

bezoldigd rijksveldwachter t~ 'O'ss;" , .
h. H.A. J. ten Westen end, agent van politie,

tevens onbezoldigd rijksveIdwachter te Oss;
4. in brons, met de zwaarden aan:
J. W. van den Berg, Marechaussee te Oss,

DE HUIADIGING DER
POLITIEMANNE
HIER TER STED

Baron Speyart van Woerden hechtte vervol-
gens de eereteekenen op het tenue der gerid-
derden.

Waardeerende woorden.

DE STAD OSS
.' .... - ._. _.. .. - - ._. ······_·1-

dat ZIJIII de toekomst met evenveel succes zullen, .
mogen werken.
Opperwachtmeester Mintjes dankt hierna den

burgemeester voor den steun die zijn brigade
steeds van hem heeft mogen ondervinden. Ik
hoop, aldus spreker, dat ik nog vele jaren aan
het hoofd der brigade van uwe gemeente mag
staan, en steeds op uwe medewerking te
kunnen blijven rekenen.
De burgemeester zegt reeds bij voorbaat dat

steeds op zijn steun kan worden gerekend.
Vooral met u, mijnheer Mintjes heb ik steeds
prettig samengewerkt.
Ik .beschouw 11 als een kerel uit één stuk en

als u iets zegt, is het ook zoo. Ik hoop dat u nog
lang aan het hoofd van de Ossche brigade zult
staan en dat Oss niet meer zal terugvallen in
een toestand, zoo als we die in de voorbije jaren
hebben meegemaakt.
Moge beide korpsen in goede harmonie sa-

menwerken en moge den arbeid rijke vruchten
opleveren.
Inspecteur Van Kempen dankt vervolgens ook

den burgemeester voor diens steun en blijft
daar ook in de toekomst op rekenen.
Wij zullen alles in het werk stellen om steeds

te voldoen aan hetgeen u van ons verwacht.
Spreker dankt ten slotte allen die hem deze

aangename ontvangst en hulde hebben bereid.
Hiermede was deze recht gemeende hulde

beëindigd. ...
Voorafgegaan door Montagne werden beide

korpsen naar huis gebracht onder. de vroolijke
tonen der muziek.
Aan het slot van dit verslag meenen wij een

woord van felicitatie aan de vijf geridderden
niet te mogen onthouden.

Zilveren Juhilé van dt
'Eerw. Fr. Directeur van .,

Fratershuis alhier.
§ Op Onbevlekt-Ontvangenisdag, 8 Dec

hoopt de eerw. Frater M. Acatius Leenhol
Dlrecteur van het Fratershuis te dezer u
en Hoofd van de Burgerschool en U.L.O.:~
den dag te herdenken, waarop hij voor 1

twintig jaar intrad bij de Fraters van Ti
Na zijn studies voor onderwijzer op de TH
sche Kweekschool te hebben voltooid -
dien was Z. Eerw. nog eenige tijd leerlin
weest van de toen in het tegenwoordige
Nicolaas- insti tuut gevestigde' Kweekschoola
ling --- werd de jonge kloosterling-onden
werkzaam .gesteld aan een van de Ti lbur,
scholen, Nu bestaat er wel 'n spreekwoord
'n profeet, die in 't eigen vaderland niet ~
geëerd, maar onze jeugdige opvoeder deee
werk goed en zijn leerlingen mochten
graag, Al was hij dan zelf Tilbnrger, hij ar
de in zijn vaderstad met vrucht. Maar Ut

paar jaar mocht hij zijn vleugels nog verde')
slaan en Zwolle werd zijn, nieuw arbeids
't Scheen wel, dat de ernstige, vlijtige j
werker voor allerlei taak geschikt was. OP114
stond hij enkele jaren -in Tilburg voor de
.en werd toen verplaatst naar het bekend€
voedings-instituut Ruwenberg te Sint Mich
gestel. Na een jaar of drie bleek hij reeds
zeer zijn sporen verdiend te ,hebben bij
onderwijs van internen, dat hij benoemd "
tot Directeur van het pas opgerichte pen
naat te Medemblik. Vandaar uit kwam Z. E,'
naar Oss als Hoofd van Burger- en U.I
school Op 1 Mei 1923, en staat tevens nu l,
drie [aar aan het hoofd van het Fratershuis
We zijn er zeker van, dat het den zilv:

jubilaris op 8 Dec. a.s, niet aan blijken van 1
telijke syrnpathie en groote waardeering zal .
breken. .
Volstrekt vijand van uiterlijk vertoon, .n

des te harder werker "intra muros" en a
over hebbend voor de.aan zijn' zorgtoevertrol
den, zal hem een hartelijk gebed op zijn fe
dag zeker de meeste voldoening geven, al ma
.we wel verzekeren dat het hem als mensch j,
on verschillig zal lateu.r.te. zien, datzijn onb:
zuchtige arbeid ook menschelijke waardeer
vindt.. '

,HARTELIJKE ONTVANGST VAN
BEIDE KORPSEN OP HET

GEMEENTEHUIS.

RECTORALE PATERSKERK "ST. JOSEPH"

Zondag,l Dec. N.B. Ten gerieve van hen, die
een volledig missaal gebruiken tijdens het bij-
wonen der H. Mis, laten wij voortaan het Mis-
ïormuher volgen, zooals dit volgens den ritus
der Cannelieten wordt gebeden. De afwijkende
onderdeelen vindt men in het missaal op de aan-
gegeven dagen, voor zoover de betreffende tek-
sten ook in het Romeinsch missaal gevonden
worden,
Eerste Zondag van den Advent, Mi·s van den

Zondag (Ad te levavi), 2de en Sde gebed zooals
daar wordt aangegeven, 4e gebed voor den vre-
de (votiefmis Pro pace), Evangelie uit de Palm-
wijding {zie Palmzondag, Prefatie .van Drrevul-
digheid, '
ZONDAG na den middag om kwart over twee

vergadering voor de jongensleden der H. Fami-
lie; om 3 uur voor de leden der Derde Orde en
om half vijf oefening van den H. Kruisweg. _ § De R.K. Hond van Werknemers en toez'iç:ü
MAANDAG. om 8 uur gez. Requiem-Mis voor de houdend personeel hield een feestavond in "
overl. leden en weldoeners onzer Orde en voor R. K. Bondsgebouw, welke o.m, werd hijge
de overl. 'leden der Aartsbroederschap van het woond door de zeereerw, Adviseur Drs. B. 'val
H. Scapulier. . WeIij, en de Hoofdbestuurder deheer ter HQrs.1
DINSDAG. feest van den H. Franciscus Xave- De feestavond welke hoofdzakelijk was geer-ga

rius, &sVlOOI' de leden van het Genoctschap tot niseer-d \'1001' de kinderen der leden, mag schit:
Voortplanting des Geloefs een vclle ,aflaat te terend geslaagd heeten. Te half 6 opendë d.
vendienen. Om half acht weekdienst voor de voorzitter de feestavond met den Christelijker
vereerders van den H. Antonius, die door hun groet, heette alle aanwezigen hartelijk welkom
offertje daartoe hebben bijgedragen; na de H, in "t bijzonder den eerw. adviseur en den hee
Mis vereering van de relikwie. ter Horst, hoofdbestuurder, die. zoo welwillen-
DONDERDAG: om half acht weekdienst voor waren dezen feestavond hi] te wonen .en wensch

de vereerders der H. Theresia, die door hun of- te allen 'n genoeglijken avond. Daarna sprakd
fertje daartoe hebhen hiigedragen ; nà de H. heel' tel' Horst een -propagandlstisch W'OOl'è
M'is'vereering van de relikwie en's avonds om wekte allen op tot, eensgezinde samenwerking
7 uur St. Theresialof. om zoo het beoogde doel te bereiken. Daarn
VRIJDAG. de Eerste Vrijdag der maand, ge- volgde het feestelijke gedeelte; aan de sparmin

wijd aan de vereering van Jezus Goddelijk Hart, die--er heerschte onder de kinderen, kon me:
is een volle aflaat te verdienen. Om' 7 uur gez. zien. dat er iets hijzonders verwacht werd, z
H. Mis en's avonds om 7 uur Lof. . wisten dat: de goede Sint die dien dag Zijn in

ZATERDAG: om 8 uur gez. H. Mis en _ 's tocht 'in' Oss had gehouden, hun vanavond ee
avonds om 7 uur lof ter eere van O. L. Vl'. v. h. bezoek 7;OU, brengen, De, spanning steeg na
H. Scapulier. teen de voorzitter de komst van -.de. Heilige Ma

Zondag: Hoogfeest van Maria's Onbevlekte aankondigde, en welke even daarna binnet
Ontvangenis, is een volle aflaat te verdienen, tradd:ello.18d doon.zijn 1r:ouwe knecht.. De gO{, de Sint sprak de kinderen vriendelijk toe,-.e

had voor ieder kind een stukje speelgoed e
wat lekkers meegebracht, dat zijn trouwe kneel'
uitdeelde . .Ook àan. de ouders .had .de goe
Sint .ged,acht; de vrouwen werden op 1\:01:'£
met gebak, en de mannen op bier en sigaren gf
tracteerd.

Toen allen in de beste stemming waren, na:
de Zeereerw. Adviseur het woord, ensprak o.r
de hoop uit, dat deze avond i zou meewerke
aan' den ;gvoei der vereentging.

Na een poosje gezellig samen Zijn, dariktè c
voorzibter allen voor hunne medewerking, 0
het feest 'te doen slagen, en sprak de hoop
dat deze avond veel vruchten zal afwerpc
voor de toekomst. Daarna gingen allen voor
de kinderen, die dezen avond niet gauw ver"
ten zullen; voldaan huiswaarts. .Nog rest hil
een dankwoord aan den heer Jansen,exploita
van' het Bondagebouw ""óor -de .inèdéwerkÎ
aan' een vlot verloop, om het feest. ,te do
slagen •. ,

Sinds Mei is het thans rustic in onze cremeen-te. ö 0

"Vanaf dien tijd is vrouwe Fortuna geweest
bij de Kon. Marechaussee en aanvankelijk
scheep he~, dat de gemeentepolitie haar mede-
werkmg niet zou verkrijgen, totdat er plots een
ommekeer kwam en ook de gemeente-politie
succes op succes boekte in het uiter t lastige
onderzoek naar de opheldering van de zeer vele
onopgeloste misdrijven.

De eerste successen van de kon. m reehans-
see waren voor H. M. de koningin ~anleiding
om aan oppe~wachtmeester Mintjes e wacht-
mees!er De GIer een hooge ondersch iding uit
te reiken. Reeds toen werden meerde e onder-
scheidingen in het vooruitzicht gest d.
"Na dien tijd werd het onderzoek, zo wel door

rüks- ~ls door gemeentepolitie, zoo mo elijk nog
krachtiger ter hand genomen, werd rrestatie
op arrestatie verricht en werd den eruchten
A,ugiuss!al geheelTeeg geveegd, totdat inds be-
gin vorige week het einddoel was blU'eikt: de
algeheela zuivering.

Oss is, bevrijd van al zijn ongure ementen
e,,:! de bevolking zal niet Ianger :behoeven te
lijden voor dat troepje misdadigers.

Geen wonder dus dat men alge een ver-
wachtte' dat het thans H. M. de kon gin zou
behagen nog meerdere onderscheidia en uit te
reiken, ook in de gelederen van d actieve
gemeentepolitie. _

Inderdaad 'lag zulks in de bedoeli g, alhoe-
wel alles geheim werd gehouden.

Totdat Dinsdagmiddag de voltallige politie-
korpsen in gr'oot tenue naar het station zag
gaan en hen in de richting Den Bosch 'Z·3Jgver-
trekken.

Men vermoedde wat er ging gcbeu en, men
wist evenwel niets. '

Toespraakvan Mr. Mathon. Men wachtte af! Totdat aan ons ka toer in
de Molenstraat werd bekend gemaakt, e hooge

Mr. Th. Mat han gewezen procureur-ge- .onderscheidingen die leden van de beide korp-
neraal bij het Hof, v()~rde het woord, waannee sen waren ten deel gevallen.
{hij niet wilde uitweiden over, de geschiedenis ", Nu stak men de hoofden bijeen en werd over
der Ossche criminaldteit, waarover reeds ZOO",een .huldtging gesproken. Oss' Belang as in de
veel geschreven is. Hij is verheugd, dat einde- weer en vond spoedig het muziekg -zelschap
lijk aan die criminaliteit paal en perk is gesteld "Montagne" bereid het muzikale g eeIte te
en de 'toestand is veranderd, die jaren en jaren verzorgen.
te Oss had geheerscht, . Enkele uren later marcheerden he' bestuur
Mè h van Oss' Belang, gevolgd door "Mant gne" en
. n eeft in 1928 gemeend, dat er 'n einde aan- een groote schare belangstellenden naar hel

'Was' gekomen, toen een inbreker van Europee- 5 d b id k
sche beruchtheid te Waalwijk was aangehouden, station, want .38 uur zouden e el e orpsen

arriveeren.
die van de herhaaldelijke inbraken in de omge- " Op het perron stelde Oss' Belang zicli op voor
ving van Oss werd verdacht. Eiken dag kwam het muziekgezelschap en wachtte.
spr. op het parket met de vraag: Waar is er weer 5.38 uur. De trein rolt binnen en zet e stoere
ingebroken? En bijna ieder-en dag -vernam hij, mannen af. .
dat dit in Oss en omgeving weer het geval-was, Het Wilhelmus weerlilinkt en wordt door de
Hij meende ook, dat het doel bereikt was met politiebeambten, aan het hoofd waarvan burge-
de aanhouding van dengene. die Oss en omge- meester Ploegrnakers, stram in de houding,
ving onveilig had gemaakt. Reeds voor het werk aanhoord.
iÏn dien tijd is de lof aan de marèchaussee en de De voorzitter van Oss' Belang verz
,gemeentepolitie van Oss verdiend.' Ten onrechte vervolgens hen te volgen naar het gem ntehuis,
!heeft de meening postgevat, dat er toen niets alwaar een huldiging zou plaats vinde .
door hen is geschied. Door besprel~ingen met -En toen bleek dat Oss' Belang nog reerdere
de commandanten van marechaussee en poli- maatregelen had getroffen, want da waren
tie en met de burgemeeslersJn de.' omstreken reeds aanwezig de beide wethouders n nage-
van Oss werd een scherpe surveillance-dienst noeg alle raadsleden.
ingesteld, die verschillende jaren had geduurd, De brigade der kon. marechaussee stelt zich
De politie sur-veilleerde van 's avonds 10 uur tot op rechts in de hal; de gemeentepoli ie links;
{het licht van den morgen in. de koudste winter- de burgemeester in bet midden.
nachten. Dat.hehhen toen reeds de marechaussee :Het Wilhelmus wordt andermaal g peeld.
en d-e Ossche politi-e en de veldwachters ven 'Dan is lJet woortI 'Ian den voorzitter van Oss'
Rijk en gemeenten gedaan. )iet heeft niet tot Bet!li'fg, de heel' Mal"'.jnissen, die de h"" " \lOl'p-
voldeende uitkomst' geleid. Wel werden, er ve- sen van harte namens alle ingezetenen compli-
len verdacht als medeplichtigen, die thans. in menteert met de hooge onderscheidingen, die
het Huis van Bewaring' zitten. Zoo is het door- hen door de hoogste vrouwe des lands heden
gegaan; soms met zeer weinig succes, soms' be- zijn geworden.
ter. Op den duur was de. surveillance in dien ' Hij feliciteert ook den burgemeeste die als
vorm niet vol te houden én-zii-werd ingetrok- hulpofficier van justitie, tevens hoofd van de
ken. Politie veel heeft. bijgedragen tot de algeheele

Maar toen de roofmoord in Oyen was gepleegd zuivering van Oss.
werd begrepen, dat er iets bijzonders moest ge- Onlangs zijn reeds opperwachtmeestèr Mint-
[beuren. Het was de politie niet onbekend wie jes en wachtmeester De Gier onderscheiden;
de daders waren, men had er een, vermoeden thans zijn het 5 anderen die hun groote ver-
van, ook dn de beide gevallen, dat er menschen diensten door H. M. de Koningin zagen ~ewaar-
waren doodgeschoten, en dood ~stj)ken,' maar deerd, - " ", , ' '
de menschen in Oss zwegen en daardoor gaf het Uw werk, is . zeer moeilijk geweest; ontvang
niets, of men de verdachten maanden liang pre- daarvoor den dank van ons allen.
verrtief hield. " Burgemeester, ik feliciteer u met deze twee

Dat er geen succes was, is niet. te' wijten aan korpsen, waar u de vader van bent. (Instem-
de politi-e maar aan den toestand in Oss, zooals m~~~'tagne speelt het "Zij leven lang',
die vroeger ook in het Bucphensche Helke had b t
ibestaan. Na den roofmoord-te 'Oven werden er Het :woord is vervolgens aan urg mees er

J Ploegmakers, die Oss' Belang namens beide
door' de politie-autoriteiten besprekingen ge. korpsen hartelijk dank zegt voor de hartelijke
voèrd en kapitein Bowier kwam met het voor- en vriendelijke ontvangst. .
stel tot een doeltreffender surveillance en- uit- . ,Reeds eerder was ik in de gelegenheid in een
ibreiding van het corps maréchaussëë te Oss, andere omgeving u toe te spreken en u met.uwe
dat met ruinder administratief werk moest -wor- onderscheidingen te complimenteeren.
den belast. Dat voorstel vai{, kapitein Bowler " Politiemannen van Oss, zelden zal een dag in
werd goedgekeurd en een extra-dienst Kwam de geschiedenis worden opgeteekend niet meet
tot stand. Dat heeft ook het gewensëhle succes bèteekenis dan deze. VIJf personen z\ln door
gebracht. Na Pinksteren1934;,ná den-roofmoord onze hoogste landsvrouwe geridderd bij monde
te Oyen heeft men bijna niet meer van roof- van den procureur-generaal. Vijf mannen v,an
overvallen gehoord. DH gróote,vool'deel-'heeft de 35 pchtiemannenv die naar Den Ba eh gIO-
hef preventief optreden gehad, datmen 'in Oss gen. ..
toch bang werd. Maar bij de opheffing der' cri .. ' De uitgereikte onderscheidingen regardeeren
rninaliteit moet er ook geluk zijn' en dat is,' er echter met alleen hen, maar beide voltallige
geweest. Zoowel de marechaussee als de ge- korpsen, Wij kunnen trots zijn, zoowel 0p de
meeritepolitie hebben dopr hun ijver en taai vól- kon. marechaussee, als op de gerneèntepolitie.
houden .het succes bereikt, dat we mogen aan- Namens B. en W. feliciteer ik u vall harte!
nemen, dat Oss gezuiverd' is en de crinlinali- 'Het is 'voorzeker een hooge eer, doqr H. M.
teit-,',venn.indel'd. Oss za~' niet -meen ~den na-am begiîtigdte, wçrdt;n. Die hooge eer legt u echter
{heb~en die de gemeente III het verleden JJ,a,.fj":".:,, .nog grapIer vérpliehtlngen op. '

HIerover is spreker, die hoewel hij gepen- ':'Gij zliIt u zelf nog hoogere eischen moeten
sioneerd is zijn hart blijft geven, aan het :vak- stellen en zult in de toekomst nog zeer waak-
waarin hij zooveel jaren werkzaam is geweest, zaam blijven, zoo mogelijk nog actiever. Al de-
verheugd en hij, is oak verheugd om-de, be- genen die' de wetten overtreden moet een "halt"
Iooningen, die aan de manschappen zijn toege- worden: toegeroepen. . .
kend.'· , ' -'", . . '" In hetverleden was het buitengewooIllaardige

vërschijnsel te ,constateeren, dat ieder~ goed-
Toespraak van burgemeester Ploeg- w,illende Burger, wanneer er een conflIct was
makers. tusschen politie en burgerij, de zijde koos van

den burger. '
Spreker doet eert beroep op de burgers van

Oss om in de toekomst steeds de zijde van de
politie te kiezen, wat in 9 van de 10 gevallen ge-
wenscht is.
-U moeren kunt een voorbeeld geven aan he"

die de wetten met voeten treden. Bedenk dat
'de politie, wanneer handelend wordt opgetre-
dën, steeds gelijk heeft. .
, Nogmaals felielteer ik hen die heden een on-
derscheiding mochten entvangen en I!< spreek
de hoop uit dat B. en W. nog lange' laren ge-
tuige moge zijn van uw arbeid".
Weer wordt een "Zij leven lang" gespeeld.
Als voorzitter van de afd. A. R. K. A. Oss

en omstreken, tevens als hoofd van het secre-
tarie-personeel ,werd daarna het woord ge-
voerd door den gemeente-secretaris, den heer
mr. G. Konig, die betoogt, dat men een be-
stuursfunctie wel eens als een last beschouwt.
Er zijn evenwel oogenblikken waarin men zich
verheugt een vertrouwenspost te vervullen.
Spreker rekent het zich tot een eer als voorzit-
ter van de Arka en hoofd "an het secretarie-
personeel de gelukwenscherl namens alle aan
te bieden.
Spreker' kan getuigen dat de samenwerking

van beide korpsen met de gemeente-secretarie
steeds zeer goed is en hoopt dat allen steeds de
overheid zullen blijven steunen bij de uitoefe-
ning van haal' taak.
Mijn gelukwenschen gaan naar beide politie-

korpsen van Oss en de gedecoreerden. In deze
huldiging ziet spreker' elm huldiging van den

Tot slot van deze plechtige .biieenkonrst. wcr- ' geheelen ambtenarenstand.
den de gedecoreerden door de aanwezige autcri- .Spreker hoopt dat allen nog lang met volde e-
teitèn persoonlijk geluk gewenacht. 'l~Ing op dezen dag zullen mogen terug zien en

De procurenr-generaal zed, vervolgens, graag
de eerste te zijn, die de. onderscheidenen mocht
geluk wenschen. De opdracht tot het uitreiken
der onderscheidingsteekenen 'had hij met ,groote
voldoening ontvangen, en spr. stelde het op
prijs dit op plechtige wijze in tegenwoor-digheid
der genoodigde autordteiten in deze zittingzaal
te doen.

Spr. overhandigde vervolgens ook de kleine
draagmedaille aan de nu onderscheiden mane
schappen evenals aan opperwachtmeester. Mint-
jes en wachtmeester de Gier die .reeds dOO1~
H. M. de Koningin pers.oonlijk' gedecoreerd wa-
~en. '

He procureur-generaal dankte -daarna de ge-
moedigden voor hun aanwezigheid en nichtte
vervolgens het woord tot zijne voorganger Mr.
Mathan, dien hij huldigde voor het krachtdadig
initiatief, waardoor de Ossche crinrlnaliteit kon
worden bestreden. Onmiddellijk na den roof-
moord te Oyen had mr. Mathen krachtige maat-
regelen genomen om in deze misdadigheid in
~ grijpen. Hij voerde, besprekingen met de di-
VISIe- en districtscommandanten der rnaréchaus-
see, waardoor de centrale lelding. tot stand
!kwam, die het succes heeft 'mcO'gelijikgemaakt.

Toen spr. werd benoemd sprak men er: van,
dat een jonge procureur-generaal noodig was
en men heeft getracht spr. geluk te wens chen
met de succesvolle bestrijding van de misda-
digheid te Oss. Spr. heeft echter die gelukwen-
schen afgewezen, ze waren niet verdiend. Daar-
10111 had hij gemeend nu te moeten vastleggen, dat
de -oude procureur-generaal onverzwakt en tot
het laatste even doortastend was gebleven.

R. K. 'BOND VAN WERKMEESTJ~E "

R.K; BOND ,;8T. FRA~CISCUS VAN ASSISIë'

Burgemeester Ploegmakers zei, - te deelen in
de eer en de vreugde, die beidecorpsen .ten deel
viel. Namens de manschappen sprakhijdank uit
voor de, onderscheidingen, .. die beide' corpsen
zeer op prijs stellen. Zij hadden-' beid-e: iidi tot
levenstaak gesteld de veiljgmaking van Oss.

Ten onrechte is wel .eens "gozegd, dat-de Os-
sche gemeentepolitie niet -ten volle -voor ..haar
taak berekend was, maar dit is door tie onder-
scheidingen volkomen weerlegd. Niemarid weet
als spr. zoo goed, hoe hard zij heeft gewerkt om
{het succes te behalen, dat ook bereikt is. 'Spr.
heeft van de gemeentepolitie slechts enkele
agenten aangewezen, om de vroegere crimina-
Iiteit te achterhalen en hij weet zeker, dat de
anderen met evenveel ijver daaraan zoudén g'e~
werkt, hebben en dezelfde erkenning zouden
hebben verdiend. .

Deze legt thans het corps een zware plicht
op: te zorgen, dat Oss niet terugvalt in den vroe-
geren toestand, dat paal en perk gesteld 'blijven
aan elke ongeoorloofde daad.

Wanneer de' eerste oorzaak der misdadigheid
in Oss nagegaan wordt, dan is zij het misbruik
van sterken drank. Dat hebben de meeste gear-
resteerden verklaard: Toen ik in' dat gezelschap
een borrel had gedronken, heb ik me laten mee-
troonen,

Spr. feliciteerde de onderscheiden manschap-
pen en dankte den procureur-generaal voor zijn
uitnoodiging,

HET,GR NE KRUIS.
§ Bli:îkens eene In dIt brad voorkomende arî-

vertentie is de min,iIiluocîlcontributie verbonden
aan het lidmaatschap van de nuttige vereent-
ging "Het Groene Kruis" voor het jaar 1936
gesteld op f 1.25.

Zij, die zich vanaf heden als lid opgeven,
!kunnen ook gedurende de maand December van
dit jaar reeds profiteeren van de vele voordee-
Ilien aan het lidmaatschap verbonden,

Met nadruk wordt erop gewezen, dat na 1
Februari geen nieuwe, leden meer worden aan-
genomen dan tegen bijbetaling van het entree-
,geld. <D~t,g~ldt natuurlijk niet voor hen; die
'zich nadien in onze gemeente komen vestiigen) ..

Voor verdere bijlzonderheden verwijzen wij
naar achterstaande advertentie.
Reeds meerdere malen is in ons blad op de

vele voordcelen van deze nuttige vereentging
gewezen, zoodat wij vertrouwen dat thans zeer
spoedig iedereen hd zal zijn.

§ De afdeeling van de .Nederlandsehe R. f
Bond van Handels-, Kantoor- . en Winkelbi
dî en den ,;St. Franciseus Van Assisië'; hield' ee
ledenvergaderingin het R. K. Bondsgebouw, N
de opening werd de ZeerEerw, Heer' Reet:
B. v. Welie, die was benoemd ,tot Geesfelij
Adviseur met een kort toepasselijk WOOI'd ge
iristalleerd. Nadat de ingekomen stukken ware
behandeld werd, het woord verlleend aan' de

§ In verband met het vergevorderd seizoen Bondspenningmeester A. de' Graaff: 'dle- een ir
zal a.s. Zondag 1 Dec. dH jaar voor het laatst leiddng hield over het zoo belangrijk ondei
met scherp worden geschoten op den Hazen- werp: "De werkloosheid der. hoofdarbeiders e
akker. wat kan worden gedaan om haar omvang te he

Zooals de laatste [aren gebruikelijk, zal het perken". Aan de handvan verschillende VOOI
seizoen besloten worden door een onderlingén heelden. en. cijfers:'toonde .&preket: aán dat no
wedstrijd, waaraan bescheiden prijsjes zullen "eel te .bereiken is en dat de 'organlsatie hie
worden verbonden, riader door het bestuur vast nuttig werk kan, verrichten. Een v'crheugen
te stellen. De regelen én voorwaarden voor de- verschijnsel mag het genoemd worden, dat 00
zen ouderlingen wedstrijd worden Zondag op de de Handels-,· Kantoor- en Winkelbédiendell
baan nader bekend gemaakt. laatste jaren meet gaan inzien, datook "oor htl

Aangezien de avond reeds vroeg valt, wordt de, çll1ganisatie .van groet belang 'is: eu d~ .cijfel
reeds örn 1 uur' begonnen opdat Iederesrr be- geven hieraan een voorbeeld, Eil)de,19~3 ware
hoorlijk zijn ser-ief s) kan afschieten zonder op ruim '40.000 bedienden bij de organisàties aal
het laatst last te hebben van invallende duis- gesloten en dit aantal groeit ,nOg (Se'stadig, O(]
teris. , '" het Handelsonderwijs is de laatste jaren i

Bij zeer slecht weer kan nog worden heslo- bloei. toegenomen en de afdeeling Oss, kan oe
ten, den wedstrijd uit te 'stellen; In. elk geval bij vele zelfs grootere aîdeelingen tot voorheel
worden den Zaterdag na den W'edlStrijd de ge- worden gesteld. Hieromtrent. deelde de VOÖl
weren ingenomen. en gelieve ieder zijn geweer zitter- nog mede, dat wederom 5 collega's -aa
tusschen 2 en 4 uur in te leveren of te doen de Najaarsexamens deelnemen tegen geredi
inleveren. cèerde prijs. Verder werden nog de nieuwe cu

Hieraan wordt nog nader herinnerd. '... su;ss-en"in Boekhouden en Moderne' talen -in:
Zondag na de laatste oefening (We.dstr ..ijl(}) op I bfj1zonder aanbevolen en er. w.'.erd no.g..medeg.,

den Hazenakker worden de gewone wintèroefe- deeld, dat h~t bestuur, voor bela.ngheb?end
ningen met E,S.O. geweer voortgezet in ' het ~~ gelegenheid nog heeft opengesteld hiervoé
Bondsgebouw, .' III te schrljyen. Tot slot dankte;. de ,l;eereer
Ter aanmoediging van een geregelde deelname heer v. Welle nog voor de hartel,uke:mUvang

aan die oefeningen zullen elken Zondag, waarop wa~rna" deze .~eerzame vergadering op· de g
geoefend wordt, 'n paar kleine prijsjes worden hruikeliike .wijze wem' gesloten.
beschikbaar gesteld, een en ander riader te re-
gelen door het bestuur.
De aandacht wordt er in het algemeen op

gev-estigd, dat, hoewel bet ledental der Burger-
wacht stijgende is en de belangstelling ervoor
blijkbaar 'grooter WOl'cJ:t,nog tallocsen ziéh niet
hebben aangemeld voor het lidmaatschap. Wee1:
men niets van doel etc der B.W. vraagt dan in-
lichtingen en komt eens een kijkje nemen op de
oefeningen: het is thans bij den aanvang van
het winterseizoen een gunstige gelegenheid, toe
te treden.

SPREEKUUR'TH. F. M. SGHAEPMAN.

,§ De heer Th. F. M. Schaepman, lid van de
Tweede Kamer der Staten-Generaal zal op
Maandag 2 Dec. 1935 van 2 tot 4 uur te spreken
zijn ten gemeentehuize van Boxmeer.

OSSCHE BURGERWACHT.

BIJENBOND.

FLORALlAVElmENIGiNG.

§ ~flet bestuur .der Florailavereenîging de
ons, mede, dat hare verloting" die was vastg
steld op 30 November a.s., i~ uitgesteld töt' m
der te bepalen datum in December aanstaan

P. D. V. "DE BLAUWE DUIF".
l
§ Bovengenoemde. vereeniging zaU voor has

leden van afdeeling H. een postduivententooi
stelling organiseeren, ',en wei alP 7--8' De
a.s. in haar clublokaal bij den heer H. de Smi
café De Stad Oss.
De inschrijfformulieren moeten voor 1 De

ingeleverd zijn bij de tentoonstellingscommi
sie,

NOG EEN PRIJS.

§ Op de te Den Bosch gehouden Pluimvee-
tentoonstelling behaalde ook nog een Kriel-
hoender van M. Jansen uit den Willehrordus-
weg, een eersten prijs.

OVERGEPLAATST.

§ Wij vernemen, dat de heer J. E. van 00
Beek, opzichter van weg en werken bij de Ne:
Staatsspoorwegen, ingaande 1 Januari is over
geplaatst naar Bergen op Zoom, waar hij d
zelfde 'functie zal .bekleeden,

§ Op Zaterdagavond 7 December 0111 7 uur
wordt in' hel cafe van den heer Mannaerts aan
de Kromstraat de jaar- en feestvergadering ge-
houden van den ibijenbond "St. Ambrosius"

"

I'
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we waren zó6 dronken, dat we niet meer
goed wisten, wat we deden."
Ook bij den moord op Jan van der Mast was

een groote omzichtigheid niet in acht geno-
men: hij werd in het centrum van het stadje,
midden op straat en na hevige woordenwisse-
ling, in dronkenschap, neergestoken; zes per-
sonen waren onmiddellijk van de heele toe-
dracht der zaak op de hoogte; vier van deze
zes waren nauwer of minder betrokken in de
vechtpartij, waarin van der Mast het leven
liet.

Oss.
Sint Nicolaasavónd, tien jaar geleden, het

sneeuwt.
Avond van vreugd en geschenken in de

warme huizen; roode kachels, lampschijnsel,
gezinnen rond de tafel, punch met marsepein.
Avond van eenzaamheid en wrevel in de

kille kroegen: wat stoelen bij een vuur, een
bleeke lamp, mannen, die elkaar haat toedra-
gen, veel jenever, veel bier.
Om half twaalf wordt er bij een inspecteur

van politie nerveus aan de bel gerukt: ergens
I bij het marktplein ligt iemand hevig te bloe-I den.

De inspecteur ijlt er heen, vindt een groote,
donkerroede plas bloed in de verscha sneeuw
en den indruk van een menschelijk lichaam.
Een paar huizen verder, in een kleine voor-
kamer, ligt Jan Hartogs - Jan van der Mast
zei de Ossche onderwereld - te sterven het
bloed stroomt hem uit zes diepe steekwon-
den weg.
Niemand heeft iets gezien, niemand heeft

iets gedaan. Met veel moeite komt de politie
te weten, dat de vermoorde dien avond in een
café heeft zitten drinken met drie van zijn
bekenden: één voor één worden deze drie in
hechtenis genomen, één voor één moeten zij
weer op vrije voeten worden gelaten: ze wa-
ren in zijn gezelschap geweest, ja, hadden
hem ook wel op straat zien liggen, maar wa-
ren doorgeloopen, wilden niets met de zaak
te maken hebben, van der Mast was niet hun
vrjen~. De kastelin bij wien zij toefden, geeft
een metszeggend getuigenis, andere personen
die om half twaalf de plaats van den moord
passeerden, geven een nietszeggend getuige-
nis. Tien jaar lang blijft het mysterie rond
het lijk van Jan Hartogs, die op Sint Nicolaas-
avond in de sneeuw doodbloedde, onopgelost.

Heeft Peter Wijnen gedood?
Door den stroom van bekentenissen, die uit

het Schayksche veld loskwam, toen de eerste
bressen ontstaan waren in den "muur van
zwijgen", begon er ook eenig licht te scheme-
ren Over den moord op St. Nicolaasavond 1925.
Peter Wijnen, die dien avond in gezelschap

van twee vrienden en Jan van der Mast - een
vijand! - had doorgebracht, had immer een
driftigen en lastigen dronk, Peter Wijnen
had het mes getrokken .
Peter Wijnen werd vastgenomen, hij be-

kende. Maar hij hield van den beginne af vol,
dat hij niet de eenige was, die naar van der
Mast gestoken had, dat zijn metgezellen sa-
men met hem hun gemeenschappelijken vijand
hadden bewerkt.
Zijn de steken, die Peter Wijnen den ver-

slagene toebracht, de eenige geweest, die
deze ontving?
Waren er meerdere handen, die het mes

voerden, bij de vechtpartij in de sneeuw?
Zoo ja, wat was dan het aandeel van elk dier
handen? Heeft Peter Wijnen gedood?
Dat zijn de vragen, die op dezen grijzen

Octobermorgen door de rechtszaal ZWeven,
en die een atmosfeer van spanning wekken,
nu in de reeks berechtingen de eerste dood-
slag aan de orde komt.
Vragen, van welker antwoord de vrijheid

of de gevangenschap van den forschen, ge-
zetten man in de wijde manchesterbroek, die
nu voor de rechters staat, onmiddellijk afhan-
gen. Want als het waar zou zijn, dat meer-
deren schuldig staan aan de wonden, die van
der Mast werden toegebracht, kan hem -
nu een gezamenlijk gevormde opzet uit niets
te construeeren en het afzonderlijke aandeel
van ieder niet meer vast te stellen is -
slechts mishandeling ten laste Worden ge-"
legd. Deze ten laste legging heeft echter niet
plaats gehad, en met reden: want het mis-
drijf der mishandeling wordt na zes jaren
door verjaring aan een vervolging onttrok-
ken •••• Drie getuigen zijn er, op wier ver-

klaringen de Officier van Justitie zijn aan-
klacht tegen Peter Wijnen baseert, drie getui-
gen, wier verklaringen de scherpzinnige ver-
dediger, mr. van Meerwijk, traent te onder-
mijnen,
De arbeider Brandts - donker type met

diepliggende oogen - beweert, dat hij Wijnen
op den bewusten Sinterklaasavond in 1925
tegen kwam en dat deze zei met Jan van der
Mast te willen afrekenen.
"Ga je mee?" vroeg Wijnen. Brandts is

meegegaan, Brandts heeft zelfs van der Mast
aan den praat gehouden, opdat hij niet aan
Wijnen zou ontglippen. Wijnen trok een mes.
Of er nog anderen waren, die meevochten ?
Ja, ze vochten met drieën, maar Wijnen was

de eenige, die een mes had. Iedereen was
nogal dronken. hij zelf, Brandts, ook een
beetje .•••
Wijnen houdt vol, dat ook Brandts en de

anderen het mes getrokken hebben: Brandts
heeft bij Wijnen in de schuur later het bloed
Van zijn handen gewasschen . • . •
Koosje de Bie, drie-en-dertig jaar, schich-

tige kop met golvend-donkerbruine haren
sedert kort tezamen met zijn bentgeneeten
in het Huis van Bewaring opgesloten, begint
zijn verhaal met een pathetischen aanloop:
"Ik ben hier gekomen om de waarheid te
Spreken. Voor de politie en den rechter-com-
missaris heb ik gelogen, ill; wil nu mijn
leugens goedmaken, ik wil vertellen, hoe het
Werkelijk is gebeurd".
De verklaring van een Osschenaar, die op

een dergelijke wijze aanvangt, is vrijwel
steeds waardeloos: slechts de leugen, niet de
waarheid zelf, heeft deze aanprijzing van be-
trouwbaarheid noodig.
De Bie beschuldigt Brandts, en Brandts al-

léén, van den moord en wordt door niemand
geloofd. Ligt daar immer niet de bekentenis
van Wijnen zelf?' .,
Tenslotte is er het getuigenis van de RooY.

een kleine, ongezond-uitziende jongen met
stekende oogen, stekende haren en een groe-
zelige kleur, die 'uit de Bredasche gevangenis
gehaald is, waar hij nog eenige jaren heeft
op te knappen.
De Rooy kwam dien avond door de straat,

waar de vechtenden zich ophielden, zag, dat
Wijnen op den verslagene afging - met een
mes? Ja, met een mes - en dat de anderen
hem volgden, maar is doorgeloopen; hij Wilde
er niets mee te maken hebben. Zeven jaar
lang heeft hij Wijnen niet gezien. Toen in
1932, is die een avond bij hem gekomen en
heeft gezegd: "Pietje, zal je je mond hou-

De geheimen van het Schayksche
veld.

Men verwondert zich telkens en telkens
weer op deze reeks van zittingen, waarin de
Ossche gewelddaden hun berechting vinden,
dat de geheimen van het Schayksche veld z66
lang geheimen konden blijven. Want vrijwel
geen enkel "geheim" was tot één of zelfs tot
enkele personen beperkt: steeds was er een
vrij groote groep van mede-weters, zoo niet
mede-schuldigen. Deze mede-weters behoor-
den meestal niet eens tot de eigenlijke kern
der misdadige benden, maar tot een breede
peripherie van lieden, die hetzij in de buurt
der bende-leden woonden, hetzij in de stille
kroegen met hen in contact kwamen.
Eenerzijds bewijst het feit, dat zij allen zoo

vast door den muur van het Ossche zwijgen
\ omsloten bleven, de kracht van de terreur,
;yélke een betrekke~ijk-kleine groep niets-ont-
ziende personen hier uitoefende, anderzijds
duiden toch ook tal van aspecten der Ossche
zaken er op, dat, indien de overheid eerder
met onverbiddelijke hand had ingegrepen

I (zooals dan eindelijk sinds het vorig jaar op
instigatie van Mr. Dubois, den Bosschen
substituut-officier, is geschied), de algemeene
zuivering zich ook eerder zou hebben voltrok-
ken. Want dit is wel het merkwaardige van
een misdadig systeem, dat in geheimhouding
en consequent zwijgen zijn groote kracht
scheen te vinden: de daden werden vaak met
zeer weinig omzichtigheid gepleegd, de per-
sonen die moesten helpen, werden met nog
minder omzichtigheid, ja haast met zekere I
willekeur gekozen. Op iedere zitting komt in
een of andere variatie een paar malen het
beeld terug, dat "de Snep" en de arbeider I
de Louw gisteren boden: zielige figuren, die
óf vanaf de herbergtafel, 6f zelfs (zooals de
Louw) vanaf de straat, bij een toevallige ont-
moeting, naar een inbraak werden meege-
troond, tot een brandstichting of diefstal in
eigen huis werden overgehaald. De drank

I speelde trouwens in het Ossche milieu een
veel te gewichtige rol dan dat de voorzichtig-
heid onder alle omstandigheden bewaard kon
brijven: voortdurend keert dezelfde veront-
schuldiging hier terug: "We waren dronken,

den" • e _ lit

Dit zijn, kort geschetst; de getuigenver-
klaringen, waarop - naast zijn eigen gedeel-
telijke bekentenis - een veroordeeling van
Wijnen gebaseerd, zou moeten worden.

Ontzaglijk zware taak.
De moordzaak-Hartog's stelt in praegnan-

ten en scherpen vorm de vraag op den voor-
grond, die reeds meermalen tijdens deze reeks
processen tegen het Ossche "milieu" zich aan
den geest opdrong: de vraag, welke bewijs-
waarde er gehecht kan en mag worden aan
de bezwarende verklaringen, die door gede-
tineerden o~ reeds veroordeelden uit den Os-
schen kring worden afgelegd? Ongetwijfeld
lijken verscheidene dezer verklaringen op de
zittingen zonder meer betrouwbaar, even on-
getwijfeld echter zijn er andere, die toch
zware beschuldigingen inhouden, waarvan de
betrouwbaarheid op zijn minst genomen zeer
twijfelachtig schijnt.
Nu het oude wachtwoord "zwijgen" onder

de clan-genooten van het Schayksche veld
is opgeheven en iedereen klaarblijkelijk vrij-
heid van spreken heeft gekregen, glippen in
den stroom van bekentenissen beschuldigin-
gen mee door, die meer door wrok, jalouzle,
zucht om derden in den val mee te sleepen
en andere niet zeer fraaie drijfveeren inge-
geven lijken dan door een plotseling-ontbloei-
de waarheidsliefde.
Hier scherp te onderscheiden, nauwkeurig

te wikken en te wegen, is de ontzaglijk-zware
taak, die de Bossche rechtbank is opgelegd
én die zij, te oordeelen naar sommige uit-
latingen der rechters, op de zitting gedaan.
ten volle begrijpt. '
De noodzakelijkheid om het Ossche "milieu"
te treffen en uit te roeien, zal nimnier die
andere noodzakelijkheid uit het oog mogen
doen verliezen: dat de veroordeeling der in-
dtviduën gebaseerd moet zijn op deugdelijke
rechtsgronden.
Vooral ten aanzien van de talrijke figuren,

die -. als Wijnen - tot de peripherie van de
Ossche groep behooren, is dit een onontkoom-
bare eisch der rechtszekerheid.
Dit bedoelt geen verdediging van den Os-

scherr misdadiger, het bedoelt een verdediging
van ons rechtssysteem.
Een systeem, dat gerechtigheid waarborgt,

zelfs waar zwaar gezondigd is, juist, waar
zwaar gezondigd is. v. D.
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Ongewenschte Toestanden in Oss
!rlaar ditmaal bij.... de Gemeentepolitie

Afgunst, Muggenzifterij en .,Third Degree"=Methoden
(Door een Ingewijde)

De grootsche huldiging, waarin de 1metaal op den borst van den Brigade-
beide politiecorpsen van Oss dezer Icommandant en een wachtmeester
dagen werden betrokken, zal ongetwij- speldde, moet wel een verpletterenden
feld in den Iande bevreemding hebben indruk hebben gemaakt op de Ossche
gewekt, temeer daar het genoegzaam gemeentepolitie, die tot op dat oogen-
bekend is, dat de capaciteiten van het blik steeds bij de pakken was blijven
gemeentelijk politie-apparaat niet al te neerzitten. Als bij tooverslag schijnt de
hoog behoeven te worden aangeslagen. gemeentepolitie te hebben begrepen,
Immers, bij de schitterende resultaten, dat het nu voor haar de allerhoogste
welke in Oss met de zuiveringsactie zijn tijd was geworden, om ook eens de
bereikt, is zonneklaar aan het lieht ge- handen uit de mouwen te steken, wilde
komen, dat de versterkte brigade der zij niet met een brevet van volkomen
Kon. Marechaussee ter plaatse het onvolwaardigheid, in een hoek worden
leeuwenaandeel der werkzaamheden gezet. Met de succesrijke maatregelen
heeft verricht. Men zal zich daarom van de Koninklijke Ned. Marechaussee
afvragen, waarom nu plotseling het voor oogen, werden onmiddellijk twee
gewraakte gemeentelijke politiecorps agenten tot rechercheur bevorderd en
gelauwerd wordt. Door de slappe hou- deze politiemannen zochten contact met
ding van dit corps toch, heeft de mis- vrouwen van reeds gearresteerde per-
daad rustig kunnen voortwoekeren, tot- sonen, die in hun ontsteltenis over het
dat zij zulke schrikbarende afmetingen strenge ingrijpen der Marechaussee
begon aan te nemen, dat de aandacht haar mond voorbij praatten en de namen
van het geheele land op. Oss werd ge- noemden van een groep medeplichtigen,
vestigd. Tientallen van jaren heeft het die nog op vrije voeten rondliepen.
geboefte zijn onguur bedrijf ongestoord Dankbaar profiteerde de gemeente-
kunnen uitoefenen en het behoeft geen politie van het voorbereidende werk, dat
'betoog, dat de leden der onderwereld door de Marechaussee was verricht en
de Ossche politieagenten niet au sérieux het mag niet worden ontkend, dat de
namen. Men nam een loopje met het draad, welke de gemeentepolitie op
gezag en de heerschappij van het gespuis deze wijze in handen kreeg, leidde tot
was volkomen. de arrestatie van een groot aantal

~ brandstichters en dieven. .
Deze wantoestanden duurden voort en

het deed dan ook eigenaardig aan, dat
de bevoegde autof1teiten niet eerder
hebben ingegrepen. Reeds in 1928 wer-
den pogingen aangewend, om verster-
king der Marechaussee-brigade Oss te
verkrijgen, teneinde de ontstellende cri-
minaliteit, welke destijds reeds te Oss
en omgeving heerschte, te beteugelen.
De noodzakelijkheid van een dergelijken
maatregel werd echter niet gevoeld.
Het verzoek werd niet ingewilligd en de
oude toestand bleef onveranderd voort-
bestaan. Mede door de slechte econo-
mische omstandigheden, waarin de
arbeidende bevolking van Oss in 1929
was geraakt, in hoofdzaak door de ver-
mindering van werkgelegenheid ten-
gevolge van de verplaatsing der ,Ju;.-gens'
fabrieken, werd het gilde der misdadi-
gers, angstwekkend vergroot. De plaat-
selijke autoriteiten hebben dit nimmer
willen inzien. Men trachtte de pers het
zwijgen op te leggen, door de feiten te
loochenen. Het is zelfs voorgekomen, dat
de burgemeester van Oss, bij een
interview met een verslaggever van
een onzer grootste bladen verklaarde,
dat er van misdadigersbenden niet ge-
sproken kon worden... er waren ten
hoogste twintig branieschoppers ter
plaatse, die wel eens ongerechtigheden
bedreven. Het hoofd van de politie, in
casu de burgemeester, bleek dus niet
van de situatie in zijn gemeente op de
ihoogte te zijn. Hieruit is misschien te
verklaren, dat eerst na den roofmoord
te Oyen, in Mei 1934, de politiemacht
te Oss werd uitgebreid door toevoeging
van een vijftiental manschappen aan de
Brigade der Kon. Marechaussee aldaar,
aan wie tevens de zuivering van Oss
werd opgedragen.

~
Weldra bleek, dat het verdoezelen der

feiten slechts struisvogelpolitiek was
geweest, die in plaats van een bestrij-
ding een voortwoekeren van het kwaad
in de hand heeft gewerkt. Het is ge-
noegzaam bekend, dat de Marechaussee
den moed heeft gehad, om bij nacht en
ontij het ongure gespuis op zijn gangen
na te gaan en de verdachten in hun
tvoningen op te zoeken. Deze maatrege-
len zijn het geweest, die eindelijk tot
het beoogde doel hebben geleid en
successievelijk veroverde de Marechaus-
see het terrein. l'en volle verdiend was
dan ook de Koninklijke Onderscheiding,
welke dit kranige corps te beurt viel.
Het grootsche oogenblik, waarop onze
Landsvrouwe eigenhandig het eere-

Nu ging het er om, de Marechaussee
wat het aantal arrestatles betreft te
overtroeven. Het werk der Marechaussee
was echter niet meer in de schaduw te
stellen. Hoe de gemeentepolitie ook
zwoegde en haar best deed, blijkt uit
het feit, dat zij in haar zuiveringswerk
zelfs personen ging betrekken, die zich
tien jaar geleden hadden schuldig ge-
maakt aan diefstal van een zakje knol-
rapen en dergelijke. Wijselijk gaf de
justitie toen aan de gemeentepolitie te
verstaan, dat een dergelijke: dienstijver
wel wat te ver ging en dat zij van zulk
een muggenzifterij niet gediend was.
Het plaatselijke blad werkte er in niet
geringe mate toe mede, om de gemeente-
politie danig Over het paard te tillen.
Een onbeteekenende arrestatie werd op-
geblazen tot een wereldschokkende
gebeurtenis en de manier, waarop steeds
dezelfde agenten in dit blad werden
geprezen, was oorzaak, dat er in het
gemeentelijk politiecorps onderling een
verregaande oneenigheid ontstond. Was
er eerst slechts naijver op de Mare-
chaussee, thans sloeg deze over op den
eigen kring en elke politieman trachtte
den ander de loef af te steken.

~
Het .was een sport geworden, om

zooveel mogelijk arrestanten naar het
politiebureau te doen verhuizen en de
wijze, waarop men daar de aangehou-
denen tot een bekentenis bracht, schijnt
niet altijd even onbedenkelijk te zijn ge-
weest. Men maakte er een tragi-comedie
van. Op een stoel in het politie-bureau
was het opschrift aangebracht "Beken-
nen s.v.p." Hierop moesten de verdach-
ten plaats nemen. Voorts ging de ijver
zoover, dat men zich niet ontzag kunst-
matig een verdachte wakker te houden,
die. dreigde tijdens een langdurig ver-
hoor in slaap te vallen. De onderschei-
dingen, welke thans aan drie leden van
de gemeentepolitie alsnog zijn uitge-
reikt, hebben er geenszins toe geleid, de
onderlinge verstandhouding te verbete-
ren. Integendeel, de verbittering is nog
toegenomen en wordt niet langer onder
stoelen of banken gestoken. Een der-
gelijke verhouding belooft weinig goeds
voor de toekomst. Het wordt daarom
de hoogst-etij4, dat een grondige reorga-
nisatie van het Ossene gemeentelijke
politiecorps ter hand wordt genomen,
opdat de wantoestanden, welke jaren
lang ter plaatse hebben geheerscht,
zich niet gaan herhalen.
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Volkenbondsraad
Bij "Sien" in "de Stad Weert" - Een smokkelaarsfeest.

Hoe de caféhouder zijn gilde aanvoerde.
--

Het bombardement
van Dessié.

BOMMEN ONTPLOFTWAT GEBEURT ER IN WEERT?

een instituut, dat men 't best zou kunnen ver-
gelijken met wat voor de schippers de beurs is.
De eigenaar zit achter slot en grendel. Hij was

Sn zijn soort een "geniaal" type, een man met
talent om iets te organiseeren.
Zoo kreeg hij gemakkelijk de lelding van de

gansene groep smokkelaars, waarbij hij vooral
,als organiseerend onpeT):lOofdvan d§. jongeren
optrad. Deze jongeren werkten volgens een be-
paald plan en vastgesteld tarief.
De een haalde de smokkelwaar vanaf de grens

tot de gemeente, de ander deed het verdere min-
der gevaarlijke transport binnen de gemeente,
een derde bracht het gesmokkelde aan den man.
Als alles geklopt had volgde de uitbetaling

door den baas uit "de stad Weert". Degene, die 't
gevaarlijkste gedeelte voor zijn rekening had
gehad kreeg de hoogste premie, de tweede min-
der.
Om de jongens van zijn genootschap aan 't

werken te houden, had hij de premie niet al te
hoog gesteld, terwijl voor den baas het mes van
twee kanten sneed. Want de jongens maakten
hun winsten op in het café van "Sien" en haar

Binnen het tijdsverloop van nauwelijks twee
maal vier-en-twintig uur zijn bommen ontploft:
te Dessié, het Abessijnsche hoofdkwartier, te

llaliaansche senaat huldigl Rome en Parijs. Bommen van zeer versehetden
aard Alleen te Dessié vielen deoden en gewon-

den Duce. den.' Te Rome en Parijs waren de bernmen op
commissie voor de vestiging van Assyriërs het eerste gezicht mlnder schrikwekkend van
in Irak is de Volkenbondsraad byeenge- uitwerking.

(Van onzen redacteur). Voor de Romeinsche bom zorgde Mussolint in
"ver g r ij pen a and e roepen in een niet.l~penbare zitting op Graziani bevorderd. zijn Kamerrede van Zaterdag. Het was te voor-

g e r 17 December a.s. zien, dat de duce tegenover de buitenwereld
or d e van den dag zij n, De -a geen kamp zou geven. Opnieuw heeft hij verze-

Bij ons bezoek aan 't café van "Sien" hebben jongens kwamen hier tot hun boos plan, Algemeen neemt men aan, dat deze kerd, dat, alle sancties ten spijt, Italië zijn doel
. Maandag is de Italiaansche senaat bijeenge-We een oogenblik aan Oss moeten denken. om wat geld voor de kermis te gaan motiveering slechts éMentom den Volken- niet zal prijs geven, en dat het einde der inter-

We combineeren de loopende verhalen met wat stelen. komen. Tegenwoordig waren de kroonprins, zes nationale spanning niet eerder bereikt kan
we hier te zien en te hocren krijgen, en dan bondsraad byeen te kunnen roepen ter prmsen van het Huis van Savoie en alle leden. worden, dan nadat de rechten van het Italiaan-
moet de conclusie zijn, dat men hier iets, wat te Maar we schreven reeds, bespreking van den nieuwen toestand, die allen in zwart hemd, de leden van de regeerlng sche volk zijn erkend, en zi~n belangen in Oost-
Oss al is Uitgeroeid, ziet opkomen. en de duce. De tribunes waren meer dan vol. Afrika veilig gesteld.
Zeker, men kan het nog lang niet 't zelfde noe- ER KOMEN STEEDS MEER in de diplomatieke besprekingen inzake Voor het begin van de zitting beden alle sena- Parijs eindelijk heeft dè verrassende wending

KLANTEN h .. h II in de verwikkelingen rond het Oost-Afrikaan-men, en wellicht is hier ook van absolute mts- het Italiaanse -Abessvnse e con iet IS toren hun medailles aan voor den staat. Als eer- sche conflict gebracht. Het onderhoud tusschen
dadigheid geen sprake, maar 't 1s toch goed, te Een paar uur hebben we doorgebracht in het ontstaan. ste sprak dan de voorzitter van den senaat, Fede- Hoare en Laval leverde een pnlîtieken voltreffer
herinneren aan wat Mr. Mathon, de oud-procu- lugubers café'tje, waar het er, sinds de man in razonl. op. De Engelsch-Fransche tegenstellingen. welke
reur generaal bij het Bossche hof zeide, toen hij de gevangenis zit, niet beter op zal geworden \.. -f; ,) De rede van den voorzitter eindigde met een zoo lang remmend werkten op het gemeenschap-
over de Ossche gevallen sprak. Nadat de roof- zijn. huldebetoon aan den duce, waarbij de senaats- pelijk optreden der beide landen ten aanzien
moord te Oyen was gepleegd, en 't in Oss steeds Enkele [ongemannen hangen op de hooge ~ van de gebeurtenissen in Oost-Afrika, schijnen

. leden zich geestdriftig aansloten. Met algemeene . dAb 'dd 1 derger werd, moest el' iets bijzonders gebeuren, krukken tegen het buffet, en 't eene glas bier Ni kl nten di t-, ndd volledig uit den weg geruime. an erm een e
euwe a .' e .;;,Jme en e ou e ge- sternmen werd vervolgens de aangekondigde mo- tell . dIt te h dId Z··aldus Mr. Mathon. Zoo kon het niet langer door- volgt op 't andere. trouwen nog met kennen, worden stelselmatig - - . . vredesvoors en IS e aa s an ge eg. IJ

laan In den hoek zitten vier kerels aan een tafel, Ingeüjrd biJ' het gilde. I tie-aangenomen, waarin de senaat de polttiek van zullen Mussolini worden aangeboden, en men
. h verlangt van hem een duidelijk antwoord. DatNa Pinksteren 1934 werd het beter, omdat men alle vier zijn beschonken. Bij de kachel zitten er ~ Mussolini goedkeurt en zich solidair achter em antwoord zal van de grootste beteekenis zijn.

~e bewaking door de marechausee verdubbelde. nog twee, en even later komen er nog twee, die Vaak is 't al voorgekomen, dat In dit café schaart. - De houding, welke de duce thans zal aannemen.
Daar zat een preventief optreden in, zeide Mr. in een hoek bij 't raam kruipen, om er onge- bloed vloeide. ~ Mussolini sprak een kort woord van dank. "De beslist voor een goed deel, of Europa al dan niet

l'dathon. stoord te kunnen vrijen me de buffetjuffrouw, Tusschen den man 'en. de vrouw is het al senaat kan ervan overtuigd zijn, dat de belangen voor de tetsterende gevolgen van een nieuwen
Van preventieve werking in dezen zin kan in die van 't eene tafeltje naar 't andere verhuist, meermalen tot klappen gekomen, tusschen de van Italië in het Europeesche en het Afrikaan- oorlog gespaard blijft.

Weert nog geen sprake zijn, omdat de politie niet en overal de klanten poogt te animeeren tot klanten onderling evenzeer, en 't is al gebeurd, sche conflict met de uiterste energie behartigd Tusschen de bommen van D€ssié, Rome en
over voldoende manschappen beschikt, om het drinken op een voor den nuchteren bezoeker toen de man nog aan 't hoofd van 't bedrijf Parijs bestaat - voor hen, die het willen zien _

zullen worden." b dsmokkelaarsmilieu, voor zoover het feest viert, in weinig aantrekkelijké wijze. Naar gelang zij de stond, dat _de ruzie op een steekpartij uitliep, een zeker ver an .
de gaten te houden. klanten kent wordt ze vrijpostiger, en eigenlijk die op straat werd voortgezet, waarvan 't gevolg Het beeld der verwoeste Abessijnsche stad
Over het politietoezicht zullen we het in een is 't walgelijk, wat men hier te zien krijgt en te was, dat de caféhouder ell zijn tegenstander meer Ter belooning, rijst op: platgebrande huizen; een burgerbevel-

der volgende artikelen nog hebben. Nu kunnen hooren. dood dan levend in 't z ekenhuis terecht kwa- king, vertwijfeld en ontredderd, gedeeltelijk ge-
we ons bepalen tot het schetsen van den toe- De manter, waarop "Sien" zich gedraagt, is' men. Generaal Graziani, de bevelhebber der Ita- dood of voor het leven verminkt. Het vormt een,

liaansche troepen in Somaliland, is bevorderd tot ol zeer bescheiden weergave van het beeld, dat
stand, zooals we dien aantreffen in het beruchte minstens zoo erg. Zij zit aan 't tafeltje bij de Zelfs in 't ziekenhuis tieten de kerels elkaar legercommandant. Hij blijft echter corpscom- straks Europa zal bieden, wanneer de moderne
café "De stad Weert", waarin Sien de letding I vier dronken smokkelaars. niet met rust, en er is duiJbele bewaking van de mandant in Oost-Afrika. oorlogstechniek haar gruwelijke macntsmidde-
heeft. Een van hen heeft den vreemden bezoeker in politie voor noodig geweest, om te voorkomen, dat len gaat uitbuiten.
Dit café is de gaten. De gesprekken staken een oogenblik. zelfs in het ziekenhuis d.' mannen elkaar te lijf "Es ist nicht wahr"...... Te Rome sprak de almachtige vertegenwoor-

"Oppassen jongens", zegt de zwarte. gingen, terwijlook de ingang van 't hospitaal diger van een trotsch en levenskrachtig volk.
DE SMOKKELCENTRALE, "Biste gek", is 't antwoord van den andere en moest bewaakt worden tegen de aanvallen, die Betreffende het luchtbombardement van Des- Italië begaat tegenover Abessynië een daad van

de bierfuif gaat verder. de familie van weerszijden eventueel onderne- slé kan m~n in de I.~aliaansche ners l~ze~: dat schrijnende willekeur. En terecht mag de vraag
Lachen en lallen, vloeken en gemeene dingen men zou. er van ~tahaansche ZIjde geprotesteerd IS bIJ het gesteld, hoe een wereld er straks wel zal uitzien,

eruit slaan. secretanaat van den Volkenbond tegen de pr~- waar het recht va den sterkste zonder breidelMen kan zich, zonder van verdere détails op testnota van den negus. De bladen noemden die ? n ...
We moeten wat meedrinken, als de verstand- de hoogte te worden gesteld, indenken, welke protestnota "belachelijk". Indien er zich te Dessié heerscht? Doch I~alle staat m.et den rug tegen

houding goed is geworden. En de eigenares merkt geest in dit milieu gekweekt wordt, -waar men een hospitaal van het Roode Kruis bevond, dan Iden muur. Het eischt, geenszms ten onrech.~.
op, dat 't toch ook voor ons wel aardiger zou geld verdient om het te ;;unnen verbrassen, en had de negus dit aan de Italianen schriftelijk een plaats op ond~~. de wereldzon, :vaar het ZIJn
. , I h bit k \ . ltvl ttb k d ke H t . t t' I ken opgehoopte energreen kan ontplooien en eenziJn, als er "dames' geze se ap IJ ,,:~m.. waar men ZIch zoodan;g' Ui VIer { dat in het moe en e en ;a d nK ~ ~n erna l~naA~ ..- bestaan voor zün bevolkfngsteveel vinden, Men
Dan is 't weer dronkemansvrooüikheid in 't café'tje van Bien teeken van het 0.0 e ruis ~engen e .esSlJ- kan voortgaan het verder tegen den muur te

d h· ~ , ;1t .I.,.,~ 'np"" "f' n OJ:) 1l11p-r]PI nlaa+sen .-jll· !lpen ~(l~mtalpn . .
kleit ..." (;h1é'~ waarbij de- vrouw il., 'tHZOO • i" ~f 1200,- IN EEN KERMIS- zijn. r ~lït.:Keu. Me. à,l", ll~t ille~"," waat';;::luJ lÛjn:, be·
zoo aanstelt met de vier mannen in haar gezel- Verder wordt gezegd, dat Dessié geen onverde- V_OI~,dat een deel van Europa een verwoest Des-
schap, dat men 't liever niet beschrijft, als men WEEK digde stad was doch dat zij integendeel vol was' säé In het groot wordt. .
weet, dat de krant op de tafel in de huiskamer werd verdiend. van Abessljnsche soldaten, en dat zich er boven- Voor zoover het resultaat der bespre.km~.~n
komt te liggen. Met het geven van een schets van dit onder- dien de keizer en de generale staf van het Abes- tusschen ~?ar~ en Laval re'~ds bekend IS, ~n
't Ergste van, alles is eigenlijk nog, dat _..., deel der- Weertsche samenleving is gelukkig niet sijnsche leger bevonden, zoodat het bij uitstek èn Frankrijk en Engeland: in he~ bewustzijn

heel Weert _eteekend. een doelpunt was voor luchtaanvallen. . van den ernst van den Internationalen toe-
Het is maar een zeer klein percentage, dat 1 stand, tot een ruimere tegemoetkoming aan de

tot dit gilde behoort. Addis Abeba glimlacht veracbtelifk. Italiaansche wensenen bereid, dan waartoe
We vestig äen er de aandacht op, zooals Mr. vooral Londen aanvankelijk was te vinden. Moeb

Nederveen dit deed. Alleen wat uitvoeriger, en De eerste inlichtingen over het nieuwe Britsch- men de Fransche bladen gelooven, dan betaalt
M M th Fransche vredesplan zün, naar United Press aan Abessynië 'tenslotte toch het gelag.vragen ons af, 'If - redeneerend als r. a on De geheele, luidruchtig ingezette krachtme-

er geen P r e V e n t 1•eve werking zou uit de "Tele!rraaf" meldt, in ~bessijn:;che regeerings-- - - ting met de sancties en de Z.g. kranige houding
h t t d uitgebretde kringen zeer koel en door sommige zelfs met eengaan van e op re en van een meer 1 1 van den Volkenbond komen daarbij wel in een
t verachtelijken glimlach ontvangen.politiemach . zonderling daglicht te staan.Abessynië zou zich in geen geval er mede

Met dit al treft de Politie van Weert geen kunnen vereenigen, dat Italië definitief een deel Want als de Parijsche vredesvoorstellen, welke
enkele blaam. Wat dit kletne corps aan werk te van Tigré en bovendien reusachtige kolonisatie- de "Oeuvre" bekend maakte, juist zijn, zal prae-
verzetten heeft, bleek uit wat we in Weert van zones in de drie zuidelijke provincies worden af- tisch ongeveer hetzelfde geschieden, waar de
de autoriteiten hieromtrent vernamen. staan. Geneefsche volkengemeenschap nu eens afdoen-
Daarover in een VOlgendartikel. de een einde aan ging maken: De sterke krijgll

zijn zin en de zwakkere wordt, met veel diplo-
matieke omztchtighetd buiten-gezet.
Over een herverdeeling' dec koloniale bezittin-

gen wordt, als oplossing van het Oost-Afrikaan-
sche conflict, natuurlijk nie~e:.- gerept. Het
dienen der gerechtigheid '1snobel en nuttig, mits
't eigen bezit onaangetast blijft, zeggen èn Lon-
den èn Parijs welvoldaan.

op 17 December bijeen.
Te Dessié, Rome en Parijs.

Op verzoek van den voorzitter van
de door den Volkenbondsraad ingestelde

man.
Hoe men in tot oordeelen bevoegde kringen

denkt over dit milieu en de gevaren eraan ver-
• bonden voor jonge jongens, moge blijken uit

een opmerking, die Mr. Nederveen uit Roermond
maakte, toen hij de twee jeugdige inbrekers ver-
dedigde, die de vorige week tot anderhalf jaar
gevangenisstraf werden veroordeeld,

II.

•

De anti-fascist. organisatie van Ital. uitgewe-
kenen "Rechtvaardigheid en vrijheid", die haar
meeste leden in Frankrijk heeft, doch ook in
Italië zelf geheime vertakkingen schijnt te heb-
ben, maakt de laatste weken een druk gebruik
van speelgoedballons. waarmee ze groote hoeveel-
heden anti-oorlogspropaganda-materiaal over de
Italiaansche grens stuurt.
Naar verluidt, zijn meer dan duizend ballons

met 50.000 op zeer dun papier gedrukte pam-
fletten in verschillende deelen van Ligurië en
Piemont neergekomen. In sommige dorpen heb-
ben soldaten en leden der fascistische militie de
velden argezocht, om de pamfletten te verzame-
len en Zijn bij de bewoners huiszoekingen ver-
richt om te voorkomen, dat de pamfletten ver-
borgen werden.
Verscheidene ballons hebben afstanden van

150 K.M. afgelegd. Men vermoedt, dat zij op
Fransch gebied worden opgelaten, doch er be-
staat ook verdenking, dat leden van een der
geheime groepen OP Italiaansch gebied des
nachts de bal~~s oplaten,

'T ZOONTJE VA:'l'
een manneke van elf jaar, dit alles dag in dag
uit moet meemaken. Hij loopt in 't café rond,
zingt de liedjes mee met de verschillende klan-
ten, en maakt dankbaar van de gelegenheid ge-
bruik, als moeder zich al te vrij met de opge-
hitste klanten occupeert, om haar bier uit te

Na over de zaak zelf uitvoerig te heb-
ben gesproken, wees pleiter erop, dat het
verkeerde milieu, waarin de jongens de
laatste maanden waren geraakt, funest
beert gewerkt. Ze bewogen zich gedu-
rende korten tijd in een k rin get j e,
w a ars mok k e l ene n vee 1 e r-

drinken.
't Is werkelijk stootend, 't te moeten meema-

ken, dat dit kereltje, dat er wellicht al aan ge-
wend is, het steeds moet aanzien, dat zijn moe-
der zich op deze manier gedraagt, en men vraagt
zich af, of het niet mogelijk is, het kind uit dit
milieu weg te krijgen.
Als 't feest op zijn hoogtepunt komt, wordt er

een geïmproviseerd liedj e ingezet door een I van
de juffrouwen, wat erop' duidt, dat 't tijd wordt,
om naar de grens te trekken.
Dan pakken de kerels hun fietsen, om in de

duisternis hun werk te doen.
Eerst moet er betaald worden, en heel wat,

want er is flinl;: gedronken dezen avond. Wat
trouwens steeds gebeurt in dit obscure zaakje,
waar bij elkaar komt, wat tot "donker Weert"
gerekend kan worden.

Geroyeerd als lid der
S.D.A.P.

Aloïsi naar Parijs of Genève?

DR.L.G.KORTENHORST
)

Naar "Reuter" meldt, bestaat de mogelijkheid,
dat de Italiaansche Volkenbondsvertegenwoordi-
ger baron Aloïsi zal worden uttgenoodig ä, spoedig
hetzij °naar Parijs, hetzij naar Genève te ko-
men, ten einde Mussolini's opvattingen kenbaar
te maken over de jongste Fransch-Britsche voor-
stellen tot beëindiging van het Oost-Afrikaan-
sche conflict.
De Fransche en Engelsche gedelegeerden zullen

namelijk, aldus "Reuter", indien zij de commis-
sie van achttien te Genève zouden verzoeken de
afkondiging van het petroleumembargo uit te
stellen,)n staat moeten zijn, een dergelijk ver-
zoek met gegronde redenen te staven.

Onderwijsbezuiniging.

Zijn ervaren In Duitschland.
Het A.N.P. te Den Haag meldt ons:
Wij hebben dr, L. G. Kortenhorst gevraagd, of

deze onder de bestaande omstandigheden voor-
nemens is aan de onderhandelingen met Duitsen-
land over een nieuwe handelsovereenkomst deel
te blijven nemen.
Dr. Kortenhorst antwoordde ons, dat de be-

slissing niet bij hem ligt maar bij de regeering,
die hem tot lid onzer delegatie heeft benoemd.
Naar wij vernemen, heeft de regeering ten

deze nog geen beslissing genomen.

I I: , ,

Amendementen van Dr. Moller.
"He,eft de negus zjjn. biscuits

gegeten?"
Het lid der Tweede Kamer, Dr. Maller, en an-

deren hebben eenige amendementen ingediend
op het wetsontwerp tot verlaging van de uitgaven
voor bet lager onderwijs.
Een daarvan beoogt eenerzijds de mogelijkheid

te handhaven, dat subsidie wordt verleen-t voor
eventueel door de Kroon noodzakelijk geachte
stichting en uitbreiding van gebouwen van reeds
gesubsidieerde hoogere burgerscholen en gym-
nasia, en anderzijds aan het verbod van subsi-
dieering van nieuwe bijzondere scholen toe te
voegen een analoog verbod van oprichttng van
nieuwe openbare inrichtingen.

DE AFt AIRE-DUYS Een Italiaansch vliegtuig heeft een flesch om-
laag geworpen met een brief aan de bevolking
van Dessié, waarin o.a. geschreven staat:
"Wij brengen de Italiaansche driekleur en de

lictoren-bundel, als boodschappers van de Ro-
meinsche beschaving.
Groet den negus en vraagt hem of hij zijn

biscuits al gegeten heeft."
De Abessijnen zijn zeer verontwaardigd. Men

wil d~ brief aan den Volkenbond sturen.
Het Partijbestuur der S.D.A.P. deelt -mede, dat.

daar mr. Duys zelf niet het lidmaatschap der
Partij heeft opgezegd, en ook niet voornemens
SChijnt te zijn dit te doen, het bestuur zich ver-
plicht ziet. met toepassing van artikel 12 van de
statuten van de S.D.A.P., dat van een besluit
tot royement door het P. B. beroep op den Partij-
raad mogelijk maakt, mr. J. E. W.Duys als lid der
Partij te royeeren.
Het spreekt vanzelf, aldus het communiqué,

dat mr. Duys het lidmaatschap der Tweede Ka-
mer, dat hij als candidaat der Partij heeft ver-
worven, onverwijld had behooren neer te leggen
en dit alsnog behoort te doen.

I

Fascisten speuren naar kinder-
ballonnetjes. Voornaamste Nieuws.

BUITENLAND.

De Londensche vlootconferentie geopend.

Frankrijk en Engeland gaan met Duitschland over
Genève en de bewapening praten.

Werklooze Nederlanders in het Derde Rijk.
KOLEN NAAR FRANKRIJK

BINNENLAND.

Contingent met 10 pCt.
verhoogd.

De Fransche regeering heeft besloten, dat met
ingang van 1 December H. tot 26 Februari 1936
de afgifte van Invoerbewtlllgtngen zal geschieden
OIl denzelfden voet als voor 1 September 1935.
Dit besluit komt hierop neer, dat het contin-

gent buitenlandsche steenkool, dat in Frankrijk
kan worden ingevoerd, met 10% wordt verhoogd,

Gaat dr. Kortenhorst niet meer als onderhande-
laar naar Duitschland.

Mr. Duys geroyeerd als lid van de S.D.A.P.

PROVINCIE.

Graaf de Marchant et d'Ansembourg neemt af-
scheid van de Kamer van Koophandel voor de
Mijnstreek.

,
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Maandag is de Italiaansche senaat bijeeng
komen. Tegenwoordig waren de kroonprins, z
prinsen van het Huis van Savoie en alle lede
allen in zwart hemd, de leden van de regeer'
en de duce. De tribunes waren meer dan v
Voor het begin van de zitting beden alle sen
toren hun medailles aan voor den staat. Als ee
ste sprak dan de voorzitter van den senaat, Fed
razoni.\.._.... -- ."J De rede van den voorzitter eindigde met e .
huldebetoon aan den duce, waarbij de senaat

. leden zich geestdriftig aansloten. Met algemee
Nieuwe klanten, die k!Jmen en de oude ge- stemmen werd vervolgens de aangekondigde m

trouwen nog niet kennen, worden stelselmatig. . ..
ingelijfd bij het gilde. I tie-aangenomen, waarin de senaat de pclitlek v

{"".Io Mussolini goedkeurt en zich solidair achter he
Vaak is 't al voorgekomen, dat In dit café schaart. -

bloed vloeide. ~ Mussolini sprak een kort woord van dank. "
Tusschen den man 'en de vrouw is het al senaat kan ervan overtuigd zijn, dat de belang

meermalen tot klappen gekomen, tusschen de van Italië in het Europeesche en het Afrikaan
klanten onderling evenzaar, en 't is al gebeurd, sche conflict met de uiterste energie behartts
toen de man nog aan 't hoofd van 't bedrijf

zullen worden."stond, dat _de ruzie op een steekpartij uitliep,
die op straat werd voortcezet, waarvan 't gevolg
was, dat de caféhouder eli zijn tegenstander meer
dood dan levend in 't zIekenhuis terecht kwa-

mokkelaarsfeest.

anvoerde.
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't liever niet beschrijft, als men

op de tafel in de huiskamer

is eigenlijk nog, dat

'T ZOONTJE VAN
van elf jaar, dit alles dag in dag

Hij loopt in 't café rond,
mee met de versenmende klan-

dankbaar van de gelegenheid ge-
te vrij met de opge-
om haar bier uitte

stootend, 't te moeten meema-
dat er wellicht al aan ge-

moet aanzien, dat zijn moe-
manier gedraagt, en men vraagt

niet mogelijk is, het kind uit dit
krijgen.
op zijn hoogtepunt komt, wordt er

liedj e ingezet door een I van
wat erop' duidt, dat 't tijd wordt,

te trekken.
de kerels hun fletsen, om in de
werk te doen.
er betaald worden, en heel wat,

gedronken dezen avond. Wat
gebeurt in dit obscure zaakje,
komt, wat tot "donker Weert"

Volkenbondsraad
op 17 December bijeen.--

Op verzoek van den voorzitter van
de door den Volkenbondsraad ingestelde
commissie voor de vestiging van Assyriërs
in Irak is de Volkenbondsraad bijeenge-
roepen in een niet~l~penbare zitting op
17 December a.s.

Algemeen neemt men aan, dat deze
motiveering slechts &;entom den Volken-
bondsraad bijeen te kunnen roepen ter
bespreking van den nieuwen toestand, die
in de diplomatieke besprekingen inzake
het Italiaansch-Abessijnsche conflict IS

ontstaG;!.

men.
Zelfs in 't ziekenhuis üeten de kerels elkaar

niet met rust, en er is dubbele bewaking van de
politie voor noodig geweest, om te voorkomen, dat
zelfs in het ziekenhuis de mannen elkaar te lijf
gingen, terwijl ook de ingang van 't hospitaal
moest bewaakt worden tegen de aanvallen, die
de familie van weersziJden eventueel onderne-
men zou.
Men kan zich, zonder ,-an verdere détails op

de hoogte te worden gesteld, indenken, welke
geest in dit milieu gekv;~ekt wordt, -waar men
geld verdient om het te .,unnen verbrassen, en
waar men zich zoodanjg uitviert, dat in het
caté'tie van Sien .. ~__ (

• ~~_ .1 ,
; f 1200,- IN EEN KERMIS-

WEEK
werd verdiend.
Met het geven van een schets van dit onder-

deel der- Weertsche samenleving is gelukkig niet
heel Weert ~eteekend.
Het is maar een zeer klein percentage, dat

tot dit gilde behoort.
We vestig äen er de aandacht op, zooals Mr.

Nederveen dit deed. Alleen wat uitvoeriger, en
vragen ons af, 'If - redeneerend als Mr. Mathon
- er geen pre ven tie v e werking zou uit-
gaan van het optreden van een meer uitgebreide
politiemacht.
Met dit al treft de Politie van Weert geen

enkele blaam. Wat dit kletne corps aan werk te
verzetten heeft, bleek uit wat we in Weert van
de autoriteiten hieromtrent vernamen.
Daarover in een volgend artikel.

DR. L.G.KORTENHORST
Zijn ervaren III Duitschland.

Het A.N.P. te Den Haag meldt ons:
Wij hebben dr. L. G. Kortenhorst gevraagd, of

deze onder de bestaande omstandigheden voor-
nemens is aan de onderhandelingen met Duitsch-
land over een nieuwe handelsovereenkomst deel
te blijven nemen.
Dr. Kortenhorst antwoordde ons, dat de be-

slissing niet bij hem ligt maar bij de regeering,
die hem tot lid onzer delegatie heeft benoemd.

Naar wij vernemen, heeft de regeering ten
deze nog geen beslissing genomen.

DE AFF AIRE-DUYS
Geroyeerd als lid der

S.D.A.P.
Het Partijbestuur der S.D.A.P. deelt' mede, dat.

daar mr. Duys zelf niet het lidmaatschap der
Partij heeft opgezegd, en ook niet voornemens
sentint te zijn dit te doen, het bestuur zich ver-
plicht ziet, met toepassing van artikel 12 van de
statuten van de S.D.A.P., dat van een besluit
tot royement door het P. B. beroep op den Partij-
raad mogelijk maakt, mr. J. E. W. Duys als lid der
Partij te royeeren.
Het spreekt vanzelf, aldus het communiqué,

dat mr. Duys het lidmaatschap der Tweede Ka-
mer, dat hij als candidaat der Partij heeft ver-
worven, onverwijld had behooren neer te leggen

KERKRADE
Einderstraat 3
Telefoon 186

SITTARD
Markt 12
Telef. 197

ROERMOND
Steenweg 17
Telefoon 445

Het bombardement
van Dessié.

llaliaansche senaat huldigt
den Duce.

Graziani bevorderd.

Ter belooning,

Generaal Graziani, de bevelhebber der It
liaansche treeoen in Somaliland, is bevorderd t
legercommandant. Hij blijft echter corpsco
mandant in Oost-Afrika.

"Es ist nicht wahr" ......

Betreffende het luchtbombardement van De
slé kan men in de Italiaansche ners lezen, d
er van Italiaansche zijde geprotesteerd is bij
secretariaat van den Volkenbond tegen de pr
testnota van den negus. De bladen noemden
protestnota "belachelijk". Indien er zich te Des
een hospitaal van het Roode Kruis bevond, d
had de negus dit aan de Italianen schrifteli
moeten bekend maken. Het internationale ke
teeken van het Roode Kruis brengen de Abess
PI''"' "'·.n on ::Il1~ 11'1 nlaatsen tii ... R'f'en l-](ll'mit.a1
zijn.
Verder wordt gezegd, dat Dessié geen onverd

dlgde stad was, doch dat zij integendeel vol
van Abessijnsene soldaten, en dat zich er bove
dien de keizer en de generale staf van het Abe
sünsche leger bevonden, zoodat het bij uitst
een doelpunt was voor luchtaanvallen." 1

Addis Abeba glimlacht verachtelijk,

De eerste inlichtingen over het nieuwe Britsc
Fransche vredesplan zijn, naar United Press a
de "Telegraaf" meldt, in Abessilnsche regeermg
kringen zeer koel en door sommige zelfs met e
verachtelijken glimlach ontvangen.
Abessynië zou zich in geen geval er me

kunnen vereenigen, dat Italië definitief een d
van Tigré en bovendien reusachtige kolonisati
zones in de drie zuidelijke provincies worden
staan.

AIoïsi naar Parijs of Genève?

Naar "Reuter" meldt, bestaat de mogelijkhe
dat de Italiaansche Volkenbondsvertegenwoor
ger baron Aloïsi zal worden uitgenoodigd, spoe
hetzij °naar Parijs, hetzij naar Genève te k
men, ten einde Mussolini's opvattingen kenba
te maken over de jongste Fransch-Britsche vo
stellen tot beëindiging van' het Oost-Afrtkaa
sche conflict.
De Fransche en Engelsche gedelegeerden zull

namelijk, aldus "Reuter", indien zij de cornml
sie van achttien te Genève zouden verzoeken
afkondiging van het petroleumembargo uit
stellen, in staat moeten zijn, een dergelijk ve
zoek met gegronde redenen te staven.

"Hedt de negus zjjn. biscuits
gegeten?"

Een Italiaartsch vliegtuig' heeft een flesch 0
laag geworpen met een brief aan de bevolk!
van Dessié, waarin o.a. geschreven staat:
"Wij brengen de Italiaansche driekleur en

lictoren-bundel, als boodschappers van de
meinsche beschaving.
Groet den negus en vraagt hem of hij z

biscuits al gegeten heeft."
De Abessijnen zijn zeer verontwaardigd. M

wil d~n brief aan den Volkenbond sturen.

Fascisten speuren naar kinder-
ballonnetjes.

De anti-fascist. organisatie van Ital. uitge
kenen "Rechtvaardigheid en vrijheid", die h
meeste leden in Frankrijk heeft, doch ook
Italië zelf geheime vertakkingen schijnt te h
ben, maakt de laatste weken een druk gebr
van speelgoedballons. waarmee ze groote hoeve
hpnPn ~,.,H_nflrlflO'_c;::nr{'\n~O'<;lnn~_m~t.pri~o;,l nvpr
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BRIEF UIT PARIJS.

Frankrijk is toch een merkwaardig land! Gis-
teren nog sprak iedereen van mmlstercrisis,
frank-devaluatie en burgeroorlog en sinds van-
morgen heeft een edelmoedige geste de situatie
volkomen ten goede gekeerd.
Zeer zeker, de oppositie heeft nog geen vrede

gesloten met het ministerle-Laval en nog veel
mlnder met den premier zelve, doch ontegenzeg-
gelijk heeft het onverwachte slot van het debat
over de ontbinding der strijdbonden rust en ont-
spanning te weeg gebracht en de positie van het
kabinet in geen geringe mate versterkt.
Het is een historische zitting geweest, die van-

daag in het Palais Bourbon is gehouden en het
oogenblik, waarop Ybarnegaray als woordvoerder
der "Croix de Feu's" de verklaring aflegde, dat de
militie-afdeelingen ten bewijze van orde en vrede-
lievendheid in eigen land uit eigen beweging
ontbonden zouden worden en dat Léon Blum uit
naam der socialisten en Thorez uit die der com-
munisten zich hierbij aansloten ten opzichte van
hun weer-afdeelingen, was diep-ontroerend.
Wie had na de opzweepende actie maanden

lang rondom het vraagstuk der strijdbonden ge- Gelijk reeds werd mOO~gedeeldzal de K.R.O.
voerd op een dergelijke oplossing durven hopen? 1936 inzetten met een gI'l)()te propaganda-tour-
Wie had dit durven verwachten na al de bloe- ,

M d D t M EERDMANS née. Hoewel,de jubileUmdrUkte en de voorberel-
dige vechtpartijen tusschen aanhangers van e. oe s. . ding tot tal van nieuwe l>lannen deden vreezen,
rechter- en linkerzijde? Het vergoten bloed riep 8pecialist voor Huid. en Geslachtsziekten is dat er ditmaal van een propagandatocht niets
om rraak en naar mate de datum van het weder- . dageUjks te eensulteeren. d

T I r 845 zou kunnen komen, is e K.R.O. er toch toebijeenkomen der Kamer naderde, steeg de span- GlacIsweg 3 - MAASTRICHT - e e .
ning tot het kookpunt; onverzoenlijker dan ooit ,.- •••• A.Uïjto.b.l.1S.haiïljltjiie_c"a.fe_T.elllrtn_inp!IIIus._._rFovergegaan aan de vele aanvragen voor propa-~ .ganda-avonden gehoor te geven. Het is n.l. mo-
stonden rechter- en linkerzijde tegenover elkaar -.__---------- gelijk gebleken "'"" het jongste K.R.O.-ensemble,
en de visschers in troebel water, die bij geen v •••

enkele dreigende ministercrisis ontbreken, waren de K.R.O.-Troubadours genaamd, in te zetten op
in de wandelgangen der Kamer reeds begonnen VLOOTCONFERENTIE "Vroolijke Golf'.'. De succes,voUeuitzendingen en
met hun duister en vuil werk. Twee dagen lang de wijze, waarop de luisteraars op het geboden
hadden interpellanten van links en van rechts programma hebben gereageerd, bieden ruim-
hartstochtelijk hun standpunt uiteengezet van af BEGONNEN schoots waarborg dat, als Vanouds, er avonden
het spreekgestoelte in het Palais Bourbon, elk op zullen worden gegeven va.n_beschaafde vroolilk-
eigen, geheel tegenovergestelde wijze dezelfde heid en jolijt.
feiten uiteenspinnend, wederzijds elkaar de ver- i ,Wil men een ornschJ'îjV1ngvan deze Trouba-
antwoordelijkheld toeschuivend van het ver- B',aldWl'nneemt stelling tegen dours?goten bloed. Een ensemble van tilen ervaren en allround
Ofschoon niet wanhopig zag het er gedurende onbeperkten duikbooten- musici, met groote :mogelijkheden als orkest,

deze twee eerste dagen van het debat over de ' koor met SOlozang, xylOfOOns,marimba's, vibra-
strijdbonden niet erg rooskleurig uit voor de re- oorlog. roons, accordeons enz. Als deze "Vroolijke Golf"
geering: eensgezind trokken communlsten en so- zieh over de schou',vburg, en concertzalen van
cialisten op ten aanval en de radicalen, van wier ons land zal storten, dan zullen ook aanwezig
houding de einduitslag zou afhangen waren zi;in de bekende tenor Clas Mar, de cabaretier
onderling verdeeld en meerendeel zelfs de regee- KRUITLUCHT TE LONDEN Jan Hahn. e.a.
rillg vijandig gezind. Zeker, de overwinning van Totaal zal er van 2 Januari tot en met 24
Laval in het financieele debat van verleden week Februari in 44 plaatsen, 'lerspreid over het ge-
had het regeeringskasteel versterkt, maar zou het De viootconferentie, om te komen tot een nieu- heele land worden Opgetreden.
niet ineenstorten door de ontploffmg van een we regeling voor de bewapening ter zee, is Maan-
verraderlijke bom, ijverig geprepareerd in tal van dag te Londen in de Locarno-zaal van het mmiste-
moties, die uiterlijk er vrij onschuldig uitzagen rie van buitenlandsche zaken geopend, onder voor-
en doo den gematigden schijn zooveel mogelijk zitterschap van den Enge'schen mtnister-prest-
twijfelaars zouden aanlokken, maar in wezen de dent Baldwin .. Aan de besprekingen namen Enge-
::rocrdeellng van Laval be~atten moest, h? Iand, Amerika. Frank'ijk JapaJl en Italië deel,

Bal<~wlnze'ide in zijn openingsrede o.m.: .
De Britsche regeertng hecht het grootste belang

aan de voortzettina der wapenbeperking in kwan-
titatief en kwaütatief opzicht. Zij zou de vermin-
daring willen zien van de afmetingen van alle
groote vlooteenheden en haar kanonnen, en blijft
de a""chaffing del' onderzeeërs vragen.
Ee., ander punt, dat ik wensen te vermelden

- aangezien het mij zeer bemoedigend lijkt voor
de toekomstige besprekmgen - is, dat het, indien
het onmogelijk is te komen tot een verge'Ilk over
afschaffing van de dulkbooten, van het grootste
belang is, dat wij tot een accoord komei, dat het
misbruik ervan z'al verhinderen.
Tot voorartter der conferentie werd gekozen de

Britsche mintsrer van buitenlandsche zaken, sir
Samuel Hoare, die op het oogenblik met vacantie
in Zwitserland vertoeft. Lord :Monsell zal hem
tijdelijk vervangen.

ONVERWACHTE OVERWINNING
VAN LAVAL

Mel een harde vuist in een fluweelen
handschoen heeft de Premier
zich onmisbaar gemaakt.

Strijdersbonden ontbinden zich zelf.
(Van onzen correspondent).

7 December 1935.

•
•

Tot de zitting van hedenmorgen aanving.
Stampvol waren de tribunes en buiten in den
mistlgen morgen hokten op de Seine-kade enkele
groepjes bijeen, die geen plaats meer hadden
kunnen vinden op de overvolle tribunes. Uit de
vergaderzaal stijgt een onbestemd rumoer op van
stemmen en nauwelijks wordt geluisterd naar den
eersten redenaar, den socialist Villedieu, die nog
eens hetzelfde thema, zoovele malen reeds ge-
hoord gedurende de laatste dagen, herhaalt.
Doch plotseling wordt de aandacht gespannen:

uit de banken van de uiterste rechterzijde stapt
een lange gestalte naar het spreekgestoelte:
Ybarnegaray, fel in het debat en overtuigd vriend
van kolonel de la Rocque. De legenden geweven
om den naam van den aanvoerder der "Croix ja
Feu's" tracht hij te weerspreken, maar woedende
onderbrekingen van links bewijzen, dat zijn woor-
den weinig ingang vinden. Plotseling verdwijnt
het polemische uit zijn stem; met enkele woorden
schetst hij de fatale twisten uit den tijd van het
Dreyfusproces en de godsdienstvervolgingen en I
hij vraagt zich af, ot nooit de eendracht weer- II
gevonden zal worden,
Maar hoe?
Met welke middelen?
De strijdbonden ontbinden?

Och, voor hem zal dat zonder uit-
werking blijven, een groote hypocrisie
zijn. En onder daverend applaus van de
plotseling eendrachtige Kamel' stelt hij
voor alle strijdbonden, alle individuen te
ontwapenen, omdat daIl' alleen de vrede
mogelijk zal zijn.

Doodstil is het geworden, het is alsof iedereen
begrepen heeft. dat nu het beslissende oogenblik
is aangebroken en onder het diepste stilzwijgen
hoort men dan ook de korte verklaring aan van
den socialistenleider Blum: "Individueele ont-
wapening is belangrijk, doch slechts secendair.
Wat essentieel is, is het bestaan van bonden met
militair karakter, gereed om zich op een bevel
te concentreeren en die een niet-nationaal leger
kunnen vormen in den boezem zelf van de natie."
En na een korte pauze: "Wij zijn bereid, mijn-
heer Ybarnegaray, te ontbinden. En U?"
Een storm van applaus breekt los van uiterst

links tot in het centrum en talrijke banken van
rechts. Doch snijdend klinkt een vraag door al
deze toejuichingen: "Spreekt U alleen in uw
naam of ook namens de communisten?" Waarop
onmiddellijk de communistenleider Thorez het
antwoordgereedhad: "Ook wij zullen ont-
bin den."
Een nieuwe vlaag van toejuichingen belet een

oogenblik Ybarnegaray te antwoorden: "In. naam
der Croix de Feu's verklaar ik, dat mijn vrienden
en ik bereid zijn tot de ontbinding van alle para-
militaire organisaties over te gaan."
Het was een werkelijk grootsch moment, een

slot, waarop niemand had durven hopen. Want
duidelijk was het nu, dat het verdere Verloop
slechts een kwestie van procedure zou zijn, dat
niets meer een vreedzame oplossing van het zoo
benauwende strijdbonden-vraagstuk in den weg
stond.

Op een dreigend oogenblik, waarop
misschien de beele parlementaire toe-
komst van Frankrijk op het spel stond,
had de Kamer eindelijk haar waardigheid
teruggevonden en op het moment van
de hoogste spanning hadden de vijanden
van gisteren elkaar de hand der ver-
zoening toegereikt.

Wat is in dit alles de rol der regeering ge-
weest en met name van Laval? Tot dan toe had
noch de premier, noch de minister van Binnen-
Iandsche Zaken Paganon zich in het debat ge-
mengd, doch zeer duidelijk is het, dat Laval, die
als geen ander de sluipwegen van de politieke
jungle kent, achter de schermen een beslissende
invloed heeft uitgeoefend. Buiten hem om is of-
ficieel de verzoening tot stand gebracht, doch aan
geen twijfel is het onderhevig, dat de verklaring
van Ybarnegaray en zelfs van den socialisten-
lelder niet zonder zijn voorkennis is geschied. Op
meesterlijke wijze heeft Laval, die vroeger reeds
door Briand als de politicus der toekomst bij uit-
stek werd aangewezen, van de omstandigheden
gebruik gemaakt; de debatten heeft'hij .langs ztch
heen laten gaan en pas toen de eenheid over de
ontbinding der para-militaire bonden zonder zijn
ministerteel leven in de waagschaal te stellen was
bereikt, heeft hij de kroon op het werk gezet door
het indienen van een drietal wetsvoorstellen, die
het verkregen accoord wettelijk bevestigden.
Dat hij in deze omstandigheden OP een massale

meerderheid kon rekenen, was duidelijk, doch ook,
dat zijn oude onverzoenlijke tegenstanders, die
de kwestie der strijdbonden slechts aangegrepen
hadden om hem ten, .val te brengen, z. ~h niet be-
vredigd zouden toonen. En mlnder aangenaam
was dan ook voor den premier het half uurtje,
waarin de diverse fractieleiders het vóór of tegen-
stemmen van hun partijen- kwamen 'rechtvaar-
digen en de .vertegenwoordigers del: uiterst link-
sche groepen onomwonden hun wantrouwen
tegen den premier uitspraken.
Doch op slot vane zaken waren dit voor Laval

bijkomstigheden, zijn 'persoon is versterkt uit den
strijd gekomen en al moet officieel aan het Parle-
ment de lof van natdonale eenheid worden toe-
gezwaaid, Laval heert met een harde vuist in
een fluweelen handschoen zich onmisbaarder ge-
maakt dan ooit te voren, de invloed van het Par-
lement nog wat meer ingeknot en daarmede I
- vlak voor de belangrijke besprekingen met
minister Hoare - de internationale positie van
Frankrijk versterkt.

Besprekingen met Duitschland ?

Over teruzkeer naar Genève enl:>

bewapeningsbeperking.

Bij hun besprekingen te Parijs is - naar me-
vrouw Tabou1s in de "Oeuvre" bevestigt ~ ook
tusschen Hoare en Laval overeenstemming ver-
kregen over de te volgen gedragslijn bij de aan-
'staande onderhandehngen met Duitschland, die
in Februari zouden moeten beginnen, nadat een
gemeenschappelijk Fransch-Britsch program zal
zijn opgesteld.
Gedurende den nog restenden tijd zullen, aldus

de "Oeuvre", Londen en Parijs hun uiterste best
doen, den weg der wederzijdsche toenadering te
effenen, en wel door besprekingen, die niet steeds
een officieel of diplomatäek karakter zullen dra-
gen.
In elk geval zijn Hoare en Laval overeengeko-

men, dat beiden hun invloed zullen aanwenden,
om Duitschland naar Genève terug te brengen en
met het Duitsche rijk tot onderhandellngen te
komen over een beperking der bewapening te land
en in de lucht. .

Winterhanden
Wintervoeten ~PUROL

(Rec1.-adv. no. 5150).

Echtelijke twist op straat uitgevochten.

Man met schaar in den rug gestoken.

Tijdens een hevigen twist, welke een vecht-
partij tot gevolg had, heeft een vrouw in de 2de
Wittenburgerdwarsstraat te Amsterdam haar
man met een schaar een diepe steekwonde in
den rug toegebracht. De man werd in bewuste-
loozen toestand een aangrenzend huis binnen-
gedragen, vanwaar hij naar een der ziekenhuizen
is vervoerd. Na verbonden te zijn, kon de man
echter weer huiswaarts keeren.
De vrouw is aangehouden.

"Echo der Gegenwart" opgeheven.
Met ingang van 1 Januari a.s, wordt het ka-

tholieke Akensche dagblad: ,.Echo der Gegen-
wart" (met als bijbladen .,Aaehener Rundschau"
en "Limburger Tageblatt") opgeheven, De "Echo"
bestond 78 jaren.

,

Voor den politierechter te Bournemouth (En-
geland) had zich dezer dagen een 27-jarige ar-
beider in de bouwbedrijven, Hayward geheeten,
te verantwoorden wegens diefstal van eenige
kleedingstukken uit een dancing. De man legde
een volledige bekentenis af.
Hij riep echter de clementie van den rechter

in, omdat hij op het punt stond te trouwen met
een dienstbode, werkzaam in een hotel ter plaa t-
se.
Een inspecteur van politie, die als getuige ge-

hoord werd, verklaarde, dat Hayward alreeds
vroeger eenige malen was schuldig gebleken aan
vergrijpen tegen de wet, maar ondersteunde
niettemin het verzoek van Hayward, om dezen

Reist per spoor _ vlug! veili~!, enz. nog éénmaal een kans te geven, zijn teven te
.In verband met de arrestatles van Poolsch spoor- beteren.

wegpersoneel en leveranciers te Lowics, Loelz en Het gerecht besloot, de toekomstige bruid van
Ozenstochau. wegens verduistering bij de leve-ringen den beklaagde te hocren. die verklaarde: "Ik
aan de spoorwegen, wordt thans officieel medege-j stel alle vertrouwen in Gen goeden wil van mijn
deeld, dat 22 personen in tolaal zijn gearresteerd. Te~ aanstaanden echtgenoot om een ander leven te
gen hen is een aanklacht ingediend. begtnrien. Hoewel ik erg geschrokken ben bij het
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Misschien nog wel koorfs
ook I Aspirin is de on-

overtroffen ~trijder van ver-
koudheid. Na Uw verkoudheid
zult U met zo velen %e9gen:

Zo'n Aspirientje
helpt tochmaar!

Uitsluitend verkrijgbur in de.oranj41_bandbuisjes "an
20 !abL 70 cis. en oranjezakJeS- Van ~ labl. à 10 "Is.

(ReeL-adv. no. 5154).

TER LEERING!

Nederlanders in het
Derde Rijk.

Naar het "libld." verneemt, zijn den laatsten
tij::i vele Nederlanders in Duitschland, die werk-
loos waren, te werk gesteld. Als gevolg daarvan
is in de uitgaven voor ondersteuning van behoef-
tige landgenooten in Duitschland een daling in-
getreden.
Een en ander is een gevolg van de straffere

maatregelm, welke hier te lande worden toege-
past ten aanzien van de werkgelegenheid voor
buitenlanders, in het bijZonder dan Duitschers.

NIEUW K.R.O.~ENSEMBLE
OP TOURNEE

,... -
Een vroolijk~ tocht van

zeven weken.

Caeel.-adv. no. 5234),

KORTE BERICHTEN
UIT BINNEN- EN BUITENLAND

Valsche munters.
Te Rotterdam is een heele bende valsche munters

gearresteerd, Dertien personen geraakten in voorloc-
pige hechtenis. De dames en heeren hadden zich ge-
specialiseerd in valscha rij'k<Edaalders. .De munten,
benevens de hulpmiddelen, noodäg voor de verval-
sching, konden in beslag genomen worden. Hoeveel
valsche munten in omlOOp werden gebracht, is nog
niet vastgesteld, maar het moeten er heel wat zijn.
De valsche-geld-centrals, plui.st intusschen het heele
zaakje zorgvuldig uit.

Lijk in die heide.

I
Te Zeist werd tijdens een drijfjacht in een vak hoo-

ge .heide gevonden het lijk van een onbekenden jon-
geman van ongeveer 25-jarigen leeftijd. Niets duide
op een worsteling of eenig ander geweld, Behalve
eenig Nederlandsch geld werd nieta op hem gevon-
den. FotO's en vinger-afdrukken zijn ter identificatie
aanwezig.

Roem en ij'delheid.
De beroemde Russische zanger Feodor Sjaljapin,

die te Kopenhagen als gast zou optreden in Q:olUlod's
opera "F'aust" heeft een theaterschandaal veroor-
zaakt. De. zanger maakte overal aanmerkingen op,
critaseerde het décor, belel"digdede artisten en was
tijdens de repetities zoo opgewonden,dat de anderen
weigerden met hem tezamen op te treden. De opera-
directie verklaarde zic:h SOlidairmet de artasten en
ondanks het feit dat de SChouwburguitverkocht was,
werd de voorstelling afgelast. Sjaljapin keerde hierop
naar Patijs terug.

Handel in' verdoovende middelen.
Tengevolge van inlichtingen van de haven-autori-

teiten te Dover .en. Fqlkestone en van eigen aanwij-
zingen heeft Scotland Yard een felle actie geopend
tegen de smokkelaars van verdoovende middelen, die
den laatsten tijd te Londen en wel voornamelijk in 't
West End, aan het werk zijil. Het schijnt, dat bin-
nen enkele dagen verscheidene arrestatres te wachten
zijn.

Hamsteren van boter.
Te Stuttgart is verordend, dat de winkels in Ievens-

middelen een lijst moeten aanleggen met dê namen
van alle klanten, die boter koepen. Deze lijsten 1l1()(,-

ter. bij de overheid wordenTngeleverd. Zoo hoopt
men te voorkomen, dat hamsteraars door het kOD-
pen van kleine hoeveelheden boter in verschillende
winkels ongemerkt groote voorraden inslaan, terwijl
anderen nauwelijks voldoende krijgen.

Moscou marcheert.
In negen decreten heeft de benoeming plaats ge-

had van een groot aantal hoogere en lagere officieren
bij de land- en zeemacht. Uit het aantal benoemin-
gen tot generaal valt bij benadering vast te stellen,
dat het effectief waarover de Sowjetregeering in
vredestijd. beschikt 1.200,000 man bedraagt. De be-
noeming werd afgekondigd van 57 legerbevelhebbers,
184 divisie-commandanten, 234 brigade-cernmandan-
ten en zes opperofficieren-ter-zee.

GEMENGDE BERICHTEN
hocren van zijn vroegere vergrijpen, heb ik be-
sloten, om het verleden te vergeten. Ik heb de
stellige overtuiging, dat hij niet meer in zijn
vroegere fouten zal hervallen, als wij eenmaal
.getrouwd zijn."

Daarop liet de rechter den beklaagde weer
voor ziCh verschijnen en zei: "We zullen zien,
of je een man van eer bent. We hopen. dat je
j~ zelf een man zult toonen, zooals deze vrouw
blijk heeft gegeven, een trouwe echtgenoote vo~r
je te willen zijn. Daarom veroordeelen we Je
voorwaardelijk met den proeftijd van één jaar."

ZESHONDERD AGENTEN ZOEKEN DEN
MOORDENAAR MET HET

LIDTEEKEN

De Londensene politie staat op het oogenblik
voor een groet raadsel.
Dezer dagen werd zij naar een woning in Cla-

pham ontboden, waar zij een gruwelijke ontdek-
king deed.
Op een bed vond zij het ontzielde lichaam van

een ongeveer 36-jarige vrouw, terwijl in een hoek
van de kamer het licham van een ongeveer 40-
jarigen man lag, bewusteloos en met wonden
overdekt. Daar de toestand van den man zeer
kritiek was, werd hij zoo snel mogelijk naar een
ziekenhuis vervoerd.
In een achterkamer vond men een pleegdoch-

tertje van bovenbedoelde vrouw, dat rustig door-
sliep.
Het bleek uit de versiering, die in de woning

werd aangetroffen en uit opschriften, dat ge-
durende den afgeloopen avond de verjaardag van
het meisje gevierd was.
Intusschen wvakten detectives bij het bed van

den zwaar gewon jen man om te trachten iets
van de oorzaak van het drama te weten te
komen. Hun moeite was echter verseersen. Het
slachtoffer keerde niet meer tot het bewustzijn
terug en stierf.
De politie schijnt verdenking tegen een be-

paalden persoon te hebben opgevat, want zij
heeft het signalement laten verspreiden van een
man met een klein lidteeken aan zijn rechter-
oog om dezen aan een verhoor te kunnen onder-
werpen.
Meer dan zeshonderd politiemannen zijn nu

op zoek naar dezen man, terwijl heel Londen in
spanning de ontknooptng van dit raadselachtig
drama afwacht.

HOE SLUWE PATIëNTE DE DOKTOREN
BEDROOG.

Voor den politierechter van West-Londen. st~nd
dezer dagen een 50-jarige dame terecht, dte zich
wegens een niet-alledaagsch vergrijp had te ver-
antwoorden.
De beklaagde had namelijk als patiënte op be-

driegelijke wijze een voorraad morfine weten ge-
leverd te krijgen, voldoende voor rui-n twee ~a~r
lang "innemen". Zij had dit niet geda~n UIt
winstbejag, maar alleen voor eigen gebruik.
De sluwe patiënte ging daarbij als. volgt te

werk; zij liet zich door een dokter mor~me ~.oor-
schrijven, die zij inderdaad wegens hevige pijnen
noodig had, en ging dan later naar een tweeden
dokter, die haar wegens dezelfde bezwaren op-
nieuw morfine voorschreef.
Met de ontvangen recepten toog ze naar ver-

schillende apothekers, die haar, zonder eenigen
argwaan natuurlijk, de voorgeschreven hoeveel-
heid morfine leverden.
Het geval werd op de een of andere wijze

ruchtbaar en de politie werd in de zaak gemengd.
Ir: één der apotheken, waar zij zich vervoegde
had zich in een aangrenzende kamer een
rechercheur verscholen, die nadat zij weer mor-
fine had gehaald, haar op straat volgde.
Toen deze haar voorhield, dat ze reeds tevoren

op een recept van een anderen dokter ergens het
gevaarlijk goedje had gehaald, antwoordde zij,
da. dit niet voor, haar zelf bestemd was, maar
voor een zekere mevrouw Davis, wier verpleegster
zi., voorgaf te zijn.
Later gaf ze toe, dat ze zelf mevrouw Davis

was en zich door twee dokters, onafhankelijk van
elkaar, liet behandelen. Bij één van die dokters
had zij een valsehen naam opgegeven, gelijk bij
de behandeling van haar zaak voor den .pol1tie-
rechter uit de verklaring van den bedoelden ge.
neesheer bleek.
De rechter had blijkbaar medelijden met de

vrouwen deze werd derhalve tegen borgstelling
voorloopig in vrijheid gesteld.

WIE HEEFT DE LUCIFER UITGEVONDEN?
Het aantal menschen, waarvan beweerd wordt,

dat ze de lucifer uitgevonden zouden hebben, is
niet gering. Hongarije houdt zich bezig met de
voorbereiding van het eeuwfeest ter eere van
Irrngi, dien men daar als de eerste maker van
de lucifers beschouwt.
De Fransehen echter beweren, dat Iringl de

uitvinder niet is maar dat dd wereld de lucifer
te danken heeft aan Charles sauna, den zoon
van een generaal uit de Fransche revolutie,
Op zekeren dag werden in de school te Döme,

daar Sauria les kreeg, door den leeraar in de
scheikunde proeven met explosieve stoffen ge-
nomen. De jeugdige generaalszoon kwam zeer
onder den in druk en redeneerde als volgt: wan:-
neer het zou lukken een van deze explosieve
stoffen die zonder vlam uiteenspatten te ver-
binden' met een ontvlambare substantie, dan
moet er een mengselontstaan, dat door de
krachtige aanraking met hout vuur veroorzaakt.
Daarom herhaalde Sauria thuis de proeven van

den .Ieeraar, maar hij voegde fosfor aan het
mengsel toe. Het resultaat was, dat hij zijn doel
bereikte.
De leeraar was zeer ingenomen met de vondst

van zijn leerling, maar eigenaardigerwijze dach-
ten zij er geen van beiden aan, dat de uitvinding
een groote beteekenis voor de praktijk zou kun-
nen hebben.
Zweden, welks lucifers beroemd zijn, is niet

het land, waar deze vuurmakers het eerste ge-
bruikt werden, zooals sommigen wellicht mee-
nen. De eerste Iuctters werden te Parijs gede-
monstreerd. De Zweedsche lucifer is een aparte
vinding. Hij is namèlljk {osforvr!J,

ZONDERLINGE HUWELIJKSAANZOEKEN
DOOR VERLEGEN MANNEN

De Amerikaansene radio-luisteraars worden in de
laatste weken door vreemde mededeelingen, die door
verschillende zenders uitgezonden werden, in enge-
rustheid gebracht. De verschillende omrepers kondig-
den op een Maandag;van tijd tot tijd aan:
"Evelyn Bothwell uit Chicago zal niet trouwen. De

haar bekende blonde Bill wensent haar tot echtge-
noote."
Naar aanleiding van deze zonderlinge oproep, hoor-

de men dat de blonde Bill uit verlegenheid zoo lang
met zijn huwelijksaanzoekgewacht had, tot zijn du'ct-
nea, de studente Evelyne BoWlwell,ongeduldig werd
en een anderen candidaat huwen wilde, Bill had ge-
hoord, dat dit huwelijk op den bewusten Maandag
zou plaats hebben, en daar hij de oogenblikkelijke
verb'ijfplaats van de geliefden niet kende, zette hij
'I"el'schil»nde rad.io-lIl9noors in b .."..ging, om ha.a Op

deze rnanier een huwelijksaanzoek te doen. Hij wilde
haar daardoor verhinderen den noodlottigen gang
naar het stadhui;s te doen.
Het is in ieder geval de modernste rnanier van

een 'Verlegenjongen man, de bruid of koningin des
narten ten huwelijk te vragen.
Dergelijk verlegen mensenen hebben te a'Ien tij-

de bestaan! Maar andere tijden, andere zijden! Een
heel verlegen capdidaat was wel een dominé van Ox-
ford. Hij nam een formulier, zooals die voor huwelli-
ken gebruikt worden en onderstreepte de woorden:
"Wilt gij dezen heer tot uw echtgenoot, zoo antwoord
luid en duidelijk, ja".
De betrokken dame zond hem het formulier terug,

waarop zij het antwoord "Ja!" dik onderstreept had.
Tolstel was ook een schuchter minnaar, zooals groo-

te dichters trouwens dikwijls zijn. Hij waagde het
niet om 't meisje dat hij beminde rechtstreeksen
huwelijksaanzoek te doen, vooral daar hij met mejuf-
frouw van Behr, zijn aangebedene kort tevoren woor-
den had gehad. Hij verwierf haar gunst door een
raadsel. Toen hij met haar aan een diner zat, schreef
bij met krijt de beginletters van een lange vraag oP.
die hij aan haar richten wilde. Zijn geliefde antwoord-
de met een dergelij~ raadsel en beiden begrepen el-
kaar zoo goed, dat zij aanstonds wisten wat de andere
bedoeld had. Tolstoi heeft deze liefdescène, d.i. zijn
huwelijksaanzoek, later in zijn roman ,,Anna Kare-
nina" die kort geleden verfilmd werd, vereeuwigd, -
waar Ljewin het door hem aangebeden meisje op de-
zelfde manter ten huwelijk vraagt.
Een tragisch-komische afloop had de verlegenheid

van een professor in Londen. Hij was verliefd op de
dochter van den beroemden Engelschen staatsman,
den Lord Protector van Engeland, Schotland en
Ier~and, Oliver Cromwell,en deed haar een huwelijks-
aanzoek.
Juist op dit oogenblik trad de gevreesde Lord-Pro.

teeter de kamer binnen. Toen hij den professor vroeg
wat hij hier deed, antwoordde de schuchtere minnaar
uit verlegenheid, dat hij bij de juffrouween aanzoek
deed om de hand van haar kamenier.
Met sarcartischen humor verklaarde Cromwell, die

de situatie doorzag, dat de kamenier geen betere
echtgenoot kon wenschen, dan den professor en ~at
zijn wensch vervuld zou worden.
Hij riep de kamenier bimlen en liet onmiddellijk

maatregelen treffen om het hUiwelijl,tte doen door-
gaan. Zoo trouwde de professor een kamenier. Hij be-
treurde zijn verlegenheid echter niet, die hem op deze
wijze aan een vrouw geholpen had, want zijn huwelijk
werd zeer gelukkig.
Sir Alexander Duff GordOn had voor de schoone

Lucie Austin buitengewone attenties en weldra kwa-
men de gewone praatjes. "Weet u ook, dat de men-
sehen ons een verloofd paar noemen?", vroeg hij haar
o zekeren dag, en voegde er,. eer zij in verlegenheid
kon raken, de vraag aan toe: "zullen wij bet maar
maken?"
Zij stemde aanstonds toe.
Een geestige weduwe echter, van wie hetzelfde

praatje met een vereerder van wien zij niets weten
wilde, rondgestrooid werd, wees een derge'ijk aanzoek
lachend af met de woorden; "Dat weten wij beiden
immers wel weter!"
Een Mec!l:lenburgschejongeling was te verlegen om

zijn beminde zijn liefde te verklaren, toen zij bij haar
oom op bezoek was. Onwillig vertrok het jonge meisje
en toen de [onker naar haar oom reed Omhet meisje
te bezoeken, vernam hij haar vertrek en ook de
reden daarvan.
Nu rende hij op zijn paard achter den boemeltrein

aan, ontdekte zijn aangebedene aan het raampje van
een coupé en 'terwijl hij naast haar reed, verklaarde
hij haar zijn liefde. Aan het volgend station stapte
het meisje uit en 't huwelijk was bekokstoo!d.

MAN EISeHT ZIJN lIERSENS TERUG
OF SCHADEVERGOEDING.

Heeft men wel eens gehoord, dat een man om
zijn eigen hersens een proces voert? De heer
Whitman in BOISton (Ver. Staten) heeft de ge-
schiedenis der rechtspraak met dit novum ver-
rijkt. Hij eischt niet mlnder dan 100.000 dollar
schadevergoeding, omdat een eerzuchtige dokter
door een nieuw soort hersenoperatie hem blijk-.
baar in een ander mensch veranderd heett.
Het geval, waar Whitman zich in zijn klacht op

beroept, heeft zich vier jaar geleden afgespeeld.
Toentertijd experimenteerde een Bostonschè

dokter, die nogal van zich deed spreken, met een
nieuwe methode, waarvan hij zich bij hersen-
ztekten groote 'gevolgen voorstelde. Een reeks ge-
lukte proeven op dieren versterkte hem in de
meerring, dat deze methode ook bij de menschen
onvoorwaa.rdelijk goed moest werken. Alleen ont-
brak nog de mogelijkheid om haar in de practijk
toe te passen.
Eindelijk werd de dokter in dit opzicht van

zijn zorgen bevrijd. Een vereeniging, welke er zich
mede bezig hield medische studieobjecten aan
geneesheeren te verschaffen, zond Whitman naar
zin kliniek, Hij werd nu, om zoo te zeggen, als
mensenenik proefkonijn gebruikt.Tegen 'n tame-
lijk hooge betaling verklaarde hij zich bereid
<'lijn- overigens nog in het beginstadium ver-
keerende - ziekte volgens de nieuwe methode te
laten behandelen.
De dokter verrichtte op Whitman een onge-

woon ingewikkelde operatie. De patiënt verliet na
eenige weken als genezen het ziekenhuis. Spoedig
daarop begonnen zich echter, naar zijn klacht
zegt, eigenaardige symptomen merkbaar te
maken. Zijn groote lichaamsomvang veranderde
geleidelijk in een skeletachtige magerheid.
, Niet mlnder vreemd zijn de veranderingen,
welke Whitman op geestelijk gebied zegt onder-
vonden te hebben. Elke herinnering aan zijn
vroeger leven is verdwenen, Hij kent zelfs het
abe niet meer.

Al deze noodlottige gevolgen schrijven Whit-
man en zijn advocaat toe aan het feit, dat de
dokter uit zijn hersens een voor het teven zeer
gewlchtige partij verwijderd heeft. Nu moet de
dokter of die hersens in hun oorspronkelijken
staat. terugbrengen of een schadevergoeding van
100,000dollar betalen.
Het woord is thans aan de rechters.

AANSTAAND HUWELIJK REDDE DIEF
UIT DE GEVANGENIS

KRANKZINNIGE MOEDER DOODDE
HA4R BEIDE KINDEREN

In een Beiersch dorpje werd een moeder plot-
seling krankzmmg, doodde haar kinderen, een
van vier jaar en een van zes maanden ell be-
roofde toen zich zel! van het teven,
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GENNEP.
Geboren: Johannes z, van H. Elling-Aalders; Hen-

Deviezen-proces. - Het -SchöUergericht in Aken drik z. van H. Guelen-Paters. .
hield zich urenlang bezig met <!e behandeling van een Gehuwd: W. Hendriks 24 jaar en H. Lamers 19 Jaar

th d 1 ·t Ak s e te Bergen; G. Hoesen 40 jaar en Th. Coopmans 33 PARIJS, (H.N.). Sir- Samuel Hoare, die Za~zaak tegen een .gI·oo an e.aar Ul en: wegen e n jaar; H. Metselaars 27 jaar te Venlo en P. Cremers . d t cantle door
deviezenovertreding. waarbij ook een ZUId-Limburger, 30 jaar. , terdag te Parijs arriveer e, om me va
zekere Mayers, betrokken was. Deze koopman had alOverleden: .7. Jakobs 52 jaar; F. Hegemann 83 Jaar; te gaan naar Montreux, heeft in verband met
langen tijd op de markt een stand. Niettegenstaande I Elisabeth Noij 43 jaar. een rede van Mussolint zijn besprekingen ook
de Akensene kooplieden p~otesteer~~n, m,aakte Ma- OTTERSUM. Zondag voortgezet. Er werden twee zittingen ge
yers goede zaken. Regelmatig nam hij 700 a 800 mark Geboren: Leonardus z. van A. Peters-Wijnhoven; houden. onderbroken door een déjeuner, dat
mee naar huis. De Akensene groothandelaar kocht Theodora d. van P. Hoesen-v. Schaik; Leo z, van L. wer ä aangeboden door Laval. Na afloop van de
van Mayers groote hoeveelheden groenten, en betaalde Weijers-Janssen; Antonius z. van W_ v. d. ~euvert- tweede zrtting verluidde des avonds om half 7
hem .het verkochte à contant. OP zekeren dag werd Janssen; FranclSca d. van A. Ebbers-Scholten, Elisa- dat in beginselovereenstemming was bereikt en
Mayers gearresteerd. Kort voor zijn arrestatle had be~~h~w';f:n ~~n~~~!-S~~~rs 28 iaar en Cath. M. dat slechts op de redactie van den tekst werd
hij nog een telefonisch gesprek met zijn Akensche Linders 25 jaar; Gerardus Remtjes 33 jaar en Maria gewacht.
client over de deviezen. M. wüde hem inplaats van Nass, 29 jaar. . '1 Laval verklaarde aan de pers, dat naar een
gequiteerde en betaalde rekeningen, ongequiteerde no- Overleden: Anna B,?hmann 35 Jaar (kloosterzuster), formule voor een vriendschappelijke regeling
tas geven. De Akenaar zou dan zeggen dat hij de Leenardus de Wit 68 Jaar. . werd gezocht. ..'
rekeningen nog niet betaald had. Dit plan mislukte SWALMEN. De getroffen overeenkomst IS met gepubli
wegens de arrestatle van Mayers. In de boeken van Geboren: Maria Henrica dochter van Heynen. Jo- ceerd, daar sze door de betrokken instanties en
den koopman uit Aken vond men de betalingen aan hannes Hubertus en van Peters Ko~nelia Ida; Wilhel- den Volkenbond moet worden goed~ekeurd. Er
Mayers nauwkeurig genoteerd. Hier en daar was mina Gertru~is. dochter v.an He~drikx Ja.cobus en:~ wordt druk gewerkt, om een vredellevende en
echter de naam SpekhoIzerheide weg-geradeerd en Coenen Mana Catharma ; Emilia Mrtargaretha LTh - eervolle oplossing te vinden.

sia dochred van Jaspar,. Jan Hube en van eenen Id :daarvoor in de plaats geschreven Aachen-Markt. Het Emilia. Nader wordt geme .
O.M. eischtte tegen beklaagde één jaar gevangenis- Overleden: Pijpers Joannes van beroep landbouwer. De overeenkomst zal as i Rome en aan den
straf, 18.000 mark boete en arrestatie. Het vonnis oud 72 jaar echtgenoot van Hendrickx, Johanna zon- Volkenbond worden aangeboden, zoodat de be
luidde 10000 mark· boete, subsidiair 100 dagen ge- der bero.~p, wonende alhier, . slissing van Mussolini zal afhangen.

. d kl ~ d 2500 k HllwellJken en Huweltjksaang'itten: Geene. Het Comité van 18 zou 12 December bijeenvangenisstraf Verbeur ver aara, wer en mar .
toebehoorend~ aan den veroordeelde en 11.000 wark, komen. Mochten de stappen bij Mussolini re~ul
die Mayers nog in Duitschland had liggen. UIT VQRIGE E.DITlES taat opleveren, dan zou een nieuwe. verdaging

. van de zitting der voikenooncscommïssre het ge
volg Zijn.
De stemming te Rome wordt echter niet gun

stig geacht. De It.aliaansche bladen gewagen. van
den vasten wil van het Italiaansche volk, uitge
drukt in de rede van Mussolini, om geen kamp
te geven. Heden Maandag zal Mussolini in den
Senaat spreken. Men verwacht, dat hij dan stel
hn; zal nemen tegenover de besprekingen te
Parijs.

PARIJS. (R.N.). Sir Samuel Hoare, de Brit·
sene minister van buitenlandsche zaken, heeft
Zondagavond laat Parijs verlaten, om naar zijn
vacantie-verblijf in Zwitserland door te reizen.

De Engelsche deskundige voor Abessijnsche
aangelegenheden, Peterson, die de voorbe:eiden-
de besprekingen te Parijs heeft gevoerd, 18 naar
Londen vertrokken, om de tusschen Laval en
Hoare bereikte overeenkomst ter goedkeuring aan
mlnister-prestdent Baldwin voor te leggen.
Zoo Baldwin de overeenkomst goedkeurt, waar

niet aan getwijfeld wordt, keert Peterson nog
heden- Maandagavond, naar Parijs ·terug.
De ..Ècho de Paris" stelt vast. dat >,n het thans

bereikte vergelijk Hoare grootere tegemoetko-
mingen aan de Italtaansche wensenen doet, dan
waartoe hij aanvankelijk bereid was.

Zij nemen het karakter van een Daarentegen heeft de Britsche minister van
d bultenlandsene zaken bereikt. dat Laval voor het

De justitie heeft den directeur van de Holland- opstan aan eerst gemeenschappelijk met Engeland aan Rome
sche Escompto-Bank, die is gearresteerd, in be- LONDEN. _ Zaterdag, doch vooral Zondag. hebben een bemiddelingsplan voorlegt. en verlangt, dat
waring gesteld. De officier van justitie, mr. dr. J. In memoriam Frans Erens. te Kaïro wederom heftige antt-Britsche relletjes plaats daarop antwoord zal worden gegeven. Indien het
A. van Thiel, heeft gevraagd allen, die zaken gehad, waarbij talrtjke agenten en betoogers werden plan ook door Rome zal worden aanvaard. ver-d d t d b k t k i h tEen bedacMzaàm criticus.
e en me e an e verzee en z c me even- gewond en de politie herhaaldelijk van de vuurwape- wacht men, dat te Genève levendige gedachten.

tueele klachten te wenden tot de justitie of het nen gebruik moest waken. . d het voorstel
hoofdbureau van politie te Amsterdam kamer 80 Bij het verscheiden van Frans £rens heeft de Maas- Volgens den correspondent van de wisselingen zullen plaats vm en, en ie
tot het verstrekken van inlichtingen. 'De J'ustlti~ bod.e een.. uitvoerig artikel aan Zijn leven.. en werk ge- ,,,Paris Soir" op tegenstand zal stuiten van de zi~~e ,:an d. '.. IWijd. WIJ ontleenen er het VQl.geodeaan: . droegen de onlusten zelfs het karakter van een op- staten, die zich in hun onafhankelIJKheId be-te Amsterdam IS reeds geruimen tijd op groote Erens was het die in den Alnsterdams~hen kring stand.
h I b 1 t h t d d kin 'tte dreigd gevoelen.se aa ez g me e oen van on erzoe gen van jonge kunstenaars en .~i ratoren e~~1 cosmopo- De Universlteit te Kaïro is voor onbepaa1den tijd Deze zullen in het bijzonder wijzen op art.i-

naar de manipulaties van de bank. litisch element braent. RIJ had m Parijs gew~ond, gesloten. De verschillende universiteitsgebouwen en d t Ito-
maakte er kennis met de jongere Fransche schrijvers de voornaamste handelshuizen worden door Inmiddels kel 10 van het Volkenbondspact, dat e ern id
en verzuimde niet hun werlt Onder de aandacht van ontboden troepen bewaakt' riale onschendbaarheid en de onafh.~nkelijkhe

KORTE BERICHTEN zijn Hollandsche bent-genoten te brengen. ,. .. '. . . b rgt van de staten die lid ZIJn van den
. ., . • In '1901vestigde Erens zäch in 'ajjn geboorteplaats om .De Egyptische IJlinister ,van. binnenlandsehe zaken waar 0 ,
"UIT BINNJi'..N-·..~ri...;.~mD&.~~;.,l,..;3: .LZièh'\[~ aa~j.è Je~terku,pd,~ !wijden. Het. is merk:_ fR...êeft aa~kondiga, dat ie~el'dere_gtdeverstoüWl~,V?lkenbond .

..;;~.--------......;:....-......;---....;..-......;---- .waardmg, darcteze maatséllappêUf~6i'l'1n:e-s-~ met het geweld der wapenen zal worden neergèslagen, I rt· k k' ge gelooft men vol.
! ver onder zijn oms~andighe~ell d_OChDledt t~ ~~~fa~~ Stud~nten, die nog aan betoogmgen deelnemen, wor- n po ,1 re e ,~l lIlt ti.. het v~rstel

Personeel Nli'verheidsonile:rwijs. werk kwam. Heel ZIJn letterk~ l!5e. pro uc Ie.... b den op staanden voet van de universttelt verwijderd. gens "LOeuvre ,dat a. e t
De Minister, van Onderwijs, KlIDSten en Weten- UIt tragmenten, Deze man, dte ntet in dagbladen e- zal aanvaarden, en ook de negus, me

schappen heeft in een der zalen van het departe- hoefde te schrijven en het. ook Ulet .deed, l.ev~de toch h t oog op de stemming in Engeland, er
ment geïnstalleerd de commissie voor georganiseerd in hoofdzaak een soorte Iitteratre journahstlek, wan- .e . I he hten

neer men dit woord slechts nemen wil in een zeer hoo- Anti-Joodsche relletj es te Boekarest zijn goedkeurmg aan za c .overleg inzake dell rechtstoestand van het onderwij- gen en voornamen zin.
zend personeel, werkzaam bij het ntjverheids-ondsr, Als criticus was Erens een bedachtzaam keurder
wijs. van groote belezenheid en oorsp!.önkelijk oordeel. Hij

drong diep door en kon het fIJn en puntig 2:egge~:
Droevige St. Nieolaas. Waar hij tegen de populaire IIlN!ning inging, gaf htj
Terwijl me], P. H. v. E. te st. Oedenrode Donder- een eigen kijk, waar hij prikKelde tot tegenspraak,

dagmiddag st..Nicola.as-inkoopen deed voor haar kin-I braent hij .to.Cheen.. verwaarloosden kant van de kwes-
.. . . tie naar voren. HlJ kon b.v. zeggen. dat de tooneet-

deren, werd ZIJ ,onderweg plotseüng om~'et waarna ZIJ stukjes uit Zijn studententijd de beste werken waren
ter plaatse spoedig overleed. De 43-Jange vrouw. van Fred. van Eeden. Men hoefde het er niet mee
laat zeven jeugdige kinderen na. eens te zijn, maar wáár was het, dat zuiver litterair

gesproken deze pretentielooze sPelen evenzeer waren
Bankleeper in arrest. onderschat als menig pompeus werk van later te hoog
De negentien-jarige banklooper, die Woensdagoch. werd aangeslagen. .

tend f 16.000 is kwijtgeraakt, is naar het Huis van Erens was als velen zijner ~ewestgeno?ten geen bü-
Bewaring overgebracht. Hieruit bliikt dat de politie zonder strijdbaar. wel een diep overtuigd kathollekk.

" . • • v , Hij schreef eemge brochures vall apologebische sere -
aanwijzmgen van ZIJn SChuld aan de verdwijning king (over de hetligenvereering nv.i, maar vooral he~!t
moet hebben gekregen. De commissans van de eerste hij zijn geloofsgenooten een dienst bewezen met .zIJn
atdeeltng wenschte echter nog i;een mlichtingen hier- \ smaakvolle vertalingen van ~scet:sche" en mystieke
omtrent te verstresken. litteratuur: Augustmus' "BellJdemssen, de "Navol-

ging" van Thomas à Kempis, .,Het sieraad der Gees-
telijke Bruiloft" van Ruusb~?ec. . .
Voor hem is nu de g-eestelJJkebrmloft begonnen, die
geen einde heeft. Frans El'ens. z:>lblijvend worden her-
dacht als een fijnen geest. die .de Nederlandsche let-
terkunde met een zeer persoonl!J~ en voor de kenners
waardevol levenswerk heeft verrIJkt.

Kamerlid Schalker overhandigt
documenten.

Aken.

INDUSTRIE-FINANCIERING Gestapo ..actie in Nederland. OVER DE GRENZEN--_--
Bezwaren tegen den

bestuursvorm.
Zooals wij reeds meldden, is verschenen het ;.

voortoepis verslag der Tweede Kamer over de Het Tweede Kamerlid de heer Schalker had
oprichting der N.V. Maatschappij voor Jndustrte- bi, de behandeling van de begrooting van Justitie
financiering. in de. Tweede Kamer mededeelingen gedaan, die

Daaraan ontleenen we nog; hem ter kennis waren gekomen over het werken
Thans er van uitgaande, dat oprichting van van Gestapo-agenten in Nederland tegen geëmi-

een centraal financieringsinstituut wenschelijk greerde Duitsche anti-fascisten en de wijze waar-
is, gaven verscheidene leden te kennen, dat de op' daaraan door Nederlandsche poütle-autori-
daarvoor gekozen vorm, die eener naamlooze teiten niet-ambtelijke medewerking wordt ver-
vennootschap, hun --weinig gelukkig voorkwam. leend,

Van verschlllen de zijden werd ernstig bezwaar Naar dhr. Schalker thans mededeelt, heeft hij
gemaakt tegen het ambtelijk karakter, dat voï- de docurnentén, die op een derg-elijk geval betrek-
gens het wetsontwerp en de statuten aan de op king hebben. aan den minister van Justitie ter
te richten instelling gegeven zal worden. hand gesteld.

Met kleIll drongen deze leden er bij de Re-. Deze documenten bestaan uit een door de be-
geering op aan den bestuursvorm nader onder trokken Gestapo-agente afgelegde en door haar
het oog te zien. . geteekende verklaring over haar samenwerking

Als hoofdlijnen voor een oplossing, waarbij de met politiebeambten aan een Amsterdamschen
bezwaren van deze leden zouden worden onder- advocaat, een correspondentie in geheimschrift
vangen, werden genoemd: tusschen .deze agente en haar superleuren in

a. het bestuur (de directie) behoort een groo- Duitschland, haar door bemiddeling van Ned~r-
tere zelfstandigheid te verkrijgen dan in de Re- Iandsche politiemannen toegezonden, eemge
geeringsvoorstellen Is voorzien; de leden daarvan schriftelijke uitnoodigingen tot een bespreking
dienen niet in de departementale formatie te aan deze agente gezonden door een Nederlandsch
worden ingevoegd; een regeling moet worden ge- I politiebeambte, ..onder een pseudoniem en een
troffen voor de benoeming en het ontslag der' brief 'van. dezen beambte ter begeleiding van een
bestu'Ursleden, welke waarborgt, dat het alge- bedrag van tien gulden aan de bedoelde Gestapo-
meen beleid gevoerd wordt overeenkomstig agente.
het inzicht der verantwoordelijke ministers; ,

b. de raad van toezicht (raad van commissa-
rissen) behoort niet slechts uit ministers te be-
staan, doch daarin behooren - zonder dat de
raad te talrijk wordt - ook niet-ambtelijke per-
sonen uit het bedrijfsleven en deskundigen ver-
tegenwoordigd te zijn;
e. de ministers beneoren ten aanzien van zeer

belangrijke beslissingen .het reent van vooraf
gaande goedkeuring en eventueel bet reent van
veto te hebben.------------------

:M:ariadorf.

'Doodelijk verkeersongeluk
te Wassenaar.

Ernstig mijnongeluk. - Op de mijn Maria Haupt-
schacht te Mariadorf, district Aken, kwam de 56-
jarige verbandmester W. HoIz in aanraking met een
transportband. De man werd meegeSleurd en bekwam
vreeselijke wonden en breuken a:>n armen en beenen
en pijnlijke huidwonden. Hij werd naar het zieken-
huis overgebracht.

Meisje aangereden en gedood.
KERKNIEUWS

De dreigende mijnstaking
in Engeland.

Zteragavond laat is op den Rijksstraatweg
te Wassenaar mej. P., in betrekking bij een ra-
milie aldaar, toen zij per fiets den weg wllde
oversteken, gegrepen door de auto van den heer
W. uit Oegstgeest. Zij werd tegen den grond ge-
slingerd en zoodanig verwond, dat zij op slag
dood was. De auto is door de politie in beslag
genomen en het lijk is naar het poltttebureau
vervoerd. De schuldkwestie wordt riader onder-
zocht.

H. H. WIJDINGEN BIJ DE PATERS
MONTFORTANEN.

Op Zaterdag 21 December zal Z. H:. Exc. Mgr. A. F.
Diepen in de kapel der BlSs~!IOppelIJkeKweekschool
te 's-Hertcgenbosch het H. DIaconaat. toedienen aan
de volgende Montfortaansche SchOlastieken: C. Holt-
huizen uit Veenendaal, J. Linssen uit FIO~NSBR<?EK,
G. de Greeve uit AmSterdam, J. Jacobs m~ IJmUIden,
J. Bokeloh uit Amsterdam, n. Lagro uit Beek, G.
Tessel' uit Nijmegen, H. Huynen, t<ERKRADE, A. V. d.
Berg uit LIMMEL, H. Leistra Uit HOENSBROEK. J.
Flacht VaLKENBURG, H. Wansink, Amsterdam, A.
van H~USden uit Zaltbommel en J. Menten uit SWEYK
HUIZEN.----------------------------------------

Valt 18 December de
beslissing ?

Het bestuur van den Engelsehen mijnwerkers-
bond neeft aan Crookshank, den staatssecretaris
voor het mijnwezen, meegedeeld, dat de tot dus-
ver uit naam van de mijneigenaren gedane voor-
steIien geen bevredigende basis voor een over-
eenkomst geacht kunnen worden.

Het bestuur verzocht Crookshank de bespre-
kingen met de eigenaren voort te zetten, hetgeen
deze heeft toegezegd. Voor de eerste maal, sinds
de crisis uitbrak, heeft Zaterdag een directe be-
spreking plaats gehad tusschen de ~~rtegenwoor-
digers der mijneigenaren en der mijnwerkers.

De toestand in de kolen-industrie wordt, aldus
een riader bericht. als, zeer kritiek beschouwd.

Jones; de voorzitter en Edwards de secretaris
van den mijnwerkersbond, verklaarden, dat ge-
zien den onbevredigenden uitslag van het onder-
houd door hen gevoerd met de mijneigenaars en
den minister voor het mijnwezen, die in dezen
voor de regeering optrad, zij helaas geen andere.
mogelijkheid zagen, dan de nattonale- conferentie
van Îafgevaardigden d¢r mijnwerkers tegen gen
18enr--Decembe<r" men te· roePen m deJ:ft .Jlêt
resultaat 'voor te leggen der pogtngen, '(fóq:r hen
in het werk gesteld,·.om tot een regeling te se-
raken. _ . ..

Op deze conferentie zal dan tevens een besluit
moeten wo-rden genomen met betrekking tot de
toekomstige actie van den mijnwerkersbond.

Men ziet in de bijeenroeping van de nationale
confèrentie der mijnwerkers-afgevaardigden een
slecht; ;voorteeken. •

Indién in de onderhandelingen geen resultaat
wordt _bereikt, zal de conferentie heel waar-
schijnlHk opdracht geven, het werk in alle mij-
nen 'neer te leggen, welk besluit dan omstreeks
Kers'trnis van kracht zal worden.

..

De Amsterdamsche bankzwendel

Directeur in bewaring
gesteld. LETTEREN

D~ strijdomNoord..China.

Het verloop der onder...
handelingen te Peking.

Van welingelichte zijde te Peking. aldus Reu~
ter, wordt vernomen, dat bij de onderhandelin-
gen een formule tot oplossing van de crisis in
Noërct.;.Cbina is gevonden, welke aannemelijk is
VQOC, Japan.
Onder Soeng-Tsje-Joean, militair commandant

van Peking en Tientsin, zal een zelfstandig be~
stuur 'voor de Noord-Chineesche nrovtncies Hopei
en Tsj'àhar worden georganiseerd.

Ook"Nanking heeft deze formule aangenomen.
Uit Nanking komt voorts het bericht, dat

Tsjang Kaj. Sjek thans het ambt van president
van -Q.en uitvoeren':ien raad welk ambt overeen-
komt .met dat van den ~linister-p.resldent in
Europ_a., voor China heeft aangenomen.

De positie van Tsjang-Kai-Sjek SChijnt belang-
rijk versterkt te zijn. Het wordt meer en meer
waarschijnlijk, dat Nanking en Kanton, Midden~
en Zuid-China, zich nauwer aaneen zullen slui-
ten, OM onder TSjang-Kai-Sjek's leiding gemeen-
scbappelijk tegen het Japansche Impertalisme
front te maken.

Vie~ dooden. -
Nader is gebleken, dat bij' het ')ngeluk op den af-

sluitdijk nog een persoon i:;; verongelUkt, zoonat het
aan~al_ slachtoffers thans vier bedraagt.

Onveilig Spanje.
Naar Reuter uit Madrid meldt, is de bevolking zeer

verontrust door het toonemend aantal roofovervallen.
Te Malaga heboen vier bandieten een aanval op een
autobus gedaan en de reizigers voor een totaal van
10.000 peseta beroofd.
Te Almenara in de provincie Castilië overvielen

drie banräeten een bank en roofden 2500 peseta, zij
,vluchter, onder het lossen van revolverschoten, even-
wel zonder iemand te treffen. . .. .

PROV. AGENDA
BELFELD. - Dinsdag 10 December, 's avonds om 7

uur vergadering Jonge Boeren zaal Stevens. •

HORST. - Dinsdag 10 pecember, 8 uur, Vergade-
ring van den Jonge Middenstand. De Moderaror
spreekt over de Advent.

SEVENUM. - Dinsdag 10 December. Feestavond
voor oe leden van het Kerkkoor. Aanvang half
zes bij wed. v. Gassel-Timmermans. Dit is het jaar-
,lijksche Caeciliafeest.

BELFELD. - Woensdag 11 December om 7 uur
's avonds K. J. V.-avond 111 de Zusterschool.

De hofrouw in België.
De eerste periode van den Belgischen hofrouw voor

koningin Astrid is, aldus de "N.R.Crt." sedert 28 No-
vember verstreken. De groote rouw $ dus opgeheven.
Van nu tot 9 Januari zullen de dames zwarte klee-
derèn, zwarte handschoenen, alsmede zwarte hoeden
en parelen dragen. Voor de neeren geldt verder de
regel ; zwarte kleeren, zwarte handschoenen, rouw-
band om den hoed. BELFELD. - Woensdag 11 December, 's-avonds 8

uur, vergadering R. K V. V. Belfeldia. in het club-
lokaal.

SEVENUM. - Woensdag 11 December. Boerinnen-
bond ..St. Lucia", kwart na 7 H. Mis, half 7 uur H.
Mis te Kronenberg; 15 uur n.m. feestvergadering in
het patronaat. 1 Opemng : 2 Lied ..St: Lucia". ~
Spreker Eerw. Heer Adviseur: 4 Koffietafel waaron-
der voordracht en zang; 5 Half tien sluitrng.

HORST - Woensdag 11 December van 8.45 uur
voorm tot plm. 5 uur n.m Sociale Studiedag der
Jonge Boeren en Tuinders van den Kring Horst.

HORST. - Woensdag 11 December, 7 uur. Ver-
plichte jaarvergadering der Bijenhoudersvereeniging

BELFELD. - Donderdag 12 December's avonds om
half acht vergadering Kleibewerkers St. Stefanus,
zaal Stevens.

HORST. - Vrijdag 13 December, 7,30 uur. Tweede
ontwikkelingsavond. Spreker Pater Colsen. Onder-
'werp: Nationaal Socialisme en facisme.

•

Verrassende wending in het
. ..

. '- Lindbergh-drama.
De beroem::e Amertkaanscne detective Parker

is doorde autoriteiten belast met een nieuw on-
derz~k naar de zaak van de ontvoering van de
baby van Lindbergh.
Men.verwacht, dat aan de hand van de nieuwe

aanw.ljzip.gen een nieuw proces zal worden aan-
hangJg gemaakt.-------------------

Sr:huschnigg naar Praag.
Uit Weenen wordt gemeld, dat kanselier Schnusch-

nigg op uitnoodigillg van industrieele kringen een be-
zoek zal brengen aan Praag, en wel op 16 dezer. Er
zil overlegd worden over een economische reorgani-
satie der landen van het Donaubekken.

Von l\Iackensen 86 jaar.
Generaal-veldmaarschalk Von Mackensen vierde te

Stet tin zijn 86sten verjaardag. Hij is ter gelegenheid
daarvan tot eereburgcr der stad benoemd. Tallooze
gelukwensellen heeft de generaal in ontvangst moe-
ten nemen, o.a, van rijkskanselier Hitler en van den
rijksweermil1ister Von Blomberg.Dierentuin te Brussel?

Ongeveer een jaar geleden is er, aldus de ..N.
R Ct,", ernstig sprake geweest van de mogelijke
totstan 1kom\ng, in de groote Brusselsche voor-
stad Schaarb~ek, van een dierentuin. Reeds wa-
ren de-- enderhandelingen voor den aankoop van
een zeer uitgestrekt terrein bijna tot een goed
einde gebracht, toen het bestaan van zekere mi-
litaire bepalingen de verdere verwezenlijking van
dit plan onmogelijk maakten.

Thans zijn er nieuwe besprekingen aan den
gang en wordt er gedacht aan een 7 hectaren
groet terrein, gelegen nabij de prachtige Tervu-
renlaan, op het ~r<;mdgebied van de voorstad
Sint-Pieters_ woiuve. De gemeenteraad verklaar-
de zich reeds accoir t met het plan, waarvan de
verwezenlijking omeveer 10 millIoen francs zal
kosten.

Ccmmunlstlsehe raddraaiers in arrest.
"De politie heeft te Alhama (Spanje) twee Duitsene
onderdanen gearresteerd, die als agent der comrnurûs-
ten optraden.
Zij zullen uit het land worden verbannen.

I HORST. - Vrijdag 13 December, 2,30 uur. Lezmg
"Sociale Kerstboodschap." door de Persilfabrieken in het patronaat.
De aartsbisschoppen en bisschoppen van Oostenrijk

hebben in een herderlijk schrijven ..Sociale Kerst-
boodschap" genaamd, waartoe op de jongste bis-
schopsconferentie was besloten, aandacht gewijd aan
de mO€4lijke posltie van de Oostenrijksche arbeiders-
klasse en de klachten der arbeiders over hun slechte
sociale positäe.
De bisschoppen verklaren. dat de Oostçnrjjksche

regeering alles doet, 0111 te voorkomen, dat de rech-
ten der arbeiders worden aangetast.

WISSELKOERSEN
AMSTERDAM, 9 December.

BERLIJN 59.34.
LONDEN 7.271/2.
NEW YOp.,K 1.47 11/16.
PAARIJS 9.741/4.
BRUSSEL 24.851/2.

BURGERT. S'T'ANDEN is omgevallen. Van officieele zijde bewaart .~en
.a.J het stilzwijgen over dit ongeluk, zoodat het JUIste

aantal slachtoffers niet bekend is.

Het onderhoud tusschen Laval
en Hoare

GEMASKERDE BANDIETEN
plegen roofoverval

Te bed liggende vrouw met
revolver bedreigd.

Zaterdagochtend om zeven uur hebben in het
Noord-Brabantsche grensplaatsje Putte drie g-e-
maskerde bandieten een roofoverval gepleegd in
de woning van dhr. L. Hendrichs. Zij overvielen
vrouw H., die op dat" oogenblik alleen in de wo-
ning vertoefde en ziek te bed lag. Een der ban-
dieten bedreigde haar met een revolver, terwijl
de andere twee het huis grondig doorzochten en
een belangrijk bedrag aan geld wisten buit te
maken. Daarna verdwenen de onverlaten.
De politie, die onmiddellijk gewaarschuwd werd,

aldus het "N. v. d. D.", hield aanvankelijk d-en
overval geheim, teneinde het opsporingswerk te
vergemakkelijken. Vermoed wordt, dat de ban-
dieten met het geld naar België zijn gevlucht. De
toestand van de vrouw is door het gebeurde op
bedenkelijke wijze verergerd. Zij moest in het
ziekenhuts te Antwerpen worden opgenomen.

HOOPGEVENDE OVEREEN
KOMST BEREIKT

NIEUWE ONLUSTEN TE KAIRO

BOElKAREST. _ Voor het gerechtshof te Boeka-
rest hebben, tijdens verkiezingen voor den tuchtraad
van advocaten, ernstige anti-joodrche onlusten plaats
gehad. waarbij talrijke personen zijn gewond. De be-
Wagers protesteerden ertegen. dat ruim 15 pct. der
advocaten uit Israëlieten bestond, terwijl de joden
slechts 5 pct. der bevolking uitmaken.

ONTHULLING VAN DE ..OEUVRE".

PARIJS, 9 Dec. (A.N.P.) - Het Fransche mtniste-
ri~ vall buitenlan:ische zaken heeft in den nacht van
Zondag op Maandag het volgende communiqué be-
kend gemaakt:
,.Sir Samuel Hoare en Laval hebben de door hen

vastgelegde bepalingen der overeenstemming, welke
als basis zou moeten dienen voor een vriendschapP€'-
lijk regeling van het Oost-Afrikaansche confuct, met
bekend gemaakt, omdat zij nog niet ter kennis zijn
gebracht van de belanghebbende regeeringen.
Alle berichten. welxe te dezen aanzien worden be-

kend gemaakt kunnen slechts als vermoedens worden
beschouwd",
Niettemin meent de ..Oeuvre" te weten. dat de

volgende regeling ontworpen is:
1e De basis vall het plan is een gebiederuil tus-

schen Itali.ë en Abesynië.
Abessynië verkrijgt de haven van Assab (Eritrea}

met een corridor, welke deze haven met Addis Abeba
verbindt.
Indien Italië deze tegemoetkoming zal weigeren,

adn zal de Britsene regeering bereid zijn de haven- #

stad Zeila, in Brltsch-Somaliland, aan Abessynië af

Typhus te Tilburg.
Reeds drie dooden,

De vorige maand deed zich te Tilburg een
eerste typhuëgeval voor. Maar in den loop van
de laatste weken groeide het aantal patiënten
tot 16, waarvan er drie zijn overleden. De dok-
toren hebben gewaarschuwd, dat de bevolking
alle melk goed moet koken en geen ongeschild
fruit moet eten.

De dreigende crisis
Een brief van minister

Stotemaker.
In verband "TIet de dreigende moeilijkheden

tusschen Tweede Kamer en Kabinet over de be-
zuinigingen op Onderwijs, zou, volgens het ,.Volk"
de minister van Onderwijs, K. en W.• dhr. Slote-
maker de Bruine, een, nota hebben gezonden aan
den Mh1isterraad. .

te staan.
Indertijd heeft men van dit, reeds eerder ge-

dane voorstel afgezien, omdat het de Fransche haven
van Djz:iboeti zou benadeelen.
Zondag heeft Laval tegen het plan van gebiedsruil

geen bezwaren meer gemaakt. z
2e De provincie 'I'igré wordt, met uitzondertng van

de heilige stad Aksoern, geheel aan Italië toegewezen.
- 3e Italië verkrijgt de volle souvererniteit over de

Voor Prof. Mengelberg en provincies Ogaden en Danakil.
Louis Zimmermann. ~ Italië verkrijgt een kolonisatieçebied. dat de ves-

Tijdens het Abonnementsconcert, dat gedeel- tiging van anderhalf millioen kolonisten mogelijk
teliik gewijd was aan werken van Camille Saint maakt, en begrensd wordt: in het noorden door den
Saëns, heeft de Fransche gezant, baron De Vi- Bsten breedtegraad. in het westen door een 36sten
trolles, aan prof. Dr. Willem Mengelberg de me- lengtegraad, in het zuiden deor de Britsche kolonie
. .. l' Kenya en door den Soedan.

dallle overhand_:gd Ultge~eVe~ ..ter ge egenneid 5e den negus zal worden verzocht voor het Amha-
van het eeuwfe est van Samt ...,aens. .. . risch deel van Abessynië de bescherming "an den
Aan den eersten conc~rtmees.~er en VlOll~t Lams. Volkenbond te eischen, •

Zimmermann overbandtgde hI] de versterseten Dit zou tot uitdrukking komen door het zenden van
van rtdder in het Legioen van Eer. technische deskundigen voor het Abessijnsche be-

stuur, waarbij ook Italiaansche deskundigen in aan-
merking zouden komen.

Fransche onderscheidingen

Vijf en tachtig dooden tengevolge
van een lawine

George Lacour-Gaèt t
PARIJS, 9 December (A.N P.) - George Lacour-

Gaèt, de beroemde histortcus, is Zondagnacht op 79-

MOSKOU. - Tengevolge van een lawine, welke
zich losmaakte van den berg Joekopor, nabij
Kirowsk, op het schiereiland Kola, werden twee
huizen geheel vernield.

Liefst 85 personen werden op slag gedood en
47 gewond, waarvan 3 later eveneens zijn over-
leden.

Abessijnen tijgen ten aanval
ADDIS ABEBA, 9 Dec. (A.N P.) - De generale staf

van het Abessijnsene leger heeft bepaald, dat aan 't
noordelijk front de guerüla-oorlcg krachtiger moet
worden gevoerd.
Dit besluit is een gevolg van de opwinding, welke

ontstond toen men aan het trent hoorde van de bom-
bardementen van Dessié,
Tenge"olge van de bei.de luchtbombardementen

door de Italianen zijn te Dessié 100 personen gedood.In Frankrijk stijgt de Maas
SEDAN (H.N'). De Maas stijgt in Frankrijk

zeer sterk tengevolge van het smelten van de
sneeuw, die de laatste drie dagen is gevallen.
Enkele dorpen in de Ardennen worden ernstig
bedreigd door het wassende water.

Twintig dooden door ketel-
ontploffing op stoom-

schip.
RIO DE JANEIRO, 9 December (A.N.P,) - mt

Bahia wordt gemeld, dat 20 personen om het leven
ztjn gekomen, tengevolge van een ketelontploffing
aan boord van het stoomschip "Prudente Moraes",
dat op de San Francisco-rivier is gezonken,

Jangen leeftijd overleden.

Ernstige spoorwegongelukken bij
Napels en Moskou

ROME (H.N.). Op 50 km. afstand van Napels
heeft een spoorwegongeluk plaats gevonden,
waarbij vier personen zijn gedood en vijftig ge-
wond.

l'40:;lKOU, (lI.N.). Op .20 km. afstand van Mos-.
~Q.1,l. i~ een trein ontspoord. Een aantal wagens



ZILVEREN ABTS-JUBILf;UM IN,'DE ABDIJ TE OoSTER~OUT. _ Zondag herdacht de Hoog-
Eerw. Abt. Dam. J. de Puniet, zijn, Zilveren jubîleum van zijn Abtswijding in de abdij te Oostahout.

'De jubilaris in gesprek met+Jhr; Ruys.de Beeeenbreeok. Geheellinks de- Generale Abt der Benedic-
tijnen Rme. Dom. Cozien. Geheel rechts Mgr. ·Dr.p •.J~'M. van- Gils, Bis8chcppelijk Inspecteur van

, het BijzOnder-On~'~ RoeniJ.ond.
"i; , ' v' . ,

Een, Interessante opn~e ~vl\n;~dêr trO<Qn~#: in 'het,Jja~eis .van .den. Negus; te' Addis Abeba.
Gezeten op hun tronen, ter' ,weerszijden g;.ef.(alJ.J\e~rd'.dqi:l,rmassief zftveren leeuwen, ont-

, - '. vingen' de; ~i.zeio, en k~izé~ hét. corps diplonüttique.

.DRR -NIKVELSTEIN~'NEÊMT~;:ONrSLÄG','; l)ing ~a~ ~Zijn •gouden jU"bileum: als "Bergmann",
• . - .".. -Ó: ','co .~,' ,.,_ .. "" ,'.wa'a,rbij::.o(lk tegenwoordigwas de hoofdingenieur

. 'Als inspecteUr îfer+r1om~nrif~~;~ ; ..7:Vl'j.Îb4j:)t,~t'aatstoezicht op de mijnen, mr .. dr, .Ir.
. . . " ., " . . ' ., ... , " " ,'\Tan w~te,rschoot van der Gracht.

Met'ingang van 1,Januari a'.s.:heeftcdhr ..N.' Nie..,' ; . Te verwachten is het, dat het heengaan van
velstein; inspecteur der. Dc;>mani~le"Mijnmaat-~ : dhr .. Nievelstein, niet met decstille trom zal ge',
schappij; wegens gezond~eidsr;e~eni:m., .. on,t~lag ,s?hieden, doch dat, indien zijn g~z.oI'ldheids-
aangevraagd als zoodantg, :he-t'¥~Jk; hem', 0n,ge;;; , :.to_t:stand ~~lks. veroorlooft, gelegenheid zal be-
twijfeld op de meest eervolle" wijze zal: ·wótdèn. i staan"of~:cleel va~ hem afscheid te nemen, al-
verleend; -',' . -'" .... '.... ,.".,~: .-" , <Ó, ,. i;vorens hI] voorgoed eenwerkkrtnggaat verlaten,
Dhr. ,Nievelstein heeft een' zèidzaa~ belang~'; ;waai-h1h.ij zelf groote voldoening heeft gevonden

rijken staat van dienst. Als ,~Béigma:i1n;' Is' hij ··j,i.1" t •ei! .waaraan hij, een.menschenleven lang. zljn beste
onzen.mijnbouw'een op' den vo6rgrO'rid:;tr~dei:lde' ,.~~ac~te,n h;~eft. gewijd. Het .otlum cum dignitate
figuur. Een man van 'rijke -erv3:rmg, ria: "'een', .,15 wel Ve~dl~nd. .r', '. .• ' . •

praetijd-evan niet. mlnder. dan, 52: jaren:" . .' ":", \ ,Qo~ b~lten de Doma~mle mlJn~n was dhr. Nie-
Vóór 34 jaren, in' 1901, trad .dllr.· Nie.velstèin . veïstem m Kerkrade .1el!1and, die op den voor-

in drenst der Domaniale mijn, die,;toen,ri6g .de: ,g!ond trad. ~et name .en v?oral in h~t vereent-
eenlge mijn was van ons- land én niet vMl te', , gingsleven. NIet alleen dat hlj'tal van Jaren voor-
beteekenen had: Hij doorliep vetschiÜende ,r~ng.en' ; zi~~er was' van het ~l;lziekkorps der mijn en van
en hem. werd ,ook later. de titel verleend' .valt1 ,de.' Be~n:btenv!-lreemgm_g, s=..het Ker~l:aadsche
Inspecteur, een onderscheiding, die tot .dllsver~e. ve.rce.~l1lglI~gs!ev~~.heeft .nIJ zlJ.n beste krachten
nog niemand was toegekenden,we1lleht ook.n~et. ge.v.:J;Jd:.~oo IS hI] b.v: neg.voorzitter.van de zang-
meer _zal toegekend worden.' . - : ,. .•.. ~vex:eemgmg "st. Lambertus" en van de Kerkraad-
Met dhr. Husmann, den -voormallgen directeur' '.sc11.e Concertvereeniging, 'die helaas na; een tijd-

heeft hij de Domaniale MÎjn ,belang:t;ijk ,uitge~: 'I perk van bloei, sinds jaren geen tee ken en van
breid eh; de werkwijze doen;' aanpassen aan de: -Ievensgeesten.rnear 'geeft. Verder is hij voorzitter
techniek, die thans aan de kol(\ndelving gesteld' van h~t Otanj~;'C?mité in welks hoedanigheid hij
wordt. Tot voor korten tijd Nervulde:dnr. ,Ni~v:el_;: het ~ldderkrUls In de Orde van Oranje-Nassau
stein 'blijkbaar met ongebroken kra'cht, zijn: be,. .. ontving .. In het bestuur van het -Oroene Kruis
langrijke taak. Met den ochtenddienst om zes uur; heeft dhr. Nievelstein geruimen tijd zitting. Tal
daalde hij in 'de mijn af, 'ter' inspecteerlng van I van [aren was hij lid van het parochiaal kerk-
het ondergrondsch bèdrijf en eerst tegen de mid-» . bestuur Van st; Lambertus en hij de oprichting
daguren kwam. hij weer naar boven .. 52 jaren ',v~_nde parochie van st. Cathartria (Holz). werd
lang heeft dhr. Nievelstein het beroep van ,;mijn-' hlJ,li~ vaI?-.het kerkbestuur dezer parochie, we~ke
werker" uitgeoefend: eerst-In de Dultsche imjrien,'; ' functie hij nog s.teeds ~ervult. ~edurende VIer
daarna in de Domaniale Mijh: . jaren was dhr. Nievelstein ook lid van den ge-
. Voor een paar jaren .werd hij op 'eenvoudige meenteraad, ..

doch indrukwekkende wijze' ge11.u.ldigd bij de~vie- .: Het moge- hem gegeven ZIJn na een welbesteed
. . '. . . . ;, . ., leven .,van' zwaren arbeid, nog -vele jaren te ge-

. nieten in goede gezondhéid van zijn welverdiende
: rust. In de gëschîedenîs van de Nederlandsche
, mijnindustrie zal de naam van Inspecteur Nievel-
, st'êin als technisch ervaren "Bergmann" in dank-
bare' herinnering blijven voortleven.

'- ,
NOG STEEDS DE IGEZOCHTE, MOOIE

iMissie -:klankfilm
".R·IA RAGO"

~Ze Z~l.vertoond worden op Woensdag 11 Dec.
.te . HEER bij Maastricht, in. de st: Jozefzaal,
.' : "5 .avonda om half acht. .
,:Op Donderdag 12 December te HEUGEM.
:Vrijdag 13. Dec. te. " MESCH,. R.; K School,

.om half. zeven,
Zondag 15 Dec.vte BEMELEN, Hotel Bergrust

eveneens om half zeven'. 4721

",:"ortelbóef's; Kruiden en Wortel~oer's
PIllen probeeren, beteekent niets andérs
begeeren. Zij verdri.fven· gal, slijm, ge-
. vabte koude; griep, influenza, koortsig-
held, maag- en hOOfdpijn; \wekken de
,eetlu,st op, bevorderen de spijsvertering,
, regç.,len de stoelgang, zuiveren het bloed,
. maag' en ingewanden. . j 3246
.' .·zestig ,cent bij Apoth.-~n Drog.·

Rijksstadhoude~ generaal' Ridder ,:.van· Epp' ~eeft. te.'-
. Hamburg" voor" dep' ~ijkskolo.~lalen. po~d, 'oo "'I'

. een rede. gehoudèn ,over ,,_'UJtschlands l,,;'
,recht.op~zijn.vroegere koloJÜën": .' i

,.. . ----~~~--~------~

Geven met blij dschap kennis van de voorspoe-
dige geboorte van hun zoon WILLY.

C. PAULISSEN.
J. PAULISSEN-JANSSEN.

MAASTRICHT, Maria O. B. O. 1935.
Calvariënberg. 86

t t De plechtige gestichte jaardienst
t voor zaliger de afgestorvenen der

familie
FR. DASSEN-LOOMANS

zal plaats hebben a.s, Woensdag 11 Dec.
om 8! uur, in de kerk v. d. H. Lambertus,
Maastricht.

Familie, vrienden en bekenden worden
beleefd verzocht dezen te willen bijwonen.

STEUNT

"ST. ANTONIUS··
10 CENT PER MAAND.

GEEFT U ALS ABONNE OP AAN .EEN
DER MINDERBROEDERS - KLOOSTERS:
MAASTRICHT

Tongerschestr. 28
SITTARD

Missie-College
Oude Markt

. OPHOVEN
KERKRADE-

BLEIJERHEIDE .
HOOGCRUTS

HEERLEN
Akerstraat
Laanderstraat

HUSKEN.
Sittarderweg

VENLO
Maagdenberg

VENltAY
WEERT-BIEST

470e STAATSLOTERIJ
. (N'iet officiéeJ>
2de klasse, tste lijst

Trekking van àlaa.ldag. 9 December 1935
lIooge Prijzen

.'f 20.000.- 17342
J 5.000.- 17052
I 1.500_ 1907
I 400_ 32778798
I 200.- 92304717
! 100._ 3279 5382 6OZ5 8664 12521 17765

17978
pr,ij~en van f 30_

23 25 105 115 116 163 182 221
244 283 284 299 320 345 '398 429
444 --468 .~ ....>i11 522 1>86 595 "<ill
604 639 -69'1 699 747 ·812 829 <855
884 909 93& 955 1015 1040 1161 1165
1167 1179 1203·.1222 1224 1229 1237 1:.147
1257 1270 1281 1342 1365 1339 1412 1417
1432 1546 1574 1590 1601 1642 1669 1721
1743 1861 1863 .1889 1949 1983 2040 2023
2086 2140 2143 2169 2223 2228 2233 2240
2308 2319 2345 2422 2466 2585 2607 2613
2645 2654 2705 2716 2723 2725 2743 2793
2823 ,2857 2862. 2891 2892 2906 2907 2936

,2973 2979 2985- 3010 3011 3028 3052 3054
3157 3164 3213 '3225 3260 3286 3291 3385
3423 3433 348lt 3491 3498 3505 3563 3510
3576 3577 3603.3619 3645 3708 3796 3821
3829 3869 3878' 3885 3889 3927 3943 4005
4046 4056' 4099" 4107 4116 4232 4233 4:135
4299 4302 4333 4341 4364 4368 4372 4391
4394' 4456 4460 -4464 4471 4505 4540 4545
4568 4574 4610 4652 4681 4712 4744 4147
4863 4925' 49:::9 4971 5022 5043 5055 5M4
5200 5235 5312 5442 5475 5526 5ö62 5583
5626 5649 5650' 5673 5675 5679 5731 ~733
5789 5871 5873' 5942 6101 6111 6141 6146
6260 62'19 6314 6322 6335 6403 6410 6414
6418 6445 6459 6479 6487 6499 6516 6tóO
6552 6617 6628 6641 6644 6675 6686 6735
6743 6757 6776 6804 6817 6851 6883 6928
6969 6990 6995 7078 7115 7149 7160 7190.
7191 7197 7225 7252 7269 7297 7306 7316
7357 7399 7488 7534 7537 7543 7545 7';;)4
7574 7641 7662 7683 7686 7719 7736 7811
7944 7949 7970 7993 8083 8117 8154 8193
8213 8272 8293~S339 8384 8392 8447 8452
8464 8512 8524 8538 8555 8559 ,8601 8672
8693 8717 8727 8730 8743 8786 8793 8831
8839 8845 8850 8853 8868 9008 9012 9014
9028 9039 9042 9058 9116 9149 9164 9177
9219 9249 9276 9281 9328 9331' 9362 9411
9495 9533 9636 9680 9688 9693 9706 9.771
9802 9922 9938' 9954 9960 9966 10048 10147
102'74,10281 103081030910361 10368 1042710fi11
10517 10567 10568.1057310611 10617 1061810627
10637 10670 10681 1070410752 10789 1079310796
10905 1092810944 1099611021 11055 11076 11134
11179 11216 112731129611302 11335 11394 1Üi22
11523 11540 11592i1l659 116'7711678 11695 11728
11744 11771 1184311912 11919 11935 11944 1:-1948
11966 12003 120311209512097 12101 12131 12171
12182 12235 12236 1224212297 12395 12404 12449
12459 12491125261254612608 12622 12670 12688
12692 12794 12837 1285212872 12914 12926 12964
12965 12969 13021 1303413090 13141 13156 13190
13215 13288 13329 1339713439 13440 13480 13499
13519 13536 13545 1354613555 13562 13593 13608
13600 13618 13645 1366013671.1368913744137,1
13787 13879 138901393513941 14021 14103 14!72
14182 1420014222 1428514289 14345 14347 14395
14421 1442714449 1454814573 14636 14667 14674
J4734 14763 14775 1479714815 14816 14849 14852
14944 l4961 14972 14973 15043 15045 15071 15089
1510115149 15162 1518215202 15231 15257 15296
15323 15351 15356 15361 15375 15381 15388 154QO
15406 15435 15452 1546115474 15485 15563 15621
15639 15776 15809 1583815875 15896 15917 15933
16017 16029 16040 1607216102 16127 1615516159
10221 16229 16256 16271 16315 16335 16362 16367
16386 16390 16406 16440 16450 16455 16473 16480
16484 16488 16514,1654516578 16597 16632 16652
16701 16817 1682016836 16891 16901 1693516962
16974 17015 17056 17089 17092 17117 17124-17132
17146 17185 17188 17231 17235 17238 17293 17262,
17373 17389 17411 17418 17447 17464 17524 17574
17593 17607 17634 17651 17735 1781217824 17826
17834 17835 17891 17901 17905 17926 17983 18001
18032 18072 18076 18101 18107 18138 1815118166.'
18193 18221 18247 18350 1835818391 18464 18511
18570 18604 1861'618630 18656 18667 18671'16711
18715 187~418735 18778 18788 188.7018909 189.61
1899i 18999 19016 19030 19049 19050190'5319056
19084 19085 190'9319120 19121 19145 1916019161
19173 19190 19206 19221 19224 19231 19237 19251
19277 19294 19297!,19390193Ó919343 19350 19ä71
19381 19408 1944819544 19556 19590 1960319609
19691 19747 19760 19797 1980719808 19812 19839
1987119937 19976 1999320020 20031 2005620082
20093 20094 20109 20165 20169 20207 2022920250
20287 20336 20.34120381 20402 20452 20494 20&66
20574 20579 20587 2060020614 20616 2061720622
20649 20715 20.77120847 20848 20'92520940 20992-

Kleine Advertentiën van Vraag en Aanbod
TARlE:F: Voor de eerstë SO'letters ot ieeateekena 60 cent per keer, voor elke 'Volgende
10 letters of leesteekens 10. cent méér. - Bij 3 plaatsingen wordt voor d~ derde plaatsing
slechta de heUl vàn oen prijs berekend, - Voor nummer-advertent1ën 15 cent porto extra.
P L A A T SIN G U ITS L U I TEN D T E GEN VOO R U I T BET A LIN G.

.BOVENWONING
"'AUTOBANDEN-- ~. te>h!iur; 4 ·J.{àmers.zolder •mansarde en'. bergplaats.

;MEVR. WOB~E ." gëllruiKt en .nieuw aan Adres Koningstraat 15E.
MO~l,1berglaan 17, Heerlen s1'Otprijzell. Vra!lgt bij ons Heetlen. 644
zceltt.;.~è:p_ .:!.5 ~etJ&..4{,~Q~~·udiifrsm,,;t~e~~~m~~"mfi~_d ' ,,~ d.l "'()ut.')ert. 13'àräg~'N."'i ,,"?,·IfUtS~;; --UR e""""R.iK, . iens.tbo=. goe "Ut).; ".o~pen,,··,. _a,r.~_g_--:"- "'7'762 ." n.U
nende koken en zelfstan- Maastrlcl;lt. m. gar .. .mod, inger., voor-
dig. werken, ·v.g.g..v, in haar -......-":-.~=-~.---..,......,,...---.en .achtertuin. Meerssener-
gezin m. 4 kinderen, Hulp . ' ,.JONGE".PULLE~ . 'weg '15; gem. Meerssen:
van 2e meisje aanwezrg.. a!Lnel?-tegen den leo. w~t Adr. Boschstr. 105. Maastr.

..' . 516'8 Leg'h.. 6· rond. ,f 1.20, Wit" 4369
Legh..' 7 : mnd. f --1.30. :Bar-
nev. 712' mud: r ,1.40. Rl1·
1st'Reds 7% mnd.vf 1.40.
Ancona's 7 mnd t 1.20.Pa-
trijs Legh. ·7, mnd, f 1.20.
Vanaf 12"st. franco, vrtj
. ·zicht: onder "rembours
Zichtbare verp. gratis. Van
25":"5Ó'stuks' 5 ct. korting,
pO-100 st .. 10 ct. korting
p'-; st.' Hoenderpark ,;Ede1-
weiss". Tel., 47. ~eijthuij-
sen. 'bij ,ttoermbnd. . 5158

"CAFE:TE HUUR
'JONGE ,TREKHONDEN gel. M.-Gracht~traa~ ~o 35,
v. .h..zw. ras en eenige Ca- ,Adr_..O.L. Vrouweplem 5,
nadassen te k. Pîngew'eg 3 Maastr.·· 29
Nuth. .' 4944 CAFE TE HUUR

"De Groote Pot". gel, TOll_
.gerschestraat 44. Adres O.
'L Vrguwepl. 5, ~aastr. 66

NED. JAZZERIN
met Tango-harmonica, z.
aansl. bij 'KapeL Br, o. na
634 Bijk. Limb. Koerier,
Heerlen.

FRICTIE· LIER
geh. cornpl., nog nieuw, te
k, Tevens -te k, wegens af-
schaff. een luxe ChevroleL
'wagen, banden z.g.a.n.
Adr. Straelscheweg 148,
Venlo. 5181

ZWAAR SLAÇHTPAARD
te koop, bij J. Frijns. te
Moerslag. Insteken tot
Woensdag 11 Dec. bij JaIl
Graven st. Geertruid. 48

PERMANENT-MACH.
kleerkast met. spiegele 2
.naardrosers tegen elk aan-

nemelijk.bod te koop...
Schelsberg 9,' Heerlen .. 647

DAMES~ORKEST
vrij; . Ned. Holzstraat 22,
Kerkrade. 1514

de FRANCIS CAANSCHE MISSIëN -HUISNAAISTER
ABONNEERT U op ons Missiemaandschritt gedipt. b.z.a. Br. o. no 89Bijk. Heerlen.

DIES'ELMONTEURS
Bankwerkers Machinisten
Automonteurs, die door
korte studie i. d. Diesel-
techniek hunne positie wil-

VOORLOOPIG KÖSTElLOOS. len verbeteren, schrijven BiLLÀRD· "TOULET"
B·· i d Ar ts R htb o. no. 5137 bur. dezer. met· queues en ballen. inlJ vonn s er" rondissemen - ec ank te goeden .staat, voord. te k.

Maastricht, ddo. 5 December 1935', is in staaf van BEKW. KEUKENMEID - Markt 17c, Ie. ét. Maastr.
faillissement verklaard F. SElVERINi caféhouder, gevr.; v.g,g.v.·' Mevr. . ~ 94
wonende te Hoensbroek, Hotel Berghof. met be- Schmeddlng, Gr. Looyer- KERS'I'DENNEN
noemlng van Dr. Hustinx tot Re-chter-Commis- straat 30, Maas~r. ~8 mooie kwaiiteit 120 tot '200
saris en ondergeteekeride tot curator: 5193 R.K. MEISJE coM:. opruimingsprijs. A(J.
BRUNSSUM, 9 December 1935. . gevr . .in 'moederl. .gezin, op Evers. Kerkstr., A95" Vier-

De Curator, dorp. ·B!'. o. nO,.643 BIJk. }ingsbeek.· . 5161
Mr H· sp' A'UU"" ....T Limb. K.oer .. H~erlen.., n=,. MOOI'WIT FORNUIS'

Brunssum. ,NET MEISJE f 12. Kachel f 3.-. Geer--M---k--·-l~.--S---=-h-I--h~-.-d--gevr.. v. htrish, (4' pers.) , str:'"il2,-Heerlen. 648ar tp eID pek 0 zer el e. goed kunn. koken en zelfst. 'P'R'AC'HTIGE 'NAAI- .
O

werken. zuversrmt, M,-
MIDDENSTANDSW NINGEN te ~oop aangeboden Brugstr, 25, Maastr. 92 machine .tn -saïonkast; in-

Beste belegging. Gunstige voorwaarden. I ' - zinkbare. te k. tegen elk
Inlichtingen: W. J. NIEVELSTEIN, Architect, MEVR. NO_T.. ~AVDlllN.,_ aa_1}ll,__.Qod:..S.teenstr. 1~'
Drievogelstraat 105, Spekholzerheide. ,5192 Witmakerstraat 2. Maas- (boven) Venlo. 4960_____ --.:.. .;__-_____ trlcht, 'vraagt terstond een

PRIMA GELDBELE'GGING alleszin~,bekwame 2e ~~~~
DIVEIRSE MIDD~STAND'SDW()NINGEN ~

WINKELHUIZEN·in prima li-gging te koop. aan':
geboden. Verschillende zijn goed verhuurd.
Peter EGGEN, B9'Uwondernemer, Franciscaner-

straat 13 a, BLEYElFlJHEIDEl-KERKRADE. -5191

AUTOBANDEN
Allemateri direct leverbaar.
Meer dan 1000' fabrieks-
verse banden in voorraad.
Sa1npermans, Maastricht
is en bl1jft het beste, goed-
koopste en vertrouwdste
adres. Eens gekocht, altijd
klant. . Grootste banden-
zaak van heel Limburg'.

8980

KL. 4 PERS. OPEL
'33-34. prima. OQk ruil te-
gen grootere. J. Bosch,
Schinnen 127. 5169

CHEVR. KIPW. '34
dubb. banden 32x 6, voord.
te 'k. Garage v. Hulst,

Meerssen, TeL 82. 5171

BEKW. BROODVENTER
gevr, op best. route, g. ver-
koopkracht bezitten en
borg k. storten. Br. 0: na
1512 Bijk. Limb. Koerier,
Kerkrade.

:_EIKEN ·SLAAPKAMER.
ameubl. met spiegelkast en

.E manner f 65, z.g.a.n, lede.
- DI NS'I'MEISJE, ren sofa f 22. KeukenkaS.

gevr.. '\'00'1' . halve, dagen; s. -ten f. 12. Geleenstraat 80.
8----12%uur.. 'voor '15 -Dec., Heerlen.:. ' 646
of. 1 Jan. ZlCh aan te'mel- __ -,- __ .__ --.:.._--
den, .l.?ast.cHàbetsstraa,t 5.. ; KERSTBOOM~N
Maastl". '~.' , 90 Alle maten, van. 1-6 M.
Net· R-X: ·D1ENSIl'MEIS.Jt:: lengte,' aan zeer . billijke
gevraagd, good voor kin-. prijs. Met groote of kleine
deren, v.g.g.v, ·Gravenstr. partijen, dagelijks" ver-
30, 'Hèerlerh;eide., :650 krijgbaar bij H. .Caris .te

Horn; Tel. l'6.'Bij minstens
DIENSTMEISt;JE ·50 st. leveling franco.

voor.'direct .gevraagd ..Adr. Monsters ook te zien .Don-
No,;~!i{3Bijk. Limb. Koer., derdags Markt ,Sfttard,en
Kerkhtc,le. . C Zi;J.tefdàg 's'avorids Márkt

Lutterade: ·5l77
. D-lENSTMEISJE .

zelf~'t'i -:eerJUk; . ziiidelijk,
terstond -'gevr. Peis. aan-
bieden, -A;' Heuman. :Kêrk-
str:mLI:I, 'y.a}Jr~nl!.un~._51.PO

CAFE-INVENTAltIÈ; .
te' koop' te Simpelveld. Br.
0': noA862 bur. dezer:

~ ~ T .--- -- - --,

:HuviELlJKE.N,
i,•• __._ : :::_J

FLINKE UI'ENSTBODE
R..K...: g~vraagd ·t~g~n~Qe-
gin' Januari. 'zelfstanrüg
kunnendo wérken 'en ko-
ken/ l'4evr.' C: Westelaken,
Dorpstraat 59' Veldhoven.

. - •• . '- Cl 5'197

~-~~--.,.,,- ...-~ ------~

t:tuis ti"ERE N .
~~~I'-r'-...._.,~

F 1500 HYPOTHEEK
gevr. voor een nieuw te
bouwen huis, liefst vall
particulier. Br. 0, no lOot
Bijk, L. Koerier. Sittard.

Ie HYPOTHEEK
gevr. groot f 3.200op fli~
huis met groote tuin. Br.
0: no 5175Ag. Limb. Keer.
Hoensbroek.

JON'GE STERKE KAR- .
hond'. te' k-oop "gevraagd.
Hub. Stèijns, Noorbeek :I.

>. .4756

VETTE KALKOENEN
te 'koop gevr .. Br.: met pro
o. no.649 Bijk. Lil1).b.Kóer.
Heerlen.

BIJ BRIÈVEN
WISHOUT. op nummer. advér.tenti~n

Te koop gevr, "een, partïj ' élutte men nooit origineele
licht wisl!out. J. Rijk·, getuigschriften jn, Een af-
Bude1337.. ~195 ,sqhrift, is meer dan. vol-

doende.
KOFFIEKETEL

inhoud 10 liter, voor café
en restaurant 'te kOOp:ge- .
vraagd. Br. O.no 5167Bijk.
Limb. Koer .. Heerlen.

- ------- ~----- ----

;lANDBOUW,, :'----- --....._~-~---- _--

RENTENIERS- OF WIN-
kelhuis te k., v.a.g.v., be-
vat ben. 3. pl., 1ste verd. 4
k, 2' hans., zolder, kelder,
stal, open' plaats, gelegen
Vroenhoven (B.) Te bevr.
C. Schiepers, Beekstr. 12.
Weert. 5076

R.K. HEER
middenst., middeib. leeft.,
zeer goed gekland., eigen
zaak wenscht kennism. m.
R.K: juffrcuw, midden- of
boerenst., ca. 40 j., hutsel,
aangel., verm, gew. Br. m.
foto. welke geret. worden,
o. no 82 bur. dezer. Tus-
schenk. H.H. Geest. aj'l.nv.

WIJ ZIJN. KOOPERS
v!tn manufacturen, linge- DR. ZEUGEN .
rie, schoenen. koLweren, pas gedekte zeugen, dekr.
eetwaren, . galanterfezaken. zeugen, magere, zeugen en
enz. enz. , Strikte geheim- . scheutelingen te koop.
houding. Bt. '0. na 2220 Teheux, Schinnen, Tel. 29
dezer, . . _ 5194

PENSION GEVR.
voor heer plm. 14 dagen p.
maand, te Maastricht, om.
trek Capucijnenstr, ·Br. o.
no 5178 bur ".dezer. BONTWERKER

b.z.a voor alle soorten re-
para'ties en verand. v. bonü
Weiss. ,M.-Pastoorstr. 16A.
Maastr. 91

VOOR LOOD~ EN ZINr •
.werk. gas- en. waterl., .T.
sonoetiker. Sterrepleirr 19.
M.-Smedestr. 1, Tel. 2i'~"
Maastr. 53

Ki\MER
geschikt voor kantoor of
kantoor' te "huur '·gevr. in
Sittard. :ar. no 1020 Bljk.
Limb. Koer;, Sittard.

'WERKPLru\TS
te . huur gevr, lil Sittard.
Br. o. no 1021'Bijk. Limb.
Koer.. Sittard.

IN PENSION Ie KL.
met pr, keuken en verzorg.
centr. stad' Venlo, is een
mooie vruime suit€ dis-v-n.
Ook "PQr echtp.. Adr. Zus-
térs Augusttnèsserr, Paraue
7, Venlo. . 5182

.:GEMB: Zl't-SLAAPKS.
kookg., .app, opg. ·Gr. Staat
45, Maastricht. 383

MOOIE' ZIT_. EN SLAAP-
kamer, met pension te h.
ar. o. nO'5170 Agt. L. K.,
Beek.. .

~J LEVEREN IEDER
. kwantum consumptte,
aardappelen van klei- C.r
zandgrond, ook voor fritu-
re. aan lagen prijs, france
thuis. Handelaren ruime
korting. Fa. F. Jansse~
TeL no 1. Tienray. 6859

RECLAME-PRIJS
Permanenten f 1.- met
watergolven. Garantie 9
mnd, W. Römling, Melick,
Dorpstr. 105. 5184

INKOOP van OUD GOUD
en brillanten (bruikbaar
en onbruikbaar) tegen de
hoogste waarde. Door ge-
heel Limburg te ontbie-
den. A. van Dam, Willem-
stro 81, Dameshoedenzaak.
Heerlen. 645

·Apar.te .BOVENWONING
te .huur, gelegen Mergel-
Wêg no 25a. Te bevragen
bij Filma Aug. Knels.

Kleine .'Gracht .11. Maas-
tricht.-- c 8458 OLMEN BEUKEN

elken-, kersen- en andere
harde houtsoorten. Franc.
GilisSên. Houthandel. Sta·
tensingel 156. Tel. 333. Op,
slagplaats Villa Aldegonda
Scharnerweg 2, Maastr,
~. _5173

Jonge Pullen -
Wilt u verzekerd zijn van
prima waar, raszuiver,

, - WINKELHUIS k~rngezond., pullorum vrij,
t h

· . _. flInk ontwikkeld en van:
E!.. u~~ op g. stand en legsters boven de 200eieren
;,oonhms te hUll!. A4re~: bestelt uw pullen dan biJ
,rmsti:aat, A 38, S!ffipelve d londerstaand adres. Witte

4949 Le~'horns f 1.10. Barnevel-
"';-. -:U-U-I-S-·-M-ET--T-U-I-N...,.,..·...,.·. ders en .Rhode rsi. Reds
teh., v.a.gw, Kastanjelaan f 1.30, miskleurde f .~.OOp,
80,.Hoensbroek. 4973 stuk. Deze I;>ullenz~~n ge.-

... , boren 15Mel 1935.znn aan
SUSTEREN. en tegen den leg. Worden

Caféhuis te"huur" mooi' ge- met elk kwantum franco
legen tegenover de.nieuwe vrij zicht bij u thuis ge-
kerk. lVincentiuslaan 17. braent. Komt zien. Geeft
Adr. Q.L._Vrouweplein b, even bericht of belt op.
Maastr. 30 . Alleen bestellen biJ '

Hoenderpark "Meerzicht"'.
Wychen bij Nijmegen.

Telef. 70. 5196

, BOERDERIJ
t,e'huur '\'001" 16 Maart '36,
groet- + 10 bunders. 'Br. O.
no 5163 bur. dezer.

WOLLEN DEKENS
zenden wij onder volle ga.-
rantie, rechtstreeks aan
particulieren Maat 150_
200 cM. f 6.M. Maat 160·
.210 cM, f 7.20. Maat 190-
230 eM. f 9.00 Alles zware
kwaliteit. 100% schapen-
wol Elke gewenschte kleur
franco aan huis. Firma.
..ESDEWE". Tilburg.

Onze zaadprijsc. is
verschenen en wor4t

,. op aanvr. toegèz. Voor
lev. half Febr. half
Mrt. af te geven pnot-
aard. v. d. klei, van pl".
gewas, vroege en late,
gek. en ongek. Waar
niet vert. solide agen-
ten gevr. 5119

ZWIJNDRECHT

,In" de ~étalage, van ,.de .toonkamers .der c Stroomverkoop-Maatschappij, Wolfstraat 20, Mta.stricht, is het
mj)det:tentoongesteldö,van, de~ tweede "Stl!,tendam".1·Zooals.men zich' zal herinneren ,is het aan het
streven. van z.e Exc. Prof. Dr. ir. -H. C•. J. H. GeliSSen,Minister van Handel, Nijverheil en Scheepvaart
. (Diredeur'- ·mllt. verI!)f _ der S~roomverkoop~Maat'sèhItPpij) te danken, dat de bo~w van dit schip

'. "vO:or~ons;land'_isbehouden,-hetgeen.werk'geeft aan naar scha.tting 6000 arbeiders gedusende ± 21/2 jaar.



PROVINCIALE NO BRABARISCHE
'ê::Sjertogtnboê~(~t~onrant
Alle betalende abonné's op dit blad zijn. volgens de bepalingen in de" .,Voo1'WJardenvan Verzekering- 'Vermeld, tegen ongelukken verzekerd
voor bedragen van., 500.- bij leve~slange ongeschikthèid; f ~OO~--',f;JfJ 9vétlljden; ! 300.-- bij verUes van één hand of voet; .t 250.- bij
verlies van één oog, t 150.- bij ve!lles v.an een dutm,; f 60.-- bij ~erlles v!J.~ een ·.wljsvinger; J 15.- bij verlies van elken anderen' vinger.
Oe uitbetal1ng der verzekerde ultkeeringen wordt gewaarborgd door de 'Niéi1w'BAV·Bank N.V. (Nieuwe Hollandsche Algemeene Verzekerings-
Bank) te Schiedam. De verzekering is gesloten door bemiddeling 'van- de Assurantie Bezorgers; de Firma BLOM & V. d. AA te Amsterdam en

de Firma VAN LANSCHOT',ct; VERBElJEN te's-Hertogenbosch. Hoogesteenweg 27.
164ste Jaargang

YAN DE

Uitg. J, J. ARKESTEYN &
ZOON, Kerkstraat 54 te

'8-Hertogen bosch.
Teler, No. 1068 (2 liinen)

Gironummer 42990.
UitgavE' dagelUks, behalve
op Zon- en Feestdagen
Abo'l>1em'!Dtet.p. 3 maan-
den bij lOOI uitbetaling
t 2.60 fl., l' post I 2.115
Advertentlën van .. -t ,.e.,
gels t 2.10. daarbo' en 35
cent per gewonen regel.

's-Hertogenbosch, 17 December 1935.

van De Bie en Van Buul gehoord, dat afgegaan hé? Je vader wist toch waar Pre sid ent: Heeft uw schoonvader
er in oven een rijke' kraak te maken jelui heengingen? zich er niet over uitgelaten, dat hij geld
was, hé? .. Get u i g e bevestigt dit; hij weet ook wou hebben om een verdediger voor Piet
Get u i ge bevestigt dat. Men is naar te vertellen dat - terwijl hij in hech- te krijgen.

Van Buul gegaan maar ,hij was niet tenis zat - er nog f 5 gebracht is; die Get u i g e zegt dat dit niet het geval
thuis. Zijn vrouw, een dochter van De getuige te weinig had gehad. Over een is geweest.

Hij vertelt dan dat er was afgespro- Bie, heeft toen .al eenige inlichtingen gesprek, dat er geld noodig was voor een Voorts :geeft hij te kennen, dat hij
ken in Oyen te gaan stelen. Van orsouw gegeven. verdediger van Piet de Bie, weet getuige, aangeduid heeft waar het huis der
is door een raampje naar, binnen ge- Op dien afgesproken. dag kon de on- niets. Verhoevens gelegen was.
gaan en Wimke de Bie is nok naar derneming niet doorgaan, zoodat een De pre ,3 ide n t vraagt verdachte Verdachte De Bie wordt dan weer
binnen geweest, evenals getuige en nog andere dag werd afgesproken. LeO' van nu wat hij er van zegt. binnengeleid.
een. der Putten mocht niet !nèe van De Ver d ach t e zegt, dat het allemaal De pre sid ent deelt hem mede wat
, Getuige en De Bie hebben Verhoeven Rut. Vader de Bie had zelf zijn f'lets best mogelijk is; hij weet niet wat ze Van Buul verklaard heeft.
vastgebonden. Van Orsouw sloeg den noodig en wade die niet afstaan aan gedaan hebben; maar hij weet van Ver d ach t e houdt vol dat hij van
anderen Verhoeven met een ijzer. De Bie zijn zoon Wim. Toen ging de zaak niets, Ook niet van den revolver. niets weet.
heeft hem op de borst getrapt. weer niet door. Op een anderen avond Ze 'fantaseeren allemaal. Niemand Pre s l d ent: Zijn dat dan allemaal
De getuige erkent dat hij een bus met kwam men weer bijeen ten huize van weet iets van hem. ' fantasten?

geld onder het bed heeft weggenomen. De Bie. Deze adviseerde te voet naar Pre sid ent: Dat zullen we eens Ver d ach t e: Ja, dat zal wel.
Pre s i d ent: Hoe ben [elui er toe Oyen te gaan. 'hooren. Pre s i d ent: Zouden ze soms een

gekomen om die inbraak te. plegen? De pre sid e n.t.. Bij dilC besprekin- Inspecteur Van Kern pen krijgt complot tegen je gesmeed hebben.
Get u ig e deelt mede, dat hij bij M. gen zat De Bie toch niet aPart. dan te verklaren, dat De Bie zeer on- Ve r d ach te: Dat kan wel, misschien

de Bie aan huis is gekomen; hij kwam GetUige: Neen, het was één com- gunstig bekend staat. willen ze mij er wel achter hebben.
daar mèermalen. Piet de Bie zat in arrest' plot.' " ._, V El r d ach t e: Ja die politiemen- Pre sid ent: Maar wat zouden ze
'voor iietsendÎl~fstai. M. de Bie wiM.. geld P res fd e nAt: Reeft Wim de Bie een' -sehen hebben een hekel .aan .me, nadat daaraan hebben?
hebben voor een verdediger, Toen heeft revolver gevraagd? ,ik Mr. Roebel gevraagd bad voor de Verdachte: Ja misschien wel hun
M. de' Bie gezegd, dat er in Oyen geld Get u i,g e: Of WL'!1net gevraagd verdediging van mijn won piet en na straf er mee verminderen; ik weet niet
te halen was dan kon men een ver- heeft weet ik niet. maar er' is om ge- die verklaringen over dat slaan en zoo. wat ze fantaseeren.
dediaer nemen voor Piet, zoomede een d '. Ik ben nóg nooit veroordeeld. J. M. Hen d rik s, landbouwer te OSs

~ 'vraag ,. en M. de B'e glllg er boven P r-e SI' den t: Neen, [e strafblad ziet dnieuw pak. ~, een halen. Die heb ik gekregen van oL kennen J I verklaart dat verdachte hem gezegcr-
'GetuiO'e heeft aan verdachte voor- Wim .or zijn vader, dat Weet ik niet er mooi uit, maar we ennen Je we . heeft, dat er twee mannen in het huis
gesteld ~elf mee te gaan, maar hij deed Ver d ach te: Toch heb ik er niets te Oyen waren. Zijn schoonzoon noem-

meer. Den volgenden dag heb ik den mee te maken. 1 d t hi d anhet niet. revolver terugg de hij een lumme, om a IJ aarv
Pre sI d ent: Waarom niet? , 1 " egeven, De ve rd e dig e r vraagt of de vader niets gezegd had.
Get u i g e: Hij zei dat hij goed werk' P;re si den t: Is er over gesproken vangetuige nooit inlichtingen. aan hem Pre s id ent: Kreeg u den indruk,

had en zoo. ' dat M,. de Bie ook zou meegaan? heeft gegeven. dat verd. de letding van de geschiedenis
Pre sid ent: Je bent toen met Hen- Get u i ge: Dat kan ik me niet meer Dé Pre s i d ent formuleert het zoo: had, dat alles van hem uitging?

driks naar van Buul geweest hé? herinneren.' " of er thuis nooit eens over den roof- Get u i ge erkent dat. Verd. had
G e't u i geerkent dat en deelt verder Verder .deelt getuige mede, dat het .,'overval is gepraat. gezegd: Ze zijn bij mij alle vier weg-

mee nee de inbrekers zich vooraf oP de aandeel van Wim aan den vader is ter Get u i geverklaart dat zijn vader t' h d
hoogte hadden gesteld. Bij de Bie is. af- hand gesteld, omdat Wim gepakt was. hem nooit erover gesproken heeft. gegaan met een sigare m un men .
gesproken dat men naar oüen ZIOU gaan. Verdachte verzekert dat er niets J. F. van o r s o u w, die ook gedeti- Mr. Schröder meent dat getuige
De Bie zei: neem geen fletsen .mee, want van aan is; hij is er niet bij-geweest. neerdfs, is de volgende getuige. eerder heeft verklaard, dat De Bie ge-
als ze je overvallen heb je kans, dat ze . Pre sid ent: Het maakt toch een Hij erkent mee den overval in Oyen zegd had, dat hij ze had weg g e-
. k gekken indruk. gepleegd te hebben. stu u r d naar Oyen.
Jeogpau:en e~~~~proken avond kon het . Ve r d ach t e: Het is de zuiverste Pre sid ent: U bent op het laatst Get u i g e zegt echter, dat De Bie
plan niet ten uitvoer. gelegd..worde? waarheid, pas in het complot betrokken, is 't niet? hem verteld had, dat ze weg g ega a n
Dinsdazs daarop is men weer blJ De BIe Pre s id en t: Ukunt ook veroordeeld Getuige van 0 r sou werkent dat; war'en... .
gekome"'n om vandaar naar Oijen te worden al ben je er niet bij geweest., het was Dinsdagsavonds. Hij kwam met Mr. S c h rod e r: Staat De BIe er
gaan. Ver d a ch te: Dan zal ik onschuldig ,de. anderen bij De Bie en vandaar uit I voor. bekend, dat hij zulke dingen voor-
Pre sid ent: Wist de Bie, dat? veroordeeld worden. is men naar oven gegaan. bereidde? .
G et u ige: Ja, hij wist ervan en hij Volgende getuige is W i Ihel m u s deP r e si den t: Heeft De Bie er vooraf Get u i ge: Nee, dat kan ik zoozeer

zei, dat we door den polder moesten Bie. . nog over gesproken? niet zeggen.
gaan. Wirilke de Bie vroeg een revolver; Dezen 17-jarigen getuige, thans gède- Get u i ge ontkent dat. Bij verder verhoor spreekt getuige niet
M. de Bie haalde die en Hend~iks heeft tineerd wordt voorgehouden, dat hij Pre sid ent: Is er niet over een meer van weggaan maar van "weg
hem meegenomen. ", recht van verschooning heeft om tegen revolver gesproken, kreeg je niet den, laten gaan".
Pre sid ent: Nu hoor je het, wat zeg zijn' vader te getuigen. ' ' indruk dat hij er alles van wist? L. L. van der Put ten, landbeu-

je ervan? . Hij wenscht echter te verklaren. Get u i g e: Dat is best mogelijk, dat wer te Oss erkent vervolgens ook bij
Ver d ach te: Er is niets van waar, 'De Pre sid en: t maant hem aan nu weet ik niet. verd. De Bie geweest te zijn. Het gesprek:

het is gelogen. ook de volle waarheid te zeggen, niets te Ik wist wel dat er in Oyen zou worden kwam op stelen. De Bie rei dat hij nog
Pre sid e n tt. Heb je de revolver veel, maar ook niets te weinig. ingebroken, maar bij De Bie. is er niet wel iets wist te zitten. "Dat zoude gij en

gegeven? Wim d è Bie erkent dan dat er afge- over .gesproken. ons Wimke goed kunnen opknappen",
Ve rd ach t e: Ik heb nog nooit een sproken was om ln Oyen te gaan Inbre- ,Voorts verklaart hij, dat hij van het zei hij.

revolver gezien! I ken. Toen hij het van zijn Vader hoorde, vragen naar een .revolver niets weet. Hij Pre sid ent: Wat zeg je daarvan?
Pre s id ent: Nu voelt toch iedereen" wist getulge het a1. . " .is pas om half tien bij de woning van De Ve I' da c h t e: Ik ken die heele man

dat je liegt.' ' Pre s i,d.e n,t: Ben jij el'met je vader Bie gekomen. Hij weet dat Hendriks een niet; ik heb niets met hem uit te staan,
Ver d ach t e: Ik heb wel eens een over begonnen, of je vader. revolver had, maar verder weet hij er edelachtbare heeren.

revolver in een winkel gezien, maar Getuige; Neen, j,k. Ik rei dat ik niets van. President: Ga dan weer zitten.,
verder niet. van De Rut géhoor<l1J.ad dat er in oven Pre sid ent: ~eeft de Bie j~lui niet v e r d ach t e: Ja, wat zij bespro-
De Pre sid ent merkt op, dat verd. een oud ventje was met veel eenten. getracteerd, heb Je geen borreltje gehad ken hebben, dat weet ik niet.

veroordeeld is wegens overtreding van P res ide n t: .Dièn2leIfden·' Zondag of een b?terham?. Getuige L. v. d. Put ten geeft te
de vuurwapenwet; verd. had een revol- was toen het plan' ·a!.ge:maakt om te Getulge. Neen, ik heb mets gehad. kennen dat De Bie het later nog eens
ver in huis en is deswege veroordeeld. gaan stelen. .De ver d e dig e r wil in verband met herhaald heeft.
Nu voelt iedereen toch wat voor Get u i g e: Ja, dien Zon'e!ag-avond, d~. kwest.ie van den revolver .weten of Op een vraag van den ver de dig e r

vleesch hij in de kuip heeft, leugenaar. maar het is, niet doorgegaan. hIJ .De BIe n.aar. boven heeft ZIen gaan. deelt get u i g e imede, dat hij toen al
De verdediger Mr. Ge r rit s vraagt of Pre sid ent: Waarom nIet? Neen, dat IS met het geval.. van Van Buul wist van de mogelijkheid

De Bie gezegd heeft waar ingebroken Get u.I g e zegt, dat niet te weten. Of getuige dan weet of Hendriks al van een inbraak in Oyen.
zou worden. . President: Den volgenden avond een revolve~ ha'd?, , . De politie-agent H. Th. Feldkamp
Dat blijkt niet het geval te zijn, maar ben je De Rut tegengekomen en toen Ja, getuige weet dat Hendnks een te Oss, die het heele onderzoek heeft

Van Buul had de woning aangewezen, heb je gevraagd of het dien avond zou revolver had. . geleid, deelt mede, dat ook daarbij Van
waar ingebroken kon worden.' gaan. ' P. A. van B u.u 1, arbeider te Oss, ge- Buul een zenuwachtigen indruk maakte,

, De ver d e dig e r vraagt nader wie Getuige bevestigt dat; .bet zou dien huwd met een. dochter. van verdachte, hij was bang.
de revolver gevraagd had. avond gebeuren. 's Avonds kwam men w.e.nscht eVenmI? gebruik te maken van E~n der I' e c h ter s merkt op dat dit
W. de Bie - aldus de pre sid ent, bi der de B' bi ht et te t '_,lJ va ie ueen. zun ree om Dl ge uigen. ., niet meer noodig is, want ze zitten nu

dat zegt hij toch. P r Els i d ent: Die mengde zich toch , ~et verhoor levert een~~e .~oel.l.ijk- allemaal achter slot en grendel.
De revolver werd aan Hendriks ge- in het gesprek? held oP.; getuige zegt.~at hlJ bllJft blJ de P. Ver hoe ven uit Oyen komt ten-

geven. Get u i ge: Hij, zat er alleen maar bij. verklaringen welke hIJ reeds .heef.t afge- slotte getuigen.. Hij was aanvankelijk
De ver d e ti i g e r: Maar die had er Pre s i d ent: Toen is het weer niet legd voor den rechter-c.ommlss.arls. niet gedagvaard maar werd in den loop

niet om gevraagd. doorgegaan hé? Dl;l verdachte wordt hierna uit de zaal van den ochtend nog verwittigd.
Pre sid ent: Neen, hij had er niet Get u igeerkent dat. Later is men geleld. . , ' ' . _ We moeten je nog eens hooren,

om gevraagd, maar Wim de Bie. andermaal bij Vader de Bie bijeen- Ge ,t u 1ge' verklaart dan dat De BIe aldus de Pre sid ent.
Voor de zooveelate maal legt dan Dr. gekomen, en toen. is .er weer over den hem s Zaterdags v~r den overval ~e- Ver hoe ven vertelt dan over den

Met t rop zijn verklaringen af over de 'overval gepraat. M'n vader heeft er zich vraa;gd hee~~ of ,hIJ nergens geld wist overval, tengevolge waarvan zijn broer
sectie van het lijk van Verhoeven. niet mee bemoeid, aldus getuige. -te Zlt~~~.'H\!. hac. daarop medeg~dee~d, . overleden is. Hij maakt van de gelegen-

A. J. Hen d rik s (Jonge Toon de Pre s 1(1ent: Hebt U een revolver <lat hlJ :TI Odjen een oud mannetje wist heid gebruik te informeeren of hij het
Soep), gedetineerd alhier is de volgende aan je vader gevraagd? te woner:, dat geld had... geld, dat gestolen is, terugkrijgt ..
getuige. Hij erkent dat hij na vooraf Getuige: Ja, dat heb ik gevraagd. PreSIdent: Wat heeft hlJ toen ge- Datweetikniet,zegtdePresident
gemaakte afspraak mee naar Oyen was Getuige deelt mede dat zijn vader zegd? Dan zal ik er daar eens een paar ik denk dat het weg is. '
gegaan om er te stelen. Omtrent de in- naar boven is gegaan en terug is ge-I op afsturen? Dan richt hij zich nader tot den ver-
braak bij de Verhoevens legt hij de reeds komen met .e.n revo,lver, dien hij aan' Get u,i ge bevestigt dat evenal~. de dachte: Je hebt misschien wel gehoord
bekende verklaringen af. ,De Soep gaf. . mededeeling van verdachte, dat hlJ er van dien overval in Oyen,
di~~ta1 te ~~o~a~g~g~a:.n ~u ::tt _~a ",~ ~e.a i' d',e~n·t:-êT.Qen3ijn jelui,er Op-~! paal' naar toe zou zenden. , '5 ~io~d;. heb ik gehoord, zegt ver d.,

Roofmoord te Oyen.
Vandaag is wederom een "Ossche zaak"

behandeld en wel tegen den 47-j:3xigen
arbeider M. F. de, Bie, uit Oss, thans
gedetineerd, verdacht van medeplichtig-
heid aan den roofmoord te Oyen in dell
nacht van 15 op 16 Mei 1934.
De dagvaarding legt hem ten laste, dat

terwijl in den nacht van 15 op 16 Mei
1934 of daaromtrent te Oyen H. A. van
der Putten, A. J. Hendriks (bijgenaamd
"de jonge Soep") W. M. de Bie en F..J.
van orsouw, gedurende den VOor de
nachtrust bestemden tijd te zamen en
in vereeniging in de woning van de ge-
broeders Verhoeven met het oogmerk
van wederrechtelijke toe-elgening hebben
weggenomen een geldelijk bedrag van
f 70 of ongeveer -zooveej in ieder geval
bankpapier en geld, alles eigendom van
de gebroeders Verhoeven althans van
ander dan-van hem verdachte en die
daders of een hunner, en zulks na zich
den toegang tot die woning te hebben
verschaft door langs een door hen open-
gebroken raam naa~ binnen te klimmen
en terwilt zij. dien dIefstal deden vooraf-
en vergezeld gaan en volgen door geweid
tegen die gebroeders Verhoeyen door hen
zeer krachtdadig met een IJzer, althans
een hard voorwerp, te slaan, waardoor
Antoon Verhoeven is overleden en Petrus
Verhoeven meerdere bloedende ver-
wondingen bekwam, zijnde dat geweld
gepleegd met het oogmerk om dien diet-

~ stal voor te bereiden en gernakkelijk te
maken 'en Dm bij, betrapping op heeter-
daad zich de vlucht mogelijk te maken
en het bezit van het gestolene, te ver-
zekeren; ,
hij, verdachte, korten tijd. tevoren

te Oss ._ althans in het Arrondissement
's-Hertogenbosch - door misbruik van
gezag als vader van genoemden W. M.
de Bie dool' voor wat. dezen betreft hem
daartoe aan' te zetten, en verder wat
allen betreft door het verschaffen van
gelegenheid, middelen en inlichtingen,
dit misdrijf opzettelijk heeft uitgelokt -'-
althans voor wat allen betreft opzette-
lijk gelegenheid, middelen en Inlich-
tingen heeft verschaft tot het plegen
daarvan - door hun en een 'of meer
hunner t vrlenden mede te deelen dat
aldaar een oude man veel geld in huis
had hetgeen gemakkelijk te stelen was,
ëoer de deelgenooten bij elkaar te roepen,
door zijn huis· beschikbaar te stellen
als plaats van samenkomst der daders
om hun plannen te, maken en om van
daaruit hun plan, te volvoeren, door- de
uitvoering van het plan met hen te be-
spreken daarbij onder .meer zeggende
dat zij te voet door den polder moesten
gaan zonder rijwielomdat bij ontdek-
king een rijwiel hen zou kunnen ver-
raden en door hun - althans een
revolver te geven.
Tegen elf uuropent de president

Mr. Ummels de zitting.
Nadat de 0 f f i c ier van jus t i-

t i e Mr. van Everdingen de zaak heeft
voorgedragen zegt de pre sid ent:
U hebt de dagvaarding gelezen niet-

waar.
Verdachte:'Jawel, ik heb hem ge-

zien, maar ik kan zoo goed niet zien. .
Pre sid ent: Maar je verdediger zal

het toch wel hebben verteld.?
Ver d ach te: Ja, maar ik weet van

niets, ik ben nergens geweest.
Pre sid ent: Maar het is toch alle-

maal zoo verteld. Liegen de getUigen
dan?
Verdachte: Ja. Ik weet, er niets

van.
Pre sid ent: Dan, zullen we de ge-

tuigen hooren. ' ,
Dan worden de ,getuLgen gehoord.

Allereerst H. A. van der Put ten (De
Rut) gedetineerd in de strafgevangenis
alhier.
De pre sid ent: Dien roofoverval in

Oyen bekent u, hè?
Get u ice: Jawel meneer de, presi-

dent.



Pre sid ent: En je hebt f 5 gekregen
hè?
Ve rd a eh t e: Ik weet van niks.
De Pre sid ent merkt op dat het de

gewoonte ts in die kringen om alles te
ontkennen, maar dat dit toch te ver
gaat.

Ver d ach t e verzekert, dat hij
gaarne iets zou mededeelen als hij kon,
maar hij weet niets.
Buiten aanwezigheid van zijn vader

wordt Wim de Bie dan nog eens ge-
hoard.
De pre sid ent wil weten waarom

~lij tenslotte toch mee ging; eerst mocht
hij toch niet? .
Wim de 13ie zegt dat v. d. Putten

het goed vond.
De president: En je vad.er?
Wim deB ie: Die heeft niets ge-

Eegd.
De pre side n t: Hoe ben je dan toch

meegegaan?
Getuige: Omdat de anderen het Raadsverslagen.

good vonden.
Mr. schröder: Maar je bent toch

~lAar je vader gegaän?
Wim deB i e zegt dat hij gehoord De gemeenteraad van Oss kwam in

had, dat het plan van zijn vader uitging openbare zitting bijeen op Maandag 16
en daarom. ging hij naar hem toe. Ge- December 1935 om 7 ure des n.m. onder
tulge had zijn vader gezegd, dat hij ver- Ielding van burgemeester Ploegmakers.
der ook zijn mond maar moest houden, Sectetaris Mr. Kon1g. De raad is vol-
als hij getuige niet mee mocht. tallig.,
De pre s 1den t. is van oordeel, dat Het kohler der straatbelasttng 1935

vader de :Biè dan toch ook meer moest wordt vastgesteld op een bedrag van
weten. f 26283.84.
Dan wordt verdachte weer binnenge- Hierna komt aan de orde: de voor-

leid en de pre sid ent deelt hem mee, loopige vaststelling van de begrootingen
dat Wim de Bie niets meer heeft ver- der inkomsten en uitgaven van de ge-
teld, dan wat hij reeds had verklaard. meente en haar bedrijven voor het
Daa:ma neemt de 0 f fie t e r het dienstjaar 1936.

woord voor ~ijn requisitoir. Hij merkt Bij de algemeene beschouwIngen be-
op, dat thans voor de derde maal de spreekt het lid Seuren (algemeen rap-
roofmoord te Oyen aan de orde is. Nu porteur) de voorafgaande opmerkingen
komt ook voor de hoofdschuldige van van algemeene aard; doelend op de op-
het gruwelijke drama, die getracht heeft merkingen, dat telkens slechts één lid
anderen ervoor te laten opdraaien. opmerkingen maakte; ook over de wet-
De tenlaste gelegde feiten zijn z.i, be- houdersverklezing. Spr. Is niet gesticht

wezen verklaard. Als het vaststaat, dat over het antwoord van B. en W. Spr.
iemand leugens gebruikt, kan dat in zijn neemt feiten onder de loupe. Spr. steunt
nadeel pleiten. de leden, die gekozen zijn met voorkeur-
Alles wat hij op de verpletterende ver- stemmen, hoewel zij te voren hun woord

klaringen zegt "ik weet er niets van" riadden gegeven, eventueel hun benoe-
kan men op dezeltde wijile beoordeelen ming niet aan te nemen bij benoeming
als Zijn mededeeling, dat hi] nooit een door voorkeurstemmen, Over de wet-
revolver gezien heeft dan door de ruiten houdersverkiezing in de fractie del'
van een winkel. R.K.S.P. belicht het lid Seuren, secretaris
Uit de verklaringen van Van Buul der R.K.S,P., den loop der zaken. Spl'.

blijkt dat deze zi.in schoonvader de constateert, dat men ook 'bij de wet-
plaats heeft aangeduid en verd. hëett er houdersverkiezing zich niet heeft ge-
menschen op uitgestuurd. houden aan bindende' beslissing.
Door de verklaringen van De Rut komt Spr. keurt vooral de houding ar van

va.st te staan dat hi.i deze mededeelingen den heer Kernps, die z.i. van zijn wet-
verstrekt heeft. Ook Hendriks .heeft houderszetel moest opstaan en heen-
verklaard dat hij dergelijke inlichtmgen gaan ook als raadslid.
heeft verst.rëkt. Het lid v. Zwanen'berg (V. D.) vraagt
Verdachte gaf niet alleen inlichtingen, of de afkeuring van B. en W. gedeeld

maar heeft ook direct de Ieidtng gene- wordt door heel het college. Verder be·
men. In zijn huis worden de plannen spreekt hij het beleid van B. en W.
besnroken ; dat hij den revolver heeft Hij zegt o.a.: Ik weet, dat het momen-
?;egeven staat vast, evenals het feit, dat teel zeer moeilijk is te besturen, Waal' wi.l
ttij het wapen ook teruggekregen heeft, bijna of misschien geheel Van de regee-
. et aanvaardend als zijn eigendom. ring afhangen. Wat er aan te besturen
Kan hier gezegd worden, dat er mts- is' moet geschieden door de bekwaamste

bruik van ge~a.g is gemaakt? Spr. meent leden van den taad tot wethouçfers te
van wel. Verd. heeft zijn zoon er voor benoemen en waar In de raadsfractie
bestemd. ]Je zoon beschouwt zijn vader der Katholieken geschikte personen wa-
dan ook als de leider, want als De Rut ren, zoo betreur ik het verloop der ver-
en de Soep hem niet willen mee hebben, kiezingen voor de wethouders. Boo.
gaat hij naar zijn vader om te zeggen: woordbreuk als destij'ds zal wel zeld-
a.ls ik niet mee mag zorg dan dat het zaam bij fatsoenlüke politici Voor-
niet doorgaat. komen en schrijf ik het geheel toe aan
Nu mag de revolver wel gebruikt zi.in, het misgunnen van de eer en salaris van

maar als men el' een meeneemt naar den een aan den andei , Zij, die het ge-
een overval, dan doet men dat om een meentebelang willen dienen nemen wel
dlefstal te vergemakkelrtken. een groote verantwoording op zich door
Dan is er nog de verklaring Van den zoo te handelen en ik wil geen woorden

DUden Hendriks. die verdachte verwe- bezigen om dit te kwallftceeren. Bij de
ten heeft, dat ~ijn (Hendrik's)"zoon door algemeene beschouwingen zeggen B. en
~ljn schuld in' de gevangenls zit. W.. dat z~l het niet herkiezen van een
Spr. meent dat schuldigverklaring en lid van B. en W. verfoeien. maar nu zou

veroordeellng kan volgen. Wat de straf ik gaarne weten of dit het gevoelen is
betreft merkt hij op dat deze man, die Van geheel het college van B. en W. Het
achter de schermen 'bleef, de hoofd- antwoord op den uitgesproken wensen,
sehuldige was, ook in vele andere mts- dat de wethouders zelve hun taak ver-
daden. i' dedigen bevredigt mtf niet en is geen

Vele jonge leden der bende zouden VOldoende antwoord. De algemeene grief
niet zoover gekomen zijn als ze niet de tegen het vorig college was juist, dat
leiding van dezen man gehad hadden. naar buiten nooit gebleken is. dat Zij
De man is een paar maal veroordeeld, voor hunne taak bekwaam waren en van

maar snapte meerendeels door het net. iemand. die wethouder in Oss wil zijn.
Spr. requireerde de maximum straf voor moet toch bli.iken. dat hLl voor zLjn taak
il is n1)q;ewas~en.
let tenlaste gelegde misdrijf, n.l. v ij f· Het heeft mij zeer pijnlijk getroffen,
tie n j a ar ge van gen iss tra f. toen ik uit goede bron moest vernemen,
Vervolgens komt Mr. Ge r rit s aan dat een ambtenaar der gemeente zich

lIet woord. door propaganda te rnaken gemengd
PI. meent dat men na de behandeling heeft in de laatste wethoudersvërklezing.

van deze zaak niet verkregen heeft het Toen hem iets gevraagd werd over zijn
veel betere Inzicht, dat men verwacht candidaat deelde hij mede: Wat hij niet
had. Z.i. is niet opgelicht de sluier, weet, weet ik. Dit toch spreekt boek-
Welke over den auctor intellectualis deelen en vervult mij met zorg voor de
Van deze misdaad -hing; toekomst.

Toen verd. aan Van Buul gevraagd Spr. is het geheel eens met het college,
had of hij niet ergens een kraakje wist, dat wij niet mogen tornen aan een een-
zou deze gezegd hebben, dat er in Oyen maal verkregen recht van de ambte-
een oude man woonde die geld had. naren wat betreft de bijfuncties in den
Maar wie dat was, Is niet medegedeeld. raad, maar hij zal in dezen tijd niet
Een dag later is L. v. d. Putten bij spoedig een nieuwe betaalde, fUllf'tie

van Buul aangekomen met de volledige goedkeuren. Deze moeten gratis gebeu-
wetenschap, waar men in Oyen moest ren. Dit geldt ook voor de bevoegdheid
wezen. van B. en W. om toestemming te ver-
Er moet dus iemand zijn, die verdachte Ieenen voor nevenbetrekkingen. Hun sa-

voorgeweest is en die al volkomen geïn- tarts is vall dlcn aard, dat dit niet noo-
formeerd was. dig Is en het zou raadzaam z¥u, dat
. Als dat vast staat, hoe kan men dan de raad zijn wensch uitsprak dit niet
nog blijven volharden bij alles wat er meertoe te staan. Spr. hoopt, dat de .
fn de dagvaarding staat. En waar dat voorzitter en de geheele raad zijn critiek
z, i. vast staat blijft er van de dagvaar- niet als afbrekend doch als opbouwend
ding niet veel meer over. zullen beschouwen.
Het wil er bij pl. niet in - al staat De Het lid Hoeks (S.D,A.P.) gaat dan den

Bie dan niet goed bekend - dat hij de I loop der zaken na, rakende de verkie-
ha.~d heeft ge~!ld in het gruwelijke mis- zing en den uitslag. spr. w1.it het fiasco
drIJf; er is wellicht een ander die achter van de verkteztng in de R.K.S.P. aan
de coulissen aan de touwtjes trekt. Zoo- verdeeldheid en rivaliteit.
lang er tw~ifel is, zal deze verdachte niet Spr. drukt den wensen uit, d.at de
kunnen worden veroordeeld. raad en vooral het D.B steeds in het
. Pre sid ent tot De Bie: Heb je nog oog zullen houden de riooden van het
lets te zeggen? volk en zijn fractie heeft geen bijZon-
Ver d a c 1: te: Als. Ik veroordeeld dere critlek op het beleid van B. en W.

word, w<?rd Ik onschuldig veroordeeld: Het lid Van Deoren geeft 13, en W. in
Pre s t d ent: Dolt wenschen we met overweging op alle vragen te antwoor-

te doen. den, ook al worden deze gesteld door één
Het ~onderzoek ~ordt daarna gesloten lid. Spr. meent dat B. en W. beter ge-

verklaard en de uitspraak bepaald op 30 daan hadden de opmerkingen over de
De~~:~~ half twee wordt de zitting ge- wethoudersverkiezing in de pen te hou-
sloten" den. Spr. wijst op werkobjecte-n en in

. dat verband op een kanaalverbinding
met de Maas.
Het lid v. Maseland 15niet te spreken

over de bewoording der antwoorden van
B. en W. Spr. is van meenlng dat de
. burgemeester moet samenwerken met
de wethouders. Alles behoort tot de

OSS. Burgerlijke Stand. Geboren: Wil-
helmina M., d. v. H. J. v. Orsouw en J.
van de Werf; Henriëus G, l\!" z. 'V. A. J.
van der Loop én P. H. Megens; Petrus
J. A., z. v. A. J..van 'rilburg en W. J, van
de Werf; Reginold A., z. 'V. J. W. van
Orsouw en A. H. L. D<ledée; La,mberta
J.; d. v. L. Nederkorn en J. M. van
Grunsven: Augusta a. C., d. ,.. G. 3. van
Balveren en A. W. van Dijk; Inez C., d.
v. S. E. Aletrino en S. E. A. Lopes de
Leao Laguna; Johanna Th., d. v. J. van
Tilburg en Th. M. Kappen.
Gehuwd: J. M. van Lieverlooij, 24 j.

en M. J. Van Bergen, 20 J.
C. J. de Roolj, 25 j. en L. J. van :Haa-

ren, 26 j.
oveeleden: B. J. T. Bruinsma, 2 j.;

H. Snijders, weduwn. van B. G. Jansen,
72 j.

competentie van de kiezers en van de I
raadsleden. Vreemder doet 't aan, dat
de wethouders zelf meepraten. Spr~ stelt
geen vertrouwen in woordbrekers. Ook
over de wethouderskiezing van den heer
Oremers is het lid Maseland niet te
spreken. Spr. hoopt dat de uitspraak
van hooger instatie bindend zal zijn ook
voor doenwethouder van de R. K. S.
De tactiek van de lichtbedrijven be-

vredigt spr. allerminst, Ook hoopt hij
dat de verordening op den vleeschkeu-
ringsdienst bevredigend zal zijn.
Het lid Mr. Pulles vindt de antwoorden

van B. en W. onnoodig scherp. Een
critiek op dt! raadsleden over de wet-
houdersverklesing vindt spr. niet op zijn
plaats. Spr. Uat zich niet voorschrijven
op wie hij $.1 stemmen. Verder 'Wijst
Mr. Pulles op het laat indienen van -de
begrooting. op cumulatie, op de volks-
huisvesting es andere zaken.
Wethouder Cremers stelt den heer

Maseland een vraag of woordbrekers een
handteekenlnt negeeren en belicht 1l1jn
verkiezing als raadslid en die van wet-
houder. spr. ~ in de fractie met aceta-
rnatie gekozeï als wethouder.
Daarna we:illgezegd: 2 wethouders of

geen.
Naderhand werd wantrouwen Uitge-

sproken. Spr. "ijst op de beleediging Van
woordbreuk.
Wethouder ~emps antwoordt dat hij

aanvankelijk neert meegewerkt om de
aftredende w4thouders te herkiezen. Ge·
zien de hopelooze verdeeldheid achtte
spr. zich vetpUcht, tegenover zijn kiesers
den wethouderszetel aan te moeten
nemen.
De vooraltter zegt, dat het niet in de

bedoeling ligt, scherp te willen zijn.
Echter blijft )lij bij zijn meening, dat
hij de wethouders-verkiezing, zooals die
verlocpen is, verfoeit. Zonder critiek op
het beleid, is een wethouder uitgestonten.
Er zat meer aan vast dan politieke goede
zeden en polltiek fa tsoen,
Politiek kan moot en goed zijn; indien

men zijn eigen belang opoffert aan het
algemeen belang. Na alle voorbesprekin-
gen is geen resultaat bereikt. Alle 2
wethouders moesten door het lot worden
gekozen. Ret eigenbelang en het alge-
meen belang is dooreengehaspeld. 8
Leden m.eenden in aanmerking te mogen
komen vaar wenhouders. Spr. consta-
teert een verval van g'oede politieke
zeden. Spr. is er over content) dat deze
kwestie is aangeroerd en belicht en
hoopt, dat de taad verder van dergelijke
minderwaardige praktijken mag ver-
schoond blijven. Het verloop der stem-
ming heeft uitgewezen, dat de raad het
in de !hand bad, om 2 wethouders te
kiezen.
Ben wethouder, niet bekwaam V'POI'

zijn taak, warde ulbgestooten. Ook be-
kwame menscben kunnen aan den dijk
worden gezet als de vertegenwoordiging
Van het COllegeniet klopt met de groe ..
peering van den raad. De heer van Erp
is de vertrouwensman van de land-
bouwende bevolking. Van den kant der
arbeiders . is niet bekeken of mogelijk
geen arbeIder werhouder zou kunnen
zijn. De gaVe des woords is niet het
criterium of le~nd al dati niet wethoti-
der moet zijn of blijven. Persoonlijke
belangen heb])en 'Mer gedomineerd. Ver-
del' beantwoordt spr. de vorige woord-
voerders nog individueel. Indien leden
hun meening niet durven of willen zeg-
gen, welnu, zulkie leden haddsn geen
raadslid moeten worden zooals door het
lid Seuren is s.angeroerd. Ais een ambte-
naar zich met de verkiezing bemoeid
heeft, Z,ooals de heer V. Zwanenberg
heeft gereleveerd, moet men weten t~
ondersc:heiden of hl] b.v. het gemeente-
huis heeft misbruikt.
De voorzitter heeft beluisterd dat door

de matige critlek hulde is gebracht aan
het beleid Vaf! het dagelijksch bestuur,
Ihoewel het lid Hoeks dit mondellngs
heeft gedaan, waarvoor hij dit lid dankt.
Dikke \VOQl'denals budgetrechten acht
spreker niet op zijn plaats. Nog snijdt
de voorzitter aan de kwestie van het
kanaal. Spr. gelooft niet dat de bevol-
king snakt naär een kanaal.
Men m()et de financieele consequen~

ties niet oVe'I'net hoofd zi.en. De groote
bedrijven waren vóór enkele [aren wei.
nlg et;tthou.si,a.'lt. De noodzakeHjkheld
werd met aaJ1gevo~ld. De bedragen, die
~r mee. gemoeid zijn, Zijn enorm. De
msta:ntleS in pen Haag zoudien er een
stokje Voor steken een millioen gulden
uit te seven.
De voorzitter meent dat het aan de

wethouders ligt om hun belei:d te verde-
digen en de posten te belichten, die on-
der hun beheer zijn. B. en W. zijn zloh
niet bewust de goede verstandhouding
te verstoren, ZOO a18 mr, Pulles meende.
De begrooting wordt 4 maanden vroeger
aangeboden aan anders. De argumen-
tatie van mr. Fulles om de bouwvereent-
ging st. Willellrordu$ te naasten, vindt
de voorzitter niet doorslaande.
De leden geuren, v. Maseland, v. Erp,

van Deoren v. Zwanenberg. mr. Pulles
dienden va~ repliek.' Het lid Seuren
noemt h~t onjuist, dat de heer van Ma-
setand zlclil va..wtter J:'löe-mt van de
R. l{. S. P.-fractie .. Het antwoord van
wethouder Kemps vindt spr. effenaf be-
la~~{ijhd Maseland ondervraagt wet- WEGENS HOOGVERRAAD
houder eremers over de blanco stem- GESTEl.}).
mlng, Spr. zegt geen stem in blanco te
hebben uitgebracht en vraagt of hij die
bij eerste of tweede stemming heeft uit-
gebracht. Verder verduidelijkt spr. wat
hij bedoelde met de Uitdrukking dat de
autonomie der gemeente in de knel ge-
raakte.
Het lid J. van Erp, dankt den heer

Hoeks voor de gedane mededeeltngen.
Om met het lid Hoeks te vergaderen
heeft de voorzitter der fractie niet 'Vol-
daan.
Verder licht het lid van Doeren zijn

standpunt toe spr. vindt het niet de-
mocratisch dat aan de kleine partijen
geen wethouderszetel is toebedeeld.
De voorzitter bevestigt, dat heel het

college eenstemmig het eens is met het
verroeien van de verkiezing der wethou-
ders.
Mr. Pulles gaat het verloop der feiten

na in de fractie en geeft het lid Seuren
de schuln over het mislocpen van over-
leg met de fractie der S.D.A.P.

OSS.

Wethûuder Cremers beweert, dat het
lid Maseland bij de tweede stemming
blanco heeft gestemd. 24 Uur na het
uitspreken van het vertrouwen gaf hij
hem een t:revet van onbetrouwbaarheid.
Wethouder Kemps zet zijn standpunt

Uiteen. gij wijt het verloop der zaken
en den uitslag aan de onderlinge ver-
deeldileid.
Naar aanleiding van het gesprokene

memoreert de voorzitter, dat er meer
werkobjecten zijn dan de werkloczen
kunnen uitvoeren. Vanwege B. en W. is
niet te verwachten, dat B. en W. een
bouwvereentgtng, welke ook, Bullen
naasten.
In derde instantie zegt het lid Seuren,

dat het aanbod van de S.D.A.P. hem
welkom zou zijn geweest met betrek-
king tot samenwerking betreffende de
wethoutlersverkiezlng.
Het lid v. Dooren heeft nooit aange-

voeld dat wethouder Kemps heeft ge-
ijverd voor de candldatuur van v. Erp
als wethouder.
Het lld Van Miaseland motiveert zijn

blanco-stem bij de tweede stemming.
Gezien een afspraak 2 zetels of geen,
meent spr. consequent te hebben ge-
handeld. Spr. zegt dat er contact is ge-
zocht met andere partijen. Door om-
standigheden is de bespreking niet
doorgegaan, De heeren mr. Pulles en
seuren blijven van opinie verschillen.
De voorzitter Laat de tegenstelling

uitkomen van het z.g. demoorattsch een-
hetdstront en den uitslag van de wet-
houdersverkiezing.
Bij de eerste stemming 1$ eveneens

een blanco-stem uitgebracht.
Bij de tweede stemming achtte men

sten gebonden, maar welke motieven
waren er om te besluiten 2 wethouders
of geen?
waarom ontsloeg men den heer Ore-

mers niet van zijn woord? Het is im-
mers zoo geleopen omdat een der leden
Judaswerk had verricht!
Het lid Van 'Maseland zegt, dat el'

geen overeenstemming Is bereikt om-
trent het al dan niet aannemen van
den heer Cremers. Bij stemming was de
uitslag 3 tegen 2.
De voorzitter hoopt, dat het volle licht

eenmaal zal schijnen over de basis van
het besluit.
Het lid Beuren is het gebleken, dat

men zijn woord niet heeft gehouden en
hij achtte zich ontheven van zijn woord.
Dat dit niet is gebeurd is een fout. Een
l1d is daarvan de schuld. spr. heeft zijn
vertrouwen in de tracüe opgezegd.

Mr. Pulles oriderschrf ft de woorden
fan het lid v. Maseland.
Hierna volgt een discussie over de

stemming in de fractie tusschen den
voorzitter en Mr. Pulles. Waar de voor-
zitter het aangenomen standpunt toe-
schrl/.t aan jeugdige onvervarenheid,
antwoordt Mr. Pulles, dat de voorzitter
hem verstandig zou vinden, indien hij
het volmaakt eens was met den leIder
der vergadering.
Wèthouder eromers betoogt, dat er

een afspraak is gemaakt zonder foor-
oehoud. De wethouder vindt het kardi-
nale punt dit: wat heeft enkele leden
der Staatspartij bewogen Olm den heer
Cremers te weren?
Het lid van Höogstraten verdedigt

zijn houding inzake de verkiezing.
Het lid Seuren merkt op dat de leden

'vrijwillig een verklaring hebben getee-
kend met betrekking tot het aannemen
van een raadszetel.
Aan de hand van het rapport heMt

de besprekïng; plaats.
Het lid Seuren vecht het aanstellen

van een hulpkracht ter secretarïe aan
en dit nog wel zonder oproeping.
De voorzitter is er van ov.ertuigd dat

een ambtenaar absoluut noodzakelijk
was. Een geschikte tijdelijke kracht kon
men jUist vinden.
Het lid BeUren stelt voor het loon

der schoonmaakster van het raadhuis
te vermenderen van f 18 tot f 12.
De voorzttter ontraadt op dit voor-

Iltel in te gaan. Deze schoonmaakster
heeft een aanstelling.
Zij is meer ambtenaresse dan werkster.
Het lid Hoeks is voor handhaving. Ret

ïtd seuren trek zijn voorstel In.
Over de benoeming van meerdere lêden

van den burgerlijken stand voeren de
leden van Hoorn, Mr. Pulles en senren
het woord. Deze laatste releveert, dat de
verrichtingen geschieden door hem, die
er niet voor wordt betaald. Uitbreiding
lijkt B. en W. niet noodig.
Het lid Seuren kan niet begrijpen,

waarom men de ambtenaren niet wil
aanstellen als onbezoldigd ambtenaar.
Het lid Pulles stelt voor het getal

ambtenaren van den burgerlijken stand
uit te breiden met 2 leden.
Het voorstel wordt aangenomen 12-3

stemmen.
De vergadering werd verdaagd tot

Dinsdag 17 December.

c
t
1

den, werd zij door de betoogers met
steenen en flesschen bekogeld, terwijl
de demonstranten ook van knuppels ge-
brtHk maakten. Pas na geruimen tijd is
de politie et in g\'!slaagd de betoogers
uiteen te jb.gen. De communlsten hiel-
den, volgens de bladen, particuliere
auto's aan waarmede zij hun gewonden
Heten vervoeren, De persdienst der
politie verklaart dat de betoogingen geen
politieke oorzaak hebben.
DE SNEEUWSTORMEN OP IJSLAND.
KOPENHAGEN, 17 Dec. Inzake de

~watê sneeuwstermen op IJ'sland WOrdt
nader uit Reikjavik gemeld dat men er
vrij zeker van is dat de V\if vertniste
vlsschersvaartulgen Zijn vergaan aange-
i21enwrakstukken è1jn aangespoeld. Ook
. in de ha~n van ReikJa'tik heef~ de
storm schade aangericht. In het Noor-
den zijn twee mannen bij het in veilig-
heid brengen van hun schepen dOOC!:
g"evroren.

OPROEP VAN GlL ROI!LES.
MADRID, 17 nee. Gil Robl~ heett

vannacht een Opl'Oe}) Uitgevaardigd
welke opzien baart door de scherpe aan-
klacht tegen president Z~mora in vet-
band met de Of)l0S8fng der jongste
kabinetscrisis alsmede door de aan-
kondiging van de toolromstige houding
zijner partij de Aceion Popular.
De oproep luidt .aldua: Wij zullen ons

wenden tot de publieke opil'liè en haar
verzoeken' ons te steunen met haal"
stemmen, opdat wij allen tegenstand ui!;
den weg kunnen rutmen en de re\tol"utie
~1Jnn"n • bedwingen. Tegenover de
n
I1
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r
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17. G. J. "Vissers,!>rttnen f 39390
18. N.V. Konings We~nbou\V, Oss

! 88807
19. J. v, coeï. Oosterhout ! 15340
20. A. v. l:>ijck-Petlt, Bergen Op Zoom

f :!1785
Oomolnatdes:
Bestek 18 en 2'0: A. 'Van l)jjck-Petit,

Bel"gen op Zoom, ! 58185
Bestek 11 en 13; N.V. v.h, H. J. te

Siepe, Winterswijk, ! 44444
Bestek 14 en 15: W. nasenberg, Breda,

! 46398
Bestek £) en 6; A. v. d.. lJooga.a.rd, Oos';'

telbeers, . f 38802
. Bestek 15 en 16: A. v. d. Boogaard.
Oostelbeers, f 34544
Bestek 8 en 10: N.V. A. v. Dijck-Petit.

Bergen op Zoom, .T56450
Bestek 7 en 8: C. W. Canters, Raams-

donk, f 34795
Bestek 2, 3 en 5: N.V. De Ger. Weg,

Heemstede, . f 99.970
Bestek 3, 5 en 6: :N'.V. ~ Ger. Weg,

Heemstede, f 79500
Bestek 8, 9 en 10: J. H. v. d. Ven,

Vlissingen, f 88500
Bestek 13, 15 en 16: De Ger. Weg.

Heennstede, !47920
Bestek 18, 19 en 20: J. H. v, d. Ven,

Vlissingen, ! 79800
Bestek 2, 3, 5 en 6: N.V. De Ger.

Weg, Heemstede, f 117300
Bestek 11, 13, 15 en 17: N.V. De Ger.

Weg, Reemstede, ! 109400
Bestek 11, 12, 13 en 15: N.V. De Ger.

Weg, Heemstede, f 76000
Bestek 1, 2,3, 5 en 6: N.V.De Ger. Weg,

Heemstede, . - f 119400
Bestek 11 en 12, 13, 15, 16, 17: N.V. De

Ger. Weg, Heemstede, J 125700

•euaa s· e
TERECHT

BERLIJN, 17 Dec, De persdienst del'
justitie .deelt mede, dat vanochtend
vroeg te Berlijn de op 25 Juli 1935 door
het Volksgerechtshof wegens voorberei-
ding van hoogverraad ter dood veroor-
deelde RUdolf Claus is terechtgesteld.
Daarentegen heeft Hitler de op 2 Aug.

1935 wegens voorbereiding Van hoog-
verraad tegen het vroegere communis-
ttsche Rijksdaglid Kayser uitgesproken
doodstraf gewijzigd in levenslange
tuchthuisstraf.
COMMUNISTISCHE BETOOGINGEN

TE PRAAG.
PRAAG, 17 Dec. De bladen melden d4;\t

Maandagavond communtettsche betoo-
gingen zijn gehouden. Na botsingen met
de politie, waarbij verscheidene cornmu-
nisten werden gearresteerd, vormden de
overigen een optocht waaraan ongeveer
500 personen deelnamen. Toen de politie,
welke per uitrukauto ter plaatse was.
verschenen, den optocht wilde ontb1n-



De Ossche misdadigersbende
voor het gerecht.
Roofmoord te Oyen.

(Reeds opgenomen in een gedeelte
onzer vorige oplaag).

Giste!!."enis wederom een "Ossche zaak"
behandeld en wel tegen den 47-jarigen
arbeider M. F. de Bie, uit Oss, thans
gedetineerd, verdacht van medeplichtig-
heid aan den rootmoord te Oyen in den
nacht van 15 op 16 Mei 1934.
De dagvaarding legt hem ten laste, dat

terwijl in den nacht van 15 op 16 Mei
1934 of daaromtrent te Oyen H. A. van
der Putten, A. J. Hendriks (bijgenaamd
"de jonge Soep") W. M. de Bie en F. J.
van Orsouw, gedurende den voor de
nachtrust bestemden tijd te zamen en
in vereeniging in de woning van de ge-
broeders Verhoeven met het oogmerk
van wederrechtelijke toe-eigening hebben
weggenomen een geldelijk bedrag van
! 70 of ongeveer zooveel in ieder geval
bankpapier en geld, alles eigendom van
de gebroeders Verhoeven althans van
ander dan van hem verdachte en die
daders of een hunner, en zulks na zich
den toegang tot die woning te hebben
verschaft door langs een door hen open-
gebroken raam naar binnen te klimmen
en terwijl zij dien diefstal deden vooraf-
en vergezeld gaan en volgen door geweld
tegen die gebroeders Verhoeven door hen
zeer krachtdadig met een ijzer, althans
een hard voorwerp, te slaan, waardoor
Antoon Verhoeven is overleden en Petrus
Verhoeven meerdere bloedende ver-
wondingen bekwam, zijnde dat geweld
gepleegd met het oogmerk om dien dief-
stal voor te bereiden. en gemakkelijk te
maken en om bij betrapping op neeter-
daad zich de vlucht mogelijk te maken
en het bezit van het gestolene te ver-
zekeren:
hij, verdachte, korten tijd tevoren

te Oss - althans in het Arrondissement
's-Hertogenbosch - door misbruik van
gezag als vader van genoemden W. M.
de Bie door voor wat dezen betreft hem
daartoe aan te zetten, en verder wat
allen betreft door het verschaffen van
gelegenheid, middelen en in~jchtingen,
dit misdrijf opzettelijk heeft UItgelokt -
althans voor wat allen betreft oJ;>Ze.tte-
lijk gelegenheid, middelen en inltch-
trngen heeft verschaft tot het plegen
daarvan - door hun en een of meer
hunner vrienden mede te deelen dat
aldaar een oude man veel geld in huis
had hetgeen gemakkelijk te stelen was,
coor de deelgenooten bi] elkaar te roepen,
door zijn huis beschikbaar te stellen
als plaats van samenkomst der daders
om hun plannen te maken en om van
daaruit hun plan te volvoeren, door de
uitvoering van het plan met hen te be-
spreken daarbij onder meer zeggende
dat zij te voet door den polder moesten
gaan zonder rijwielomdat bij ontdek-
king een rijwiel hen zou kunnen ver-
raden en door hun - althans een
revolver te geven.
Tegen elf uur opent de. pre sid ent

Mr. Ummels de zitting.
Nadat de 0 f f i c I e r van jus t i-

t i e Mr. van Everdingen de .zaak heeft
voorgedragen zegt de .p r e ~1den t:.
U hebt de dagvaardmg gelezen met-

waar. 1 'k h b hVer d ach t e: Jawe, 1 e. el!! ge-
zien, maar ik kan zoo ~oed met. ZIen.
Pre s i d ent:' Maar re verdediger zal

het toch wel hebben verteld?
Verdachte: Ja, maar ik weet van

niets, ik ben nergens gewee~t.
Pre sid ent: Maar het IS toch alle-

maal zoo verteld. Liegen de getuigen
dan?
Verdachte: Ja. Ik weet er niets

van.
Pre sid ent: Dan zullen we de ge-

tuigen hooren.
Dan worden de getuigen gehoord.

Allereerst H. A. van der Put ten (De
Rut) gedetineerd in de strafgevangenis
alhier.
De pre sid ent: Dien roofoverval in

Oven bekent u, hè?
"Getuige: Jawel meneer de presi-

dent.
Hij vertelt dan dat er was afgespro-

ken in Oyen te gaan stelen. Van Orsouw
is door een raampje naar binnen ge-
gaan en Wimke de Bie is .ook naar
binnen geweest, evenals getuige en nog
een.
Getuige' en De Bie hebben Verhoeven

vastgebonden. Van Orsouw sloeg den
anderen Verhoeven met een ijzer. De Bie
heeft hem op de borst getrapt.

De getuige erkent dat hij een bus met
geld onder het bed heeft weggenomen.
Presiden t: Hoe ben [elui er toe

gekomen om die inbraak te plegen?
Get u ig e deelt mede, dat hij bij M.

de Bie aan huis is gekomen; hij kwam
daar meermalen. Piet de Bie zat in arrest
voor fietsendiefstal. M. de Bie wilde geld
hebben voor een verdediger. Toen heeft
M. de Bie gezegd, dat er in Oyen geld
te halen was dan kon men een ver-
dediger nemen voor Piet, zoomede een
nieuw pak.
GetuiO'e heeft aan verdachte voor-

gesteld ~elf mee te gaan, maar hij deed
het niet.
Pre s id ent: Waarom niet?
Get u i g e: Hij zei dat hij goed werk

had en zoo.
President: Je bent toen met Hen-

driks naar van Buul geweest hé?
Get u i geerkent dat en deelt verder

mee hoe de inbrekers zich vooraf oP de
hoogte hadden gesteld. Bij de Bie is af-
gesproken dat. men naar oüen zou gaan.
De Bie zei: neem geen fietsen mee, want
als ze je .overvallen heb je kans; dat :.:e
je gauw kennen.
Op den afgesproken avond kon het

plan niet ten uitvoer gelegd..worde?
Dinsdags daarop is men weer bi] De BIe
gekomen om vandaar naar Oijan te
gaan.
President: Wist de Bie dat?

Get u i g e: Ja, hij wist ervan en hij
zei, dat we door den polder moesten
gaan. Wimke de Bie vroeg een revolver:
M. de Bie haalde die en Hendriks heeft
hem meegenomen.'
Pre sid ent: Nu hoor je het, wat zeg

je ervan?
Ve r d ach t e: Er is niets van waar,

het is gelogen.
Pre sid ent: Heb je de' revolver

gegeven?
Verdachte: Ik heb nog nooit een

revolver gezien!
Pre sid ent: Nu voelt toch iedereen

dat je liegt.
Ver d ach te: Ik heb wel eens een

revolver in een winkel gezien, maar
verder niet.
De Pre sid ent merkt op, dat verd.

'veroordeeld is wegens overtreding van
de vuurwapenwet; verd. had een revol-
ver in huis en is deswege veroordeeld.
Nu voelt iedereen toch wat voor

vleesch hij in de kuip heeft, leugenaar.
De verdediger Mr. Ge r rit s vraagt of

De Bie gezegd heeft waar ingebroken
zou worden.
Dat blijkt niet het geval te zijn, maar

Van Buul had de woning aangewezen,
waar ingebroken kon worden.
De ver d e dig e r vraagt riader wie

de revolver gevraagd had.
W. de Bie - aldus de pre sid ent,

dat zegt hij toch.
De revolver werd aan Hendriks ge-

geven.
De ver d e dig er: Maar die had er

niet om gevraagd.
Pre sid ent: Neen, hij had er niet

om gevraagd, maar Wim de Bie.
Voor de zooveelste maal legt dan Dr.

Met t r o p zijn verklaringen af over de
sectie van het lijk van Verhoeven.
A. J. Hen d rik s (Jonge Toon de

Soep), gedetineerd alhier is de volgende
getuige. Hij erkent dat hij na vooraf
gemaakte afspraak mee naar oven was
gegaan om er te stelen. Omtrent de in-
braak bij de Verhoevens legt hij de reeds
bekende verklaringen af.

D€ pre sid ent: En nu wat den
diefstal is voorafgegaan. De Rut had
van De Bie en Van Buul gehoord, dat
er in Oyen een rij,ke kraak te maken
was, hé?
Get u i g e bevestigt dat. Men is naar

Van Buul gegaan maar hij was niet
thuis. Zijn vrouw, een dochter van De
Bie, heeft toen al eenige inlichtingen
gegeven.
Op den afgesproken dag kon de on-

derneming niet doorgaan, zoodat een
andere dag werd' afgesproken. Leo van
der Putten mocht niet mee van De
Rut. Vader de Bie had zelf zijn fi,ets
noodig en wilde die niet afstaan aan
zijn zoon Wim. Toen ging de zaak
weer niet door. Op een anderen avond
kwam men weer bijeen ten huize van
De Bie. Deze adviseerde te voet naar
Oyen te gaan.
De pre sid e n t: Bij die besprekin-

gen zat De Bie toch niet apart.
Get u i g e: Neen, het was één com-

plot. .
Presiden t: Heeft Wim de Bie een

revolver gevraagd?
Get u i g e: Of Wim het gevraagd

heeft weet ik niet, maar er is om ge-
vraagd en M.. de Bie ging er boven
een halen. Die heb ik gekregen van
Wim of zijn vader, dat weet ik niet
meer. Den volgenden dag heb ik den
revolver teruggegeven.
Pre sid ent: Is er over gesproken

dat M. de Bie ook zou meegaan?
Get u i ge: Dat kan ik me niet meer

herinneren. .
Verder deelt getuige mede, dat het

aandeel van Wim aan den vader is ter
hand gesteld, omdat Wim gepakt was.
Ver d ach t e verzekert dat er niets

van aan is; hij is er niet bij geweest.
President: Het maakt toch een

gekken indruk.
Verdachte: Het is de zuiverste

waarheid.
Presiden t: U kunt ook veroordeeld

worden al ben je er niet bij geweest.
. Ver d ach te: Dan zal ik onschuldig
veroordeeld worden.
Volgende getuige is W i Ihel mus de

Bie.
Dezen 17-jarigen getuige, thans gede-

tineerd wordt voorgehouden, dat hij
recht van verschooning heeft om tegen
zijn vader te getuigen.
Hij wenecht echter te verklaren.
De Pre sid ent maant hem aan nu

ook de volle waarheid te zeggen, niets te
veel, maar ook niets te weinig.
Wim d e B i e erkent dan dat er afge-

sproken was om in Oyen te gaan inbre-
ken. Toen hij het van zijn vader hoorde
wist getuige het al.
President: Ben jij er metie vader

over begonnen, .ot je vader. ,
Getuige: Neen, ik. Ik zei dat ik

van De Rut gehoord had dat er in oven
een oud ventje was met veel centen.
Pre sid ent: Dienzelfden Zondag

was toen het plan al gemaakt om te
gaan stelen.
Get u i ge: Ja, dien Zondag-avond,

maar het is niet doorgegaan.
Pre s i de n t: Waarom niet?
Get u i g e zegt dat niet te weten.
Pre sid ent: Den volgenden avond

ben je De Rut tegengekomen en toen
heb je gevraagd of het dien a",ond zou
gaan.
Getuige bevestigt dat; het zou dien

avond gebeuren. 's Avonds kwam men
bij vader de Bie bijeen.
Pre sid ent: Die mengde zich toch

in het gesprek?
Get u i ge: HLjzat er alleen maar bij.
Pre sid ent: Toen is het weer niet

doorgegaan hé?
Get u i geerkent dat. Later is men

andermaal bij Vader de Bie bijeen-
gekomen en toen is er weer over den
overval gepraat. M'n vader heeft er zich

niet mee bemoeid, aldus getuige.
Pre sid ent: Hebt U een revolver

aan je vader gevraagd?
Get u i g e: Ja, dat heb ik gevraagd.
Getuige deelt mede dat zijn vader

naar boven is gegaan en terug is ge-
komen met een revolver, dien hij aan
De Soep gaf.
Pre sid ent: Toen zijn jelui er op

afgegaan hé? Je vader wist toch waar
jelui heengingen?
Get u i g e bevestigt dit; hij weet ook

te vertellen dat - terwijl hij in hech-
tenis zat - er nog f 5 gebracht is, die
getuige te weinig had gehad. Over een
gesprek, dat er geld noodig was voor een
verdediger van Piet de Bie, weet getuige
niets.
De pre sid ent vraagt verdachte

nu wat hij er van zegt.
Ver d ach t e zegt, dat het allemaal

best mogelijk is; hij weet niet wat ze
gedaan hebben; maar hij weet van
niets. Ook niet van den revolver.
Ze fantaseeren allemaal. Niemand

weet iets van hem.
Pre sid ent: Dat zullen we eens

hooren.
Inspecteur Van K e m pen krijgt

dan te verklaren, dat De Bie zeer on-
gunstig bekend staat.
Ver d ach te: Ja die politiemen-

schen hebben een hekel aan me, nadat
ik Mr. Roobol gevraagd had voor de
verdediging van mijn zoon Piet en na
die verklaringen over dat slaan en zoo.
Ik ben nog nooit veroordeeld.
Pre s i d ent: Neen, je sttafblad ziet

er mooi uit, maar we kennen je wel.
Verdach te: Toch heb ik er niets

mee te maken.
De ver d e dig e r vraagt of de vader

van getuige nooit inlichtingen aan hem
heeft gegeven.
De Pre s i ct ent formuleert het zoo:

of er thuis nooit eens over den roof-
overval is gepraat.
Get u i geverklaart dat zijn vader

hem nooit erover gespreken heeft.
J. F. van 0 r sou w, die ook gedeti-

neerd is, is de volgende getuige.
Hij erkent mee den Overval in Oyen

gepleegd te hebben.
Pre sid ent: U bent op het laatst

pas in het complot betrokken, is 't niet?
Getuige van 0 r sou werkent dat;

het was Dinsdagsavonds. Hij kwam met
de anderen bij De Bie en vandaar uit
is men naar Oyen gegaan.
Pre sid ent: Heeft De Bie er vooraf

nog over gesproken?
Getuige ontkent dat.
President: Is er niet over een

revolver gesproken, kreeg je niet den
indruk dat hij er alles van wist?
Get u i g e: Dat is best mogelijk, dat

weet ik niet.
. Ik wist wel dat er in Dyen zou worden
mgebroken. maar bij De Bie is er niet
over gesproken.
Voorts verklaart hij, dat hij van het

vragen naar een revolver niets weet. Hij
IS.pas om half tien bij de woning van De
BIe gekomen. Hij weet dat Hendriks een
revolver had, maar verder weet hij er
niets van. _ .
Pre s i ct ent: Heeft ae Bie jelui niet

getracteerd, heb je geen borreltje gehad
of een boterham?
Get u i g e; Neen, ik heb niets gehad.
De ver d e dig e r wil in verband met.

de kwestie van den revolver weten of
hij De Bie naar boven heeft zien gaan.
Neen, dat is niet het geval.
Of getuige dan weet of Hendriks al

een revolver had?
Ja, getuige weet dat Hendriks een

revolver had. .
P. A. van Bu u 1, arbeider te Oss, ge-

huwd met een dochter Van verdachte,
wenscht evenmin gebruik te maken van
zijn recht om niet te getUigen.
Het verhoor levert eenige moeilijk-

heid op; getuige zegt dat hLi blijft b~i de
verklaringen welke hij reeds heeft afge-
legd voor den rechter-cornmlssarts.
De verdachte wordt hierna uit de zaal

geleid.
Get u i g e verklaart dan dat D€ Bie

hem's Zaterdags voor den overval ge-
vraagd heeft of hij nergens geld wist
te zitten. Hij had daarop medegedeeld,
dat hl] in Oijen een oud mannetje wist
te wonen, dat geld had.
Pre sid ent: Wat heeft hij toen ge-

zegd? Dan zal ik er. daar eens een paar
op afsturen?
Get u i ge bevestigt dat evenals de

mededeeling van verdachte, dat hij er
een paar naar toe zou zenden.
Pre s id ent: Heeft uw schoonvader

zich er niet over uitgelaten, dat hij geld
wou hebben om een verdediger voor Piet
te krijgen.
Get u i g e zegt dat dit niet het geval

is geweest.
Voorts geeft hij te kennen, dat, hij

aangeduid heeft waar het huis der
Verhoevens gelegen was.

Verdachte De Bie wordt dan weer
binnengeleid.

De pre sid ent deelt hem mede wat
Van Buul verklaard heeft.
Verdachte houdt vol dat hij van

nieM weet.
Pre sid ent: Zijn dat dan allemaal

fantasten?
Ver d ach t e: Ja, dat zal wel.
Pre s i de n t: Zouden ze soms een

complot tegen je gesmeed hebben.
Ver d ach te: Dat kan wel, misschien

willen ze mij er wel achter hebben.
Pre s id ent: Maar wat zouden ze

daaraan hebben?
Ver d ach t e: Ja misschien wel hun

straf er mee verminderen; ik weet niet
wat ze fantaseeren.
J. M. Hen d rik s, landbouwer te OSs

verklaart dat verdachte hem gezegd
heeft, dat er twee mannen in het huis
te Oyen waren. Zijn schoonzoon noem-
de hJj een lummel, omdat hij daarvan
niets gezegd had.
'p res id ent: Kreeg u den indruk,

dat verd. de lelding van de geschiedenis
had, dat alles van hem uitging?
Get u i geerkent dat. Verd. had

gezegd: Ze zijn bij mij alle vier weg:'
gegs=n met een sigaret in hun mond.
Mr. Schröder meent dat getuige

eerder heeft verklaard, dat De Bie ge-
zegd had, dat hij ze h~_d weg g e-
s t u u rd naar Oyen.
Get u if' e zegt· echter, oot De Bie

hem verteld had, dat ze weg ge g a a n
waren,
Mr. S c h r Ö der: Staat De Bie er

voor bekend, dat hij zulke dingen voor-
bereidde?
Get u i g e: Nee, dat kan ik zoozeer

niet zeggen. .
Bij verder verhoor spreekt getuige niet

meer van weggaan maar van "weg
laten gaan".
L. L. van der Put ten, landbou-

wer te Oss erkent vervolgens ook bij
verd. De Bie geweest te zijn. Het gesprek
kwam op stelen. De Bie zei dat hij nog
wel iets wtst te zitten. "Dat zoude glj en
ons Wimke goed kunnen opknappen",
zei hij.
, Pre sid ent: Wat zeg je daarvan?
.Ver d ach te: Ik ken die heele man

niet; ik heb niets met hem uit te staan,
edelachtbare heeren.
President: Ga dan weer zitten.
Verdachte: Ja, wat zij bespro-

ken hebben, dat weet ik niet.
Getuige L. v. d. Put ten geeft te

kennen, dat D€ Bie het later nog eens
herhaald heeft.
Op een vraag van den ver d e dig e r

deelt get u i gemede, dat hij toen al
van Van Buul wist van de mogelijkheid
van een inbraak in Oyen.
pe politie-agent H. Th. Fel d kam p

te Oss, die het heele onderzoek heeft
geleid, deelt mede, dat ook daarbij Van
Buul een zenuwachtigen indruk maakte,
hij was bang.
Een der r e c h ters merkt op dat dit

niet meer noodig is, want ze zitten nu
allemaal achter slot en grendel.
P. Ver hoe ven uit Oyen komt ten-

slotte getuigen. Hij was aanvankelijk
niet gedagvaard, maar werd in den loop
van den ochtend. nog verwittigd.

We moeten je nog, eens hooren,
aldus de Pre sid ent. '
Verhoeven vertelt dan over den

overval, tengevolge waarvan zijn broer
overleden is. Hij maakt van de gelegen-
heid gebruik te informeeren of hij het
geld, dat gestolen is, terugkrijgt.
Dat weet ik niet, zegt de Pre sid ent,

ik denk dat het weg is.
Dan richt hij zich nader tot den ver-

dachte: Je hebt misschien wel gehoord
van dien overval in Oyen.
Ja, dat heb ik gehoord, zegt ver d.,

's avonds.
Pre sid ent: En je hebt f 5 gekregen

hè? .
Ver d ach te: Ik weet van niks.
De Pre sid ent merkt op dat het de

gewoonte is in die kringen om alles te
ontkennen, maar dat dit toch te ver
gaat.
Ver d ach t e verzekert, dat hij

gaarne iets zou mededeelen als hij kon,
maar hij weet niets.
Buiten aanwezigheid van zijn vader

wordt Wim de Bie dan nog eens ge-
hoord.
De pre sid ent wil weten waarom

hij tenslotte toch mee ging; eerst mocht
hij toch niet?
Wim de Bie zegt dat v. d. Putten

het goed vond.
De pre s id ent: En je vader?
Wim deB i e: Die heeft niets ge-

zegd.
De pre s id ent: Hoe ben je dan toch

meegegaan? , "
Get u i g e: Omdat de anderen het

goed vonden. ,
Mr. Schröder: Maar je bent toch

naar je vader gegaan?
Wim deB i e zegt dat hij gehoord

had, dat het plan van zijn vader uitging
en daarom ging hij naar hem toe. Ge-
tuige had zijn vader gezegd, dat hij ver-
der ook zijn mond maar moest houden,
als hij getuige niet mee mocht.
De pre sid ent is van oordeel, dat 1

vader de Bie dan toch ook meer moest
weten.
Dan wordt verdachte weer binnenge-

leid en de pre sid ent deelt hem mee,
dat Wim de Bie niets meer heeft ver-
teld, dan wat hij reeds had verklaard.

Daarna neemt de 0 f f i c i e r het
. woord voor zijn requisitotr. Hij merkt
op, dit thans voor de derde maal de
roofmoord te Oyen aan de orde is. Nu
komt ook voor de hoofdschuldige van
het gruwelijke drama, die getracht heeft
anderen er: voor te laten opdraaien.
De tenlaste gelegde feiten zijn z.i. be-

wezen verklaard. Als het vaststaat, dat
iemand leugens gebruikt, kan' dat in zijn
nadeel pleiten.
Alles wat hLi op de verpletterende ver-

klaringen zegt "ik' weet er niets van"
kan men op dezelfde wijze beoordeelen
als zijn mededeeling, dat hi] nooit een
revolver gezien heeft dan door de ruiten
van een winkel. '
Uit de verklaringen van Van Buul

blijkt dat deze ziin schoonvader de
plaats heeft aangeduid en verd. heeft er
menschen op uitgestuurd. '
Door de verklaringen van De Rut komt

vast te staan dat hii deze mededeellngen
verstrekt heeft. Ook Hendriks heeft
verklaard dat hLi dergelijke inlichtingen
heeft verstrekt. .
Verdachte gaf niet alleen inlichtingen,

maar heeft ook direct de leiding geno-
-men. In zijn huis worden de plannen
besproken; dat hij den' revolver heeft
gegeven staat vast, evenals het feit, dat
hij het wapen ook teruggekregen heeft,
het aanvaardend als z~in eigendom.
,Kan hier gezegd worden, dat er. mis-

bruik van gezag is gemaakt? Spr. meent
van wel. Verd. heeft zijn zoon er voor
bestemd. De zoon basehouwt zijn vader
dan ook als de leider, want als De Rut
en de Soep hem niet willen mee hebben,
gaat hij naar zijn vader om te zeggen:
als ik niet mee mag zorg dan dat het
niet doorgaat. .
Nu mag de revolver wel gebruikt ztin,

maar als men er een meeneemt naar
een overval, dan doet men dat' om een
diefstal te vergemakkelijken.
Dan is er nog de, verklaring van den

ouden Hendriks, die' verdachte verwe-
ten heeft, dat zijn (Hendrik's) zoon door
zijn schuld in de gevangenis 'zit.
Spr. meent dat sehuldlgverklarlng ' en

veroordeeling kan volgen. Wat de straf
betreft merkt hij op dat deze man, die
achter de sehermen bleef,' de hoofd-
schuldige was, ook in vele andere mis-
daden.

:Vele jonge leden der· bende zouden

niet zoover gekomen zijn als ze niet de
Ietding van dezen man gehad hadden.
De .man is een paar maal veroordeeld,

maar snapte meerendeels door het net.
Spr. requireerde de maximum straf voor
het tenlaste gelegde misdrijf, n.l. v ij f-
t i e n j a a r g e van gen iss tra f.
Vervolgens komt Mr. Ge r r its aan

het woord.
Pl. meent dat men na de behandeling

van deze zaak niet verkregen heeft het
veel betere inzicht, dat men verwacht
had. Z.i. is niet opgelicht de sluier,
welke over den auctor intellectuahs
van deze misdaad hing.
Toen verd. aan Van Buul gevraagd

had of hij niet ergens een kraakj e wist,
zou deze gezegd hebben, dat er in Oyen
een oude man woonde die geld had.
Maar wie dat was, is niet medegedeeld.
Een dag later is L. v. d. Putten bij

van Buul aangekomen met de volledige
wetenschap, waar men in Oyen moest
wezen.
Er moet dus iemand zijn, die verdachte

voorgeweest is en die al volkomen geïn-
formeerd was.
Als dat vast staat, hoe kan men dan

nog blijven volharden bij alles wat er
in de dagvaarding staat. En waar dat
Z. i. vast staat blijft er van de dagvaar-
ding niet veel meer over.
Het wil er bij pl. niet in - al staat De

Bie dan niet goed bekend - dat hij de
hand heeft gehad in het gruwelijke mis-
drijf; er is wellicht een ander die achter
de coulissen aan de touwtjes trekt. Zoo-
lang er twijfel is, zal deze verdachte niet
kunnen worden veroordeeld.
Pre sid ent tot De Bie: Heb je nog

iets te zeggen?
Ver d ach t e: Als ik veroordeeld

word, word ik onschuldig veroordeeld.
Pre sid ent: Dàt wenschen we niet

te doen.
Het onderzoek wordt daarna gesloten

verklaard en de uitspraak bepaald op 30
Dec. a.s.
Tegen half twee wordt de zitting ge-

sloten.



(Reeds opgenomen in een gedeelte
onzer vorrige oplaag).

Gedroogde huiden wercen ingevoerd, Bandar 104y:!; Deli Bat. Rubber 60y:!; I raadsleden. Vreemder doet 't aan, dat
in November 290.000 K.G. tegenover Vico 104Y2; Int. Rubber 19/18; Deli Bat. ' de wethouders zelf meepraten. Spr. stelt
234.000 K.G. in 1934. Van Januari- 'rabak 169; Deli Mij. 183; Oostkust 30Y2; geen vertrouwen in woordbrekers. Ook
November werden ingevoerd 3.025.000 Senembah 180; Jav. Ch. Jap. 34; Rotterd. over de wethouderskiezing van den heer
K.G. tegenover 4.257.000 K.G. in 1934. Lloyd 36Y2; Kon. Boot 11; Scheepv. Unie Cremers is het lid Maseland niet te
Runderhuiden werden er 724.000 K.G. 42%; Si. v. Nederland 36; Koninklijke spreken. Spr. hoopt dat de uitspraak

ingevoerd tegenover 672.000 K.G. in 1934. 208; Contin. on 17Y2; Shell Union 813/16; van hooger instatie bindend zal zijn ook
Van Januari-November werden er Perlak 84; Peudawa 6; Gaboes 17; Red-, voor den wethouder van de R. K. S.
6.035.000 K.G. ingevoerd tegenover ja~~ 205; Exploratie 164; Unneve~ 98Y2; De tactiek van de lichtbedrijven be-
6.920.000 K.G. in 1934. PhIlIpS!. 231 \4; Aku 25\4; Calve. 56Y2: vredigt spr. allerminst. Ook hoopt hij
Kalverenhuiden werden er in Novem- Van Berkel 45; Ford 245; 7% D.~;tschl. dat de verordening op den vleeschkeu-

ber van dit jaar ingevoerd 395.000 K.G. 20Y2; 5Y2 YoungL 22%; 7% België 64Y2. rlngsdtenst bevredigend zal zijn.
tegenover 511.0.00 K.G. in November BOTERMIJN 's.HERTOGENBOSCl!I Het lid Mr. Pulles vindt de antwoorden
1934. Van Januari-November werden . van B. en W. onnoodlg scherp. Een
687.000 K.G. ingevoerd tegenover Gisteren werden aangev. 15.150 ki.lo. erftlek op de raadsleden over de wet-
56.103.000 K.G. in 1934. Hoogste prijs f 1.56, laagste prijs houdersverkiezing vindt spr. niet op zijn
Drijfriemenleder en technische Ieder- f 1.49, middel prijs I 1.54. plaats. Spr. laat zich niet voorschrijven

soorten werden er in November 8.000.000 op wie hij zal stemmen. Verder wijst
K.G. ingevoerd tegenover 1.800.000 K.G. Mr. Pulles op het laat indienen van (je
in 1934. begrooting, op cumulatie, op de volks-
Schoenen, laarzen en pantoffels ge- Raadsverslagen. huisvesting en andere zaken.

heel of voor het grootste deel van Ieder Wethouder Cremers stelt den heer
vervaardigd werden in November inge- (Reeds opgenomen in een gedeelte Maseland een vraag of woordbrekers een
voerd 62.955 paar tegenover 44.693 paar onzer vorige oplaag). handteekenmg negeeren en belicht zijn
in 1934. Van Januari-November van dit verkiezing als raadslid en die van wet-
jaar werden ingevoerd 426.695 paar OSS. houder. Spr. is in de fractie met accla-
tegenover 440.624 paar in 1934. . matte gekozen als wethouder.
Schoenen voor het grootste deel van De geme~n~eras.d van Oss kwam 111 Daarna werd gezegd: 2 wethouders of

rubber vervaardigd werden in November openbale~ zlt!mg bijeen op Maandag 16 geen, '" .
ingevoerd 74.077 paar tegenover 139.681 , D~c~mbe~ 19,,5 om 7 ure des n.m. onder Naderhand werd wantrouwen uitge-
paar in het vorig jaar. I Ielding yan burge~eester Ploegrnakers. sproken. Spr. wijst op de beleediglng van

Sec~·e-.;ans Mr. Komg. De raad IS vol- woordbreuk.
tallig. Wethouder Kemps antwoordt dat hij

Het kohier der straatbelastir:g 1935 aanvankelijk heeft meegewerkt om de
wordt vastgesteld op een bedrag van aftredende wethouders te herkiezen. Ge-
i 26~83.84. . zien de hopelooze verdeeldheid achtte

Door het Provinciaal Bestuur Is heden Hl.erna kOI?t .aan de orde .. de :voor- • spr. zich verplicht, tegenover zijn kiezers
aanbesteed het jaarlijksche onderhoud loopl.ge va,stsoelhng ~an de begrootingen den wethouderszetel aan te moeten
van en de uitvoering van de met het der I~komsten en uitgaven van de ge- nemen.
onderhoud samenhangende vernieuwin- i meen e en haar bedrijven voor het De voorzitter zegt, dat het niet in de
gen en herstellingen van de bij de Pro- I dienstjaar 1936. bedoeling ligt, scherp te willen zijn.
viriele in .onderhoud zijnde wegen, voor- Bij de algemeene beschouwingen be- Echter blijft hij bij zijn meening, dat
komende: op het Rijks- en Provo Wegen- spreekt het lid Seuren (algemeen rap" hij de wethouders-verkiezing, zooals die
plan. . porteur) de voorafgaande opmerkingen verlocpen is, verfoeit. Zonder crttiek op

ran algemeene aard; doelend op de op- I t b 1 ld . th d lt t tLaagste lnscnrljvers waren: merkingen. dat telkens slechts één lid re eel, IS een we ou er Ul ges 00 en.
Bestek 1 N V v h J Heijmans Er zat meer aan vast dan politieke goede~"'" . .. . .. . 'opmerkingen maakte', ook over de wet-Den Bosch I 2038 zeden en politiek fatsoen.
2. N.V. H. Boezewinkel, Nijmegen houdersverkiezing, Spr. is niet gesticht Politiek kan mooi en goed zijn, indien

I 37917 over het antWOord van B. en W. Spr'men zijn eigen belang opoffert aan het
3. Dezelfde I 39627 neemt feiten onder de loupe. Spr. steunt algemeen belang. Na alle voorbesprekin-
4. N.V. P. C Zanen, Haarlem .f 12247 de leden, die gekozen zijn met voorkeur- gen is geen resultaat bereikt. Alle 2
5. L. J. v. Drunen, Geldrop f 22200 stemmen, hoewel zij te voren hun woord wethouders moesten door het lot worden
6. A. V. d. Boogaard, Oostelbeers hadden gegeven, eventueel hun benoe- gekozen. Het eigenbelang en het alge-

f 16052 ming niet aan te nemen bij benoeming meen belang is dooreengehaspeld. 8
f 15834 door voorkeurstemmen. Over de wet- Leden meenden in aanmerking te mogen
f 16789 houdersverk;ezing in de fractie der komen voor wethouders, Spr. consta-
f 26453 ~.K.S.P. belicht het lid Seuren, secretaris teert een verval van goede politieke
Oss uer R.K.S.P., den loop der zaken. Spr. zeden. Spr. is er over content, dat deze
I 38374 constateert, dat men ook bij de wet- kwestie is aangeroerd en belicht en

11. A. Mulders en Zn., Empel .f 25480 houdersverldezing zich niet heeft ge- hoopt, dat de raad verder van dergelijke
12. Dezelfde f 8957 houden aan bindende beslissing. minderwaardige praktijken mag ver-
13. N.V. De Gez. Weg, Heemstede I Spr. keurt VOoral de houding af van schoond blijven. Het verloop der stem-

.f 16510 den heer Kemps, die z.L van zi.in wet- ming heeft uitgewezen, dat de raad het
14. Dezelfde f 16870 I houderszetel moest opstaan en heen- in de hand had, om 2 wethouders te
15. L. J. v. Drunen, Geldrop f 24400 ' gaan ook als raadslid. kiezen.
16. A. v d. Boogaard, oostelbeers I Het lid v. Zwanenberg (V. D.) vraagt Een wethouder, niet bekwaam voor

. f 6560 of de afkeuring van B. en W. gedeeld zijn taak, worde uitgestcoten. Ook be-
17. G. J Vissers, Drunen f 39390 j' wordt door heel het college. Verder be- kwame menschen kunnen aan: den dijk
18. N.V. Konings Wegenbouw, Oss spreekt hij het beleid van B. en W. worden gezet. als de vertegenwoordiging

f 36807 Hij zegt o.a.: Ik weet, dat het momen- van het college niet klopt met de groe-
19. J. v. GooI, Oosterhout i 15340 I teel zeer moeilijk iS te besturen. waar wLi peering van den raad. De heer van Erp
20. A. v. Dijck-Petit, 'Bergen op Zoom ! bijna of misschien geheel van de regee- is de vertrouwensman van de land-

I 21785 ring afhangen. Wat er aan te besturen bouwende bevolking. Van den kant der
is moet. geschieden door de bekwaamste arbeiders is niet bekeken of mogelijk
leden van den r-a,ad tot wethouders te geen _arbeider werhouder zou kunnen
benoemen en Wfl,arin de raadsfractie zijn. De gave des woords is niet het
der Katholieken gIlschikte personen wa- criterium of iemand al dan niet wethou-
ren. zoo betreur ik het verloop der ver- der moet zijn of blijven. Persoonlijke
kiezingen voor de wethouders. Eoo belangen hebben hier gedomineerd. Ver-
woordbreuk als destij·ds zal wel zeld- der beantwoordt spr. de vorige woord-
zaam bij fatsoenliike poUtici voor- voerders nog individueel. Indien leden
komen en schri.if ik het geheel toe aan hun meening niet durven of willen zeg-
het misgunnen Van de eer en salaris van gen, welnu, zulke leden hadden geen
den een aan den ander. Zij, die het ge- raadslid moeten worden zooals door het
meentebelang Willen dienen nemen wel lid Seuren is aangeroerd. Als een ambte-
een groote verantwoording op zich door naar zich met de verkiezing bemoeid
zoo te handelen en ik wil geen woorden heeft, zooals de heer V. Zwanenberg
bezigen om dit te kw.alificeeren. B~i de heeft gereleveerd, moet men weten te
algemeene beschouwingen zeggen B. en onderseheiden of hij b.v. het gemeente-
W., dat zU het niet herkiezen Van een huis heeft misbruikt.
lid van B. en W. verfoeien, maar nu zou De voorzitter heeft beluisterd dat door
ik gaarne weten of dit het gevoelen is de matige critiek hulde j.s gebracht aan
van geheel het college van B. en W. Het het beleid van hetdagelljksch bestuur,
antwoord op den uitgesproken wensch, !hoewel het lid Hoeks dit mondellngs
dat de wethouders zelve hun taak ver- heeft gedaan, waarvoor hij dit lid dankt.
dedigen bevredigt mij niet en is geen Dikke woorden als budgetrechten acht
voldoende antwoord. De algemeene grief spreker niet op zijn plaats. Nog snijdt
tegen het vorig college was juist, dat de voorzitter aan de kwestie van het
naar buiten nOoit gebleken is, dat zij kanaal. Spr. gelooft niet dat de bevel-
voor hunne taak bekwaam waren~n ~!1n king snakt naar een kanaal.
iemand, die wethouder in Oss WIl ZIJn. Men moet de financieele consequen-
moet toch bliiken. dat hil voor zijn taak ties niet over het hoofd zien. De groote
is m}p.;ewa~~en. bedrijven waren vóór enkele jaren wei-
Het heeft mij zeer pijnlijk getroffen, nig enthousiast. De noodzakelijkheid

toen ik uit goede bron moest vernemen, werd niet aangevoeld, De bedragen, die
dat een ambtenaar der gemeente zich er mee gemoeid zijn, zijn enorm. De
door propaganda te maken gemengd instanties in Den Haag zouden er een
heeft in de laatste wethoudersverkiezing. stokje voor steken een millioen gulden
Toen hem iets gevraagd werd over zijn uit te geven.
candidaat dêelde bij mede: Wat hij niet De voorzitter meent dat het aan de
weet, weet ik. Dit toch spreekt boek- wethouders ligt om hun beleid te verde-
deelen en vervult mij met zorg voor de digen en de pesten te belichten, die on-
toekomst. der hun beheer zün. B. en W. zijn zich
Spr. is het geheel eens met het college, niet bewust de goede verstandhouding

dat wij niet mogen tornen aan een een- te verstoren, zooals mr. Pulles meende.
maal verkregen recht van de ambte- De begrootrng wordt 4 maanden vroeger
naren wat betreft de bijfuncties in den aangeboden dan anders. De argumen-
raad, maar hij zal in dezen tijd niet tatie van mr. Pulles om de bouwvereeni-
spoedig een nieuwe betaalde rurvt'e ging st. Willebrordus te naasten. vindt
goedkeuren. Deze moeten gratis gebe~- de voorzitter niet doorslaande.
ren. Dit geldt ook voor de bevoegdheld De leden Seuren, v. Maseland. V. ErP,
van B. en W. om toestemming te ver- van Deoren. v. zwanenberg. mr. pulles
leenen voor nevenbetrekkingen. Hun sa- dienden van repliek. Het lid Seuren
laris is van diem aard, dat dit niet noo- noemt het onjuist, dat de heer van Ma-
dig is en het zou raadzaam zijn, dat seland zich voorzitter noemt van de
de raad zijn we~ uitsprak dit niet R. K. S. P.-fractie .. Het antwoord van
meer toe te staan. Spr. hoopt, dat de wethouder Kemps vindt spr. effenat be-
voorzitter en de geheele raad zijn critiek lachelijk.
niet als afbrekend doch als opbouwend Het lid Maseland ondervraagt wet-
zullen beschouwen. houder Cremers over de blanco stem-
Het lid Hoeks (S.D.A.P.) gaat dan den mtnz. Spr. zegt geen stem in blanco te

loop der zaken na, rakende de verkle- hebben uitgebracht en vraagt of hij die
zing en den uitslag. Spr. wijt het fiasco bij eerste of tweede stemming heeft uit-
van de verkiezing in de R.K.S.P. aan gebracht. Verder verduidelijkt spr. wat
verdeeldheid en rivaliteit. hij bedoelde met de uitdrukking dat de

Spr. drukt den wensch uit, dat de autonomie der gemeente in de knel ge-
raakte.raad en vooral het D.B. steeds in het Het lid J. van Erp, dankt den heer

oog zullen houden de nooden van het Hoeks voor de gedane mededeelingen,
volk en zijn fractie heeft geen bijzon- Om met het lid Hoeks te vergaderen
dere critiek op het beleid van B. en W. heeft de voorzitter der fractie niet vol-

Het lid Van Dooren geeft B. en W. in daan.
overweging op alle vragen te antwoor- Verder licht het lid van Dooren zijn
den, ook al worden deze gesteld door één standpunt toe Spr. vindt het niet de-
lid. Spr. meent dat B. en W. beter ge- mocrattsch dat aan de kleine partijen
daan hadden de opmerkingen over de geen wethouderszetel is toebedeeld.
wethoudersverkiezing in de pen te hou- De voorzitter bevestigt, dat heel het
den. Spr. wijst op werkobjecten en in college eenstemmig het eens is met het
dat verband op een kanaalverbinding verfoeien van de verkiezing der wethou-
met de Maas. ders.
Het lid v. Maseland is niet te spreken Mr. Pulles gaat het verloop der feiten

over de bewoording der antwoorden van na in de fractie en geeft het lid Seuren
B. en W. Spr. is van meening dat de de schuln over het misleepen van over-
burgemeester moet samenwerken met leg' met de fractie der S.D.A.P.
de wethouders. Alles behoort tot de Wethouder Cremers beweert. dat het
competentie van de kiezers en van <:'13 lid Mascland bij de tweede stemming

De oorlog.

Aanbestedingen.

De vredesvoorstellen,
LONDEN, 17 Dec. De "Morning Post"

verneemt van haar diplomatteken cor-
respondent te Genève, dat als Engeland
te zamen met Frankrijk de Parijsche
voorstellen zon aanbevelen de kleine
staten hoogstwaarschijnlijk, zU het ook
zonder enthousiasme, er mee accoord
zouden gaan.

Rede van Laval.
PARIJS, 17 De·c. Hedenochtend heeft

Laval in de Kamer geantwoord op de
kritiek tegen het Itahaansch-Abessijn-
sche conflict:

"Frankrijk is trouwaan het Volken-
bondepact en tracht den vrede te her-
stellen. Het trachtte doe vijandelijkhe-
den te doen staken zelfs vóór deze wa-
ren begonnen, zeide hij.

Laval herinnert dan aan alle bespre-
klngen, welke hij heeft gevoerd te
Rome, Genève en Londen en aan de
samenwerking met Engeland.

La val denkt steeds aan den vrede
voor de Fransche haardsteden en han-
delt dienovereenkomstig. Alles doet hij
om een oorlog te voorkomen. Toepas-
sing van artikel 16 had een oorlog ten-
gevolge kunnen hebben.
Tenslotte zeide hij nog: Men verwijt

ons, een premie te stellen op den aan-
valler. .
Wij hebben evenwel slechts een plan

opgesteld. Wij hadden geen beslissing
te nemen en handelden slechts in op-
dracht van den Volkenbond. Ik wijs
deze onrechtvaardige en onjuiste cri-
tiek dus van de hand.
Iedereen vraagt vrede. Welnu het is

in naam van den vrede, dat ik heb ge-
handeld. Onze vrije, sterke republiek wil
met allen samenwerken om den vrede
in El1rnn~~ t.1!' hD'Y-'I~ho''l'7o.'V'!o T'\nn,.n._...- ,,",oh

7. G. J. Vissers, Drunen
8. Dezelfde
9. W. Rasenberg, Breda
10. N.V. Konings Wegenbouw,

Combipa ties:
Bestek 18 en 20: A. van Dijck-Petit,

sergen op Zoom, f 58185
Bestek 11 en 13: N.V. v.h. H. J. te

siepe, Winterswijk, ! 44444
Bestek 14 en 15: W. Rasenberg, Breda,

f 46398
Bestelt: 5 en 6; A. v. d. Boogaard, Oos-

ielbeers, f 38802
Bestek 15 en 16: A. V. d. Boogaard,

Dostelbeers, f 34544
Bestek 8 en 10: N.V. A. V.Dijck-Petit,

3ergen op Zoom, f 56450
Bestek 7 en 8: C. W. Canters, Raams-

lonk, i 34795
Bestek 2, 3 en 5: N.V. De Ger. Weg,

Heemstede, f 99.970
Bestek 3, 5 en 6: N.V. De Ger. Weg,

Heemstede, f 79500
Bestek 8, 9 en 10: J. H. v. d. Ven,

Vlissingen, .! 88500
Bestek 13, 15 en 16: De Ger. Weg,

Heemstede, i 47920
Bestek 18, 19 en 20: J. H. V. d. Ven,

Vlissingen, . f 79800
Bestek 2, 3, 5 en 6: N.V. De Ger.

Weg, Heemstede, f 117300
Bestek 11, 13, 15 en 17: N.V. De Ger.

Weg, Heemstede, f 109400
Bestek 11, 12, 13 en 15: N.V. De Ger.

Weg, Heemstede, f 76000
Bestek 1, 2,3, 5 en 6: N.V. De Ger. Weg,

Heemstede, f 119400
Bestek 11 en 12, 13, 15, 16, 17: N.V. De

Ger. Weg, Heemstede, f 125700

De architect Ad van Boxtel, Kamp-
:iijldaan 27 te Vught, heeft het bouwen
van zes woonhuizen met twee garage's
langs den Esschen-weg aldaar, gegund
aan den heer J. L. Corton te 's Hertogen-
bosch, als zijnde de laagste inschrijver
zoor f 13.248.-.

Beurs.
AMSTERDAM, 17 Dec. 2 uur.

De beurs stond heden wederom in het
eeken van den internationa!en toe-
tand. Zij nam groote terughoudendheid
n acht en als gevolg hiervan bleef de
iandel uiterst beperkt. De stemming
:on niet vaster zijn aangezien van
Vallstreet geen stimulans uitging.
unerikaansche waarden bewogen zich
lp iets lagere koersen. Kon. Petroleum
:n H. V. A. konden zich niet geheel op
let vorig peil handhaven omdat alle
tooplust ontbrak. Rubberwaarden waren
.veneens niet geanimeerd, terwijl tabak-
ren licht aangeboden waren. Van mijn-
/laarden was Redjang Lebong weer ge-
zraagd en boekte een verdere stijging
fan 5 à 7%. Voor Philipslampen golden
~rijwel de vorige prijzen. Voor Urnlever
was eenig aanbod aan de markt. Ned.
beleggingen prij shoudend,

Noteeringen van heden.
4% Nederl. 1934 97"/18; 3% Neder!.

Vert. 86%; 2Y2% Nederl. Cert. 7411/16;
4Y2% Indië 1931 97%; 4% Indië 1934
96"/16; Steel 26%; Beth. Stees! 267ft.;
Smelting 33; Anaconda 15%; Kennecot
16\4; Union 64Y2; Rails 7Y2; Erie 7Ys;
Wabash lY2; Gulf 7\4; Vorsten!. 19Ys;
H. V. A 221; Jav. Cult. l18; Nisu 105;
Kolon. B. 44Y2; Ind. B. 82; Handelsm.
125; A'dam Rub. 104\4; Silau Rub. 61;

blanco heeft gestemd. 24 Uur na het
uitspreken van het vertrouwen gaf hij
hem een brevet van onbetrouwbaarheid.
Wethouder Kemps zet zijn standpunt

uiteen. Hij wijt het verloop der zaken
en den uitslag aan de onderlinge ver-
deeldheid.
Naar aanleiding van het gesprokene

memoreert de voorzitter, dat er meer
werkobjecten zijn dan de werkloozen
kunnen uitvoeren. Vanwege B. en W. is
niet te verwachten, dat B. en W. een
bouwvereeniging, welke ook, zullen
naasten.
In derde instantie zegt het lid Seuren,

dat het aanbod van de S.D.A.P. hem
welkom zou zijn geweest met betrek-
king tot samenwerking betreffende de
wethoudersverkiezing.
Het lid v. Dooren heeft nooit aange-

voeld dat wethouder Kemps heeft ge-
ijverd voor de candidatuur van V. Erp
als wethouder.
Het lid Van Maseland motiveert Zijn

blanco-stem bij de tweede stemming.
Gezien een afspraak 2 zetels of geen,
meent spr. consequent te hebben ge-
handeld. Spr. zegt dat er contact is ge-
zocht met andere partijen. Door om-
standigheden is de bespreking niet
doorgegaan. De heeren mr. Pulles en
Seuren blijven van opinie verschillen.
De voorzitter laat de tegenstelling

uitkomen van het z.g. democratisch een-
heidsfront en den uitslag van de wet-
houdersverkiezlng.
Bij de eerste stemming is eveneens

een blanco-stem uitgebracht.
Bij de tweede stemming achtte men

zich gebonden, maar welke motieven
waren er om te besluiten 2 wethouders
of geen?
Waarom ontsloeg men den heer Ore-

mers niet van zijn woord? Het is im-
mers zoo geloopen omdat een der leden
,.. __ --=1 1_ , __ --' __ ~ l_,_ ..... 1

Het lid Pulles stelt voor het getal
ambtenaren van den burgerlijken stand
uit te breiden met 2 leden.
Het voorstel wordt aangenomen 12-3

stemmen.
De vergadering werd verdaagd tot

Dinsdag 17 December.

Ingezonden Stukken.
CASINO-UITVOERINGEN.

De advfes-commtssïe voor Tooneel en
Muziek der Sociëteit Casino stelt er prijs
op mede te deelen dat de uitvoeringen
van "Alléén op de wereld" en ,,De ~at
en de kanarie" te geven door het
"Residentietooneel", geheel en al buiten
haar verantwoordelijkheid vallen.

A. B. M. BRANS.
P. JEAN KöBBEN.
KEES SPIERINGS.

BURGERLIJKE STAND.
Geboren:

H. z. van J. VorstenboSCh en M. Mus-
kens. - M. d. van A. van Hassel en
J. de Loyer. - H. d. van Th. Meeuwsen
en J. van Rooij. - J. d. van C. van
Beers en J. van den Brandt. - J. d. van
W. Bes en A. Hendriks. L. Z. van
C. Walters en J. Raaijmakers.

Overleden:
M. Verhagen, 18 jaar. - A. stoïaen-

bach. 77 jaar, echtgen. van P. Hees-
been. - L. van der Hagen, 70 jaar, echt-
gen. van A. de Groot. - B. Langenberg,
7 weken.
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voor bedra~en van , 600.- bij· levenslange ongeschiktheid; , 500.-. bij overlijden; I ,300.- bij verUes van één hand of voet; I 250.- bil
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. de Firma VAN LANSCHOT 85 VE,RHEl.JEN te ·'s-Bertoge;nbosch, Hoogesteenweg 27.,. . ~-

lMsla Jaargang

VAN D£

,:',

Uitg. 3,3. ARKESTEYN 85
ZOON.. Kerkstraat 54 te

. ·s-Hertogenbosch.
Teler. No. 1068 (2 mnen).

Gironummer 42990.
Uitgav, dagelljks, behalve
op Zon- en Feestdagen
Abo"1uem'9Dtelap. 3 maan-
. den bij '001uitbetaling
, 2.60 fl.. p post I 2.115
Advertentlën van • -6 "e'
gels , 2.10. daarbo' en 35
cent per gewonen regel.

·s-}iertogenbosch, 19 December 1935 •

.Vandaag Was 't de laatste zitting ter
berechting van "Ossche zaken" -. voor
dit jaar althans. Voor 1936wachten nog
. een paar zaken op afdoening.
. De belangstelling is gaandeweg gaan
tanen; ~ij de laatste .zittirigen waren

de banken voor de genoodigden vrijwel vraagt spr. thans Invrtlbeldsteüfng 'van
leeg en de publieke tribune vertoonde zijn client. .
ook niet het beeld van de eerste zittin- De 0 f n c ier ver,klaart dat men b.v.
gen, hoewel er thans toch wel wat meer nog zou kunnen zoeken' naar de beide
nieuwsgierigen zijn verschenen. andere deelnemers aan den overval.

De rechtbank gaat in raadkamer.
Na hervatting dër Zitting deelt de

pre sid ent mede, dat de stukken in
handen. van den rechter-commissarisRoofoverval te Oss+

De 37-jarige arbeider J. C. van oeenen,
bijgenaamd "Puk", uit Oss, thans gede-
tineerd heeft .zieh ter zake van den-root-
overval bij J .. Huismans te Oss.' Hem

, 15 ten laste gelegd dat hij:
in den nacht van 19 -op 20 April 1927

of .daaromtrent te, Oss tezamen en in
vereentgtng' met een of meer anderen
gedurende den voor de nachtrust be-
stemden tijd in de woning van Johalll1eS
lIuisman,s, .met het .oogmerk van weder-
-rechtelijke tce-etgenmg heeft "weg-
genomen een. geldebedrag :van, acht
gulden of daaromtrent - althans èenig
geld _., en een geweer alles , toe-
behoorende aan dien Huismans - al-
thans aan een ander dan aan hem ver-
dachte of zijn deelgenooten of een hun-
ner, hebbende zij zich den toegang tot
die woning verschaft door een deur
daarvan open te breken eh dien dief-
stal doen voorafgaan en vergezeld gaan
door geweld tegen dezen' bewoner; be-
staande in het hem krachtdadig aan-
grijpen en. vasthouden en' op den grond
drukken en door bedreiging met geweld
bestaande in het een geweer drc end
op hem richten daarbij zeggende hem
dood te zullen schieten als hij zijn· geld
niet' gaf, gepleegd met het oogmerk om
dien diefstal voor te bereiden en ge-
:makkelijk te maken.

Verd'achte ontkent het hem ten
laste gelegde.
De pre s Ld ent geeft te kennen dat

het getuigenverhoor anders zal'aantoo-
nen. .

Inspe'c~eur Van K e m pen uit. Oss
doet eemge. mededeelingen over zijn on-
derzoek.
De 30-jarige arbeider J. A. van

Sc hay k, die straks als verdachte zal
hebben terecht te staan, wordt als ge-
tuige gehoord .. Hij bekent den roofover-
val. Hij is met Jac. van Berne en. Joh.
van Geenèn er op uit gegaan; Of er ee~
afspraak daartoe gemaakt was, weet hi]
niet te vertellen. Men is door een deur
bij .HuiSmans binnengegaan. doch hoe
die deur geopend werd kon hij zich ab-
soluut niet herinneren.
Toen men binnen was vond men

Huismans te bed liggen. Hij werd vast-
gebonden en daarna werd naar geld
gezocht.
President: Hebt u later niet ge-

zien, dat er met een jachtgeweer is
aangelegd op Huismans.
Getuige kan zich dat niet her-

inneren.
Jac. Joh. van Berne, S5-jarig

arbeider te Oss, thans gedetineerd, is
de volgende getuige.' Hij zegt den vort-
gen keer ook al iets gezegd te hebben
wat niet waar was. Nu kan hij niet
verklaren, dat hij er met Van' Geenen
en Van Bchayk is geweest. Zeker zeg-
gen !cin hij dat niet.

De. president merkt op, ~t ge-
tuige voor den rechter-commissaris
toch verklaard heeft, dat van' Ge'enen
en van Schayk ei' bij waren.
Get u i g e zegt dat Van Geenen

blijft ontkennen en nu begint hij zelf
oo~>;te twijfelen. .
Pre s 1den t: Maar je bent toch bij

Huismans binnen geweest?
Get u i geerkent dat; wie Huismans .

heeft vastgegrepen weet hij niet; het
staat hem voor, dat "Menne de pop"
(van Schayk) het geweest iS:
Pre sid ent: Er blijft niet veel

over van je verklaringen. .
Get u i g e: Ik weet het niet zeker en

daarom kan ik het niet verklaren.
Van .een jachtgeweer ïeet hij zich

niets te herinneren. evenmin van het

aansteken van een papier om te. zien
wat er in den zak van Huismans pan-
talon zat.
Getuige verklaart nog eens dat hU er

over heeft gaan. nadenken en tot de
conclusie is' gekoinen dat. waar h~i het
niet zeker meer weet, hij niet kan ver-
klaren
De verdediger Mr. Gerrits. op-

merkend dat getuige dronken geweell~ ia
~ zonals b-iJ erkent ~. yraagt.:of deze ge,-
tuige zich kan herlnneren . of -,!;leg,n~n
.die bil hem waren. ook dronken Wàren.

Dat .moet wel. vindt Van Be r n e.
De .p r e s t d e n t echter meent. dat

die redeneering niet opgaat. 'Dan zouden
al .die Ossche neeren wel dronken ge-
weest moeten zün. . . . .
De gedetineerde 64-jarlge arbeider Joh.
H U i's man s verklaart op de desbetref-
fende vraag zich te kunnen nerinneren
dat er bij hem destijds is Ingebroken.
Er waren er drie binnen en twee; bleven
buiten.
Pre s i·d ent: Weet je niet wie het

waren? -
Get ui g e: Nee, ze waren gemaskerd.
Pre sid ent: Waren 'van GeeneIi en

van Berne erbij?
Getuige: Die ken ik niet. .
President: Je bent met twee aan

het worstelen gegaan hé?· .
Get u i geerkent dat. en voegt. er aan

toe, dat er naar geld gezocht werd. Hij
had gezegd dat hij geen geld had. Toen
zeiden ze dat hij toch f 100had gekregen
na den dood van zijn vrouw.
Dat gaf hij toe, maar daar had hij

schulden mee betaald ..
Verder verhaalt getuige, dat de inbre-

kers hem een geweer hadden afgenomen
dat hij in bed had liggen. Daarmede
hadden ze hem bedreigd. Op m'n hart,
zegt getuige. . .
Jawel, aldus de pre sid ent, maar je

wist dat het niet geladen was,· dus dit
was zoo, erg niet.
pat stemt get u i g e toe, die o.m, nog

meedeelt, dat de inbrekers het geweer
hebben meegenomen. Ze hadden f 8
te pak~en gekregen en toen vroegen.ze
f 'SO;dan hebben we ieder een tientje,
zeiden ze. Ja, maar jullie zijn met
vijven, antwoordde hij. Ze gaven toen
te kennen dat zij met die anderen niets
te maken Ihadden.
De 0 f f i c ier vordert daarna terug-

verwijzing naar den rechter-commis-
sa'ris voor nader onderzoek.
De verdediger Mr. G err its is van

oordeel, dat er geen nieuwe verkla-
ringen kunnen worden afgelegd. Hij
verzoekt de zaak niet opnieuw naar de
instructie te zenden.

De president laat VanS c ha y k
weer voorkomen. Hem wordt erop ge-
wezen, dat hij voor den reenter-com-
missarts gezegd heeft dat van Berne
en Van Geenen bij den roofmoord wa-
ren. Thans bevestigt Van SChayk dat.
Hij heeft aan den rechter-commissaris
verteld dat hij er naar toe is geweest.
Hij kan niet zeker zeggen, dat hij bij,
Huismans naar geld gezocht heeft.
Pre sid ent: Wat heeft van Geenen

dan gedaan?
Get u i ge: Daar weet ik niets van.
President: En van Berne?
Getuige: Dat weet ik ook niet.
Presiden t: En heb je dat geweer

gezien?
Get u 1ge: Ik heb geen geweer ge-

sten.
De ver de dig e r handhaaft zijn

verzoek. Komt bij de instructie het be-
w1js niet naar voren, dan wordt ver-
dachte de dupe. Daarbij komt dat Van
SChaijk op vrije voeten is. Daa.rom

zullen worden gesteld, dat het onder-
zoek wordt geschorst voor onbepaalden
tijd en dat het verzoek tot invrijheid-
stelling geweIgerd wordt.
De zaak tegen J. A. van Schayk,

bijgenaamd "Menne pop", verdacht van
hetzelfde feit als v. Geene, wordt even-
eens geschorst.

Inbraak, bij de Boerenleenbank
te Heesch. .: . -" .. "
Den 36-jarigen arbeider J. J. van Galen

uit Oss, thans uit anderen hoofde ge-
detineerd te Breda wordt ten laste ge-
!~gçl, dat pij: .
in den nacht van 23 op 24 November

19~9 of daaretnttent- te lIeescir tezamen
. 'en in vereenlging met een of meer
. anderen gedurende den voor de naent-
rust bestemden tijd in de woning van
Gerardus Pijnappel. waarin zij zich'
buiten weten en tegen den wil van dien
rechthebbende bevonden, met; het oog-
merk van wederrechtelijke toe-eigentng
heeft: weggenomen: een geldsbedrag va.n
omstreeks 700 gulden - althans eemg
geld -' en' eenige geldwaardige papieren,
alles toebehoorende aan de Coöperatieve
Boerenleenbank aldaar - althans aan
een ander dan aan hem verdachte en
zijn deelgenooten of een hunner zulks
na zich den toegang tot die woning ver-
schaft te hebben door een raam met om-
lijsting uit den muur te breken, daar- .
door binnen te klimmen en een binnen-
deur. open te breken en na. het .geld en
goed onder hun. ,bereik te hebben ge-
bracht door de brandkast, .waann het
lag, open te breken. .
Pre s id enk Is het zooals je wordt

ten laste gelegd?
Ver d ach t e bevestigt dat; wan-

neer . het precies geweest is weet hij
echter niet meer. . .
Bij de .betrokken woning heeft Jac.

van Berne een raampje uit den muur
_genomen.' Van Berne is door. het gat
naar binnen gegaan en heeft daarop
de deur geopend.
Pre sï d en-t: Wat Is er .toen verder

gebeurd?
Ver d ach tie·:.tJa,·wieede andere deur

nu. opensemaasa.. heeft, '.wees ik niet
meer; maar 'we: kwamen in de keuken
en vonden een: br.andkaSt en die hebben
we meegenomen ...Hij ts ..-op .een. wagen
gelegd; die er .toevallig stond.
Bij een smid heeft getuige een voor-

hamer en een tang gestolen en later is
de kast opengemaakt. Van den buit
heeft. hij een goede honderd gulden ge-
kregen, precies weet 'hij dat niet meer.
De wachtmeester der marecnaussée

J. F. Claassen te -oeffen volhardt
bij zijn proces-verbaal. Hij heeft ook
de brandkast gevonden, er naast stond
een handwagen, die aan den buurman
van Pijnappels, waar ingebroken was,
toebehoorde. . De brandkast, die hij in
het weiland had. aangetroffen, was
opengescheurd.
..De wed. Ar di a naP ij nap pel s-
deB i e uit Heesch verklaart over de
Inbraak, die zij's morgens ontdekt
had.
De brandkast had toevallig in de

keuken gestaan. Er zal, ongeveer f 700
aan geld in gezeten hebben.o.m. twee o.f
drie gouden tientjes. Het gela;' behoorde
toe aan boerenleenbank, boerenbond e.a,
Pre sid ent: Het geld was .toch niet

van de dieven? .
Get u i g e zegt lachend dat dit niet

van de dieven was.
President; Ja, u lacht nu, maar

het was toch zool .
Dan wordt Th. van Bern e (Dotj'e)

als getuige gehoord.
Hij erkent. bij de inbraak. bij de. boe-

renleenbank te :aeesch geweest.te zijn.
. Zijn broer, Koosje van. Berne, Koo'Sje
van Galen en. D~ Bie waren."bij hem' in-

zijn posthuis gekomen' om te vragen of
- hij mee ging. Hij -deedsdat en men trok
naar de woning van Pijnappels te
Heesch, waar men wist, dat wel geld te
vinden zou zijn. Met z'n vieren is men
~naài"bIllnen gegaan nadat ..een raampj..e
en later een binnendeur geforceerd
was. ' ..
Pre sid en t:' In de! keuken heb je

toen een brandka:stje gevonden, hé.
Get u i g è: Nee,'t was een groote!
Pre s.i den t: Juist, en toen?
G. e t u i geverhaalt dan datmen de

kast op een handwagen vervoerde; een
van de inbrekers' is gereedschap gaan
halen en toen is de kast opengemaakt.
Er. werd een bedrag van f 700 uitge-
haald.

De 0 f f·! c ier acht het tenlaste ge-
legde. feit bewezen; hij noemt het een
ernstige misdaad. Verd. komt in de Os-
sche registers meer dan 30 maal voor.
Een flinke straf lijkt hem noodig, hoe-
wel hij rekening mee zal houden dat
'verd. al onlangs tot zes jaar is veroor-
deeld; vordert hij d r i e j a a r g e-
yangenisstraf.

Ver d ach t e merkt op, dat als hij
nu nog drie jaar erbij krijgt hij een oude
vent is als hij uit de gevangenis komt.
Dan kan hij geen werk meer krijgen.
De verdediger Mr. Bog a er t s te

Boxtel beval zijn cliënt voor een clemen-
te straf aan.
Vervolgens staat J. deB i e ("Koos-

je") 33 jaar, arbeider te Oss terecht ter
zake van de inbraak bij de Boerenleen-
bank te Heesch.
Ver d ach t e ontkent er bij te zijn

geweest.
De getuigen Cia ass enen A. P ij n-

a p pel s-d eBi e bevestigen de ver-
klaringen in de vorige zaak afgelegd.
De verdachte uit die zaak J. J. van

G a a I è n legt dezelfde verklaringen af.
Pre sid ent: De Bie ontkent het, dat

hij er bij geweest is.
Get u i g e: Dat moet hij weten. maar

't is toch zoo.
P. I' e sid ent: Ja, ja, maar ik zeg het

maar. Wat heeft.De -Bie gedaan?
Get u i ge: Ja, we hebben het alle-

maal samen gedaan, Bij De Louw in de '
schuur is het geld verdeeld;
Pre s id ent: U .was toch niet geïn-

viteerd om daar bij Pijnappels te
komen?
Ge tu i g e: Neen.
Pre sid ent: Nu De Bie, wat zeg je

ervan?
Ve r d ach t e: Het is niet waar, hij

liegt.
De verdediger mr. Bogaerts: Is De

Bie ook bij de Louw in de schuur ge-
weest? .
Getuige van G a len 'bevestigt dat.
Dot j e v a. n Be r n e bevestigt ver ..

volgens zijn verklaringen in de vorige
zaak afgelegd. De Bie heeft ook zün .
part van het geld gehad.:v e r d ach te: Ik weet er niets af. .

Roofoverval te Dinther.

van.
President: Goed zoo; dus praten

we er niet verder over.
Als getuige wordt gehoord Joh ann a

A. H.·M. van Sleeuwen, huisvrouw
A. Verhoeven te Dinther, die mede-
deeling doet over wat er den bewusten
nacht gebeurd' is, Zij was toen ten
htüze van haar vader, Zij had aan de

"Koosje" is verder ten laste gelegd: . deur van haar vader hooren morrelen
dat hij in den nacht van 28 op 29 Jan .• en toen ze kwam kijken zag ze de in-

1929 of daaromtrent te Dinther tezamen brekers. Haar vader lag op den grond
en in vereeniging met een of meer en hij werd door een der mannen in
anderen gedurende den voor de nacht- bedwang gehouden.
rust bestemden tijd in de woning van Zij heeft gezien, dat een man met een
Petrus Gerardus van Sleeuwen met het tasch bij zich aan de brandkast bezig
oogmerk van wederrechtelijke toe- was. Er is ± f 500 gestolen; voorts zijn
eigenirig heeft weggenomen een .gelds- gouden sieraden weggenomen.
bedrag van vijfhonderd gulden of daar- Pre sid ent: Weet U hoe ze bin-
omtrent - althans eenig geld - en nengekomen zijn?
eenige gouden sieraden te weten, .een 0 e t u i ge: Er waren gaten geboord'
'ketting, 'horloge, twee armbanden een in de blinden. De blinden waren van
broche en oorbel, alles toebehoorende binnen gesloten met een ijzeren boom.
aan genoemden van Sleeuwen - althans Die is er afgevallen en de slag die dat
aan een ander dan aan hem verdachte gaf heeft zij gehoord.
en zijn deelgenooten of een hunner - Verder verklaart getuige dat er vier
zulks na zich den toegang tot die inbrekers waren. '
woning verschaft te hebben door gaten A. J. Hen d rik s (Toon de Soep)'
·te beren in een raamkozijn en een erkent vervolgens met Koosje de Bie.
raamblind en door inklimming door een Van Galen en nog iemand naar Dinther
raam, hebbende hij en zijn deelgenooten te zijn gegaan.
dien diefstal doen voorafgaan, ver- Getuige licht toe. hoe men de blinden
.gezeld gaan en volgen door geweld tegen geopend heen. De Bie is door het raam
'dezen van Sleeuwen en zijn docht ...· naar binnengeklommen en naar hij
Johanna, bestaande in het hen kracht- meende heeft hij toen de deur openge-
dadig vastgrijpen, vasthouden en duwen maakt. . .
en in hem op den grond werpen en Toen getuige binnenkwam stond Van
stevig op den grond gedrukt houden, Sleeuwèn gewapend met een knuppel.
gepleegd met het oogmerk dien diefstal Er was ook een juffrouw, die getuige
voor te bereiden en gemakkelijk te echter thans niet herkent. Van Sleeuwen
maken en om bij betrapping op heeter- dreigde met den knuppel en toen werd
daad. zich de vlucht mogelijk te rnaken hij overweldigd en in bedwang gehou ..
en het bezit. van het gestolene te ver- den .: De Bie heeft sleutels genomen uit
zekeren. den zak van Sleeuwen ; een der anderen.
Pre sid ent: Die diefstal bij van heeft ev~n aan de brandkas~ gemorreld.

Sleeuwen ? Pre s Ld ent: Was de BIe ook aan
Ver d á c h t e: Daar weet ik niets de brand,kast bezig? .o e t u t s e: Ja, De BIe ook.

. Overigens verklaart Toen de Soep over'
den buit. .

, President: De Bie, wat zeg je van
die verklaringen van Hendriks?

Ve rda c h te: Ik heb het niet ge..
daan.
Presiden t: Maar wat zou-Hendriks

er aan hebben om jou te bezwaren?
:Verdachte: :Wat hij er aan heb ..



overtuigend. Men weet' hoe buitengewoon r Pre sid ent: Wat zeg je er nu
funest de invloed van deze vrouw op de van?
Ossche jongens is geweest. Men kan er Ve r d ach t e: 'ti Is verschikkelijk.
van overtuigd zijn da t er heel wat Pre sid ent: 't Is veel verschrlkke-
mlnder misdrijven gepleegd zouden zijn lijker wat je gedaan hebt; denk daar
als deze vrouw er niet was geweest. Als in de gevangenis maar eens over na.
uitlokster kan ze niet veroordeeld worden De verdediger M r. Pull e s uit Oss
maar z.i. Is ze als zoodanig toch ver- vraagt zich af of verd. nu wel alleen de
antwoordelijk. schuldige is. Haar reputatie was Inder-
Alleen is ten laste gelegd wat er in daad vlak af gezegd slechts. Pi. merkt in-

1933geheeld is, maar het gaat over tien- tusschen op dat de vrouw werkzaam
tallen jaren. was, voorts spaarzaam en goed voor ar-
De stille kroeg is nu pas opgeheven, men en zieken. Pl. voert verder de mo-

omdat alle bezoekers weg zijn. De eenige gelijkheid van erfelijke belasting aan.
plaats waar ze nog gehouden zou kunnen In haar familie komt krankzinnigheid
worden zou achtel het Bossche Huis van voor. ZIJ heeft ook drie weken in "Voor-
Bewaring zijn! burg" vertoefd.
Tenslotte requireert spr. het maximum Een langdurige gevangenisstraf zou

n.l. 'Z e s jar eng e van gen i s- in dit verband wellicht nadeelig kun-
nen zijn.

s tra f. De pr es id ent vraagt of verdachte
Pre sid ent: Hoor je dat, zes jaar nog iets te zeggen heeft. Dat blijkt niet

en als het kon zou de officier nog meer het geval te zijn.
gevraagd hebben. De uitspraak wordt daarna bepaald
De 0 f f i c r e r: Inderdaad! op heden over 14 dagen, evenals in alle

voorgaande zaken.

ben zou? Iemand die zooveel roof-
overvallen heeft gepleegd.
President: Daar heeft hij al meer

dan genoeg voor gehad; daar heeft hij
jou niet voor te bezwaren.
Ver d ach te: Ik ben geen misdadi-

ger, zooals Hendriks.
Presiden t: We hoeven het niet op

een goudschaaltje af te wegen.
De 0 f f i c ier: Jij bent anders ook

niet zuiver, De Bie!
Vervolgens wordt Jac. Joh. van

G a len als getuige gehoord. Hij zet
uiteen hoe men binnen is gekomen.
Uit zijn verklaringen blijkt, dat De Bie
ook bij de brandkast bezig is geweest.

Pre sid ent: Alweer een getuige,
De Bie. Waarom doet hij dat?
Ver d ach te: Weet ik het?
De 0 f f i c ier zegt dat verd. wel

ontkent, maar uit de verklaringen van'

zijn kornuiten blijkt toch dat hij er bij Pre s I d ent: 0 als je er zoo
geweest is. De schuldigverklaring zalover denkt.
geen moeilijkheden opleveren. De verklaringen van De Bie worden op
Verd. zegt wel geen misdadiger te zijn, schrift gesteld; er zal een vervolging

maar spr. kan hem niet anders qualifi-
ceeren. wegens meineed tegen hem ingesteld
Een gevoelige straf is z.i. noodig. worden.
De vader van getUige Van Sleeuwen De 0 f f i c ier is van oordeel dat

heeft een zoodanigen knak gekregen, er voldoende bewijs voor het tenlaste
dat hij later is overladen, al kan men gelegde is bij gebracht.
niet zeggen dat de dood het gevolg was. Hij gelooft wel, dat deze man er tus-
Spr. vordert tenslotte veroordeeling schen gehaald is door anderen, die in

wegerts beide ten laste gelegde feiten tot' hem ~en speelbal hadden, De man staat
. . gunstig bekend; spr. eisebt ne gen

een gevangemsstraf •van 1 0 Jar e nma and e n gevangenisstraf met af-
met aftrek van het voorarrest. trek van het voorarrest.
De verdediger M r. Bog a e r t s be- De verdediger ill r. E. van Zin n ic q

toogt dat tien jaar gevangenisstraf toch Be r g man n verwijst vooraf naar het
wel zéér hoog is in verband met het reclasseeringsrapport.
aandeel van dezen verdachte. Hij vraagt Wannee~ men aanneemt dat verd. f 40
een clementer vonnis. van De Bie heeft gekregen, IS dat geld

. dan van diefstal afkomstig. Dat staat
nergens en dat is niet t~ bewijzen,
Bovendien staat het met eens vast.
PI. wijst hier weer op het gevaar deze

mensch en te laten getuigen. Eén staat
er pertinent te liegen.
Waarom zet men dezen man in voor-

arrest? Zeven jaar geleden heeft deze
niet zoo zeer slimme man verteld: daar

DeB ie: Omdat ik het zelvers weet. woont meneer X. En daarom zit hij nu
in de gevangenis.

Pre sid ent: Hendriks weet het Ze hadden het ook aan den wacht-
"zelvers" ook. Eén van beiden liegt! meester kunnen vragen waar Van Sleeu-
Hen d rik s wijst erop, dat hij ver- wen woonde; ook aan den burgemeester,

klaard heeft, dat hij De Bie en Van den postbode e. a. Iedereen kon die in-
Hoey gezien heeft, en geen honderd lichting geven. Is dat nu een inlichting
meter achter elkaar. Van het uitbeta- zooals in deze zaak bedoeld?
len der f 40 weet hij ook. Als men het toch bewezen wil achten,
DeB ie: Ik weet van geen f 40 en ik dan zal z.i. toch een minimale straf

ken Van Hoey niet. moeten worden opgelegd.
De verdediger Mr. E. van Zin n i c q In het reclasseeringsrapport wordt de

-B erg man n vraagt wanneer het man aanbevolen voor een voorwaarde-
geld is betaald. lijke veroordeeling.
He nd rik s: Een paar dagen na de PI. besluit met het verzoek om den

inbraak. Iman op vüe voeten te stellen.
De p. r e ~ide n t ~jst De Bie. op ~e Nadat de rechtbank in raadkamer is

~~~~lJkh{lld dat h.lJ nog een Jaartje Igeweest deelt de resident mede dat
bijkrijgt wegens meineed. ,p. '
DeB ie: In Godsnaam. het verzoek van den verdedlger wordt

ingewilligd.

Medeplichtigheid aan den
,f v al e inther.

De 45-jarige landbouwer A. J. van 1
Hoey uit Heesch, thans gedetineerd heeft
zich vervolgens te verantwoorden ter
zake van het feit, dat:
terwijl in den nacht van 28 op 29 Jan.

1929 of daaromtrent te Dinther J. J. van
Galen, J. de Bie, G. Puffing en A. J.
Hendriks - althans een of meer hunner
en een of meer anderen - gedurende
den voor de nachtrust bestemden tijd
tezamen en in vereeniging in de woning
van Petrus Gerardus van Sleeuwen met
het oogmerk van wederrechtelijke toe-
elgening hebben weggenomen een gelds-
bedrag van vijfhonderd gulden of daar-
omtrent - althans eenlg geld - en
eenige gouden sieraden, te weten een
ketting, horloge, twee armbanden, broche
en oorbel, alles toebehoorende aan dien
van Sleeuwen - althans aan een ander
dan aan hem verdachte of genoemde
daders of een hunner - zulks na zich
den toegang tot die woning te heboen
verschaft door gaten te boren in een
raamkozijn en een raamblind en door
inklimming door een raam, hebbende zij
dien doen voorafgaan, vergezeld gaan
en volgen door geweld tegen dezen van
Sleeuwen en zijn dochter Johanna be-
staande in het hen krachtdadig vast- De eenige vrouw, die tot dusver onder Get II ig e draait zich om en zegt:
grijpen, vasthouden en duwen en hen op de tientallen beklaagden in de "Ossche Maar 't is wèl waar. Hanneke.
den grond werpen en stevig op den grond zaken" in de rechtzaal verscheen - de Voorts deelt h~i mede dat hU [enever
gedrukt te houden, gepleegd met het reeds berechte brandstichting te Heesch gestolen heeft; de flesschen Zijn door
oogmerk dien diefstal voor te bereiden en viel buiten de verrichtingen der mts- Hf'n"'eke ingehouden voor schuld.
gemakkelijk te maken en om bij betrap- dadigersbende _ is "Hanneke van I Ook over andere diefstallen vertelt
ping op neeterdaad zich de vlucht moge- Martekes", een naam, die men zich hij.
lijk te maken en het bezit van het ge- herinnert uit vroegere berichten omtrent Pre sid ent: Is er nu niets van
stolene te verzekeren; misdadig Oss en uit rechtbankverslagen. aan, van alles wat hij vertelt.
hij verdachte kort te voren aldaar - De 46-jarige Johanna Maria Vossen- Verdachte: Nee, ze willen me er

althans in het Arrondissement 's-Her- berg, huisvrouw van M. van Ballegooy, in hebben.
togenbosch - dit misdrijf opzettelijk wonende te Oss, thans gedetineerd wordt Pre sid ent: ban zullen we er maar
heeft uitgelokt - althans opzettelijk ten laste gelegd, dat zij: niet verder over praten.
gelegenheid en middelen en inlichtingen in en omstree~~ het jaar ~933.te Oss De gedetineerde Fr. J. van 0 r so u w
tot het plegen daarvan heeft verschaft van het opzettelijk ko<?pe~.inruilen en erkent vervolgene den meeldiefstal; het
- door aan genoemden de Bie - althans verbergen van door misdrijf verkregen meel is ook volgens dezen getuige aan
aan een der daders - met dit oogmerk. voorwerpen een gewoonte heeft gemaakt, Hanneke verkocnt, Hij geeft toe dat
de woning van Van Sleeuwen aan te hebbende zij alstoen' aldaar opzettelijk hij wist dat ze daar het meel Wél kwijt
Wijzen. gekocht en verbo~gen -. althans inge- konden:
dat hij eenigen tijd na dezen diefstal ruild - op verschillende tijdstIppen: KIppendiefstal bij van Lent leverde

te Oss - althans in het Arrondissement van H. A. van der Putten en F. J. van een 25-tal kippen op. Ze zijn naar ver-
's-Hertogenbosch - opzettelijk - al- Orsouw een hoeveelheId. meel; .. dachte gebracht; nog voor getuige met
thans terwijl het aan zijn schuld te wij- van deze personen een aantal kippen; haar gesproken had, waren de kippen
ten was dat zijn handeling door misdrijf van genoemde van der Putten twee al in de ren gedaan.
verkregen geld betrof - van dien de Bie flesschen Jenever; . Pre sid ent: Dat is ze.lrer ook nIet
- althans van een ander - een door v~n d~ze en F. N. van de Wetermg waar?
diefstal- althans misdrijf - verkregen eemge kippen: Verdachte: Nlee,het is niet waar.
geldsbedrag van veertig gulden -- al- -yan F .. J. v17n or.souw en A. J. Hen- Get u i ge zegt dat hij nog een
thans eenig geld - ten geschenke heeft driks eenige kippen: . standje heeft gehad, omdat hij de kip-
aangen omen. alle welke goederen door .gen~emde pen in -de verkeerde ren had gedaan.
Verdachte Van Hoey zegt, dat hij persone~ e~. anderen door diefstal al- President· OOk niet waar ze-

. tb thans mlsdrlJf - waren verkregen; .?' ,
naar Dm er was gereden om zaken te subsidiair indien te dezer zake geen ker . , .
doen. Hij had iemand meegenomen naar veroordeeling volgt: Ver d ach t e zegt dat het met waar
die gemeente, die daar ook moest zijn. dat zij alstoen aldaar op verschillende Is, .
Die man vroeg of hij Van Sleeuwen tijdstippen telkens opzettelijk _ althans De p~esldent rn.er~~op, dat zoo'n hou-
wist wonen. Wie dat was weet hij niet. terwijl het aan haar schuld te wijten was dIng met be~orderlIJk is voor een cle-
Later heeft hit va~ dien man ~.40 ge- dat haar handelingen door misdrijf ver- mente stemml~g van de r~chtbanl_t.
~~egen, waarbij 0" hi] zei, dat hI] maar kregen voorwerpen betroffen _ resp. een De get u I g e bevestigt overigens,llli5S moest .~g",e~. t f hlt d I of meer van bovengenoemde aldus ver- dat verd. hem heeft aangespoord kippen

~ pre s 1 e n vraag o. IJ e kregen aoederen van een of meer van te gaan stelen. Dat is gebeurd en ze
woning van Van Sleeuwen met heeft genoemde personen heeft gekocht werden aan haar afgeleverd.
aangewezen.. althans ingeruild althans als geschenk A. J ..H end r, i k s (Jonge Toon de

Ve r d.a c h te. erkent da.t. . heeft aangenomen althans uit winst- Soep) lS de volgende getulge; hij weet
P r ~ s Ld ent. Begreep Je dan met bejag heeft bewaard en verborgen. wel iets van een kippendiefstal bij Van

dat dIe man van plan was om er te Lent. Ook weet hij dat hi] wel eens geld
gaan stelen. J?e pre sid ent: Is dat waar? heeft gebeurd van Hanneke, maar waar-
Ver d ach te: Ik weet niet wat hij Ver d a c ~ t e sc?udt het hootd. voor dat. weet hij niet. : ....

van plan was. De pr e s Ld ent .. Is het met waar? Pre s 1den t: Maar Je wist toch wel,
De Pre sid ent houdt hem vervol- Ve r d a c ~ t e: NIets v~n waar. dat je alle gestolen goed bij haar kon

gens zijn verklaringen voor den rech- !)e pre s i d ent: Het lS een br1l:tali- verkoopen? .
ter-commissaris voor. Daar had ~1ijo.m. telt; Iedereen weet het, alle getuigen, Get u i ge: Daar heb ik nooit van ge-
gezegd, dat toen hij las van de inbraak neeï oes, behalve u zelf. haard.
bij Van Sleeuwen hij dacht: daar heb Uit het verhoor van de verdachte, die Pre sid ent: Gauw weg dan maar.
je het al, dat heeft Kaasje de Bie ge- slechts op zachten toon antwoordt, De landbouwer F. G i e I i s legt eenige
daan. zoodat We er weinig van verstaan, blijkt verklaringen af over het bij hem ge-
Uit die verklaringen blijkt tevens dat o.m., dat zij een stille kroeg heeft ge- stolen meel; de arbeider A. H. '/ a 1'1.

verd. erkend heeft dat De Bie he~ in had. Ball ego a y OVerden bU hem gepleeg-
Oss f 40 heeft gegeven voor de inllch- Van alle mlsdadigers van Oss bent u den klppendiefstal: de kolenhandelaar
tingen welke hij verstrekt had Voor de w.aarschijnlijk de grootste, zegt de p r e- G. van Len t over ~e verm~ssing van
moraak te Dinther. s id ent. De misdadige jeugd is door u Witte Leghorns. die blJ hem UIt het hok
Inspecteur Van K e m pen geeft te opgevoed, U hebt een groote veram- waren ges¥>len.

kennen, dat verd. de Bie wel kende. Hij woordelijkheld. Waren ze maar niet zoo- De arbeider J. J. van ..Er p getuigt
verklaart verder, dat de man niet on- veel bij u gekomen. over een kippen- en konljnendtetstal.
gunstig bekend staat, hij kan niets op Ver d ach t e' ontïcent, dat zij ge- Waeht>ln<>est&r e G ier, die het on-
hem zeggen. stolen goederen heeft gekocht. "Ze doen derzoek heeft geleld, ~.rijgt te verk~-
Jac 0 bus deB ie wordt daarna alles om mij in de kast te krijgen", ren over de vrouw. ZIJ s~t zedelijk

als getuige gehoord. zegt ze, zeer slecht bekend. Alle dieven en in-
De pre sid ent vraagt hem of hij Daar hebben ze niets aan, aldus de brekers waren er .:velkom; w~ hebben

aan verd. gevraagd heeft of hij in Din - pre sid ent, want ze zitten zelf in de die er geregeld bl,) controle aangetrof-
ther Van Sleeuwen kende. kast. fen. Jongelui werden er aangelokt.
De Bie: Aan wie. I Daarom juist, meent verdachte. President: Sinds wanneer be-
Pre sid ent: Hier Van Roey. H. A. van der Put te n is de eerste staat de kroeg niet meer?
DeB i e: Die ken ik niet. getuige in deze zaak. Hij deelt mee dat Get u i ge: Sinds September.
Pre sid ent: Heb je dan Van Hoey Van Orsouw en hij een ton en een zak Pre sid ent: Ja, de clandisie was

niet op den Heeschen weg ontmoet. meel hadden gestolen. Die hebben ze. bij natuurlijk verloopen, omdat ze alle-
DeB i e: Ik niet.' Ik heb dien man verd, gebracht. Als we lets hadden, maal hier zaten.

nooit gezien. kocht .~e het van ons, zegt getuige, die Inspecteur Van K e m pen zegt dat
Deze getuige wordt dan weggeleid. voor zun aandeel een gulden had ge- hij nog verder zou willen gaan. Hij kent
Joh ann a van S lee uwe 11, kregen die bij de verdachte verteerd verd. al 27 jaar. 't Was altijd Hanneke

huisvrouw Verhoeven bevestigt haar ver- werd aan bier en sigaretten. van Martekes. Ze is ook altijd verdacht
klaringen in de vorige zaak. .Mr. Sassen: U hebt dat meel ge- geweest.
T a and eSa e p handhaaft even- kocht o~ het bij haar te verkoopen ? Pre sid ent:. Het was er de leer-

eens zijn verklaringen. . Get u 1g e: Ja, ik kon er anders niets school voor de Jeugd, zooals de wacht-
De Bie had tegen hem gezegd, dat mee doen. . meester :t zegt.. .

verd, hem de woning van Van Sleeuwen Deze getuige deelt verder mee, dat Get.ulge: Dat IS het altijd geweest.
had gewezen verdachte hem gezegd had, dat hij maar Getuige doet mededeeling over groote
Dan wordt' Jac. de Bie weer gehaald. moest ,~ien e~~ .valschen handgreep. Lr hoeveelheden drank enz ..welke er steeds
Hendriks weet er ook alles van, zegt rnaken en ZlJ gaf een adres voor kip- m haar woning aanwezIg. wa!eJ?. .

de Pre sid ent tot hem. pend~efstal, .~.l. bU haar eigen zwager. Als waardig slot der ~ene. zittlngen in
DeB i e: Hij zeg t maar is het De kippen ZlJl?-aan ha:ar verkocht en z~ 1~35, aldus de 0 f f 1 C 1 ~ r, staat

waar? ' werden nog uitgenoodigd op klppensoe: hier nu terecht de vrouw, die III vele
P r ~ sid ent· Maar als gij het zegt, en een kippenbout. van de Ossche. zaken de slotacte speelde.
, . . h"? Ver d ach te zegt dat het niet Nu mag ze wel zeggen dat ze van niets

waarom IS et dan waar. waar is. weet, maar de getuigen-verktaringen zijn

Hanneke van Martekes in de
beklaagdenbank.

4 " '" (inbraak te Veghel).

Recapitulatie.

Eischen en uitspraken.

P. J. de Bie (Peer)
L. A. v. d. Heuvel <Den Brus)
F. N. v. d. Wetering

(Den Brommertl
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 Reuver
J. M. den Brok
P. Wijnen
J. L. M. v. Heeswijk
H. v. d. Vandervoort
A. H. de Louw
J. F. Benkers
H. A. v. d. Putten
P. W. de Bie
A. J. Hendriks

(Jonge Toon de Soep)
J. P. Ceelen
H. A. v. d. Putten
A. J. Hendriks

(Jonge Toon de Soep)
J. P. Ceelen
Th. KooIen
J. J. van Berne

J. J. van Galen
J. A. v. d. Akker
G. J. van Galen

Th. J. v. Berne
H. L. v. Erp
N. J. v. Geenen
Th. J. v. Berne
P. J. v. Galen
P. v. Geenen
A. J. Hendriks

(Dikke Toon de Soep)

L. Vos

J. J. van Berne
M. van Orsouw
M. J; de Reuve'!
L. L. de Reuver
L. van Orsouw
G. Verhoeven
G. TImmers

1 [aar"
8 jaar·
5 jaar'"
2 jaar'"
3 jaar·
4 jaar·
8 jaar
8 jaar
3 jaar·
2 [aar"
3 jaar'"
6 [aar"
8 jaar
6 jaar
8 jaar
8 jaàr'"
1 jaar'"
1 jaar·

2V2 [aar"
5 jaar"
10 jaar'"
3 jaar"

10 jaar·
10 jaar'"
5 jaar

5 jaar
10 jaar
8 jaar'"
10 jaar·

9 jaar'"
6 [aar"
12 jaar·

12 jaar·
8 jaar
5 jaar
2 jaar
3 jaar
6 jaar

10 jaar

12 jaar

2 jaat
6 jaat
Ii jaar
4 jaar"
3 jaar·
3 jaar·
1 jaar·

C. J. v. Baardwijk voorw. 1 [aar
H. v. Lieshout' 1 jaar·
C. L. Ulijn 2 jaàr·
M. J. de Reuver 3 jaar
A. W. v. Bakel 4 jaar
W. H. Tunnissen 8 jaar
J. W. Lagarde 3 jaar·
J. M. den Brok 3 jaar
H. C. van Galen 6 Iaar
Van Riekevoort 6 jaar
J. v. d. Veer 1Y2 jaar"
J. J. van Vught 2Y; Iaar"
J. J. van Galen 3 jaar
Jacobus de Bie 10 jaar
A. J. van Hoey 9 mnd,"
J. M. v. Ballegooy-Vossenberg

(Hanneke van Martekes) 6 jaar

• = met aftrek voorarrest.

Tot nu toe zijn de volgende straffen
geëlscht en uitgesproken tegen:

Eise h Ui tspraak
16 jaar 14 jaar (roo!oveTVal en inbraa.k).
16 jaar 14 jaar" ..

Yz" '" (medepl, diefstal).
5 " •3 .. '"
1 .. •
2 .. •1Yz.. "
6 'J "(inbi!aak Heëswljk).
6 ,t· ,t »
1Yz.. '" (medepl. diefst. en heling),
vrij (medepl. roofoverval Deurne).
1 jaar· (inbraak P. Janssen).
1Yz.. • (inbraak P. Janssen).
5.. (roo!overv. Zevenbergen):
3"" II
5 .,,, ti

vrij (doodslag).
1 jaar voorw. (brandstichting).
1 " •1Yz.. '"
onderzoek geestvermogens gelast.
8 jaar (roofoverval Uden)
1Yz.. ,. ..

(inbr. met "geweldlpleging)
(inbr. met geweldpleging).
(brandst. Sportpark).

7 ..
8 ..
4 ,.

.. ..
3,,· " "
8 .. • (moord op v. d. Pas)
vrij (uitlokking roofoverval Uden)
teruggeweun rechter-comml$S8:ri$

(dOOdslag op J. v. Ga.Ien)
6 jaar* (roofoverval Lith)
3,,· '" ,t
8 .. • (brandst. ·bij v. zant~

0sB)
8 " • (medepl. . " ., ..)
nader onderz. (uitlokking brandst.)

2 i~· (ti;br. bij ~ermans'Oss)
3,,· " U"
3" " » ..

10 " ünbr, Langenboom,
Tubbergen en Loon op Zand)
(inbr. Langenboom,

Tubbergen en Loon op Zand).
* (roofoverval ~ren)

10 ..

5 "4 ..
5 .. •1Yz " • (medePl. roofov~. Maren)
1 • (medepl. en heling idem)
2 .. • (uitlokk. en heling idem)

1Yz '" (oplichting en valschheid
in geschrifte).
voorw. (inbraken).

'" (inbraken),
II< (inbraken).
(roofoverval NIstelrodel.

* (.. -..).
(" " i.

• ( ~ffén).
( .. Heesch).
(.. ..).

• (ot ,,).
'" (uitlokk. brandstichting).
* ( .. ..),. .

.. "

1 ..
Y2 "1 ..
2 "2Yz ..
6 "
2 "
2 ..
4 ..
5 "2 It

2 ..
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DIJ SANG SIJB LES TlJLIPES



Piet et Gerrit, qui.aimaientl
la même femme

avaient été se promener
la nuit, dans les ronees

Et cette Duit-là'!Jà Oss'!J ce fnt DB cri ... e
entre beaucoup d'!Jaut.·es...

(De nos
,

envoyes spéciaux TIT AYNA et Maurice LEROY)
Piet de Bie avait l'habitude de marcher cipé avec eux aux mêmes coups,

en regardant ses pieds, sa casquette enfon- mêmes femmes.
cée de cêté jusqu'aux yeux, Cela I'obligeait
à tourner un peu la tête pour fixer son UN CRIME SANS NOM
interlocuteur. Mais Ie plus souvent, il ne Un chien aboya, puis un autre, puis
levair pas ses paupières en parlant, et la taus ceux de la région. Des paysans s'ar-
monotonie de sa voix assourdissait sa con- rnèrent, descendirent faire une ronde dans
versarion. . leur basse-cour,

Le soleil avait paru presque tout, le Jour I - Partons, dit Piet. II n'y
jouant avec des nuages que Ie crepuscule à tenter cette nuit.
teintair de rouge. ia poussière du ~hemin 11s revinrent vers Ie petit bois, se grif-
:,.tvait prir la même .couleur feu, qUI sern- fèrent à ses ranees. Gerrit marchait Ie
blait un reflet de la moisson. Le jeune premier.
ho·mme pressait le pas, perdu dans ses pen- Quand Piet lui porta un premier coup
séç, sans souci du parfum d'été que la à la nuque, Gerrit ne senrit pas la dou-
bn. e ramassait SUf les buissons : il n'était leur, mais seulement la riédeur du sang
pa, amoureux, mais depuis. huit j~ur~, qui coulait dans soa dos. II murmura :
Katje, la femme de son arm Carl, s eta:t - Piet ... Que Iais-tu ?
do.lnée à lui, et Piet vivait dans le souvenir Mais déjà, dans l'ivresse du meurtre,
de/sa chair et Ie désir de la retrouver, Piet s'acharnait. Lorsque Rut, un des assassins du vieux

Gerrit avait cessê <11' vivre que II' cou- Toon, dont nous vous avosis conté la mort,
teau entrait encore dans ses chairs et les fut en prison, la police plaça près de lui
fouillait. Seule, la fatigue arrêta Ie bras un« mouton ». Nous l'appelle:ons H ... Ce
de I'assassin. II déshabilla sa victime et fut lui qui versa l'angoisse au cceur du

Dans la cuisine,. le mari, seul, écoutait promena ses mains sur le corps nu. II prévenu.
sa musique, plongeait en e1le et y noyait songeait à Katje et à I'érreinre qu'elle avait - Sais-tu, Rut, que tu es bon pour Ie
ses songes. Une ombre dans Ia . porte lui peut-être aimée de ce corps-Ià. i'image qui meurtre de Gerrit ? Tu n'y couperas pas
fit lever la tête, s'imposa à sa jalousie I'ernporta dans un de vingt ans !

- Trens, Piet! Bonsoir. • I vent de folie. II eafonça une _£o!s encore - Mais ce n'est pas moi !
II joua 9uelque~ mesures et demanda . son arme dans le cceur de sa vicume, puis I - Peux-tu Ie prouver ?
- Tu VIens VOlt ma femme ? il la mutila. - Bien sûr, Le soir du crime, j'ai ren-
Sans répondre, l'ad<;>lescents:assit sur l.a Ensuite, le garçon respira profondé- contré Gerrit avec Piet. II était plus de mi-

fenêtre. regarda au lom. Le soir estompa~t ment. IJ lui semblait s'être délivré d'une nuit. Taus deux se dirigeaient vers Ber-
déjà la route de Berghem. Carl semblait obsession qu'il portait en lui. Par vagues, ghem ...
suivre le mouvement de ses doigts et des sa lucidité revenait, et son raisonnement. Le lendemain, Piet était arrêté,
notes. Sa~s élever la voix, il cont~nua : I Des vêrements du mort, il fit uo paquet, Devant le tribunal, Rut se rétracta, accu-
- Katje est dans la cour ... Mais e1le s'empara des deux bicyclettes et sortit du sa la police de l'avoir soumis à la torture.

n'est pas seule ... Heureusement, je ne suis bois. L'opinion publique s'émut en faveur des
pas jaloux. Ses jambes tremblaient en pédalant tan' coupables.

Piet traversa la cuisine en silence, ou- dis que sa main tenait le guidon de celui Ce fut alors qu'une autre déposition ap-
vrit la porte qui donnait sur les granges. qui se croyait son ami. En passant près porta un peu de lumière sur la mort de
Derrière lui, Carl jouait toujours, un sou- d'un lac d'eau stagnante il jeta la bicy- Gerrit en particulier, sur I'atmosphère de
rire sur les lèvres. dette au fond de I'eau, Puis il rentra chez Oss en général.
Assise sur un tabouret, ca jupe l'envelop- lui, et, avec patience, moreeau par mor- Boej était un marchand de bestiaux qui,

pant cornme une ' cloche, la fermière éplu- ceau, brûla les vêtements de Gerrit dans le soir du crime, avait fait mine de se saou- ,
chait des haricots verts. EUe les prenait à le poêle. Ier dans Ie café de Henneke. II voulait
poignées dam un panier posé à sa gauche, prévenir un de ses amis d'un vol préparé
les raclait avec prestesse pour en enleve~ EN CHERCHANT DES MORES centre lui par une bande dont Boej faisait
les fils Ct les .jetlrit dans UBe-.:asserole po- '~ 1:1" Crime fu~' découvert Ie lendemain à I'occasion partie.
sée par terre: vers 4· heures par une familie de paysans IJ roula done sur Ie chemin près de
Assis à ses pieds sur un sac, un adoles- qui cherchait des mûres. Nul pars n'a plus Shayke, et reçut un seau d'eau sur la figure

cent I'aidait dans son travail sans lever les Ie sens de la familie, du foyer, de la dis. sans interrompre ses ronflements. Quand il
yeux vers elle. Seulement, il sentair sa traction en groupe que la Hollande. L'été avait entendu les pas, de ses complices
chaleur à travers sa robe, et- son bras s'at- particulièrement doux avait versé sur les s'éloigner et leurs voix affirmer :
tardait à Ia frêler quand il essayair d'at- prés des mères entourées de leurs rejetons, - Aucun danger, Boej est mûr pour
teindre la corbeille. Alors, taus deux riaient les cloches des églises sonnaieot dans Ia plusieurs heures.
un peu. campagne, marguerites et boutons d'or .. .11 s'était relevé, avait gagné un che-

Piet, les mains dans les poches, s'était s'offraient aux promeneurs, des rires fu- min de traverse de l'autre cot'; du champ.
arrêté pour les regarder, La femme n'en saient des buissons, des enfants se poursui- Là, il avait rencontré Piet.
ressentit aucun trouble et l'accueillit d'une vaienr, des papilIons se posaient sur des - C'est toi, Piet ?
plaisanterie : bouses, des mouches sur' des Fleurs, et Ie - C'est toi, Boej ?
- Viens nous aider. Gerrit a besoin de soleîl, malgré son teint nordique, Eai.ait Un silence, puis :•

.renfort. 11 va se pousser pour te faire! illusion. - Gerrit vient d'être assassiné .. si tu dis
place. Si vos parents vous voyaient ainsi Sur l'herbe du bois, le corps de l'ado- que tu m'as vu, je te tombe.
occupés aux soins du ménage, ils Ie croi- lescent était une bouillie sans npm. Une - Si toi aussi tu paries de notre ren-
raient à peine. Ton cousin et toi n'avez guêpe s'était posée au coin de sa bouche. contre, je te ferai taire. J
Pas une réputation de fillettes. La nouvelle fut accueillie par des ho- Les deux hommes, sûrs I'un de l'autre,

- Penses-tu, observa Piet avec cynis- chements dl! rête, et une augmentation de avaient replongé dans la nuit.
tile, Gerrit est l'~ mailleur des Iermiers, l'épouvante. Chacun murmura : Boe; paria. puis quirta le pays
Puisque chaque jour il augmente son pou- _ Encore un 1... Oss est maudit. L'exo- Le jour ou Piet de Bie fut condamné à
lailler, de des gens honnêtes, qui peu à peu quit- quinze ans de travaux Forcés pour Ie
Un peu de gêne colora Ie visage du cha- taient Ie pays, rep tit avec plus de force. meurtre de son cousin Gerrit, un avocat se

pardeur de volailles. IJ se r~cula pour lai~- Puisque Oss produisait le rneurtre comme leva.
ser asseoir son parent. Katje les observair un fruit, mieux valait partir. Dans un mouvement d'une intensité
en plissant les yeux... Le commandant de Gier vint faire les dramatique sans précédeot, il f1étrit les
- Voilà deux gentils petlts garçons, constatations, commença I'enquête. L'au- procédés de la justice, conta les formes de

minauda-t·elle. Tiens, Piet, prends ce cou- topsie révéla soixante-sepr coups de cou- Ia « question » à laquelle étaient soumis
teau. IJ est un peu grand pqur eHiler des teau. les prévenus, et conta comment deux ou
haricots, mais c'est Ie seul qui me reste. Comme les autres habitants de la ré. trois condamnés n'avaient prononcé leurs

Taus trois reprirent la mécanique de leur gion, la gendarmerie connaissait l'icfor- aveux qu'à la suite d'applications d'appa-
labeur. La femme assise, les jambes écar- tune conjugale de Karl et aussi la faveur reils électriques sur la nuque.
tées, et les gamins posés à ses pieds. La de Gerrit auprès de sa femme. Quand les Ce fut un beau scandale.
nuit tombait. inspecteurs arrivèrenr à la ferme ou la Mais Ie mystère de Oss devint seule-
Dans la cuisine, on entendait Ie mad veille deux adolescents épluchaient des ha. ment plus épais,

jouer de I'accordéon, ricots au son de l'accordéon, ils trouvè- (Copyr!ght by Paris-soir and Titdyrut
rent Katje et son. mari attahlés avec Piet and .Maurice Leroy. Taus droit de repro-

ductIOn et de tl'aducti?1t mê1ne partielles,
de Bie. intertiite.)

airné les I Son visage était déchiré d'égratignures,
sa casqueue ecuverte de taches de sang.
Le commandant Ie regardait avec stupé-

'faction :
- Que t'est-il arrivé ? I
- Je suis tombé dans un buisson avec

ma bicyclette. '
Et ce sang sur ta casquette ?
1I y a quinze jours, je me suis battu

a plus rico pour jouer avec Gerrit et il a saigné du
nez.

Les. gendarmes emmenèrenr Ie garçon
qui ricanait.
- Beau temps, aujourdhui. Comment

avez-vous envie de travailier ?
Deux jours après, .il était relàché.

MAlS LE MYSTERE DE OSS
DEVINT PLUS EPAIS

VNE
ET

FEMME·
DEUX GARÇONS

UN COUTEAU PERDU
L'obscurité était d'une telle épaisseur

quand les deux cousins sorti rent de la
maison tard après Ie dîner qu'iJs durent re-
trouver à rätons leurs bicyciettes contre Ie
rnur près de la porte. Carl ne s'était pas
dérangé pour les accompagner : les coudes
sur la table, il regardait son verre de bière.
Katje ét .. it sortie sur le seuil. Elle sulvit
des yeux les mouvements des deux lanter-
nes sur la route, puis rentra dans la cuisine.
Elle défit Ie couvert, range a Ie pain dans
le bahut, cornmença la vaisselle.

Quand elle s'aperçut que manquait Ie
couteau prêté par elle à Piet pour éplu-
cher les haricots, e1le Ie chercha un mo-
ment. Ne le trouvant pas, elle alluma une
lanterne, se glissa dans la cour. Le COIl-

teau n'y était pas non plus. Cela lui causa
de l'ennui, car il valair bien uo florin.

RENCONTRE DANS LA NUIT
Piet et Gerrit pédalaient I'un derrière

l'autre, car l'étroitesse de la piste ne leur
perrnettait pas d'avancer de front.

- Ou va-t-on ? cria Piet.
Gerrit se retourria et sa réponse fur

marquée de cette soumission qui était Ia
faiblesse de son caractère. .

- Ou tu voudras !
11n'osa pas dire qu'il avait passé l'après-

midi seul avec Katje et qu'il préférerait
aller dormir. •

- Allons chercher des poules à BeT'
ghem, ordonna Piet.

Taus deux avaient l'habitude de Ia
manreuvre : ils abandonnaieni leurs bicv-
clettes dam un bOIS, atteignaient le vj l-
lage à pied, creusaient un trou dans une
cloture, saisissaient quelques bêtes par le
cou, et rejoignaient Oss dans la nuit.

Us accompli rent leurs gestes avec la pré-
cision de l'accoutumance, Leurs vélos dis-
simulés dans un buisson, its revinrent sur
la v route, et se dirigèroot vers Berghem.
Soudain une ombre les croisa.

- Bonsoir.
Les deux complices sursaurèrent puis

eurent un soupir de soulagement eo re-
connaissant Rut, leur ami. C'était un gar-
çon cSe la même bande, qui avait patti-


